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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar om elever i behov 

av särskilt stöd i en inkluderande miljö samt hur de ser på en skola för alla. 

Vår undersökning har utgått från vad dessa begrepp innebär för lärarna samt 

vilka hinder och möjligheter de anser finnas. Tyngdpunkten ligger på 

inkluderingsperspektivet samt elever i behov av särskilt stöd. Studien grundar 

sig på empiriinsamling gjord genom semistrukturerade intervjuer med en 

fenomenografisk ansats, vilken beskriver människors uppfattning och 

upplevelse. Intervjuerna gjordes med åtta lärare på sex olika skolor. 

 

Studien visar att lärarna har förhållandevis lika synsätt men att deras 

arbetssätt varierar. Av lärarnas uppfattningar framgår att flertalet menar att en 

skola för alla innebär att det skall finnas en skola för alla, där eleverna kan få 

hjälp utifrån sina förutsättningar. Däremot menar en lärare att det inte behöver 

vara en skola för alla elever utan en skolform som passar alla. De anser att 

inkludering av eleverna är att föredra samtidigt som de påtalar problemet med 

att alla elever inte passar i det stora sammanhanget utan mår bättre i ett 

mindre sammanhang. Undersökningen visar att faktorer som avsaknaden av 

extra personalresurser, stora elevgrupper och tidsbrist är av betydelse för en 

fungerande inkluderande miljö. Det framkom att orsakerna kan variera om en 

elev inkluderas eller exkluderas, möjligen inte alltid med elevens bästa i 

åtanke. Elever i behov av särskilt stöd innebär att de har olika svårigheter, 

inlärningsproblem eller diagnoser enligt lärarna. En möjlighet de ser med 

elever i behov av särskilt stöd i en inkluderande miljö är andra elevers tillgång 

till varierande undervisningssätt, även de som inte är i behov av särskilt stöd. 

Däremot anser de att det kan vara svårt att anpassa undervisningen utifrån 

varje enskild elev i en inkluderande miljö. Vidare menar lärarna att det finns 

många hinder för att uppfylla alla krav och att det är nödvändigt med 

förändringar för att det ska fungera i verksamheten idag. Det vi kommit fram 

till är att visionen om en inkluderande miljö i en skola för alla verkar vara 

problematiskt att nå i verkligheten.  

 

Nyckelord: behov av särskilt stöd, inkludering, en skola för alla  
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 Inledning  
Från mitten av 90-talet har det påvisats i olika rapporter, bland annat från 

Skolverket, om skillnaden mellan de statliga dokumenten och hur det faktiskt 

ser ut i verksamheten kring elevers rätt till utbildning lika för alla (Gadler, 

2011). Styrdokumenten beskriver skolans uppdrag och hur eleverna ska 

bemötas, men de kan tolkas på många olika sätt för lärares arbete i 

verksamheten. Forskningen visar på en hel del problem i ämnet.  

 

Skolan är en verksamhet där elever med olika förutsättningar ska rymmas i ett 

och samma klassrum, ofta med en och samma lärare. Av hela Sveriges 

befolkning är det cirka 2,5 miljoner människor som går i någon form av 

grundläggande utbildning, med verksamma lärare blir siffran närmare tre 

miljoner (Persson, 2013). Detta innebär närmare en tredjedel av Sveriges 

befolkning, det vill säga att det är en mycket stor verksamhet som berör många 

människor. Förutom elever, lärare, rektorer och övrig personal är politiker, 

föräldrar och andra anhöriga en del av skolan, med andra ord är flertalet 

människor mer eller mindre involverade i denna enorma verksamhet. Persson 

(2013) anser att skolan fungerar påfallande bra utifrån denna bakgrund fastän 

media ger en annan uppfattning, men det finns självklart problem som varken 

skall eller får nonchaleras. 

 

Verksamheten har ansvaret för att elever skall tillgodogöra sig kunskaper 

utifrån varje enskild elevs förmåga och behov, vilket fick oss att vilja veta mer 

kring hur skolan bemöter och tillgodoser detta. Finns resurser, kompetens och 

tid för att kunna utföra detta uppdrag? Idag talas det om en inkluderande 

miljö för alla elever och endast i undantagsfall skall de skiljas från 

klassen/gruppen de tillhör, vilket inte alltid är det bästa sett utifrån elevens 

perspektiv. Vi har uppmärksammat hur problematiskt det kan vara med 

inkluderande undervisning i de stora elevgrupper som det är i skolan idag, 

med få lärare och begränsade resurser blir det svårt att tillgodose alla elevers 

specifika behov. Enligt läroplanen (Lgr 11, 2011) skall elever i behov av särskilt 

stöd uppmärksammas och stödjas men utifrån vår inblick i verksamheten har 

vi förstått att det är svårt att få ihop styrdokumenten med realiteten i skolan. 

Detta på grund av resursbrist, som bristande ekonomi, material- och tidsbrist, 

samt brist på specialpedagoger, speciallärare, fritidspedagoger och andra 

resurspersoner som deltar i verksamheten. Bristen på specialpedagoger och 

speciallärare och att de mindre studiegrupperna försvinner omtalas ständigt i 

skolans krav att spara pengar. Samtidigt skall elever i behov av särskilt stöd 

inkluderas i det vanliga klassrummet. Assarson (2007) säger: 

 
Målet, såsom det beskrivs av företrädare av inkluderingstanken, är att elever i 

en skola för alla inte enbart ska ha socialt utbyte, utan också kunskapsmässig 

behållning av att undervisas tillsammans (Assarson, 2007, s. 236). 
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Utifrån detta citat uppstår frågor om skolorna arbetar inkluderande och vilket 

synsätt lärare har kring detta. ”Elevers rätt till utbildning lika för alla” (Gadler, 

2011). Vad innebär detta? Å ena sidan elever med olika förutsättningar och 

behov, å andra sidan visioner som ska förverkligas för alla. Ett komplext 

uppdrag? Hur är det möjligt? 
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 Bakgrund 
Vi definierar och beskriver de olika begreppen, inkludering, elever i behov av 

särskilt stöd och en skola för alla. Trots att författarna använt sig av olika 

formuleringar av det sistnämnda begreppet i texterna använder vi oss av 

begreppet elever i behov av särskilt stöd. Dessutom har Unesco (2006) översatt 

inclusion som integrering i Salamancadeklarationen men vi använder oss 

enbart av inkludering. 

  
/…/ idén om en skola för alla, har ju sedan länge varit en vision för skolan 

samtidigt som den erbjudit stora utmaningar. Visionen har varit riktningsgivare 

för en hel del reformarbete och man skulle kunna säga att idén om inkluderande 

skolor i viss mening kan ses som ett utsträckande av visionen om ”en skola för 

alla” till att omfatta barn i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006, s. 19). 

 

 

Skola i förändring 
 

Sedan några decennier tillbaka har det har skett stora förändringar i svensk 

utbildningspolitik i och med skolans kommunalisering och decentralisering. 

Den har gått från den tidigare regelstyrda verksamheten till den numera mål- 

och resultatstyrda verksamheten, vilken ska ge mera valfrihet för eleven 

(Tanner, 2009). 1994 års läroplan befäster övergången till en mer målstyrd 

skola. En avsikt med decentraliseringen var att lägga över makten på lärarna, 

de professionella, ute i verksamheten. De senaste årtiondena handlar framför 

allt om hur skolan ska skapa möjligheter för alla elever trots deras olika behov, 

förutsättningar, erfarenheter och kunskaper och vem som ska få stödet utifrån 

det specialpedagogiska perspektivet. I lärarnas arbete förväntas det att de 

omvandlar skolpolitiska visioner som överförts till styrdokument, men det 

läggs litet fokus på hur det blir i verkligheten (Assarson, 2007, Isaksson, 2009). 

Isaksson och Lindqvist (2015) ifrågasätter inkluderingens realism som ”an 

ideological vision that, when it faces reality, leads to pupils in need of special 

support running the risk of not receiving this support”. Varje enskild skola har 

skyldighet att tillgodose behoven hos elever som är i behov av särskilt stöd 

enligt nationella styrdokument som skollagen, läroplaner och kursplaner. 

Varje kommun skall dessutom formulera en skolplan hur verksamheten ska 

utövas där riksdagens mål ska återges (Olsson & Olsson, 2013).  

 

Gadler (2011) anser att det verkar finnas en koppling mellan utformandet av 

nya styrdokument och verksamheten kring enskilda elever. När skillnaden blir 

för stor mellan de statliga styrdokumenten och elevers mål- och 

resultatuppfyllande förnyas och omformuleras dokumenten utifrån vad 

dåvarande regering avser. Under de senaste 20 åren har Sverige och andra 

västländer haft betydande utbildningsreformer för att höja standarden på 

utbildningen. Från början av 2000-talet och fram till idag har det inte funnits så 
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många utbildningsreformer ända sedan 1960-talet (Isaksson & Lindqvist, 

2015). 

 

Lärares roll förändras 
 

Enligt Assarsson (2007) kopplades lärarna förr till att förmedla kunskaper och 

ansvaret var att fostra efter teorins aktuella normer, medan dagens lärare ska 

se elevens möjligheter och stimulera utvecklingen utifrån den. Skolan går från 

att förmedla kunskaper till att skapa miljöer för lärande där de ska stimulera 

eleverna, som får ta ansvar för sitt lärande medan skolan ska underlätta för 

eleverna att ta sitt ansvar. Assarson (2007) anser att lärarens nya roll innebär en 

omöjlighet, en utmaning och ett enormt ansvar.  

 
Jag vill hävda att en skola för alla många gånger kan finnas där, utifrån 

pedagogernas sätt att ge betydelse till och mening i begreppet, samtidigt som 

uppdraget i sig är en omöjlighet (Assarsson, 2007, s. 207). 

 

Både omöjligheten och utmaningen uppstår mot förutsättningen mellan 

kraven och hur skolans reella situation framställs (Assarson, 2007).  Lärarrollen 

innebär ett engagemang och distinkt planering med uppföljningar och 

reflektion över sitt eget arbete dessutom skall de vara ett stöd för eleverna. I 

Linikkos (2009) studie arbetar några lärare inkluderat medan andra ser det 

som en omöjlighet i den situation som råder i verksamheten. Lärarna skall ges 

möjlighet till kompetensutveckling och stöd från arbetslaget. Deras arbete blir 

enklare om det finns god ekonomi i verksamheten. Möjligheterna skall gälla 

alla elever och inte enbart elever i behov av stöd (Nilholm, 2006). 

 

Framtida utveckling 
 

Isaksson och Lindqvist (2015) påtalar att svenska beslutsfattare anser att 

specialundervisning är viktigare än någonsin och att utbildning för 

specialpedagoger och SENCOs (Special Educational Needs Co-ordinator) 

kommer att öka de närmaste åren. Eftersom svenska skolsystemet fortfarande 

betonar begreppet inkludering, åtminstone på ett retoriskt plan, har 

inkludering knappast ansvar för alla elever i behov av särskilt stöd. Vidare 

anser de att detta borde tas upp politiskt och i den offentliga debatten för att 

lyfta motsättningarna i utbildningssystemet och klargöra vad som ska råda 

samt vilka konsekvenser det får i strävan om inkludering som den svenska 

skolan fortfarande har. Innan politiska förslag ges föreslår Isaksson och 

Lindqvist (2015) att hänsyn måste tas till det ursprungliga syftet angående 

inkludering samt den långsiktiga verkan ett beslut får för elever i behov av 

särskilt stöd. De vill rekommendera beslutsfattarna att komma till insikt om 

det ogynnsamma resultatet av de segregerade lösningarna som 40 års 

forskning har visat. Isaksson och Lindqvist (2015) avslutar med att de borde 

diskutera kring vad som händer i deras strävan att förbättra kompetensen hos 

lärarna för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie 

verksamheten. 
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Inkludering 
 

Begreppet inkludering har ersatt det tidigare begreppet integrering genom en 

internationell process som har sitt upphov i Salamancadeklarationen (Unesco, 

1994) som ersatte integration mot inclusion. Sverige översatte inclusion till 

integrering till en början, det är först på senare år som vi börjat använda 

begreppet inkludering (Linikko, 2009). I politiska styrdokument är inte 

inkludering framträdande, däremot används inkludering som värdemätare av 

skolinspektionen, vilket påvisar vikten av att nå höga kvalitetsmål för 

skolledare (Persson, 2013). Enligt Skolverket (2008) har individualiserad 

undervisning stort genombrott i svenska skolan, både i strävan att inkludera 

alla elever och att de skall få utvecklas utifrån sina personliga villkor. Detta 

kan både gynna och missgynna eleverna, men sammanfattningsvis har det 

ökat svaga elevers utsatthet (Vinterek, 2006). 

 

Vid inkludering flyttas fokus från eleven till helheten och innebär krav på 

skolan att ge elever möjlighet att delta i undervisning och gemenskap samt 

känna meningsfullhet i sin skolgång. Ingen skall känna sig exkluderad, det vill 

säga utesluten ur gemenskapen (Persson, 2013). Gerrbo (2012) anser att man 

borde se vilka resurser som finns angående förutsättningarna för lärande i 

gruppen istället för att elever som är i behov av stöd måste lämna gruppen för 

undervisning. Enligt Nilholm (2006) skall eleverna vara en del av skolans 

normala värld när man pratar om inkludering. Det innebär en anpassning av 

skolans verksamhet utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Brodin och 

Lindstrand (2004) menar att inkludering handlar i stort om att försöka uppnå 

en skola för alla och det innebär att inte enbart tala om normalitet och 

avvikelse. I stället bör fokus ligga på variation och olikhet och se detta som 

något lärorikt och betydande. 

 

Lloyd (2008) menar att i arbetet med den inkluderade undervisningen är 

läraren, som har utbildning och kunskap om hur man bemöter och tar hand 

om elever i behov av särskilt stöd, central för att nå målen för inkludering. När 

man tänker igenom hela idén med inkludering i skolan så har den, förutom 

möjlighet att belysa olika problem och riva djupt rotade barriärer, möjlighet att 

leda till social inkludering. Det långsiktiga målet med inkludering i skolan för 

barn i behov av särskilt stöd är att de som vuxna kommer att kunna bidra 

ekonomiskt till samhället och i och med att de studerat jämsides med sina 

jämnåriga så kommer deras bidrag att värderas högre (Lloyd, 2008). 

Vidare använder hon Nederländerna som exempel på hur man kan arbeta med 

inkludering, där man valt att placera grundskolor tillsammans med 

specialskolor för att kunna dela på resurser och tillgångar och därför bättre 

kunna bemöta kraven och nå målen med inkludering. Lloyd (2008) nämner att 

inkludering är en process där skolan tillsammans med andra delar av 

samhället ska skapa möjlighet för elever att bli just inkluderade. Med rätt stöd 

och träning menar Lloyd (2008) att nästintill alla barn i behov av särskilt stöd 

kan få gå i grundskolan. Men även om målet alltid ska vara att eleverna ska gå 

i grundskolan så måste behovet av att vid enstaka tillfällen exkludera en elev 

från den ordinarie undervisningen eller i väldigt särskilda fall helt exkludera 
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eleven erkännas. Oliver (I: Göransson et al. 2011) menar att generellt sett ska 

den inkluderade undervisningen se värdet i barns skillnader och se värdet i att 

eleverna själva kan påverka sin skolsituation och att de får vara en del i det 

ordinarie klassrummet. 

 

Inkluderingens begränsningar 
 

Individualisering kan ses som enda möjligheten att åstadkomma skillnader i 

undervisningen och att lösningen i de stora klasserna är att sträva mot 

homogena grupper och plocka ut vissa elever i perioder. Trots läroplanens 

avsikt brukar dessa särskilda grupper bli relativt konstanta (Blom, 2004, 

Assarson, 2007). Enligt Göransson et al, (2011) menar 74% av svenska 

kommuner att det är på grund av elevernas svagheter som de behöver särskilt 

stöd och att det är dessa svagheter som hindrar dem från att nå målen i skolan.  

Vidare menar de att detta är ett negativt sätt att se på elevernas behov och att 

det därför är kraven på akademiska mål i skolan som kan stå i vägen för 

inkludering (Göransson et al, 2011). ”Den vägledande principen bör vara att ge 

alla barn samma undervisning, samtidigt som man ger ytterligare assistans och 

stöd till de barn som behöver det” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 24). Oavsett 

styrdokumentens enighet att prioritera en inkluderande skola påträffar vi 

rapporter som påtalar motsatsen. Skolverkets (2008) undersökning visar att 

exkludering av elever i behov av särskilt stöd ökar i stället för en inkludering. 

Inte ens i Sverige går alla elever i grundskolor eller deltar i den ordinarie 

undervisningen.  

 

Inkludering – integrering 
 

Vi har valt att nämna integrering enbart för att få förståelse för skillnaden 

mellan inkludering och integrering. Inkludering har tagit över efter uttrycket 

integrering när det talas om specialundervisning och enligt Avramidis och 

Norwich (2002) kopplas det ihop med samtalet om mänskliga rättigheter. 

Integrering i skolan syftade på hur man skulle kunna sammanlänka olika delar 

till den redan etablerade helheten som fanns i skolan. När man började prata 

om inkludering så syftade man på att göra en helhet baserat på att elever är 

olika och att dessa olikheter skall ses som tillgångar. Dock talar man idag mest 

om inkludering när man talar om var elever undervisas, i vanliga klassrum etc. 

och blir då mest ett nytt sätt att tala om gamla arbetssätt (Göransson et al, 

2011). Nilholm (2006) nämner att många påvisar att skillnaden mellan 

inkludering och integrering ligger i att skolan, helheten, skall anpassas till 

eleverna, delarna, vid inkludering medan eleverna skall anpassas till skolan 

vid integrering. Enligt Avramidis och Norwich (2002) talade integrering för att 

barn skulle placeras i den minst exkluderande miljön men man hade inga 

förväntningar att alla elever i behov av särskilt stöd skulle bli helt integrerade 

utan snarare att de skulle bli det endast så pass mycket som deras speciella 

behov och yttre förhållanden tillät. Inkludering däremot verkar för en 

omstrukturering av grundskolan så att alla skolor ska kunna ta emot alla barn 

oavsett behov och att dessa barn ska tillhöra gemenskapen. Inkludering skall 
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ses som en mänsklig rättighet men många lärare har haft invändningar mot att 

alla barn med särskilda behov skall placeras i den vanliga skolan (Avramidis 

och Norwich, 2002). 

 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
 

Skolverket (2008) anser att det är två olika problem som är orsaken till särskilt 

stöd. Lärande-, beteende- och koncentrationssvårigheter är det ena och 

socioemotionella svårigheter är det andra. Begreppet elever i behov av särskilt 

stöd har ingen egentlig definition enligt Skollagen (2010:800) eller Lgr 11 (2011), 

som anser att orsakerna kan vara många för att en elev har svårigheter och 

behöver stöd någon gång under sin skolgång. Nilholm (2008) påtalar också att 

orsakerna till varför en elev hamnar i situationer där de behöver extra stöd 

varierar, allt från att det beror på elevens egna brister till att skolan har 

svårigheter att bemöta och anpassa sig till olika elevers behov. Hur begreppet 

tolkas läggs på den enskilde, skola eller lärare.  Enligt Salamancadeklarationen 

(2006) innebär begreppet elever i behov av särskilt stöd endera ett 

funktionshinder eller inlärningssvårigheter på något sätt. Nilholm (2006) anser 

att långt ifrån alla elever i behov av särskilt stöd är funktionshindrade och 

utifrån den gamla specialpedagogutbildningen räknas barn med 

dövhet/hörselskada, synnedsättning/blindhet, utvecklingsstörning samt barn 

med problematiska inlärningssituationer. Den sistnämnda gruppen, 

problematiska inlärningssituationer, är den största och det är den vi riktar vårt 

intresse för vår studie på. Den genomsyras av barn som till exempel har läs- 

och skrivsvårigheter och/eller socioemotionella problem och räknas normalt 

inte som funktionshindrade.   

 

Forskningen påvisar att gemensamt arbete i grupp med läraren som ledare och 

alla elevers deltagande ger ett gott resultat och att elever i behov av särskilt 

stöd riskerar att slås ut med för mycket enskilt arbete (Skolverket, 2008, 

Tanner, 2009). Det kan dock vara en utmaning att kunna erbjuda undervisning 

för elever i behov av stöd för många länder. 

 

Åtgärder för elever i behov av stöd 
 

Rätten för elever i behov av särskilt stöd har ökat utifrån ett juridiskt 

sammanhang. Krav måste finnas för att begränsa och precisera betydelsen av 

särskilda behov, för att fastställa vem som har möjlighet till dessa rättigheter. 

För att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd har det införts individuell 

planering och åtgärdsprogram under de senaste åren (Assarson, 2007). Tanner 

(2009) anser att det individuella stödet kan vara effektivt men det behöver 

relateras till undervisningen som helhet, men skolan verkar ha brister för att 

möta olikheterna hos eleverna. Persson (2013) anser att lärare har ansvar att ha 

förståelse och se alla elevers olikheter som elevens bakgrund och svårigheter 

samt kunna tillgodose dennes behov och ge rätt stöd till varje enskild elev. 

Läraren måste utgå från sitt förhållnings- och arbetssätt för att kunna utföra 
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detta på bästa sätt, vilket kräver stöd av både arbetslaget och 

specialpedagogen. Lloyd (2008) skriver att man i skolan arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd på ett sådant sätt att där de inte kan nå de nationella 

målen får de stöd och individuella mål att uppnå så att de kan ses göra 

framgångar. Hon menar att detta på många sätt kan ses som positivt om man 

ser till att utveckla individernas självförtroende. Å andra sidan är det ett sätt 

med brister om man ser till vilka möjligheter kunskaperna ska kunna ge dem 

senare i livet och att de utanför skolan fortfarande ses som misslyckanden. 

Detta betyder enligt Lloyd (2008) att man tillåter exkluderande arbetssätt inom 

den inkluderande undervisningen. Enligt Isaksson och Lindqvist (2015) verkar 

det som lärares ansvar för elever i behov av särskilt stöd har minskat medan 

specialpedagogers och SENCOs (Special Educational Needs Co-ordinator) 

ansvar har ökat. 

 

Stöd med eller utan diagnos 
 

I grundskolan är målet att segregerande lösningar för elever i behov av särskilt 

stöd ska undvikas men det kan vara nödvändigt ibland. Medicinska diagnoser 

är inget krav för att man skall ha rätt till särskilt stöd i grundskolan men de 

behövs när det handlar om att till exempel ha rätt till särskola (Göransson et al, 

2011). Specialskolor har stängts och elever i behov av särskilt stöd förväntas gå 

i grundskolan. Eleverna inkluderas redan i förskolan med få undantag. 

Särskolan finns kvar för eleverna med intellektuella nedsättningar och döva 

eller hörselskadade kan få gå i separata klasser. Ljusberg (2011) menar, till 

skillnad från Göransson et. al (2011), att medicinska diagnoser tar stor plats när 

det gäller skolan. Elever med neuropsykiatriska diagnoser ökar och det har lett 

till höjda krav på specialklasser för elever med t.ex. dyslexi och ADHD. Så, 

även om det nationella målet är inkludering så har inte det målet nåtts 

eftersom det fortfarande finns klasser för elever med 

koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, psykosociala problem 

med mera, med eller utan diagnos. Lärarna i Linikkos (2009) studie påtalar att 

elever med beteendestörningar eller flerfunktionsnedsättningar är svårast att 

inkludera. 

 

I Sverige behövs ingen medicinsk diagnos för att en elev ska kunna flyttas till 

en specialklass och uttrycket elever i behov av särskilt stöd används både för 

elever med sociala handikapp och för barn med andra svårigheter i skolan. 

Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt till extra stöd i skolan och ska först 

och främst erbjudas det inom ramen av det ordinarie klassrummet och endast i 

undantagsfall ska man erbjudas plats i specialklass (Ljusberg, 2011). 

 

Snabba insatser 
 

För att komma till rätta med problemen påtalar Lloyd (2008) att man måste 

ingripa tidigt när man börjar se problem, ge extra stöd, individualiserade 

läroplaner, extra utbildning för lärare för att ge dem rätt redskap och i vissa 

fall sätta in extra resurser. Att ha tillgång till specialistkunskaper och resurser, 
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samarbete mellan olika professioner i skolan är viktiga instrument för att 

inkludering skall lyckas i den vanliga skolan i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Dock menar Lloyd (2008) att om man tror att detta räcker för att 

barn med behov av särskilt stöd ska lyckas i den tävlingsinriktade, regelstyrda 

grundskolan saknar man insikt i hur delar som delaktighet, framgång och 

prestation spelar in.  

 

Lärares uppfattningar 
 

Undersökningar gjorda ändå från 80-talet visar att åsikterna om vilka som 

borde inkluderas i grundskolan är starkt influerade av vilken eventuell 

funktionsnedsättning eller inlärningssvårighet barnet har. Den grupp som 

varit mest tveksam är den där vanliga klasslärare och resurslärare ingår. 

Andra studier visar att de som varit mest positiva till inkludering på skolorna 

är den personal som haft minst kontakt med eleverna, till exempel 

administrativ personal (Avramidis och Norwich, 2002). Det framkommer 

också i Linikkos (2009) studie att det finns en viss skillnad mellan vision och 

verklighet och att de som inte är berörda av inkluderingen är mer positiva än 

de som faktiskt ska arbeta med det. Speciallärare är mer positiva till 

inkludering än andra lärare enligt Linikko (2009). Avramidis och Norwich 

(2002) pekar också på att lärare är mer positivt inställda till inkludering i 

länder där det är lagstadgat. Både Avramidis och Norwich (2002) och Linikko 

(2009) påtalar i sina studier att kvinnliga lärare är mer positiva än manliga 

lärare till inkludering. 

 

Hwang och Evans (2011) gjorde en undersökning i Korea om lärares 

inställning till inkludering i skolan och kom fram till att det var med knapp 

marginal de positiva till inkluderingen vann över de som var negativt 

inställda. Undersökningen visade också att även om lärare var positivt 

inställda till inkludering så var de ändå ovilliga till att ha elever i behov av 

särskilt stöd i sitt klassrum. Nästan 90 % av lärarna ansåg att de saknade 

adekvat utbildning för att kunna ta hand om elever i behov av särskilt stöd på 

rätt sätt. Dessutom visade studien att ju äldre lärarna var och ju fler 

yrkesverksamma år de hade i bagaget desto negativare inställning till 

inkludering hade de eftersom de med tiden lärde sig att det innebar ett svårare 

arbete att utföra. Undersökningen visade också att lärarna ansåg att det 

positiva med inkludering var att eleverna som inte hade behov av särskilt stöd 

lärde sig att förstå och acceptera eleverna som hade behov av stöd.  

 
Teachers reported they felt inclusion to be successful when they saw all their 

students playing together, regardless of disabilities. (Hwang & Evans, 2011, s.11) 

 

Det krävs vidareutbildningar, mer tillgång till extra resurser och mindre 

klasser enligt lärarna i Hwang och Evans (2011) undersökning för att 

inkludering skall fungera. Över en tredjedel av de intervjuade lärarna var 

oroliga att barn i behov av särskilt stöd skulle känna frustration och en känsla 

av misslyckande i det vanliga klassrummet. Nästan hälften av lärarna menade 
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att risken fanns att barnen tappade den extra hjälp de förut haft rätt till när de 

nu skulle gå i inkluderade klasser. 

 

Yeibyo (2012) gjorde en liknande undersökning i Oslo, om vad lärarna ansåg 

om inkludering i skolan. Undersökningen visade att bland de som Yeibyo 

(2012) intervjuat så var inställningen till inkludering förhållandevis positiv 

men de såg både praktiska och tekniska hinder. Bland de intervjuade fanns det 

de som ansåg att behovet av särskilda skolor fanns kvar och att behovet av fler 

lärare och fler vuxna i klassrummet är nödvändigt för att bättre kunna ta hand 

om elever i behov av särskilt stöd. 

 
After all, the challenge in inclusive education does not seem to lie in what it 

reveals in the policies and vision of countries; rather, it appears to lie largely on 

what the practice of schools and teachers conceal (Yeibyo, 2012, s.55). 

 

Lärarna i undersökningen tillfrågades också om vad inkludering betydde för 

dem. Svaren var allt från att det handlar om att acceptera barnet för vad det är 

och undervisa det utifrån dess förmågor till att det är det grundläggande 

synsättet för att acceptera likheter och olikheter. Utifrån lärarnas svar lyfter 

Yeibyo (2012) fram frågan om behov av särskilt stöd, när blir ett behov av stöd 

ett behov av särskilt stöd? Lärarna fick också svara på frågan om hur de 

arbetade med inkludering i klasserna. Bedömningar av vem som kunde jobba 

snabbare och vem som behövde mer tid på sig för att klara av uppgifter och att 

man som lärare ofta får ta till andra verktyg än de traditionella för att lära ut 

sitt ämne. Exempelvis genom att de får läsa recept och baka samt att 

utomhusaktiviteter spelar roll när barn med olika förutsättningar skall lära sig 

det sociala samspelet. 

 

Avramidis och Norwich (2002) menar likt andra att det i mångt och mycket 

hänger på lärarnas attityd om inkludering skall lyckas i skolan eftersom det 

sannolikt är så att det är det som avgör hur pass engagerade lärarna blir. Olika 

undersökningar om lärares inställning till inkludering är gjorda med år 

emellan så verkar inte lärarnas inställning till inkludering ha förändrats 

nämnvärt. Dock noteras att lärarnas engagemang ofta blir större i slutet av att 

något nytt införs, när lärarna får mer erfarenhet och kunskaper blir de också 

positivare. Lärarna skulle också ha en mer positiv inställning om de hade fler 

resurser och stöd att tillgå (Avramidis och Norwich, 2002). 

 

Ljusberg (2011) har i sin artikel presenterat hur lärarna i specialklasserna ser på 

situationen i skolan. Lärarna i specialklasserna beskrivs som lojala sina elever 

och kritiska till situationen i den vanliga skolan. De förordar specialklasser då 

de menar att den vanliga skolan inte är inkluderande utan snarare 

exkluderande. Den vanliga skolan anses inte alltid ha möjlighet ett hantera de 

problem som kan uppstå runt barn i behov av särskilt stöd. De ”vanliga” 

lärarna anses inte ha kunskaper nog för att undervisa alla elever med olika 

behov och om en lärare inte kan tillgodose en elevs behov så är det lättare att 

flytta på eleven än att flytta på läraren. 
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Lärarna i specialklasserna anger flera olika orsaker till varför lärarna i den 

vanliga skolan inte lyckas jobba inkluderande: bristande ekonomi, för stora 

klasser, otillräckliga kunskaper om undervisning och en negativ syn på barn. 

En av speciallärarna menar att elever som kommer till specialklasserna ofta har 

fått utstå en stor del negativitet i grundskolan, de får ofta skulden för sådant 

de inte gjort och får negativa kommentarer som på sikt leder till en negativ 

självsyn. Det upprepas flera gånger vad lärarna i specialklasserna anser att de 

vanliga lärarna saknar för att kunna bemöta elever med olika behov, till 

exempel anses det inte att de kan ge en struktur och vara tydliga, de anses inte 

kunna sätta gränser samt att de inte kan samarbeta med föräldrar (Ljusberg, 

2011). 

 

 

En skola för alla 
 

Begreppet en skola för alla kan kopplas till 1980 års läroplan, Lgr 80, där det 

talas om en inkluderande skola. Där konstateras att skolans verksamhet 

anpassas efter elevernas behov och inte eleverna efter verksamheten. Vi har 

och har aldrig haft en skola för alla elever, men den har gjorts tillgänglig för 

fler idag och innebär en större mångfald av elever än tidigare (Tanner, 2009). 

Även Gerrbo (2012) påtalar att vi inte kan tala om en skola för alla eftersom 

Sverige har två skolformer, grundskola respektive (grund)särskola sedan lång 

tid tillbaka. Tyngdpunkten låg då på en sammanhållen skola med ett 

individanpassat arbetssätt och ett större ansvar att förhindra svårigheter så att 

färre elever behövde stöd i speciella grupper (Assarson, 2007). Enligt Persson 

(2013) är en skola för alla en utmaning och riktlinje att försöka tillmötesgå och 

ge eleverna en betydelsefull utbildning. Gerrbo (2011) och Assarson (2007) 

menar att uttrycket alltmer har börjat användas i ambition efter ”den goda 

jämlika och demokratiska skolan” (Gerrbo, 2012, s. 19), vilket innebär alla likas 

värde och rätt till delaktighet. En skola för alla innefattar ett livslångt lärande 

enligt Brodin och Lindstrand (2004), det innebär från barnets tidiga år till 

vuxen ålder, där man går för att uppnå en social gemenskap och lika 

rättigheter för alla. Men i stället för gemenskap och delaktighet finns det risk 

för att det bara är en fysisk placering.  

 

Utbildningspolitikens betydelse 
 

Tanner (2009) påtalar vad betydelsen i en skola för alla får genom den stora 

förändringen av svensk utbildningspolitik där förändringsarbetet mot en 

allmän skola för alla utifrån principen om allas lika värde och deras möjlighet 

att delta i gemenskapen nu har ändrat riktning. Skolan kommer mer och mer 

att kompensera svårigheterna för att bemöta elevernas förutsättningar som en 

kompensation av kunskapsmätningen och elevernas valfrihet. Där 

förändringen sker hos eleverna hellre än skolans arbetssätt och där 

verksamheten blir ett individuellt arbete hellre än en demokratisk gemenskap 

för olika elever.  
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Elevers rättigheter 
 

Alla elever har rätt till gemenskap med andra elever och en skola i sin 

hemmiljö, där ingen ska tas från den vanliga klassen (Haug, 2003, Assarson, 

2007). Haug (2003) nämner två processer för delaktighet, i den ena ska skolan 

möjliggöra gemenskap för alla elever samtidigt som de ska vara verksamma i 

problemlösningar. Å andra sidan ska alla elever bli respekterade av gruppen 

och få uppleva och tillgodogöra sig vad andra har åstadkommit. Enligt SOU 

(1999:63) är det en stor utmaning hur skolans lärare ska hantera elevernas olika 

förutsättningar, behov, erfarenheter och kunskaper. Hur ska olikheterna visa 

sig som resurser och bli gynnsamma för alla elever i det pedagogiska arbetet?  

 

Krav ställs på att man har metoder för att bemöta elevernas olika 

förutsättningar och bakgrund utifrån normen allas lika möjlighet till 

utbildning. I en skola för alla är det en självklar förutsättning, men kan ses som 

ett problem som behöver kompenseras eller som en möjlighet utifrån ett 

demokratiskt perspektiv. Det sistnämnda innebär principen om allas lika 

värde och deras möjligheter att delta i gemenskapen. Men det är vanligast att 

kompensera svagheter eller brister genom åtgärder på sidan om den ordinarie 

undervisningen (Tanner, 2009). Assarson (2007) påstår att en skola för alla 

många gånger fungerar utifrån lärares sätt att ge relevans till begreppet, 

samtidigt som uppgiften är en omöjlighet. Med det omöjliga syftar Assarson 

på kravet lärare har att acceptera elevers olikheter gentemot de krav som ställs 

centralt på elevers lärande och resultat enligt Gerrbo (2012). Vidare anser han 

att elevers olikheter alltid verkar ha orsakat problem för skolorganisatörer, 

samhällsplanerare och den enskilda skolan vilket innebär att en inkluderande 

verksamhet som ska rymma alla elevers olikheter verkar inte vara helt enkelt 

att utföra i praktiken (Gerrbo, 2012).  

Assarson (2007) påpekar även risken att befästa fördelningen av duktiga eller 

svaga elever och bra eller dåliga skolor genom den trångsynta satsningen på 

kunskapsresultat, skrik på tidiga åtgärder och grundläggande kunskap samt 

att konkurrensen skolor emellan resulterar i utveckling, inte främjar allas lika 

värde. Utmaningen för dagens skola och lärare innebär att skapa samspel där 

alla elever kan medverka utifrån egna förutsättningar och det medför att 

lärarnas ledarskap måste förbättras. Arbetet med att utveckla skolan mot en 

inkluderande verksamhet och en skola för alla existerar fortfarande enligt 

Gerrbo (2012).  

 

 

Rektors roll 
 

Stödet och samarbetet med rektorn ses som viktigt för att kunna jobba 

framgångsrikt med inkluderingen i klasserna. Linikko (2009) trycker på att 

rektors eventuella positiva inställning och stöd är av stor betydelse för lärarnas 

inställning till inkludering. Dessutom behöver lärarna få kompetensutveckling 

så att de kan utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt (Lgr 11). Lärarna i 

Linikkos (2009) studie efterfrågade mer utbildning samt mer möjligheter till en 
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varierad undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar. Som tidigare 

nämnts kommer specialpedagogutbildningarna att öka under de närmaste 

åren enligt Isaksson och Lindqvist (2015). Rektor ansvarar även för att elever i 

behov av stöd ska kunna inkluderas utifrån att personalen har de resurser och 

förutsättningar som krävs. Skall en elev ges särskilt stöd utanför sin grupp får 

rektor inte lämna över beslutet till någon annan (Skollagen, 2010:800). Brodin 

och Lindstrand (2004) påpekar att skolledarna måste vara positiva och villiga 

att ställa upp om förändringsarbetet i skolan skall bli framgångsrikt. 
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 Syfte 
Syftet i vår studie är att beskriva och analysera åtta lärares uppfattningar 

avseende en inkluderande skola med elever i behov av särskilt stöd. Samt få en 

inblick i deras syn på en skola för alla eftersom begreppen går in i varandra.  

 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

  

  

 Vad innebär inkludering, hur ser de på inkludering och hur arbetar de 

med det i verksamheten?  

 

 Vilka möjligheter och hinder ser de med elever i behov av särskilt stöd i 

den inkluderade undervisningen? 

 

 Vad innebär en skola för alla? 
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 Metod 
Metodval 
 

Vårt syfte var att fokusera på lärares uppfattningar utifrån ett kvalitativt 

perspektiv inspirerat av en fenomenografisk ansats.  

Vi utgick från en kvalitativ undersökning som bland annat kännetecknas av att 

det är deltagarnas perspektiv man utgår från, att forskaren har ett samspel 

med deltagarna för att ”hon ska kunna uppfatta världen på samma sätt som de 

gör”(Bryman, 2011, s.372). Enligt Bryman (2011) kan svaren vara mer 

detaljerade och ha ett större djup eftersom de styrs mer av vad informanten 

anser vara viktigt än av intervjufrågorna. Detta kan ge ett större material att 

bearbeta och det var mångfalden av lärarnas egna tankar och åsikter vi 

eftersökte så det var ett självklart val för oss att använda oss av en kvalitativ 

metod. 

 

En fenomenografisk ansats, som vi valt att utgå från, beskriver människors 

upplevelser och uppfattningar av omvärlden. Man framställer hur något 

uppfattas vara och inte hur något är, vilket är viktigt att skilja på enligt Larsson 

(2011). Utifrån ett andra ordningens perspektiv har vi valt att studera lärares 

olika uppfattningar, vilket innebär hur någon upplever något. Inom 

fenemenografin är det intressant att synliggöra människors olika 

uppfattningar och att det inte handlar om att något anses som rätt eller fel 

(Larsson, 1986). 

 

Urval 
 

Informanter söktes på en mellansvensk kommuns hemsida, där valde vi ut fem 

grundskolor i olika stadsdelar. Ett missiv (bilaga 1) skickades till rektor på 

varje skola med en förfrågan om att få intervjua lärare som undervisar i 

årskurs 4 till 6. Enligt Bryman (2011) använde vi ett målinriktat urval eftersom 

vi valde att intervjua lärare verksamma i den åldersgruppen. 

 

Vår studie grundas på intervjuer med åtta lärare från sex olika skolor i den 

valda kommunen. Enligt Bryman (2011) finns inget rätt eller fel när det gäller 

antalet intervjuer i en kvalitativ undersökning.  Vi ville undersöka om det 

finns skillnader och likheter mellan de olika skolorna och dess verksamheter. 

Dessutom ville vi undersöka om det finns en gemensam grundsyn i 

kommunen kring våra frågor. Inom fenomenografin vill man se så många 

variationer som möjligt.  

 

Vi har valt att inte ge enskilda framställningar av informanterna utan endast 

göra en allmän framställning av dessa eftersom det inte är av vikt att förtydliga 

vem som sagt vad. Detta för att vi inte skall göra jämförelser mellan kön, ålder 

eller liknande. Informanterna har alla någon form av lärarutbildning och är 
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verksamma lärare, två män och sex kvinnor i åldrarna från 33 till 63.  De har 

flera års yrkeserfarenhet i verksamheten, allt från 11 till 43 år och är idag 

klasslärare på kommunala grundskolor i en mellansvensk kommun.  

 

Genomförande 
 

Undersökningen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide som bestod av öppna frågor. Metoden tillät oss att ändra 

frågeföljden samt möjligheten att ställa eventuella följdfrågor (Bryman, 2011). 

Vår förväntan var att det framkallar tankar kring begreppen som vi kan fånga 

upp. Dessutom ger intervjuer mer komplexa och innehållsrika svar än vid en 

kvantitativ metod (Trost, 2010). En annan fördel med intervjuer är 

flexibiliteten, där minspel, tonfall och tystnad kan ge information som 

exempelvis en enkät inte kan ge (Bell, 1999). Intervjuerna spelades in eftersom 

det underlättar analysen, självklart efter lärarnas godkännande. Bryman (2011) 

nämner svårigheten med att enbart använda sig av anteckningar som inte visar 

lärarens speciella uttryck dessutom kan en inspelning lyssnas på flera gånger. 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi dem och sammanställde 

eventuella anteckningar som gjorts vid intervjutillfällena. Ett tidsödande 

arbete enligt Bryman (2011) men det ger bättre överblick på materialet. 

Därefter analyserade vi varje lärares svar på varje enskild fråga för att därefter 

jämföra och se skillnader och olikheter i deras åsikter. Svaren har sedan 

använts mot det syfte och de frågeställningar vår undersökning har haft. 

 

Etiska överväganden 
 

Hänsyn togs till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) 

rekommenderar, vilken innehåller fyra huvudkrav. Informationskravet 

innebär att alla personer som deltar i studien skall informeras om syftet med 

studien. De skall även informeras om att deras medverkan är frivillig och att 

de kan avbryta när de vill. Deltagarna bestämmer själva om de vill delta enligt 

samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet skall ingen kunna ta del av 

uppgifter om deltagarna eller uppgifter som kommer fram i studien. Uppgifter 

i studien får endast nyttjas till studien de är avsedda för enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informanterna upplystes om syftet och upplägget med vår studie så att de 

kunde ta ställning till om de ville delta eller inte samt att de kunde välja om 

eller när de ville avbryta sin medverkan. Dessutom informerades de om vikten 

av deras anonymitet, där endast ålder, kön, examensår och antal verksamma år 

i verksamheten kommer att nämnas i rapporten. Vi informerade även om att 

materialet skall behandlas konfidentiellt och enbart användas för detta 

ändamål för att därefter destrueras. (Bryman, 2011). 
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Reliabilitet och validitet 
 

Begreppen reliabilitet och validitet används för att kvalitetssäkra en 

undersökning, men enligt Bryman (2011) anses begreppen inte lika relevanta i 

en kvalitativ studie som i en kvantitativ studie.  

Reliabilitet innebär tillförlitligheten hos en mätning. Resultatet skall bli 

detsamma om undersökningen gjordes igen och oavsett vem som utför 

undersökningen. För att få så bra reliabilitet som möjligt valde vi lärare från 

olika skolor i olika stadsdelar. Dessutom valde vi lärare som var 

yrkesverksamma och hade erfarenheten i årskurs 4 till 6. Vi har använt oss av 

lärares citat för att öka trovärdigheten i vårt resultat (Dimenäs, 2007). Vi har 

försökt tyda svaren noggrant för att öka pålitligheten i studien. 

Tillförlitligheten skulle kunna försämras om vi skulle tolka våra informanters 

svar felaktigt. Studien innehåller åtta intervjuer vilket gör det svårt att dra 

några allmänna slutsatser, men resultatet anses vara trovärdigt utifrån dessa 

informanter. 

Allmänt kan sägas att man verkligen mäter det man vill mäta när det gäller 

validitet, det vill säga att man studerar det man avser med undersökningen i 

en kvalitativ studie (Dimenäs, 2007). Bryman (2011) menar dock att validitet 

hänger ihop med mätningar och eftersom mätningar inte är det primära för 

kvalitativ forskning så har validitet mindre betydelse för sådan forskning. Vi 

anser att vi haft ambitionen på det vi valt att studera och att svaren kan 

kopplas till vårt syfte och frågor.  
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 Resultat  
Här redovisar vi resultatet utifrån åtta lärares uppfattningar, alla med 

utbildning och flerårig erfarenhet, vad det innebär både i teorin och i praktiken 

kring våra frågeställningar. I studien har vi inte påtalat om det är manliga eller 

kvinnliga lärare som uttalat sig eftersom vi endast hade två män och 

resterande kvinnor. Något vi kunde urskilja var att männen var något 

negativare i sin inställning till inkludering och till en skola för alla elever. Det 

är svårt att särskilja begreppen i vår studie eftersom de går in i varandra, trots 

det har vi delat in resultatet i 5 rubriker med underrubriker utifrån våra 

frågeställningar.  

 

 

Inkludering 
 

Eleven ska känna att de är en del av klassen eller gruppen. 

 

En lärare nämner att de arbetar bort från traditionen att ta ut elever från 

klassrummet, att de inte vill exkludera någon. Ofta har elever som kommer till 

klassen en resurs eller assistent men de talar sällan om vilken av eleverna som 

resursen är för, de vill inte att någon ska känna sig utanför.  

 
Utan vi vill verkligen att alla ska känna att de är på skolan utifrån samma 

förutsättningar. 

 
Inkludering? Alla i gruppen ska undervisas i klassrummet och ingen får 

uteslutas ur gemenskapen. Efter flera års erfarenhet så innebär inkludering för 

mig att vara en del i skolan och inte alltid i gruppen. 

 

I de flesta intervjuerna nämns delaktighet i en klass eller grupp, att vara en del 

i ett sammanhang. De flesta lärare poängterar betydelsen av att alla ska få vara 

med och att ingen ska uteslutas och känna sig utanför. Samtidigt som några av 

lärarna fortsätter med att det inte passar alla elever utan vissa mår bättre i en 

mindre grupp.  

 
Inkludering ska vara något som passar mig, det behöver inte passa alla och kan 

vara olika för varje elev. 

 

En annan lärare arbetar inkluderat i klassrummet men några elever går iväg på 

lästräning, eftersom de behöver extra stöd med svenska språket, och det 

gynnar eleverna som får träna mer intensivt och i en lugnare miljö. Läraren har 

erfarenhet av att ha elever från grundsärskolan i klassrummet och berättar att 

ibland har det fungerat bra men ibland har barnen själva valt att bli 

exkluderade av olika orsaker. Denne menar:  

 
Sen är det ju också svårt för det handlar ju också om vad barnen mår bäst av.  
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Enligt ovan menar lärarna att eleverna inte behöver vara en del av en stor klass 

eller grupp utan de kan vara en del av en liten grupp eller en del av skolan för 

att vara inkluderade. Vidare sorteras eleverna utifrån deras olika behov när 

lärarna anser att vissa passar i stora grupper medan andra inte klarar det. De 

poängterar vikten av att se utifrån elevens bästa och att de inte alltid mår bra i 

det stora sammanhanget. Helheten borde anpassas till eleven utifrån ett 

inkluderande arbetssätt. Citatet nedan påtalar jämlikhet vilket innebär att 

problemet inte ligger hos eleven. 

 
Inkludering innebär att alla ska få delta på samma villkor, det ska vara 

jämlikhet. 

 
Alla ska få delta och ha samma möjligheter oavsett deras förutsättningar. Det är 

inkludering för mig. 

 

Lärarna anser att alla elever ska ha lika möjlighet att delta oavsett deras 

olikheter och att alla har ett lika stort värde. Samtidigt som de påtalar att alla 

elever inte kan delta i en likvärdig undervisning, vilket är ett problem. 

Inkludering kan innebära att alla elever arbetar utifrån den ordinarie 

planeringen till att lärarna försöker anpassa undervisningen för varje enskild 

elev, men det sistnämnda är svårt att uppnå med stora grupper och lite 

resurser enligt många av lärarna. De anser att en tillfällig exkludering kan vara 

bra för den enskilda eleven ibland. 

 
Jag har många elever med olika behov och förutsättningar som gör att jag 

försöker anpassa lärandet utifrån varje elev. Det är inte helt enkelt och ibland 

behövs en exkludering för vissa elever. De lär sig bäst genom att lämna gruppen 

tillfälligt. Jag försöker dessutom göra genomgångarna på flera olika sätt så att 

det ska passa så många elever som möjligt. 

 

Lärarna försöker i största möjliga mån att anpassa undervisningen, material 

och inlärningssätt utifrån elevens behov. De försöker hitta möjligheterna i att 

förändra verksamheten i stället för att se problem hos den enskilde eleven, 

vilket inte är enkelt alla gånger. Lärarna poängterar mycket kring elevers 

olikheter, att de måste få vara annorlunda och att eleverna behöver behandlas 

olika. 

 
Där alla elever kan lära utifrån deras egen förmåga, både de som behöver stöd 

och de som behöver stora utmaningar. Där alla elevers olikheter blir något 

positivt som gynnar gruppen och där alla elever får möjlighet att utvecklas. 

 

Lärarna försöker hitta möjligheter och anpassa verksamheten utifrån elevernas 

behov. De arbetar utifrån gruppens behov samtidigt som de arbetar utifrån 

den enskilda elevens behov. En av lärarna anser att en inkluderande miljö 

existerar först om alla elever känner att de är inkluderade i verksamheten. En 

annan säger att det så klart finns mycket forskning som säger att man lär sig 

bra när man är tillsammans och får vara en i gruppen men avslutar med, ”för 

det mesta”. Läraren arbetar inkluderat i sin klass och det är sällan någon elev 

lämnar klassrummet för undervisning någon annanstans. Denne är den av 
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våra lärare som arbetat längst som lärare och talar om att under denna tid har 

det varit många moden inom undervisningen, förr fanns det ju både 

hjälpfröken och hjälpklasser dit barn med stora behov kunde få gå men det 

blev ju förbjudet.  

 
Så då skulle alla barn vara tillsammans, man skulle inkluderas i gruppen. 

 

Avslutningsvis anser vi att lärarna trycker på att alla elever ska känna sig 

betydelsefulla och att de ska känna sig delaktiga i ett sammanhang utifrån 

inkluderingsperspektivet. Ett sammanhang som inte alltid innebär gemenskap 

i klassen eller gruppen utan i skolan.  

 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
 

Lärarna ser på begreppet elever i behov av särskilt stöd lite olika men 

andemeningen är ändå densamma, att det är elever med olika svårigheter, 

inlärningsproblem eller diagnoser som är de som behöver det extra stödet. Två 

lärare jämför begreppet behov av särskilt stöd med anpassad undervisning. 

Den ena har många elever som har svenska som andraspråk och ser fördelarna 

det ger övriga elever med en sådan anpassning.  

 
Och sen har vi några andra, som också, har olika diagnoser, som gör att man 

anpassar undervisningen på olika sätt.  

 

Den andre menar att det kan vara svårt att skilja på när det behövs särskilt 

stöd och när man bara kan göra en anpassning, utan att använda sig av ett 

åtgärdsprogram. En anpassning går enligt läraren ofta in i den vanliga 

undervisningen i klassrummet där man anpassar efter alla elever.  

 
Är en anpassning ett särskilt stöd då har man ju bara egentligen elever i behov 

av särskilt stöd i och med att man anpassar för alla elever. 

 
Jag försöker anpassa material, gruppsammansättning och miljön utifrån varje 

elevs bästa. Många gånger är det enormt svårt att få till det eftersom det tar tid 

och dessutom har jag dåligt med resurser i klassen, alltså extra personal.     

 

En lärare säger att en del elever, som av vissa anses vara i behov av särskilt 

stöd, oftast bara behöver ”puttas på” och påminnas om sitt eget ansvar som 

elev, vilket oftast räcker för att de ska få fart på skolarbetet. Läraren anser 

vidare att behov av särskilt stöd gäller de elever som inte når upp till 

kunskapskraven som skolverket ställer utifrån läroplaner och kursplaner. 

En annan lärare menar att om en elev befaras att inte nå målen och inte får 

betyg eller godkänt i årskurs 6 inom den vanliga undervisningens ram finns ett 

behov av särskilt stöd. Det skall föregås av ett åtgärdsprogram beviljat av 

rektor. Det har fungerat bra men i dagsläget har de ingen specialpedagog som 

har hjälpt dem med pedagogiska utredningar och viss dokumentation. En av 
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lärarna menar att läget i skolan har blivit sämre och säger om elever i behov av 

särskilt stöd: 

 
Det är de elever som dels har inlärningssvårigheter av olika orsaker och sen är 

det de som har sociala problem som de behöver hjälp med. 

 

En lärare nämner förutom inlärningssvårigheter och sociala problem även 

diagnoser som en orsak till behov av särskilt stöd. De skall få den hjälp och 

stöd de behöver för att tillgodogöra sig kunskaper och social samvaro på bästa 

sätt. 

 

Sammanfattningsvis menar lärarna att det är de elever som inte uppnår 

kunskapskraven som är i behov av särskilt stöd. Det är inte bara 

inlärningssvårigheter och diagnoser som är orsak till behovet av särskilt stöd, 

sociala problem är ännu en aspekt som tar allt större plats. 

 

 

Hinder och möjligheter  
 

Hinder 
 

Många av lärarna anser att de har kunskapen och kompetensen för att arbeta 

inkluderande men att det är resursbristen som är problemet för att klara av en 

inkluderande verksamhet. De nämner inte elevers olikheter och 

förutsättningar som ett problem, däremot kan problemet vara att alla inte 

passar i en stor grupp utan passar bättre i en mindre grupp.  

 
Alla elever kan inte inkluderas i ett sammanhang utan passar bättre i en mindre 

grupp eller i en annan miljö. Alla mår inte bra av det. 

 
Inkluderad? Kan vara att alla ska bemötas lika och få möjligheter utifrån deras 

speciella behov. Det behöver inte vara i gruppen utan kan vara utanför gruppen 

beroende på vad som är bäst för eleven. Det är en typ av inkludering att alla får 

tillgodogöra sig efter vad som är bäst för just den eleven. 

 

Kraven i skolan nämns också som ett problem, kunskapskraven innebär att de 

måste anpassa undervisningen så att eleverna får sitt lärande efter vad som är 

bäst för dem. Då kan det vara både inkludering och exkludering som behövs i 

en blandning. Tillfällig exkludering behöver inte vara fel om eleven mår bra av 

det anser flertalet av lärarna. Dock talar en av lärarna mycket om hindren för en 

skola för alla. Läraren anser att klasserna är för stora och hjälpen till 

klasslärarna för liten. Denne tycker att själva idén med en skola för alla är att 

alla barn ska få gå på sina egna villkor:  

 
Men som det är idag är det inte så, ensam med många elever och inga resurser 

att hjälpa dem, så blir det inte en skola för alla. 
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Denne tycker vidare att en skola för alla är en plats där alla ska få gå på sina 

egna villkor men när lärarna är själva på 25 elever så blir det inte längre en 

skola för alla eftersom alla inte får den hjälp och stöd de behöver. Läraren har 

likt de andra lärarna i studien elever med många olika behov i sitt klassrum. 

Alla elever får oavsett behov gå kvar i den ordinarie klassen eftersom det inte 

finns resurser för något annat.  

 
Det finns ju liksom ingenstans för dem att gå, de får ju vara här med mig och 

någon hjälp att få det finns ju inte. 

 

Tiden är ett stort dilemma för lärarna, de anser att de fått omkringliggande 

uppgifter så att undervisningen inte hinns med. Dokumentationen tar större 

plats numera, både på gott och ont. Lärarna anser självklart att det är viktigt 

med dokumentationen så att elever uppmärksammas och får den hjälp och 

stöd de behöver för att uppnå maximala kunskaper. Dessutom är det 

tidskrävande att göra många enskilda planeringar för varje elevs behov. Idag 

har de flesta stora grupper vilket innebär att det är svårt att hinna 

uppmärksamma alla elever i gruppen. 

 
Jag har en grupp på över tjugo elever med flera elever som har behov av 

anpassad undervisning. Det är svårt att hinna uppmärksamma alla och göra 

enskilda planeringar till dem. Jag försöker använda flera olika inlärningsstilar 

för att de förhoppningsvis ska lära sig på något sätt. Vi ska också hinna skriva 

åtgärdsprogram till dessa elever, vilket tar mycket tid. 

 
Hinder med att inkludera är ju till exempel att det tar längre tid, alltså det är ju 

så det tar ju väldigt lång tid, allting man får göra, man får repetera fler gånger. 

 

Tiden blir dessutom ett problem när exempelvis utredningar kring den 

enskilde eleven tar lång tid och beslutet om vilken hjälpinsats som behövs 

dröjer. 

 
Det blir ju besvärligt när allt tar sån tid, eleven som har problem behöver hjälp 

här och nu, inte sen. 

 

Gemensamt för de flesta lärare är att tidsbristen, avsaknaden av extra 

personalresurser i klassen och de stora elevgrupperna är ett problem för att ha 

möjlighet att tillgodose alla elevers olika förutsättningar och behov. De känner 

alla av kravet de har för elevernas lärande och att det kan vara svårt att klara 

av alla gånger. Många av lärarna efterlyser en speciallärare till verksamheten, 

som stöd i gruppen för kunskapsutvecklingen. De flesta anser att 

specialpedagogerna har en helt annan roll i skolan, vilken de menar innebär att 

de ska göra miljön bra för eleverna och inte hjälpa till med lärandet.  

 
Jag är inte road av specialpedagoger och det beror på att det de egentligen, 

deras själva kärna i utbildningen det är att underlätta för de här barnen att 

kunna klara av en klassrumssituation, specialpedagogerna har ofta inga 

ämneskunskaper som speciallärarna har. 
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Läraren ser den stora bristen på extra resurslärare på skolan som ett stort 

problem. Läraren ger exemplet på att denne har en elev i klassen med dåligt 

korttidsminne som är i behov av mer hjälp, men med många elever i klassen 

och en lärare så finns det inte en chans att eleven får den tid den behöver. 

Läraren pekar på att det är detta, att alla elever inte får den hjälp de behöver i 

det vanliga klassrummet som stjälper inkluderingstanken.  

 
Ska man kalla det inkluderat är det väl det men det funkar inte.  

 

Läraren efterlyser också speciallärare, eftersom denne anser att deras frånvaro 

är ett hinder för inkludering. I en skola saknades både speciallärare och 

specialpedagog, vilket var ett stort dilemma för dem. En annan lärare var 

mycket nöjd med samarbetet med specialpedagogen som fanns som en del i 

gruppen regelbundet. 

 
Äh drömmen ändå vore väl om vi kunde få en speciallärare hit till skolan som 

verkligen kunde vara en som kunde fokusera och intensivjobba med elever med 

viss problematik. 

 
Så där befinner vi oss i på verkstadsgolvet, man vet att det ska vara på ett visst 

sätt men kanske inte får till det så. För det är ju en sak att säga och en annan sak 

att göra. Inkludering till vilket pris? 

 

Möjligheter 
 

Möjligheter med inkludering ses bland annat innebära att även elever som inte 

är i behov av särskilt stöd kan vinna på att undervisningen anpassas efter de 

svagare eleverna. Eleverna beskrivs dessutom som att bli bättre på att ta hand 

om varandra. 

 
Eftersom alla har någonting att komma med och det gör ju också att man övar 

upp empati och sånt bland annat. 

 

Läraren har observerat att eleverna blir duktigare på att ta hand om varandra 

och att det blir mer accepterat att vara annorlunda. Eleverna lär och stimuleras 

av varandra både kunskapsmässigt och socialt i ett inkluderande sammanhang 

enligt lärarna. De nämner att elevernas olikheter är en stor tillgång och 

poängterar vikten av likvärdighet för alla elever. 

 
Eleverna lär sig av varandra och av olika inlärningssätt, som är vanligt i en 

grupp med många olikheter. 

 
Inkludering är bra för då får eleverna se allas olikheter och ha en tolerans för 

det. De får också se vilka möjligheter det är med alla elevers olika variationer 

och förutsättningar. 

 

En av lärarna anser att möjligheter är att det inte blir något utanförskap, alla 

får vara med i gruppen, eleverna lär av varandra och de får fler möjligheter att 

lära sig på fler sätt.  
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Alla möjligheter finns ju men allt beror ju på vilka resurser man har.  

 

En annan säger sig inte se några hinder utan talar bara om möjligheter men 

avslutar ändå med: ”Men det är ju svårt, ibland får man ju tråckla och ta hjälp 

av varandra.” 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram lärarnas försök till att se på inkluderingen 

positivt men att hindren är det de alltid återkopplar till. Möjligheterna lärarna 

ser är vinsten de elever som inte är i behov av särskilt stöd kan göra utifrån 

den anpassade undervisningen. De ser vidare att elevernas acceptans är större 

gentemot varandra i och med att alla går i samma klassrum. Hindren är dock 

många för att inkluderingen skall fungera, resurs- och tidsbristen är ett 

dilemma som ställer till det för lärarna. Inkluderingskravet lärarna har på sig 

gör att de känner sig otillräckliga och de anser att en exkludering kan vara 

nödvändig emellanåt. 

 

 

En skola för alla 
 

Flertalet av våra lärare anser att det ska vara en skola som är till för alla, där 

man får hjälp och stöd utifrån sina förutsättningar, en lärare däremot trycker 

på att det inte är en skola utan däremot en skolform som ska passa för alla. 

 
En skola där du kan gå oavsett vad du har, dina förutsättningar, den ska inte 

vara integrerad tycker jag. 

 

En lärare anser att alla ska få gå i samma klassrum för att eleverna mår bra av 

att vara tillsammans och att det är i klassrummet man ska få den hjälp man 

behöver. Alla ska kunna gå i skolan och få resurser efter sina behov påtalar en 

annan lärare. Ytterligare en menar att det är en skola där alla elever i Sverige 

ska kunna få hjälp, en kompensatorisk skola, att alla ska få den hjälp de 

behöver eller det stöd den behöver i den svenska skolan. 

 
Det betyder att det är vår skyldighet att alla ska få vara i skolan och utvecklas 

efter sin egen förmåga, alla barn. Då är meningen att alla barn ska gå i skolan 

och ha det bra. 

 

Flera av lärarna nämner att skolan skall vara anpassad efter eleverna. Oavsett 

fysiska och psykiska förutsättningar och behov ska man kunna gå i skolan och 

få en anpassad skolgång. Två av lärarna anpassar undervisningen till stor del 

utifrån elever som har svenska som andraspråk. Dessa lärare anser att svaga 

elever tjänar på anpassningen som görs utifrån elever med svenska som 

andraspråk eftersom undervisningen blir lättare att följa. Lärarna anser att alla 

eleverna gynnas av den undervisningsformen även de som har svenska som 

modersmål. 

 

Avslutningsvis vill vi nämna att lärarna menade att en skola för alla kan 

innebära en stor variation, det kan vara allt från en skola till en skolform för 
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alla elever. De flesta lärare poängterar att skolan skall vara anpassad efter den 

enskilde elevens förutsättningar.  

 

 

Rektors roll 
 

Lärarna i vår studie tycker att de har kompetens för att jobba inkluderat. Det är 

dock tiden som ställer till det när den inte finns för att kunna ta hand om 

eleverna i behov av särskilt stöd. Kompetensutveckling är inte alltid en 

självklarhet enligt några medan andra anser att de har bra stöd av rektor och 

får till exempel kompetensutveckling vid behov, men kanske inte alltid när 

behovet uppstår. En lärare däremot anser att rektor felprioriterar och använder 

resurserna på fel sätt. 

 
Rektorn skickade gympaläraren på matteutbildning, sedan dess har denne 

aldrig undervisat i matte, inte före heller. Vi behövde utbilda en svenska 2 lärare 

men så blev det ju inte och vi har fortfarande ingen. 

 

En annan anser att rektorn mest är inriktad på att klara budgeten och att 

lärarna på skolan i princip får klara sig själva. Flertalet lärare saknar extra 

personalresurser för att hinna med alla elever på bästa sätt. Har de inte 

kompetens och kunskaper brukar de ta hjälp av varandra i arbetslaget, oftast 

får de den hjälp och stöd de behöver trots att alla kollegor har fullt upp med 

sitt.  

 

De poängterar vikten av att alla arbetar mot ett och samma håll i arbetslaget, 

men alla är inte överens om att det är så i deras verksamhet. På en skola 

arbetade två av tre lärare gemensamt i deras klasser, år 4 och 6, där de bland 

annat delade ämnen och samarbetade på flera sätt för elevernas bästa medan 

läraren i år 5 arbetade själv i sin klass. Det fanns även ett samarbete över hela 

skolan under vissa tematiska perioder, exempelvis likabehandlingsveckan. Då 

var i stort sett hela skolans personal inblandade. Flera av våra lärare anser att 

samarbetet är ytterst litet eller nästintill obefintligt. De arbetar i arbetslag men 

är ändå oftast hänvisade till sig själva.  

 
Om jag ber om hjälp av min kollega för att jag har det trassligt i min grupp, då 

innebär ju det att hennes klass blir lämnade ensam för det finns ju ingen som 

kan lösa av. 

 

En lärare menar att de försöker jobba med olika grupperingar och ämnen 

utifrån de knappa resurser som finns men det är trots tappra försök nästintill 

en omöjlighet. Några lärare anser att de har ett någorlunda bra samarbete med 

stöd och hjälp av varandra. De tar till vara på varandras kompetens för att 

tillmötesgå eleverna utifrån deras förutsättningar och behov i deras lärande. 
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 Diskussion 
Vår diskussion inleds med en diskussion kring vår metod, därefter diskuterar 

vi kring vårt resultat med en avslutande reflektion kring vår studie och teorin. 

Vi avslutar med tankar kring en vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 
 

Första responsen på vårt missiv kom efter drygt två veckor, då fick vi svar från 

två skolor, vilket resulterade i tre intervjuer på dessa skolor. Därefter skickade 

vi en påminnelse till de tre övriga skolorna, som gav oss svar från ytterligare 

en skola där den fjärde intervjun utfördes. De fyra sista intervjuerna utfördes 

efter direktkontakt med informanterna. 

Enligt intervjuade lärare är det svårt att ta emot studenter för exempelvis 

intervjuer, eftersom deras tid knappt räcker till undervisning och planering i 

verksamheten. Kan det ha varit en orsak till att det var svårt att få respons från 

skolorna? 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med enskilda 

semistrukturerade intervjuer där vi ville få fram lärarnas egna åsikter kring vår 

problemställning samt vilka möjligheter och hinder de ansåg finnas för en 

inkluderande skola i deras arbete.  

Genom semistrukturerade frågor pratade lärarna om det som engagerade och 

intresserade dem, vilket gav oss ett rikt material att analysera. Vi gav alla 

lärarna samma öppningsfråga, vad innebär en skola för alla? Lärarna talade 

fritt och vi försökte vidareutveckla vissa intressanta resonemang med 

följdfrågor. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Vårt syfte med studien var att få lärares uppfattningar om elever i behov av 

särskilt stöd i en inkluderande miljö i en skola för alla.  Vi ville veta hur de 

bemöter eleverna efter deras olika förutsättningar och om de anser att 

inkludering tillgodoser alla elever. Hur detta fungerar i verkligheten i relation 

till både elevens kunskaps- som sociala utveckling. Finns möjligheterna i deras 

verksamhet och är den en skola för alla? Vi anser att vi fått svar på våra frågor 

men det saknas säkerligen en del i vår studie. Utifrån teori och intervjuer knyts 

allt samman och vi har fått detta resultat. 

 

Inkludering 
 

Inkludering förordas i de olika styrdokumenten (Skollagen 2010:800, 2010, Lgr 

11, 2011) och då främst i avseende elever i behov av särskilt stöd. Enligt 
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skolverket (2008) ökar däremot exkludering av elever trots dessa föreskrifter. 

Utifrån vår studie har lärarna påtalat hur visionen om inkludering kan fungera 

men att det inte är enkelt att realisera i verksamheten utifrån de 

förutsättningar lärarna har, de menar att det ibland är näst intill omöjligt. Detta 

stärks i Assarsons (2007) diskussion om lärarens nya roll som hon anser vara 

en utmaning och en omöjlighet. Detsamma påvisas i Linikkos (2009) studie där 

lärarna försöker arbeta inkluderat men många ser det som en omöjlighet i 

verksamheten idag. Både i Avramidis och Norwich (2002) och Linikkos (2009) 

studier samt i vår studie var männen mer negativa till inkludering än 

kvinnorna. Ambitionen finns hos lärarna att arbeta inkluderande och de var 

eniga om att alla elever ska kunna vara en del av gemenskapen i klassrummet, 

men de poängterar att förutsättningarna skiljer sig åt för att lyckas. De anser 

att det är ett bra system men ibland krävs det att vissa elever exkluderas 

utifrån elevens bästa, då de kanske behöver lugnare miljö eller intensivträning. 

Blom (2004) och Assarson (2007) styrker detta genom att påtala lösningen i 

stora klasser, som innebär att plocka ut vissa elever i perioder. Tanner (2009) 

påpekar att det vanligaste sättet att kompensera svagheter hos elever är att 

vidta åtgärder på sidan av den ordinarie undervisningen. En av lärarna menar 

dock att den inkluderande undervisningen som finns i dennes klassrum endast 

existerar där eftersom det inte finns något annat alternativ. Det finns ingen 

annan plats för eleverna eller möjlighet till någon annan hjälp.  Brodin och 

Lindstrand (2004) påtalar även de att det kan innebära endast en fysisk 

placering i stället för en delaktighet och gemenskap för eleverna. Den 

sistnämnda åsikten överensstämmer med Lloyd (2008) som menar att den 

inkluderande undervisningen ofta kan leda till exkludering, även om ingen 

lämnar klassrummet. Eleven blir exkluderad eftersom denne inte når målen 

eller klarar klassrumssituationen enligt Lloyd (2008). Vinterek (2006) skriver 

att den individualiserade undervisningen har ökat de svaga elevernas 

utsatthet. Vi tror att en lyckad inkludering grundar sig på verksamhetens 

tillgång på resurser, som lärares kunskaper, ett gott samarbete, extra 

personalresurser i klassrummet samt elevernas förutsättningar och behov. Det 

verkar finnas brister kring dessa resurser vilket vi anser vara bidragande till 

frånvaron av en inkludering som det strävats efter under lång tid. Vi menar att 

det är viktigt att ha en tanke kring varför man gör som man gör i vissa 

situationer, vad som anses vara det bästa just då. 

 

Endast en av våra lärare ansåg att ledningen på skolan arbetade aktivt för att 

den inkluderade undervisningen skulle fungera. Linikko (2009) påtalar att 

rektors attityd till inkluderingen och stöd till lärarna har stor betydelse för 

lärarnas inställning till inkludering. De andra lärarna i vår studie ansåg att de 

inte fick så mycket stöd utan de fick mest försöka på egen hand. En av lärarna 

gick så långt att mena att rektorn endast var inriktad på ekonomi och på att få 

skolans budget att gå ihop. Nilholm (2006) påtalar betydelsen av en god 

ekonomi i verksamheten för att underlätta lärarnas arbete. Det kanske är en 

väldigt talande uppfattning vi får när en lärare svarar att det bara finns 

möjligheter med inkludering men därefter endast börjar räkna upp alla hinder. 
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Elever i behov av särskilt stöd 
 

Lärarna anser att varje elev skall få undervisning som är anpassad till denne 

oavsett de olika behoven. Enligt Avramidis och Norwich (2002) invänder dock 

flertalet lärare mot att inkludera alla elever med särskilda behov i den 

ordinarie skolan. Det kan se olika ut på olika skolor samt för varje elev och 

lärare. Hur begreppet elever i behov av särskilt stöd tolkas ligger på den 

enskilde, skola eller lärare enligt Nilholm (2008).  I första hand skall stödet ges 

i den ordinarie klassen/gruppen men även utanför gruppen om det är 

nödvändigt, allt utifrån elevens bästa.  Salamancadeklarationen (2006) påtalar 

att elever endast bör placeras i andra grupper i särskilda fall, i övrigt skall alla 

inkluderas. Lloyd (2008) förordar också en tillfällig exkludering av vissa elever 

även om inkludering alltid ska vara målet. Ljusberg (2011) säger att man 

endast i undantagsfall ska erbjuda elever plats i specialklasser. Lloyd (2008) 

menar dock att med rätt stöd kan nästan alla elever gå i en vanlig klass. 

Flertalet av lärarna i vår studie ansåg sig sakna det rätta stödet för en bra 

inkluderande miljö för alla elever. Lärarna i Linikkos (2009) undersökning 

påtalade att elever med beteendestörningar eller flerfunktionsnedsättningar 

var de svåraste att inkludera i den ordinarie klassen. 

 

Lärarna poängterar att det är eleverna som inte når målen som är i behov av 

särskilt stöd. Elever med inlärningssvårigheter och diagnoser anser de också 

vara i behov av särskilt stöd. En av lärarna höjer frågan om vad som är ett 

särskilt stöd och vad som är en anpassning, eftersom man anpassar efter alla 

elever i klassrummet, är alla i behov av särskilt stöd då? Yeibyo (2012) lyfter 

fram en liknande fråga, när blir ett behov av stöd ett behov av särskilt stöd? 

Nilholm (2006) påtalar vikten av att skolan anpassar sig efter varje enskild 

elevs förutsättningar och behov. Förändringen i skollagen (SFS 2010:800) som 

kom 2014 gjorde ett tillägg kring anpassning av elever i första hand innan 

rektor arbetar fram ett åtgärdsprogram eller annan handlingsplan.  

 

Flertalet lärare i vår studie efterlyser speciallärare som har ämneskunskaper. I 

dagsläget har flertalet av lärarna hjälp av specialpedagoger eller ingen hjälp 

alls, vilket de inte är nöjda med. Lärarna önskar mer praktisk hjälp som de 

anser att en speciallärare kan ge i själva undervisningen i stället för 

specialpedagogerna som mest sitter med utredningar och sällan eller inte alls 

hjälper till i undervisningen. Isaksson och Lindqvist (2015) påpekar att 

specialpedagogernas och SENCOs, Special Educational Needs Co-ordinator, 

ansvar för elever i behov av särskilt stöd har ökat, men om ingen 

specialpedagog finns, vad händer då? De påtalar även att specialundervisning 

är viktigare än någonsin för beslutsfattarna och att utbildningar för 

specialpedagoger kommer att öka de närmaste åren. 

 

Hinder och möjligheter 
 

Tiden är ett återkommande tema i vår undersökning, lärarna har inte tid för att 

hjälpa alla elever, det tar lång tid att anpassa och undervisa efter allas behov 
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och planering och undervisningen i sig tar tid. Lloyd (2008) påtalar det viktiga 

i att ingripa tidigt när man ser problem, vikten av att ge extra stöd samt att 

lärarna ska få vidareutbildning för att ha de rätta kunskaperna och verktygen. 

Utbildningsdepartementet (SOU 2008:109) poängterar likt Lloyd (2008) att 

elever med svårigheter måste få snabba hjälpinsatser. Några av lärarna ansåg 

precis som Lloyd (2008) och Utbildningsdepartementet (SOU 2008:109) att 

eleverna behöver snabb hjälp men att utredningarna tar alldeles för lång tid.  

Alla elever blir på något sätt lidande av detta. Möjligen är det en väldigt 

talande uppfattning vi får när en lärare svarar att det bara finns möjligheter 

med inkludering men därefter endast börja räkna upp alla hinder.  

 

Positivt med inkludering är att alla elever har något att komma med och 

tillföra sin klass, alla får känna tillhörighet och man slipper känna sig utpekad 

och det blir mer tillåtet att vara annorlunda, eleverna blir mer toleranta mot 

varandra. Detsamma påtalar lärarna i Hwang och Evans (2011) undersökning, 

det vill säga att eleverna i behov av stöd blev mer accepterade och förstådda av 

övriga elever. Brodin och Lindstrand (2004) samt Oliver (2011) menar att 

olikheterna hos eleverna skall ses som något lärorikt och positivt. 

Salamancadeklarationen (2006) anser att alla elever bör få samma 

undervisning samtidigt som elever som behöver extra stöd skall få det. När 

man använder varierande inlärningssätt i klassrummet kanske fler lär sig mer 

menar lärarna, även de som inte är i behov av särskilt stöd.  

 

En skola för alla 
 

Lärarna är någorlunda eniga om vad en skola för alla innebär. Det är en vision 

man vill uppnå men både litteratur och lärare anser att det är svårt att nå en 

skola för alla elever utifrån de förutsättningar som råder idag. Enligt Linikko 

(2009) finns en skillnad mellan verklighet och vision och de lärare som är mest 

positiva är de som inte själva är berörda. Det är omöjligt att jämföra detta med 

vår studie eftersom vi enbart intervjuat berörd personal. Tanner (2009) menar 

att skolan gjorts tillgänglig för fler elever idag med större mångfald men vi har 

och har aldrig haft en skola för alla. Gerrbo (2012) påtalar även han att Sverige 

inte har en skola för alla eftersom vi fortfarande har två skolformer, 

grundskola och grundsärskola. Lärarna i studien anser att skolan ska passa för 

alla men kanske inte en och samma skola. Skolan ska gynna alla elever utifrån 

deras förutsättningar och behov och den ska kunna ta emot alla även om de är 

väldigt olika. Dessutom ska alla elever kunna nå målen utifrån sin egen 

förmåga. Styrdokument, exempelvis läroplanen (Lgr 11) säger att eleverna ska 

nå målen för godkänt, att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

specifika behov. 

 

I vår studie efterlyser lärarna mer resurser, personal och tid för att bättre 

kunna arbeta mot visionen en skola för alla. Men de anser att skolan idag 

kämpar mot ständiga indragningar på till exempel både personal och material 

och lärarna känner att de arbetar i ständig motvind tvärtemot de instruktioner 

de fått.  En av lärarna påtalade hur enkelt det var för så kallade experter att 
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sitta och tala om hur man ska göra, men det är inte råd lärarna vill ha utan 

praktisk hjälp. Gerrbo (2012) påtalar, likt våra lärare, att en inkluderande 

verksamhet inte är helt enkel att utföra i praktiken. Assarsson (2007) och 

Isaksson (2009) anser att lärarna förväntas uppfylla skolpolitiska visioner men 

att det inte görs någon uppföljning på hur dessa visioner fungerar i 

verksamheten. Assarsson (2009) poängterar att lärarnas uppdrag är ett stort 

ansvar med en utmaning vars mål är omöjligt att uppnå. Isaksson och 

Lindqvist (2015) påpekar också visionen om en inkluderande verksamhet men 

att i verkligheten riskerar elever i behov av stöd att bli utan stöd. 

 

Rektors roll 
 

Våra lärare tycker sig i stort ha kompetensen för att arbeta inkluderat. De anser 

dock att resurserna saknas för att det ska vara genomförbart att arbeta 

inkluderat och att tiden aldrig räcker till. Lärarna i Hwang och Evans (2011) 

ansåg däremot att deras kompetens inte var tillräcklig för att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd. Enligt Lgr11 (2011) ansvarar rektor för att lärarna har de 

resurser och förutsättningar som krävs för att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd. Hwang och Evans (2011) kom fram till liknande resultat i sin 

undersökning som lärarna i vår studie påpekade, det vill säga att lärarna ansåg 

att det krävdes extra resurser, mindre klasser och vidareutbildningar för att 

inkludering skulle fungera. Är det något de saknar försöker de ofta själva söka 

sig till ny kunskap via till exempel kollegor eller internet. Speciallärarna i 

Ljusbergs (2011) artikel kritiserar dock klass- och ämneslärarna att inte anses 

ha tillräckliga kunskaper för att undervisa alla elever utifrån deras olika behov, 

vilket lärarna i vår studie däremot ansåg sig ha. Dessa speciallärare anser att 

orsakerna till detta, är stora klasser, otillräckliga kunskaper om undervisning 

och en negativ syn på barn samt bristande ekonomi. Speciallärarna i Linikkos 

(2009) studie var positivare till inkludering, kan det vara för att de har bättre 

kunskaper än klass- och ämneslärare? Lärarna i vår studie påpekar att de 

dessutom har dokumentationskravet på sig som slukar väldigt mycket tid så 

ofta har de fullt upp för att få tiden att gå ihop till planering och undervisning. 

De tycker sig oftast få kompetensutveckling, men inte alltid i tid när det 

behövs. En av lärarna kritiserar skolans ledning till att prioritera fel när det 

gäller vem man skickar på utbildning och på vilken utbildning. Lärarna i 

Linikkos (2009) studie önskade mer vidareutbildning för en möjlighet att 

variera undervisningen för alla elever. Eftersom Utbildningsdepartementet 

(SOU 2008:109) påpekar vikten av att eleverna får snabba hjälpinsatser 

stämmer inte detta överens med verkligheten. Lgr 11 (2011) trycker på att 

lärarna behöver kompetensutveckling för att utföra sitt arbete. 

 

 

Avslutande reflektion 
 

Begreppen en skola för alla, inkludering och elever i behov av särskilt stöd har 

förhållandevis tolkats lika bland lärarna, men att detta inte kan fullföljas fullt 

ut på alla skolor är ett problem. Den röda tråden verkar vara bristen på tid och 
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personalresurser. Dessa två punkter återkommer lärarna till under hela 

intervjun och något de vill se en ändring på. Samtidigt som vi inser att det är 

så här det ser ut i verksamheten i skolan förstår vi också att det är svårt 

eftersom det är brist på kompetent personal och detta gör att det leder till 

tidsbrist för de lärare som redan finns. Specialpedagoger och speciellt 

speciallärare är sällsynta, många skolor är helt utan speciallärare och på några 

är även specialpedagoger en bristvara. Eftersom speciallärarna anses som mer 

positiva till inkludering är det synd att de saknas på många håll. 

Ekonomifrågan spelar även sin roll i personalfrågan.  

 

Inkludering kan vara på både gott och ont, lärarna vill gärna ha alla elever i 

klassrummet men både resursbristen och det faktum att alla elever inte passar i 

en stor grupp skapar ett dilemma för dem. Dessutom beror det på hur lärarna 

tolkar inkluderingsbegreppet, vissa av lärarna anser att man ska vara 

inkluderad i skolan och då kan en exkludering ändå vara en inkludering 

utifrån ett vidare perspektiv. 

Klarar eleverna inte att nå målen genom den vanliga klassrumsundervisningen 

så måste det finnas andra alternativ för dessa. Stödinsatser i klassrummet kan 

gynna fler än eleven det är tänkt för, vilket kan vara en positiv konsekvens i ett 

besvärligt skolklimat.  

 

Skall det strävas efter en inkluderad undervisning i den svenska skolan så 

måste det ges bättre möjlighet till det anser vi. Det är det här vi själva har 

upplevt när vi har varit ute i verkligheten, man är väldigt utlämnad till sig 

själv och man kan sällan ställa upp för någon annan, hur gärna man än vill. 

Det är också den bilden vi fått kring situationen i skolan av våra intervjuade 

lärare. Vi anser att satsningen på ökad utbildning för specialundervisning är 

positivt för verksamheten. Önskan är att satsningen innebär både fler 

specialpedagoger och speciallärare, samt att skolorna erbjuder plats för båda 

kompetenserna i sin verksamhet. Detta grundar vi på lärarnas önskemål om 

framförallt fler speciallärare med ämneskunskaper samt specialpedagogernas 

kompetens kring all formalia. 

 

Vi känner att när det gäller kompetens så är det ofta något man får förvärva sig 

själv under tiden man jobbar, lärarutbildningen bjuder inte på många verktyg 

när det gäller att arbeta inkluderat eller med elever i behov av stöd. Detta 

stödjer även litteraturen där speciallärare påtalar att kompetensen saknas hos 

de ordinarie klasslärarna i undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  

Det här har vi ju själva känt av, att skolledning efterfrågar resultat men inte 

erbjuder någon form av stöd för att nå sagda resultat. Visst är det här lite av en 

rävsax för ledningen men man kan inte fortsätta blunda och bara koncentrera 

sig på ekonomi.  

 

Frågan om samarbete vill vi sammanfatta i en enda fråga, finns det 

överhuvudtaget i verkligheten? Alla våra lärare var överens om att personal- 

och tidsbristen var ett problem när det gällde samarbete. Lärarna har fullt upp 

med planering och undervisning i sitt eget klassrum och kan sällan kliva ur 

den sits de har för att hjälpa någon annan och de får sällan hjälp själva. Trots 



  

 

32 
 

detta menar ändå de intervjuade lärarna att de oftast lyckas få hjälp och stöd 

av varandra men kan det vara på bekostnad av någon annans dyrbara tid? 

 

När det gäller exkludering behöver inte det alltid vara av ondo, om eleven 

tillhör en klass med en bra miljö och kamratanda gör det inget att vara den 

som är annorlunda och som kanske får lämna klassrummet ibland. 

Vi avslutar med frågan, är det en bra skolledning som leder till en bra 

inkluderad skola? Det verkar som så när man läser Linikkos (2009) studie där 

vikten av rektors attityd påtalas. 

 

 

Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att undersöka inkludering ur ett elevperspektiv. Vad 

innebär inkludering för eleverna? Vill de vara inkluderade? Känner de sig 

inkluderade? Är det någon skillnad vad eleverna anser om de är i behov av 

stöd och de som klarar sig utan extra stöd? För att tala om inkludering ska alla 

berörda, även eleverna känna sig inkluderade. 
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BILAGA 1: Missiv till rektor 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Jenny Norrbom och Marie Magnusson och är lärarstudenter vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och ska 

skriva vår C-uppsats. 

 

Vårt arbete tänkte vi utföra genom intervjuer där vårt syfte är att undersöka en 

skola för alla och hur elever i behov av särskilt stöd bemöts i undervisningen? 

 

All data som samlas in kommer vi att behandla konfidentiellt enligt de 

forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet rekommenderar. Materialet 

kommer att användas enbart för detta ändamål och kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd. Alla intervjuade personer kommer att vara anonyma, 

enbart kön, examensår och antal verksamhetsår kommer att anges. Även 

skolan blir anonym med enbart en allmän beskrivning.  

Vi har planerat att intervjuerna ska ske mellan vecka 43 och 45. Intervjuerna 

kommer att ske med diktafon för att intervjuerna ska bli så noggrant återgivna 

som möjligt. De beräknas ta ca 45-60 minuter. 

 

Vår önskan är att intervjua en pedagog, ej specialpedagog, eller möjligen två i 

år 5 eller 6. Det är önskvärt om du kan göra en förfrågan bland din personal. 

För eventuella frågor eller bokning av intervjuer går det bra att kontakta oss: 

 

Jenny, telefon: xxxxxxxxxx  eller mail: jeno9801@student.miun.se 

  

eller  

 

Marie, tel nr: xxxxxxxxxx eller mail: mama0104@student.miun.se 

 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Norrbom och Marie Magnusson 

 

mailto:jeno9801@student.miun.se
mailto:mama0104@student.miun.se


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide  

 

Ålder 

Kön 

Utbildning 

Examensår 

Hur många år som lärare 

Årskurs/ ämne/ämnen idag 

Övrigt 

 

Vad innebär begreppet ”en skola för alla” för dig? 

Begreppet ” behov av särskilt stöd”, vad innebär det för dig? 

Inkludering / exkludering? 

Hinder / möjligheter? 

Har du rätta verktygen, kompetens och erfarenhet, för att arbeta med elever i 

behov av stöd? 

Finns det ett samarbete i arbetslaget? 

Får ni någon typ av stöd? 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 3: Centrala dokument 
 

Centrala dokument 
 

Många förändringar har skett i styrdokumenten på senare tid, den senaste 

skollagen (SFS 2010:800) kom 2010 och den nya läroplanen (Lgr 11) kom 2011. 

2014 kom dessutom en förändring av skollagen som innefattade stödinsatser. 

Utbildningsdepartementet anser att eleverna behöver hjälp mycket tidigare 

och att inkludering inte alltid är det bästa, vilket framkommer i nedanstående 

citat: 

 
Elever med svårigheter måste få kvalificerad hjälp här och nu och kan inte vänta 

på reformer som kan ta decennier att genomföra. Det finns således fortfarande 

stort utrymme för ett individperspektiv (SOU 2008: 109, s. 208). 

 

Salamancadeklarationen 
 

Salamancadeklarationen är en politisk rekommendation som Sverige och ett 

nittiotal andra länder skrev på 1994. Den råder skolan att alla barn ska ges 

plats oavsett deras sociala, intellektuella, emotionella, språkliga eller fysiska 

förmåga och att de endast tas från gemenskapen i undantagsfall. Mötet som 

resulterade i deklarationen, behandlade frågor som påvisar varje barns rätt till 

undervisning, specifika egenskaper, intressen, inlärningsbehov och ett 

utbildningssystem där varje elevs olika förmågor och kunskaper förvaltas på 

bästa sätt samt att behoven hos elever med behov av särskilt stöd tillgodoses i 

ordinarie skolan. Salamancadeklarationen förordar inkludering och att endast 

placera elever i speciella grupper i specifika fall. Kursplaner skall anpassas till 

varje elevs specifika behov och föräldrarna anses som viktiga. Deklarationen 

anser att elever i behov av särskilt stöd är ett genomgripande begrepp som 

innebär alla elever som har någon form av pedagogiska behov (Svenska 

Unescorådet, 2006). Unesco (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och 

kultur.  

 
elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som 

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

kan tillgodose dessa behov (Unesco, 2006, s. 11).  

 

Skollagen 
 

Skollagen (2010:800) omfattar de grundläggande bestämmelserna om skolans 

verksamhet. I 1:a kapitlet, 4 § står det att: 

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 



  

 

 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (2010:800, 2010). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att elever har rätt till individanpassad 

undervisning och stöd om behov finns, detta sker genom en pedagogisk 

utredning av eleven. Så långt det är möjligt skall den anpassade 

undervisningen ske i den ordinarie gruppen och endast i undantagsfall skall 

eleven särskiljas från denna, som skollagen säger i 3:e kapitlet: 

  
10 § För en elev i grundskolan /…/ ska det särskilda stödet ges på det sätt och i 

den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 2010:800, 2010). 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ansvarar rektor för att elever i behov av särskilt 

stöd ska kunna inkluderas utifrån att personalen har de resurser och 

förutsättningar som krävs. Om en elev inte tidigare ansågs nå målen skulle 

detta anmälas till rektor som skulle göra en utredning för ett eventuellt 

åtgärdsprogram så snart som möjligt. Förändringen i skollagens 3:e kapitel 

innebär: 

 
5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456). (Skollag, SFS 

2010:800, 2010).   

 

Skolförordningen 

 

I skolförordningen (SFS 2011:185, 2011) skrivs det att eleverna skall få 

undervisning och stöd för att nå kunskapskraven och att de ska ha möjlighet 

att utvecklas så långt det är möjligt. Det är rektor som fattar beslut om särskilt 

stöd. I första hand ska särskilt stöd ges till elever med specialpedagogiska 

behov och det skall främst ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Stöd får ges i särskild undervisningsgrupp om särskilda orsaker finns. 

 

Läroplanen, Lgr 11 
 

Läroplanen (Lgr 11, 2011) nämner att skolans uppdrag framför allt innebär att 

alla elever skall uppnå målen för godkänd.   

 
Läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

(Lgr 11, 2011, s. 14). 

 



  

 

 

Vidare framställer läroplanen (Lgr 11, 2011) att utbildningen i skolan ska vara 

likvärdig för alla elever. I skolans värdegrund och uppdrag står det att: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. /…/ 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. /…/ Skolan har ett 

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

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Lgr 11, 2011, s. 8). 

 

Utbildningen ska vara likvärdig i hela landet utifrån normerna i de nationella 

målen enligt skollagen. Det innebär att utformningen av undervisningen ska 

vara lika överallt samt att resurserna skall jämfördelas. Undervisningen skall 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt gynna elevers 

utveckling och möjligheter till fortsatt lärande utifrån dennes bakgrund, 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Skolan har ett speciellt ansvar för elever 

med svårigheter att nå målen och vägen till målet kan vara varierande, vilket 

gör att undervisningen aldrig kan formas lika för alla. 

 
Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande. (Lgr 11, 2011, s. 14).  

 

Rektor har det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd att nå 

målen för att bli godkänd. Dessutom ansvarar rektor för personalens 

kompetensutveckling så att de kan arbeta på ett professionellt sätt.  

 
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter (Lgr 11, 2011, s. 19). 

 

 


