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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva F-3 lärares uppfattningar om inkludering och tillgänglig 

pedagogisk miljö. Studien syftar även till att beskriva lärares erfarenheter av 

framgångsfaktorer och hinder i att skapa en inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö. 

Den metod som används i studien är induktiv tematisk metod. Sex F-3 lärare har intervjuats, 

intervjuerna kan beskrivas som kvalitativa och halvstrukturerade.  

 

I denna studie framkommer det att lärare har olika uppfattningar av inkludering och 

tillgänglig pedagogisk miljö. Lärare beskriver att en framgångsfaktor är olika typer av 

anpassningar och strategier på individnivå och gruppnivå. Framgångsfaktorerna gynnar 

inkludering och när det fungerar väl för eleven tyder det på att inkluderingen fungerade. Trots 

detta framkommer det att lärare upplever svårigheter, vilket kan ses som dilemman, med att 

skapa en tillgänglig pedagogisk miljö.  

 

Slutsatsen i min studie är att lärare står inför utmaningar i att skapa en tillgänglig pedagogisk 

miljö. Trots framgångsfaktorer som de nämner så har de inte rätt förutsättningar för att skapa 

en inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö. Brist på resurser och tid ses bland annat av 

lärare som ett hinder. När lärare behöver hjälp av specialpedagog/speciallärare får de inte 

alltid det. Lärares kunskaper i att bemöta elevers olikheter kan tolkas som bristfällig.  

 

 

 

Nyckelord: Inkludering, tillgänglig lärmiljö, pedagogisk miljö, delaktighet, 

framgångsfaktorer. 

  



 3 

Förord 
Jag har många att tacka för tillkomsten av detta examensarbete. Först och främst vill jag tacka 

de lärare som så vänligt ställt upp på intervjuer trots att tid är en bristvara för er. Utan er 

skulle inte denna studie ha blivit lika intressant. Jag vill även tacka mina fantastiska barn som 

så tålmodigt förstått att mamma måste läsa, skriva och sitta vid datorn. Jag vill dessutom 

tacka min tålmodige make för all uppbackning och ”markservice”.  

Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare Agneta Grönlund för stöd, intresse, 

engagemang och ”hejarop”. 

 

 

 

En dag i maj, 2019 

 

Åsa Lundberg 
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Inledning 
Under mina år som klasslärare har jag kommit i kontakt med många elever och lagt märke till 

den betydelse som lärmiljön har för elevernas lärande, delaktighet och gemenskap. Det stöd 

jag fått i mitt arbete i det som jag tyckt varit svårt har varit sporadiska specialpedagogiska råd 

och insatser, råden har varit av övergripande karaktär och insatserna har varit riktade till den 

enskilda individen. Jag har många gånger funderat och reflekterat över vad jag som lärare kan 

göra i lärmiljön så att alla elever får vara en del av en gemenskap och att de får uppleva att de 

lyckas.  

     

De senaste åren har jag arbetat som specialpedagog utan examen. Som specialpedagog 

upplever jag att det specialpedagogiska stödet sker i form av att elever med olika svårigheter 

tas ut ur klassrummet för undervisning enskilt eller i liten grupp. Dessutom är det just det 

arbetssättet som många av de lärare jag varit i kontakt med efterfrågar. Min erfarenhet säger 

mig att arbetet med stöd och stimulans i att skapa goda lärmiljöer inte är en prioritet, vilket 

jag anser är en svårighet i arbetet som specialpedagog. Stöd för vikten av att arbeta för goda 

lärmiljöer finner jag i skolinspektionens kvalitetsgranskning.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) Stöd och stimulans i klassrummet – rätten att 

utvecklas så långt som möjligt, handlar om skolornas förmåga att skapa goda lärmiljöer. 

Granskningen visar att lärarna behöver stöd av rektor och kollegor för att få syn på vad som 

behöver utvecklas i undervisningen. Om elever inte får den undervisning som de har rätt till 

så kan det leda till allvarliga konsekvenser som passivitet, utåtagerande och att lusten för att 

lära försvinner. Detta kan medföra att elevers lärande går förlorat vilket innebär ett 

skolmisslyckande. Skolmisslyckanden kan i sin tur leda till att elever får hög frånvaro eller till 

och med hoppar av skolan. Elever som kommer ut på arbetsmarknaden med stora 

kunskapsbrister i ämnen som svenska och matematik påverkar samhället (Skolinspektionen, 

2014). Trots svårigheter att finna positiva forskningsresultat har specialundervisning, enligt 

Persson (2013), varit det traditionella sättet att möta olikheter hos elever i lärmiljön. Med 

specialundervisning menas att undervisningen sker i små grupper eller med enskilda elever 

med fokus på specifik färdighetsträning med syfte att eleverna ska komma ifatt 

klasskamraterna kunskapsmässigt. Ett sådant arbetssätt innebär att eleven ställs inför orimliga 

krav och visar att det inte är tillräckligt att prestera utifrån sina egna förutsättningar. 

Forskning pekar på att det är omöjligt för elever med svårigheter att ta igen kunskapsbrister 
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genom specialundervisning. Skulle det istället finnas en acceptans att elever är olika skulle 

detta medföra ett lärande i egen takt och på olika sätt (Persson, 2013). Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2014) visar att det går att möta alla elever i lärmiljön. Men för det krävs 

det att rektorer och lärare arbetar engagerat för att finna strategier och att anpassa 

undervisningen med syfte att stödja och stimulera. Enligt Persson (2013) behöver lärare förstå 

och reflektera kring elevers svårigheter och vilka pedagogiska konsekvenser dessa innebär.  

 

Det har varit svårt att finna forskning om lärares uppfattningar om framgångsfaktorer för att 

bemöta elevers olikheter, därför anser jag att det vore intressant att titta på framgångsfaktorer 

ur deras synvinkel. Med anledning av detta vill jag studera lärares upplevelser av inkludering 

och vad de ser för framgångsfaktorer och hinder i bemötandet av elevers olikheter i den 

pedagogiska lärmiljön.  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att synliggöra F-3 lärares uppfattningar om inkludering och de framgångsfaktorer 

och hinder som lärare upplever i bemötande av elevers olikheter i den pedagogiska miljön. 

 

• Vilka uppfattningar om en inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö kan 

urskiljas? 

• Vilka framgångsfaktorer beskriver läraren för att bemöta elevers olikheter i en 

inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö? 

• Vilka hinder ser läraren i att skapa en inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö? 

 
 
Jag har en förhoppning om att min studie ska bidra till diskussioner om hur man på skolor kan 

arbeta för att utveckla den pedagogiska miljön som en del i att skapa tillgänglighet i samtliga 

lärmiljöer.  
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Bakgrund 
Som bakgrund till min studie har jag valt att skriva fram skolans historik. Jag vill beskriva hur 

synen på elevers olikheter har förändrats över tid. Historiskt sett har elever segregerats och 

placerats i olika grupper utifrån deras olikheter. Nu ska många av dessa elever inkluderas i 

den ordinarie skolans olika lärmiljöer vilket innebär utmaningar för många lärare och skolor.  

 

Historik 

År 1842 infördes den obligatoriska folkskolan i Sverige. I skolorna blev elevernas olikheter 

synliga och det anordnades differentierad undervisning (Brodin & Lindstrand, 2010). Det 

talades om att elever med låg begåvning förstörde skolans rykte, de hämmade undervisningen 

och ansågs vara en belastning för elever som var normala (Persson, 2013). Minimikurser 

infördes med lägre kunskapskrav. Minimikurserna vände sig till elever med svag begåvning 

och även till elever som var fattiga och snabbt behövde komma ut och försörja sig. År 1879 

infördes den första hjälpklassen och i slutet av 1800-talet tillkom olika typer av specialklasser. 

Elever som ansågs vara avvikande sorterades ut och omhändertogs. De placerades på anstalter 

och där skulle eleverna få möjlighet till utveckling. Placeringarna fungerande även som en 

förvaring av elever (Brodin & Lindstrand, 2010). Elevers placeringar skedde dessutom ofta 

mot föräldrarnas vilja (Persson, 2013). Med tiden kritiserades segregeringen då det visade sig 

begränsa eleverna senare i livet (Brodin & Lindstrand, 2010; Persson, 2013).  

 

År 1944 upprättades en lag som innebar att individer som kallades bildbara sinnesslöa fick gå 

i skolan. Det var individer med utvecklingsstörning som kallades sinnesslöa. Men det var inte 

alla med utvecklingsstörning som fick rätt att gå i skolan, utan enbart de som ansågs kunna 

lära sig något. År 1962 infördes den obligatoriska grundskolan och år 1967 förverkligas 

normaliseringsprincipen vilken innebar att elever med grava funktionsnedsättningar måste tas 

emot av grundskolan och ingå i den vanliga undervisningen. Det tillsattes speciallärare i 

klassrummet som hjälp och i 1967 års läroplan kom detta att klassas som samordnad 

specialundervisning. Det krävdes ingen utredning för denna form av undervisning och det 

fanns inget krav på att vårdnadshavare skulle delges information om resultat. Detta bidrog till 

att specialundervisningen blev mer och mer osynlig (Brodin & Lindstrand, 2010; Persson, 

2013). Under mitten av 1900-talet fanns en normativ elevsyn, skolan skulle därmed möta 

elever med svårigheter och eleverna skulle anpassa sig till skolan (Eriksson Gustavsson, 

Göranssson & Nilholm, 2011). Med SIA (Skolans inre arbete)-utredningen år 1974 och ett 
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nytt arbete med organisation upphörde alltmer segregerade specialklasser och specialskolor 

(Brodin & Lindstrand, 2010; Persson, 2013). Utredarna påtalade vikten av att skolan skulle 

genomsyras av specialpedagogisk metodik. I 1980 års läroplan är skillnaden mellan vanlig 

undervisning och specialundervisning ytterligare nedtonad (Persson, 2013). Uttrycket en 

skola för alla tillkom vilket innebar att alla elever var välkomna i den obligatoriska skolan 

och att den skulle bygga på likvärdighet (Persson & Persson, 2012). Under 2000-talet 

ändrades terminologin elever med särskilda behov till elever i behov av särskilt stöd, vilket 

innebar att man gick från att det var eleven som bar på problemet till att anpassa miljön kring 

eleven (Eriksson Gustavsson, et al. 2011).  

 

Inkludering 

Begreppet inclusion dyker upp redan på 1950-talet i USA, då i och med 

medborgarrättsrörelsens kamp mot diskriminering utifrån hudfärg (Persson & Persson, 2012). 

Inkludering som begrepp kom till Sverige i slutet på 1980-talet, innebörden var att 

skolsystemet skulle rekonstrueras. Nu skulle det ses som en tillgång med elevers olikheter och 

naturliga variation, inte enbart ett faktum att elever är olika. Inkludering kan ses i förhållande 

till föregångaren integrering, där elever som ansågs vara avvikande integrerades i miljöer som 

inte var anpassade efter dem (Nilholm, 2007). Begreppet inclusive education och inclusion 

används i Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen är en överenskommelse mellan 

flera länder med syfte att elever i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga och tillgodogöra 

sig utbildningen i det ordinarie utbildningsväsendet (Brodin & Lindstrand, 2010). Inkludering 

är enligt Persson och Persson (2012) ett begrepp som handlar om att alla elever ska ges den 

stimulans till deltagande och gemenskap som är meningsfull. Ett utmärkande drag i 

inkludering är ambitionen att bekräfta elevers olikheter och att försöka anpassa utbildningen 

till individernas varierande behov. Inkludering bör ses ur ett långsiktigt perspektiv som 

påverkar hur samhället kommer att se ut. En inkluderande verksamhet har som långsiktigt mål 

att elever får erfarenheter från skolan vilket de har nytta av i samhället. Olikheter i skolan 

bidrar dessutom till ökad tolerans och respekt för olikheter i samhället. Lutz (2013) påtalar att 

det inte finns någon enhetlig definition av begreppet inkludering men att vissa gemensamma 

nämnare ingår i användandet av begreppet. Inkludering ses som en vidare utveckling av 

integrering med en ändrat fokus från individens anpassning till miljön, till att miljön ska 

anpassas efter människors olikheter. Inkludering inom specialpedagogiken fångar upp 

mångfalden och motverkar exkludering. Persson (2013) menar att det råder en förvirring 
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kring begreppet inkludering där det felaktigt definieras som att inkludering handlar om den 

rumsliga placeringen. Inkludering ställer krav på skolan att anpassa verksamheten så att alla 

elever känner delaktighet, gemenskap och meningsfullhet.  

Styrdokument och stödmaterial 
I följande avsnitt redogör jag för vad som står i skollagen om ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Jag kommer även att beskriva begreppet tillgänglig lärmiljö 

som är det begrepp Tufvesson (2018) använder. Skolverket (2016) använder begreppet 

inkluderande lärmiljö men definitionen är densamma. Till en början beskriver jag en 

helhetsbild kring begreppet tillgänglig lärmiljö. Därefter redogör för jag den pedagogiska 

miljön mer ingående. Min studie handlar om den pedagogiska miljön.  

 

När jag beskriver den pedagogiska miljön utgår jag ifrån specialpedagogiska 

skolmyndighetens material ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning”, materialet är 

framtaget utifrån den pedagogiska verksamheten som omfattas av skollagen. Den 

pedagogiska miljön beskrivs utifrån indikatorer som visat sig ha hög påverkan på lärande, 

oavsett elevers olika förutsättningar (Tufvesson, 2018). Jag har fått godkännande av 

specialpedagogiska skolmyndigheten att använda deras bilder. 

 

Skollagen 

I skollagen står det att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 

2010:800, 1 kap. 3§). 

Om en elev bedöms ha svårigheter att uppnå kunskapskraven eller andra kravnivåer ska 

eleven skyndsamt inom den ordinarie undervisningen ges stöd i form av extra anpassningar 

(SFS 2010:800, 3 kap. 5a§). Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig för lärare och 

övrig skolpersonal att göra inom den ordinarie undervisningens ram. Den är av mindre 

ingripande karaktär och något formellt beslut behöver inte fattas (Skolverket, 2014a; 

Skolverket, 2014b). 

Om en elev, trots stöd i form av extra anpassningar, riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

ska rektorn skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. Särskilt stöd ska även utredas om 

eleven visar andra svårigheter i skolsituationen. Detta ska ske i samråd med elevhälsan (SFS 
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2010:800, 3 kap. 8§). Särskilt stöd är av större ingripande karaktär. Insatserna är omfattande 

och varaktiga och går normalt inte för lärare och övrig skolpersonal att utföra inom den 

ordinarie undervisningens ram (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b).  

När en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd så utarbetas ett åtgärdsprogram (SFS 

2010:800, 3 kap. 9§).  

Om en elev har svårigheter att uppnå kunskapskraven på grund av en funktionsnedsättning så 

ska stöd ges för att motverka konsekvenser av funktionsnedsättningen (SFS 2010:800, 3 kap. 

3§). ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov” (SFS 2010:800, 1 kap. 

4§), vilket innebär att elevers olikheter och olika behov ska tillgodoses av lärare i 

undervisningsprocessen och i alla lärmiljöer (Skolverket, 2014b).  

 

Tillgänglig lärmiljö  

Skolverket (2016) använder begreppet inkluderande lärmiljö för att beskriva en tillgänglig 

lärmiljö och understryker att det är alla elevers rätt att vara delaktiga. Lärandet ska vara 

tillgängligt för alla elever, både socialt, pedagogiskt och fysiskt. Skolverket (2014b) skriver 

att skolorna ska arbeta för att motverka funktionsnedsättningars konsekvenser, det vill säga att 

elevers olika behov ska tas hänsyn till i alla lärmiljöer. För att skapa förutsättningar i en 

tillgänglig lärmiljö behöver lärare och rektor ha fördjupade kunskaper om extra anpassningar 

och särskilt stöd samt att lärare ges möjlighet till kompetensutveckling. Det är även 

betydelsefullt att läraren i ett tidigt skede får stöd av elevhälsan för att i lärmiljön ge elever 

ledning och stimulans och för att undanröja hinder. Skolans organisation, arbetssätt och 

resursfördelning är faktorer som påverkar lärmiljön. Lärmiljön påverkas även av lärares 

kompetens och förståelse av extra anpassningar för elever. Extra anpassningar i lärmiljön kan 

innebära att elevers funktionsnedsättningar kompenseras vilket har stor betydelse för 

individernas utveckling.  

Tillgänglig lärmiljö är enligt Tufvesson (2018) ett begrepp som används för att beskriva hur 

organisationer, lokaler, verksamheter eller platser fungerar oavsett barn och elevers 

funktionsförmåga. Om det brister i den tillgängliga lärmiljön kan det medföra att elevernas 

delaktighet påverkas negativt.  

 

I den pedagogiska verksamheten visar tillgänglighetsmodellen (se figur 1) samspelet mellan 

fyra områden. Lärandet i den pedagogiska verksamheten omfattas av skollagen och modellen 

visar på ett helhetsgrepp. De områden som ingår i modellen är den fysiska-, sociala-, 
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pedagogiska miljön samt förutsättningar för elevers lärande. Den fysiska miljön innebär hur 

skolan är utformad och hur den används för att ge stöd till barn och elever. Det kan till 

exempel vara ljudmiljön, den visuella miljö och hur rummen är utformade samt hur de 

används. Den sociala miljön innebär det stöd som ges för att elever ska känna sig delaktiga 

och tillhöra en gemenskap. Med pedagogisk miljö menas hur undervisningen är utformad för 

att alla elever ska tillgodogöra sig den. När de tre hörnen samspelar utifrån elevens 

förutsättningar och behov kan utbildningen bli tillgänglig. Förutsättningar för lärande handlar 

därför om förutsättningar på en övergripande nivå och hur eleven påverkas av den omgivande 

miljön (Tufvesson, 2018).  

 

 

 
Fig. 1 Tillgänglighetsmodellen (Tufvesson, 2018) 

 

Lärmiljön behöver därför ses i sin helhet utifrån dessa fyra områden där faktorer påverkar 

lärande och kunskapsutveckling hos elever. Elevernas förutsättningar för lärande ökar i 

tillgängliga lärmiljöer. När den tillgängliga lärmiljön ökar bidrar det till att behovet av särskilt 

stöd minskar, se figur 2 (Tufvesson, 2018).  

 
Fig. 2. Den tillgängliga lärmiljöns påverkan på extra anpassningar och särskilt stöd 

(Tufvesson, 2018).  



 13 

Pedagogisk miljö 

I tillgänglighetsmodellen ingår den sociala miljön, fysiska miljön, pedagogiska miljön och 

förutsättningar för lärande (Tufvesson, 2018). Jag kommer nu att beskriva den pedagogiska 

miljön.    

Tufvesson (2018) beskriver att undervisningen ska anpassas så att den ger förutsättningar för 

delaktighet i samtliga aktiviteter och blir tillgänglig för samtliga elever. En förutsättning för 

detta är att läraren ha rätt kunskaper om funktionsvariationer och vilka konsekvenser dessa 

eventuellt har på elevens lärande. Läraren behöver därför ha kunskaper om hur eleven lär sig 

på bästa sätt. Men det betyder inte att extra anpassningar enbart ska göras till den enskilda 

individen. Det behöver skapas en mångfald av olika aktiviteter och undervisningsmaterial. I 

en väl fungerande pedagogisk miljö beskrivs ett antal faktorer som i hög grad påverkar de 

förutsättningar som eleverna får för sitt lärande. Dessa är: strategier och stödstruktur, olika 

sätt att lära, lärverktyg, arbetslag och digitalt lärande.  

 

Strategier och stödstrukturer 

För att göra undervisningen tillgänglig behövs strategier och stödstrukturer. Med strategier 

menas att läraren i undervisningen anpassar förhållningssätt, metoder och 

bedömningssituationer. Stödstrukturer kan exempelvis innebära att läraren ger elever 

checklistor, utrymme som krävs, tydliggörande stöd i form av visuellt- och/eller bildstöd, 

frågor som är utmanande, språkligt stöd, förebilder eller tillåter eleven/eleverna att samarbeta 

med en vuxen eller med kompis. Användandet av stödstrukturer bidrar till att elever utvecklar 

sitt lärande och når högre kunskapsmässigt. En grundförutsättning för att vissa elever ska nå 

kunskapsmålen är att syftet med lektionen och strukturen tydliggörs. Målen med lektionen bör 

kommuniceras till eleverna. Lärare behöver också utvärdera extra anpassningar och 

planeringar (Tufvesson, 2018).  

 

Olika sätt att lära 

Lärare behöver ha kunskaper om varje elevs styrkor och eventuella behov av stöd, det är en 

förutsättning för att elever ska få goda möjligheter att lära och utvecklas. Elevens lärande kan 

påverkas exempelvis av koncentration, minnesförmåga och motivation. För att möjliggöra för 

elevers olika sätt att lära behöver läraren vara flexibel i sitt sätt att undervisa, utan detta 

riskerar elever att hamna utanför. Framgångsrika lärare utmärks genom att de tar reda på 

elevernas förförståelse, de anpassar undervisningen och tydliggör målen med lektionen. 
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Exempel på att anpassa undervisningen till elevers olika sätt att lära och att de får lättare att ta 

till sig undervisningen kan vara att läraren använder bilder, filmer, låter eleven få texter 

upplästa och/eller arbeta praktiskt (Tufvesson, 2018). 

 

Lärverktyg 

Med lärverktyg menas exempelvis lärobok, digitala eller analoga resurser, konkret material, 

m.m. För att skapa en likvärdig utbildning bör undervisningen utgå ifrån varje enskild 

individs förutsättningar och vid val av lärverktyg behöver läraren utgå ifrån elevens 

erfarenheter och förförståelse. Grundläggande är därför att eleven är delaktig i val av 

lärverktyg, där samtal förs om hur eleven lär sig bäst (Tufvesson, 2018). 

 

Arbetslag 

Arbetslaget behöver kritiskt granska, regelbundet reflektera och analysera sitt förhållningssätt 

och värderingar angående värden och normer då dessa påverkar verksamheten. Det har visat 

sig vara en framgångsfaktor när lärare samverkar. Det är en fördel om även arbetslaget 

utvärderar extra anpassningar så att åtgärder inte drar ut på tiden (Tufvesson, 2018). 

 

Digitalt lärandet 

Genom att använda sig av digitala verktyg skapas möjligheter till individualisering och 

variation. För en del elever är digitala verktyg en förutsättning för att kunna vara delaktiga i 

skolarbetet. Digitala verktyg kan skapa goda förutsättningar till lärande för elever som hindras 

av en funktionsnedsättning (Tufvesson, 2018). 
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Tidigare forskning  
Här kommer jag att redogöra för tidigare forskning. Jag har valt att börja med att lyfta 

Nilholms (2016) framställning av forskares argument för och emot inkludering. Därefter 

följer en redogörelse för tidigare forskning om lärares synsätt på inkludering och lärares 

påverkan på inkluderade miljöer. Jag anser att detta är relevant att ha med i min studie då jag 

undersöker lärares uppfattningar om inkludering, framgångsfaktorer och hinder i att skapa en 

tillgänglig pedagogisk miljö. 

 

Inkludering 

Forskares argument för och mot inkludering 

Nilholm (2016) har gjort en sammanställning av för- och motargument när det handlar om 

huruvida elever i behov av särskilt stöd gynnas av inkluderande lärmiljöer. De som 

argumenterar för inkludering menar att segregering kräver att elever kategoriseras vilket ses 

som negativt då segregeringen bryter mot elevers rätt att vara delaktiga. Individer som 

segregeras kommer sällan tillbaka till den ordinarie skolan. I den ordinarie skolan har 

eleverna större möjlighet att i lärmiljön träna samspel tillsammans med andra elever som 

avspeglar det samhälle vi har. Eleverna skulle på så sätt gynnas genom av att lära av varandra. 

De som är för inkludering anser att lärare har möjlighet att undervisa elever i behov av särskilt 

stöd. Dessutom är de inte övertygade om segregerade lösningar är bättre då det inte finns 

tillräckliga bevis för det och de ställer sig även kritiska till hur elever placeras i olika 

skolformer. 

De som är emot inkludering menar att en kategorisering är nödvändig och inte skadligt för 

eleverna, dessutom är kategorisering en förutsättning för att fördela resurser till elever som är 

i behov av stöd. Åtgärder av olika slag kan förbereda eleverna i segregerade lösningar att bli 

delaktiga i samhället när de är vuxna. De har åsikten att det handlar om en mognadsfråga när 

elever som är segregerade har möjlighet att komma tillbaka till den ordinarie skolan. I 

anpassade miljöer får de kompisar, trygghet och uppmärksamhet vilket de inte får i den 

ordinarie skolan. De som är emot inkludering anser att elever i behov av särskilt stöd som är 

inkluderade i den ordinarie undervisningen ofta hamnar i en dålig social situation. 

Speciallärare som har specifika kunskaper ska undervisa dessa elever i behov av särskilt stöd 

och för att elever ska hamna i rätt skolform krävs noggranna utredningar (Nilholm, 2016). 
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Lärares synsätt på inkludering 

Kotte (2017) redogör i sin avhandling för att många lärare har en positiv syn på inkludering, 

men att det visar sig att lärare kan vara osäkra på hur de ska agera och tänka kring 

inkluderingsbegreppet. Trots att lärare har en vilja att i undervisningen inkludera alla elever så 

upplever de svårigheter att bemöta den problematik som uppstår i lärmiljön. Lärare har en 

förståelse för att skapandet av en tillgänglig lärmiljö påverkar elevernas delaktighet och 

gemenskap, men trots detta förekommer det att lärare uttrycker oro och ifrågasätter ett 

inkluderande synsätt, ur klassens och elevens perspektiv. Lärare säger sig undervisa 

inkluderande samtidigt som de upplever att deras ansträngningar hindras av olika typer av 

problematik. Shevlin, Winter och Flynn (2012) studie undersöker lärares uppfattningar om att 

utveckla inkluderande lärmiljöer. Även denna studie pekar på att lärare generellt är positiva 

till principen om inkludering men att lärarna står inför en utmaning när skolorna ska möta en 

mångfald av olikheter. Lärare upplever sina egna begränsningar i inkluderingsarbetet och ser 

farhågor med att skolan har svårigheter att skapa inkluderande lärmiljöer. Elever som anses 

vara en stor utmaning att inkludera i en ordinarie skolan är elever med utmanande beteende. 

Lärare upplever en frustration och de känner sig utsatta i hanterandet av elever med 

beteendeproblematik. I undersökningen framkommer det att tidsbrist är en orsak till uteblivet 

samarbete mellan lärare, tidsbristen medför också att samarbetet med externa professioner 

uteblir. Dessutom påverkas samarbetet med vårdnadshavare negativt då lärares tid inte räcker 

till. Det visar sig att stödsystem kring elever med beteendeproblem är antingen bristfälliga 

eller för långsamma. Lärare är i behov av vidareutbildning inom kunskapsområden som rör 

elevers olika behov. En brist på dessa kunskaper medför att elever fortfarande segregeras 

istället för inkluderas i lärmiljön.  

 

Lärares påverkan på inkluderande lärmiljöer 

Pit-ten Cate, Markova, Krischler och Krolak Schwerdt (2018) skriver att det är viktigt att 

förstå att lärares kompetens och attityder är faktorer som är förknippade med lärares förmåga 

och vilja att tillgodose elever med olika behov i sina klassrum. Forskning visar att lärares 

kompetens och attityd i hög grad påverkar den inkluderande undervisningen. Även Nilholm 

(2006) menar att lärares kompetens och attityd till inkludering har en inverkan på det 

inkluderande klassrummet. Kotte (2017) skriver att det synsätt som lärare har på inkludering i 

sin tur påverkar elevernas lärande. Hon menar att lärarens professionella medvetenhet ifråga 

om inkludering påverkar de didaktiska val som läraren gör. För att skapa en inkluderande 
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undervisning står lärare inför en stor utmaning där de behöver hitta en balans mellan behoven 

som finns i klassen, dels vad hela klassen behöver och dels att ta hänsyn till enskilda 

individers olika förutsättningar. För att skapa en undervisning som är tillgänglig för alla är 

undervisningsformer och struktur en viktig del. Det innebär att lärare behöver ha detta i 

åtanke genom hela planeringsstadiet för att ha möjlighet att inkludera samtliga elever i 

undervisningen. Lärares oro och upplevelser av brist på förutsättningar blir ett hinder för att 

kunna inkludera samtliga elever. Lärares egen förmåga att tillsammans med kollegor se 

innovativa lösningar bidrar till inkluderande lärmiljöer. Skolans organisatoriska förmåga bör 

ses över för att ge lärare förutsättningar att skapa en inkluderande lärmiljö, enligt Kotte 

(2017). 

I Czyz (2018) studie framkommer det att lärare har kunskaper angående inkludering men trots 

detta visar det sig att lärare har neutrala attityder till inkludering. Genom att ändra de neutrala 

attityderna till positiva attityder så blir möjligheterna större att skapa inkluderande lärmiljöer. 

Men för att lärare ska kunna skapa tillgängliga lärmiljöer så behöver lärare ges förutsättningar 

till att organisera ett inkluderande arbetssätt, möjligtvis genom vidareutbildning och 

erfarenhetsutbyte. Nilholm (2006) påtalar att lärarens förmåga att anpassa undervisningen 

med exempelvis metod och material anpassade till elevers olikheter i sin tur har en positiv 

påverkan på den inkluderande undervisningen. Förutsättningar för att skapa inkluderande 

lärmiljöer är ett ledarskap med tydlig vision, positiva attityder hos lärare, engagerade elever 

och vårdnadshavare, övergripande planeringar som utvärderas, reflektionstid, möjlighet till 

kompetensutveckling, flexibelt stöd till elever, samarbete mellan lärare kring undervisning 

och goda ekonomiska förutsättningar. Pit-ten Cate, et al. (2018) skriver att lärare visar sig ha 

en mer positiv syn på elever med generella svårigheter än elever med beteendeproblematik. I 

en inkluderande miljö där lärare har heterogena elevgrupper upplever lärare utmaningar och 

de känner sig allmänt oförberedda vilket resulterar i att lärare är mindre villiga att ta emot 

elever med olika typer av beteendeproblematik. Studien visar att elever som inkluderas, med 

eller utan funktionsvariationer, når högre kunskapsmässiga resultat än de elever som 

segregeras. Elever som inkluderas i den ordinarie skolan socialiseras och accepteras av andra 

elever. 
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Teoretiskt perspektiv  
I följande avsnitt redogör jag för den teoretiska förankringen i min studie. I det sociokulturella 

perspektivet, som utgår från Vygotskijs teori, ses språket som det viktigaste redskapet (Imsen, 

2006). Från födseln har människan som mål att samspela i sin omvärld med andra. 

Kommunikationen har därför en stor roll i det sociokulturella perspektivet, där lärandet sker i 

ett sammanhang (Säljö, 2015). Jag har valt detta perspektiv då min studie handlar om 

inkludering och tillgänglig pedagogisk miljö. Fokus i det sociokulturella perspektivet är att 

lärande sker i en kontext. Lärandet kan förstås när det analyseras i relation till kontexten 

(Nilholm, 2016).  

 

Sociokulturellt perspektiv  

Lärandet ses som en social process där lärande och utveckling sker i en social gemenskap 

(Imsen, 2006). Det är genom deltagande kommunikation, det vill säga när människan i sin 

vardag använder sig av intellektuella, språkliga och materiella redskap som finns i 

omgivningen som människor blir till sociokulturella individer (Säljö, 2015). Nilholm (2007) 

skriver att man i ett sociokulturellt perspektiv försöker att tyda hur människor lever och 

kommunicerar i sin värld. Att behärska tänkandets redskap innebär att människan socialiseras 

i den kontext man befinner sig.  

 

I det sociokulturella perspektivet är mediering ett central begrepp. Mediering kan förklaras 

som att det sker en samverkan mellan människan och olika redskap, till exempel hjälpmedel, 

vilket i sin tur hjälper att förstå kommunikationen som människan använder sig av för att 

förstå sin omvärld. När människan förflyttar sig eller slår i en spik använder hon ett redskap, 

som då medierar människans handlingar. I det sociokulturella perspektivet utvecklas 

människan tillsammans med andra i kombination med redskap (Säljö, 2015). 

 

Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. Imsen 

(2006) beskriver den proximala utvecklingszonen som en viktig del av pedagogiken. Den 

proximala utvecklingszonen innebär att man går från det sociala till det individuella och med 

det menas att det ett barn tillsammans med någon som är mer kunnig kan göra idag kan barnet 

senare göra på egen hand. I pedagogiken kan det vara en utmaning att stimulera eleven till att 

aktivt arbeta med andra och därefter kunna arbeta på egen hand. Undervisningen ska ligga 

strax över det som eleven klarar och när det sker en utveckling hos barnet har undervisningen 
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varit god. Läraren har som ansvar att agera draghjälp och att hjälpa eleven så att 

inlärningspotentialen tillvaratas i den proximala utvecklingszonen.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Kritiska perspektivet 

I det kritiska perspektivet bör, enligt Nilholm (2007), elevers olikheter ses som en tillgång. 

Anledningar till elevers skolmisslyckanden ligger utanför eleven, det är med andra ord 

utanför eleven som man söker efter svar på varför eleven/elever misslyckas. Genom detta 

synsätt och genom demokratiska värderingar ska skolan svara för en god miljö för samtliga 

elever. Perspektivet sätter sig emot att elever utesluts ur skolans gemenskap genom att 

kategoriseras och placeras i nedvärderande grupper. Man hävdar också i det kritiska 

perspektivet att verksamheter som är uppbyggda utifrån diagnostisering inte är mer effektiva 

än verksamheter med inkluderande alternativ. Istället för det kritiska perspektivet använder 

Persson (2013) begreppet relationellt perspektiv, definitionen är densamma för båda 

begreppen. Specialpedagogisk verksamhet bör ses i samspel med skolans övriga pedagogiska 

verksamhet. I det relationella perspektivet är elever i svårigheter anledningen till 

specialpedagogiskt stöd, förändringar i omgivningen kan därför påverka elevens 

förutsättningar att lyckas i skolan. Svårigheterna hos eleverna uppstår i den miljö som de 

befinner sig. I ett relationellt perspektiv är tidsperspektivet långsiktigt och perspektivet 

förespråkar pedagogisk kompetens med förmåga att anpassa undervisningen och innehåll 

utifrån elevernas skilda förutsättningar för lärande. Den specialpedagogiska kompetensen 

innebär att vara kvalificerad hjälp vid planering av differentiering av undervisning och 

innehåll. Specialpedagogiska åtgärder innefattar både elever, lärare och lärmiljö där ansvaret 

ligger hos lärare och arbetslag med stöd av rektor.  

 

Kompensatoriska perspektivet  

I det kompensatoriska perspektivet, enligt Nilholm (2007), är uppfattningen att elevers 

problem ska kompenseras. Det gör man genom att urskilja olika problemgrupper med främst 

neurologiska eller psykologiska förklaringar. Utifrån dessa förklaringar ökar förståelsen för 

elevens problematik och metoder och åtgärder används för att kompensera individernas 

problem. Historiskt sett har det specialpedagogiska stödet varit riktat mot särskilda grupper; 



 20 

elever som är döva eller hörselskadade, elever med synnedsättning eller blinda, elever som 

har svårigheter i inlärningssituationer och elever med utvecklingsstörning. De grupper som 

varit störst är elever med svårigheter i inlärningssituationer och elever med 

utvecklingsstörning. För att veta vilken grupp som barnet eller eleven tillhör genom individen 

olika typer av tester. Att hänföra problem till olika typer av grupper genom att urskilja 

generella mönster är viktigt i det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Persson 

(2013) använder begreppet kategoriskt perspektiv, och definitionen är densamma för båda 

begreppen. I det kategoriska perspektivet beskrivs elever med svårigheter. Svårigheterna är på 

något sätt individbundna eller så är de medfödda. Den specialpedagogiska kompetensen är en 

direkt hjälp för elever med svårigheter och fokus ligger enbart på eleven och inte på lärmiljön. 

Tidsperspektivet är kortsiktigt. Ansvaret för specialpedagogiska insatser till elever med 

svårigheter ligger hos elevhälsan och hos specialpedagoger eller speciallärare. Den 

pedagogiska kompetensen är undervisningscentrerad och ämnesspecifik.  

 

Det kritiska perspektivet och kompensatoriska perspektivet är motstridiga. I det kritiska 

perspektivet beskrivs elever i svårigheter, vilket innebär att skolan ska se över elevers 

svårigheter i förhållande till eventuellt medicinsk utredning samt kulturella och sociala 

faktorer. I det kompensatoriska perspektivet beskrivs elever med svårigheter. Eleverna 

kategoriseras utifrån medicinska utredningar och individens svårighet ses som individbundna 

(Persson, 2013; Nilholm, 2007).  

  

Metod 
I det här avsnittet presenterar jag vald metod och tillvägagångssätt vid datainsamling. 

Information ges här kring deltagarna i min studie, urvalsprocessen och etiska överväganden. 

Jag redogör också för hur bearbetning och analys av data har gjorts.  

 

Jag har varit intresserad av lärares upplevelser av inkludering och de framgångsfaktorer, 

möjligheter och hinder som lärare erfar i bemötande av elevers olikheter i den pedagogiska 

miljön. Jag har därför genomfört en kvalitativ studie då mitt intresse är lärares synsätt och 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). Skillnaden mellan en kvalitativ 

forskning och en kvantitativ forskning är att den kvalitativa forskningen försöker beskriva 

vad, hur och varför något sker och tolkar detta utifrån ett sammanhang eller kontext, till 
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skillnad från den kvantitativa forskningen som visar resultat i exempelvis siffror eller 

konkreta mängder (Bryman, 2011).  

När en forskare vill förstå en individs upplevelser i vardagsvärlden är forskningsintervju en av 

de mest informativa metoderna (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har använt mig av enskilda 

halvstrukturerade och tematiska intervjuer med sex lärare som är verksamma på olika 

grundskolor i Mellansverige. I den kvalitativa forskningsintervjun läggs tonvikten på den 

erfarenhet som intervjupersonen har i ett visst ämne (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Jag har valt att göra intervjuer vilket beror på att jag önskar få detaljerade svar av lärare i ett 

samtal. Dessutom har jag möjlighet att be läraren att förtydliga sig eller fördjupa sina tankar 

vid en intervju, vilket jag inte kunnat få om jag använt mig av enkäter. En observation som 

komplement till intervju hade varit intressant för att på så sätt understryka hur läraren arbetar, 

men dessvärre fanns det inte tid med det (jfr Dalen, 2015). 

 

Datainsamling 

Urval 

Vid insamling av empiri så gjorde jag ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Jag tog 

kontakt med lärare som jag känner sedan tidigare och informerade om min studie och frågade 

om de ville delta. Till en början fick jag nekande svar vilket gjorde att jag beslutade mig för 

att maila ut en förfrågan till rektorer på olika grundskolor i flera kommuner. Rektorerna 

frågade lärare om de ville delta i studien och några lärare tackade ja. Dessa lärare har frågat 

andra lärare om de vill delta och på så sätt fick jag kontakt med de flesta lärare i min studie 

(Bryman, 2011). En av de intervjuade lärarna är jag bekant med, men relationen är inte 

personlig.  

 

För att garantera anonymitet har lärarna fått fingerade namn; Anna, Britta, Cecilia, Doris, Eva 

och Frida. Lärarna arbetar på lågstadiet. Deras arbetsplatser ligger i tre olika kommuner i 

Mellansverige, två av lärarna arbetar på samma skola. Samtliga skolor är kommunala, fyra av 

skolorna är F-6 skolor och en av skolorna är en F-9 skola. I intervjuerna beskrivs de flesta 

skolor som typiska skolor med idrottshallar och grönområden i närheten. I närheten av 

skolorna finns villor och lägenheter.  

En skola beskrivs ha hög socioekonomisk status. På den skolan går elever som har 

högutbildade vårdnadshavare och läraren menar att vårdnadshavarna på så sätt är väldigt 

engagerade i sina barns skolgång.  
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En av de intervjuade lärarna beskriver sin skola som en skola som har problem med elever 

som bråkar mycket och att det stundvis är väldigt svårt att bemöta eleverna. Läraren uppger 

också att vårdnadshavarna är frånvarande och att de inte är engagerade i barnen/barnens 

skolgång. Till exempel så kommer de oftast inte på avtalade mötestider.  

En lärare berättar att hon arbetar på en bra skola med engagerad personal, vårdnadshavare och 

elever. De övriga skolorna beskrivs av lärarna som typiska skolor som varken sticker ut 

positivt eller negativt.   

Lärarna som jag intervjuat är alla kvinnor i åldrarna 29-55 år, deras erfarenhet skiljer sig åt, 

från 1,5-26 års erfarenhet. Två av lärarna har arbetat i många år på skolorna, medan andra 

arbetat kortare tid. Att det enbart blev kvinnor som intervjuades berodde på att det var de som 

tackade ja till att delta i studien.  

 

Genomförande 

Intervjuguiden (se bilaga 2) har formulerats genom råd från metodlitteraturen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). En intervjuguide kan liknas med ett manus som strukturerar intervjun, 

intervjufrågorna kan vara detaljerade eller innehålla bara några ämnen. Min intervjuguide 

innehöll de teman som skulle täckas, det vill säga mina frågeställningar. Utifrån mina 

frågeställningar konstruerade jag omsorgsfullt intervjufrågor. Jag använde mig av en 

halvstrukturerad intervju för att få vida och spontana beskrivningar av intervjupersonens 

upplevelser av ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Jag gjorde en provintervju på en tidigare kollega för att utprova min intervjuguide. På så sätt 

kunde jag göra ändringar och korrigera intervjuguiden. Under provintervjun fick jag också 

tillfälle att prova att spela in på mobilen för att vara säker på att utrustningen fungerade som 

den skulle (Dalen, 2015).  

 

Innan intervjuerna mailade jag ut information till samtliga lärare som tackat ja (se bilaga 1). 

Alla intervjuer har spelats in på mobilen och genomförts på lärarnas skolor, vi har suttit i 

grupprum eller i klassrum. Intervjuerna pågick i ca en timme. Vid två av intervjuerna blev vi 

störda av att andra kom in i rummet, det har gjort att jag i ett fall i efterhand har kontaktat 

läraren för att få ett förtydligande. Jag skrev ner tankar och intryck separat i direkt anslutning 

till intervjun för att på så sätt inte glömma något som kunde ha betydelse vid analysen (jfr 

Dalen, 2015). Jag transkriberade intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället.  
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Analysmetod 

Ansatsen i studiens analysarbete är induktiv vilket innebär att jag drar generella slutsatser 

utifrån flera enskilda fall. Motsatsen till induktiv är deduktiv vilken utgår ifrån en teori eller 

hypoteser och för att pröva om teorin eller hypotesen håller (Fejes & Thornberg, 2015). Min 

studie utgår inte från någon teori eller hypotes och är därför induktiv. 

 

I min studie valde jag en tematisk metod vid tolkning av analysen, det innebär att jag letar 

efter gemensamma teman i rådata för att sedan tolka dem mot mitt syfte (Braun & Clark, 

2006). En tematisk analys är ett vanligt sätt att angripa kvalitativa data (Bryman, 2011) och 

metoden medför särskilt för nya forskare en öppen form av analys (Braun & Clark, 2006). 

 

Tematisk analys är ett användbart undersökningsverktyg som är flexibelt. Analysmetoden kan 

ge en detaljerad, riklig och komplex redovisning av data. Metoden bidrar med att forskare får 

rapporter om informanternas erfarenheter och hur informanterna upplever sin verklighet 

(Braun & Clark, 2006), vilket mitt syfte efterfrågar.  

Den tematiska analysen följer sex steg: lära känna data, inledande kodning, söka teman, 

granska teman, identifiera olika teman för att slutligen skriva rapporten (Braun & Clark, 

2006).  

Jag började med att gå igenom mitt insamlade material för att få en översiktlig bild, därefter 

påbörjades en mer detaljerad läsning av materialet för att finna likheter och skillnader i 

meningsbärande ord och uttryck som är meningsfulla i förhållande till mina frågeställningar. 

Jag lyssnade om på intervjuerna och läste transkriberingarna vilket gjorde att jag lärde känna 

min data. Frågorna färgkodades och jag letade efter svar som kunde kopplas ihop till frågan, 

svaren fick därefter samma färg. Därefter satte jag upp mina färgkodade lappar på väggen och 

sökte efter teman. Jag skrev olika förslag på teman på nya färgkodade lappar och lade ut dessa 

för att det skulle bli mer överskådligt. Mönster och centrala teman har jag sökt genom att 

flytta runt mina färgkodade lappar. I datamaterialet analyserade jag mönstret och har därmed 

genomfört en tematisk analys (Braun & Clark, 2006).  

 

Etiska aspekter  

Studien har följt vetenskapsrådets krav för en samhällsvetenskaplig studie, det innebär att jag 

har uppfyllt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Berörda deltagare har informerats skriftligt och muntligt om att de har fått information om att 
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deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

konsekvenser. Jag har fått deltagarnas samtycke till medverkan i studien. Jag har beaktat och 

förvarat känsliga uppgifter så att ingen obehörig kan ta del av dem. Deltagarna har även 

avidentifierats, vem som sagt vad är inte möjligt att peka ut. Uppgifter som jag samlat in 

används enbart i forskningsändamål och utan berördas tillstånd får dessa inte användas i annat 

sammanhang (Bryman, 2015; Dalen, 2011; Hammar Chiriac & Einarsson; 2013; 

Vetenskapsrådet, 2007).   

 

Resultat  
Här redovisar jag det resultat som framkom vid analysen av data utifrån det empiriska 

materialet. Resultatet innehåller teman inkludering, anpassningar och strategier och 

svårigheter och dilemma. Dessa tre huvudteman har två till fem underrubriker. I slutet på 

varje tema följer en kort sammanfattning.  

 

Inkludering 

Inkludering framträdde som ett tema som jag delade upp i lärares olika syn på inkludering 

och lärares syn på olikheter. 

 

Lärares olika syn på inkludering 

Flera av lärarna är överens om att inkludering är viktigt och de flesta ställer sig positiva till att 

elever ska inkluderas i den ordinarie skolan. Enligt lärarna är det elevens egen upplevelse som 

avgör om han eller hon är inkluderad.  

 
A: Att vara inkluderad är en känsla, alltså hos eleven själv. 

 

Anna, Doris, Cecilia och Britta är de lärare som i den här studien anser att det handlar om 

elevens egen känsla om han eller hon är inkluderad eller inte i skolan. Doris nämner vikten av 

att eleverna känner sig delaktiga i en gemenskap och i ett sammanhang, både socialt och i 

undervisningssituationer.  

 
D: Inkludering, det är elevens hela skoldag. Med kamratskap den sociala biten, om eleven 

har kamrater. Om eleven nu vill ha kamrater, det finns de som inte har det behovet på 
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samma sätt som andra. I klassrummet, ja får eleven det som eleven behöver. Barnen 

behöver känna att de är delaktiga i det hela stora sammanhanget, på sitt sätt. 

 

Cecilia lyfter betydelsen av att det fungerar väl för eleven i undervisningen. När materialet är 

anpassat till eleven bidrar det till delaktighet vilket gör att eleven känner sig inkluderad. Britta 

säger att inkludering är när en elev känner att han eller hon får vara med. Hon talar här om 

vikten av att känna gemenskap i skolan.   

En lärare anser att tanken med inkludering gått för långt om man tror att det handlar om att 

det ska vara lika för alla. Hon säger också att inkludering inte handlar om att eleverna ska 

befinna sig i samma rum.  

 
A: Exkludera är också ett sätt att inkludera, det finns elever som behöver sitta i annat rum 

med en personal, det är också inkludering och det tycker jag är jätteviktigt.  

 

Anna menar här att det finns elever som har behov av ett mindre sammanhang eller behöver 

arbeta enskilt och när eleven får möjlighet till det så känner sig eleven inkluderad. En av de 

intervjuade lärarna ställer sig frågande och kritisk till om alla elever ska inkluderas i den 

vanliga skolan.  

 
D: Jag hävdar och har alltid gjort det att, ja, det finns elever som inte ska gå i en vanlig 

skola.  

Å1: Vilka elever tänker du på då? 

D: Jag menar, de elever som inte klarar av att gå till exempel på den här skolan, de elever 

som behöver, som har behov av ett mindre sammanhang och mer stöd…enskilt stöd. Man 

blir lätt förtvivlad för jag kan inte hjälpa de här barnen här.  

 

Hon uttrycker problematiken kring elever som hon anser av olika anledningar inte klarar av 

att tillgodogöra sig undervisningen i en större grupp. Det tyder på att läraren upplever en 

stress och frustration över att inte räcka till för alla elever.  

 

Samtliga lärare anser att inkludering blir märkbart när eleverna mår bra och när individerna 

uppmärksammas utifrån sina behov. Det kan vara extra uppmärksamhet i form av omtanke 

genom en kram eller att fråga hur de mår. Det kan också vara att elever får nivå-anpassat 

material som bidrar till en känsla att lyckas hos eleverna. De svar som lärare indikerar på att 

                                                
1 Intervjuaren 
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lärare försöker bekräfta elevers olikheter och att anpassa undervisningen, en lärare säger så 

här: 

 
A: Det gäller att vara påhittig som lärare, det som fungerar ena dagen kanske inte fungerar 

nästa dag. 

 

Här talar Anna om att hon försöker anpassa undervisningen och att det finns en ambition från 

hennes sida att hitta olika sätt som fungerar för eleverna.  

 

Lärares syn på olikheter 

Lärare beskriver elevers olikheter i en inkluderande lärmiljö genom beteendeproblematik och 

kunskapsmässiga svårigheter i svenska och matematik. Anna berättar om elever som har 

svårigheter att läsa medan andra elever har det svårt i matematik. De elever som Anna 

beskriver har svårigheter att komma igång med läsningen och de behöver daglig lästräning. I 

matematik talar hon om elever som har svårt för olika delar av innehållet, där några kan ha 

svårt för addition och andra subtraktion. Cecilia talar om elevers olikheter där elever har 

kommit olika långt i sin läsning och i ämnet matematik. Hon menar att elevernas olika 

kunskapsnivåer blir särskilt märkbara i matematik vilket resulterar i att olikheterna blir 

synliga, både för lärare och elever.  

 
C: Elever som kommit olika långt i sin läsning, det kan man kanske säga är en olikhet. 

Matematik är också ett ämne där det syns att eleverna kan olika mycket. Det är inte 

ovanligt att eleverna jämför sig med varandra och så finns det dem som tävlar och dem som 

inte gör något. Alla märker det.  

 

Frida lyfter elevernas läsutveckling och att olikheterna är extra synliga redan i årskurs ett.  

Där finns det enligt henne en stor variation bland elevernas kunskaper om bokstäver. Det 

finns elever som inte kan en enda bokstav och det finns elever som redan läser.  

 

Olikheter beskrivs även utifrån elevers beteendeproblematik. Det berättas om elever som 

upplevs som konstant oroliga och Britta menar då elever som skriker kommentarer rakt ut 

eller som har stort rörelsebehov. 
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B: …eleven är orolig och hela tiden, rätt som det är så kryper /…/ omkring på golvet eller 

så skriker eleven ut kommentarer. 

 

Eva talar om elever som inte har förmågan att vara tysta utan måste säga det som dyker upp i 

huvudet eller elever som bara låter. Doris berättar också om elever med beteendeproblematik. 

Hon säger att det finns elever som utmärker sig negativt i gruppen. De elever hon menar är de 

som stör andra genom att låta mycket, eller blir jättearg och skriker eller kastar saker omkring 

sig exempelvis ett sudd eller en penna.  

 

Resultatet visar att lärares förståelse för begreppet inkludering skiftar, trots att de flesta av 

lärarna ställer sig positiva till inkludering. De menar att inkludering handlar om elevens egen 

känsla av att vara inkluderad och de talar om elevens upplevelse av delaktighet och 

gemenskap. En lärare menar att exkludering av en elev kan innebära att individen känner sig 

inkluderad. En av lärarna anser dock alla elever inte ska inkluderas i den ordinarie skolan.  

Generellt kan man säga att lärarna i den här studien delar upp elevers olikheter i två grupper. 

Elever med kunskapsmässiga svårigheter och elever med beteendemässiga svårigheter.  

 

Anpassningar och strategier 

Temat anpassningar och strategier beskriver hur lärare arbetar för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö där alla elever är delaktiga. Jag delade upp temat i individnivå och gruppnivå. 

Individnivå beskriver det lärare gör för enskilda individer och gruppnivå lyfter det som görs 

för hela gruppen.  

 

Individnivå 

Lärare i studien berättar att framgång i den pedagogiska lärmiljön är när läraren har hittat det 

som fungerar för eleven. Lärare säger sig ha positiva erfarenheter av extra anpassningar även 

om det framkommer en viss osäkerhet hos lärare vad en extra anpassning är. Doris och 

Cecilia anser att en nivåanpassad bok i matematik är en extra anpassning. En nivåanpassad 

bok i matematik menar Cecilia bidrar till att eleven får arbeta efter sin egen förmåga. 

 
C: En annan mattebok. Det finns elever som inte klarar av att ha samma bok som klassen. 

De ligger inte på den nivån, det blir för svårt.  
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Doris säger att en extra anpassning kan vara att en elev behöver sitta enskilt eller ha en egen 

bänk. Britta nämner eget bord som en extra anpassning, det vill säga att en elev som är i 

behov av att sitta enskilt ska få möjlighet till det. Att sitta vid eget bord kan till exempel bidra 

till att eleven arbetar mer fokuserat med uppgifterna. Hon säger också att en extra anpassning 

kan vara att en elev får en klocka på sin bänk, på klockan ställer man in den tid som eleven 

ska arbeta. Klockan bidrar enligt Britta till att eleven arbetar mer koncentrerat under den tiden 

som den används. Andra extra anpassningar som hon nämner är: eget schema som består av 

både text och bild, pauser under arbetspassen och hörselkåpor för att hålla ljud borta och 

möjlighet att skärma av yttre faktorer. 

 
B: För elevernas skull måste de få extra anpassningar, det finns elever som inte klarar sig 

utan sina anpassningar. Jag fixar och ändrar och kommer på nya hela tiden.  

 

Britta nämner många olika anpassningar vilket tyder på att extra anpassningar är en stor del 

av hennes arbetssätt för att skapa en tillgänglig pedagogisk miljö för alla elever.  

    Cecilia säger att extra anpassning är när en elev får använda lärplatta och utifrån elevens 

behov hämtas appar som eleven sedan arbetar med. Hon nämner också att det finns elever 

som har behov av att få texter upplästa vilket hon också ser som en extra anpassning.  

     Eva säger att en extra anpassning är om en elev behöver få något förklarat på ett annat sätt, 

till exempel genom att se på en film. Hon menar att genom filmen så får eleven dels höra en 

annan röst och en annan fördel är att det finns bilder som stödjer det som berättas om.  

 

Frida är den lärare som säger att hon är osäker på vad extra anpassningar är och uttrycker det 

så här: 

 
F: Extra anpassning, eget schema på bänken är väl en extra anpassning? 

 

Hon nämner sedan att en extra anpassning är när en elev arbetar med specialpedagog. Men 

hennes sätt att uttrycka, och i intervjun fråga mig om eget schema på bänken är en extra 

anpassning, tyder på att hon inte riktigt är säker på vad en extra anpassning är.  

 

Anna berättar om en elev som vägrat att skriva förhand, hon förstod inte varför eleven inte 

ville skriva och hon gick länge och funderade på vad hon kunde göra för eleven. Men så kom 

hon på att eleven skulle få testa att skriva med en annan penna.  
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A: Ja, tänk att få ge den där stiftpennan till en elev som inte skriver. Det blev en aha-

upplevelse för eleven. Eleven är så rädd om pennan, den finns i min låda och eleven hämtar 

och lägger tillbaka den.  

 

Det Anna beskriver här är hur hon ger en extra anpassning för att locka eleven till att skriva, 

eleven blev motiverad till att skriva med stiftpennan. Eleven är dessutom väldigt rädd om sin 

penna och tar eget ansvar över den. Anna berättar även hur hon brukar ge ”det lilla extra” till 

eleverna. Hon menar då att till exempel fråga hur eleven mår, en klapp på axel och visa att 

hon bryr sig om dem.  

 
A: Att komma ihåg att fråga hur det känns i magen, då man på morgonen fått ett mail att, 

från en förälder att en elev har ont i magen. Men det gäller att komma ihåg alla de där små 

sakerna, det är lätt att glömma.  

 

Här beskriver Anna hur hon når framgång genom att visa omsorg till eleverna och att hon 

inser hur viktigt det är för eleverna att läraren ger eleverna uppmärksamhet. Trots detta 

medger hon att det kan vara svårt att komma ihåg att göra det.  

 

Gruppnivå 

Britta beskriver att en framgångsfaktor för en grupp kan vara att en elev får en anpassning 

som fungerar bra. Hon talar om en elev som tidigare varit orolig, men som fått hörselkåpor.  

 
B: Hörselkåporna var toppen för eleven och för de andra i klassen. Ingen behövde haka på, 

ingen skrek tyst. Det var inget vanligt tjafs. Visst, det funkar inte alltid. Men det är något 

ändå tycker jag. 

 

Vad hon menar är att anpassningen bidrog till att eleven arbetade mer koncentrerat under 

lektionen vilket även påverkade övriga elever i klassen. Det tyder på att Britta är medveten 

om att en anpassning till en elev kan få en positiv inverkan på hela gruppen. Britta har även 

en genomtänkt och flexibel placering i klassrummet. Klassrummet är möblerat utifrån att 

bemöta elevernas olikheter och olika behov. Det finns elever som sitter vid ett eget bord. På 

bordet har eleven en skärm för att undvika störande intryck och för att kunna arbeta 

koncentrerat med uppgifter. Några elever sitter i grupper och andra elever har sin bänk mot 

väggen. Möbleringen är flexibel vilket innebär att det ändras utifrån elevernas behov. Hennes 

sätt att möblera har resulterat i att det blivit ett bättre arbetsklimat i klassrummet. Hon 
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beskriver även att hon startar dagen på samma sätt då hon upplever att eleverna blir trygga av 

att ha samma rutiner. Britta visar även att hon i sin planering och förberedelse har tänkt på att 

alla elever ska vara delaktiga och att alla behov ska tillgodoses. 
 

B: Jag planerar lektioner, övergångar, allt utifrån elever med NPF [neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, min anmärkning] då får jag med hela gruppen.  

 

Gemensamt för alla lärare i min studie är att de berättar hur viktigt det är med tydliga rutiner. 

Lärare nämner särskilt morgonrutinen. Det är vid den tidpunkten som dagens schema 

presenteras. Lärare i studien gör på olika sätt. Britta och Eva använder bildstöd som 

komplement till texten som skrivs på tavlan. Eva säger att det finns elever som har behov av 

att ”höra, läsa, se” och att det är därför hon använder bildstöd.  

 
E: Jag tänker på de elever som behöver använda bilder som komplement till mitt prat. Jag 

kan peka och de kan titta och jag kan prata. När jag har pratat klart finns det kvar på tavlan 

och inte bara texten, det är bra. 

 

Eva och Britta berättar båda att det är bestämt på skolan att de ska använda sig av bildstöd på 

tavlan och att hela skolan ska använda sig av samma bilder, de båda ser positivt på detta då de 

märker att eleverna gagnas av det. Eva säger att hon upplever att elever som av olika 

anledningar varit oroliga blivit lugnare och tryggare när deras skoldag tydliggörs med hjälp av 

text och bildstöd.  

    Anna beskriver hur hon ritar bilder som stöd till texten på tavlan för att på så sätt förtydliga 

för eleverna. Men hon säger samtidigt att det inte går att rita till allt som skrivs. Hon 

efterfrågar ett annat sätt så att hon inte själv ska behöva rita.  

 
A: Jag inbillar mig, eller nä, jag märker att det är bra för eleverna när jag även ritar bilder. 

Men det borde finnas ett lättare sätt, jag hinner inte rita bilder till allt.  

     

Britta beskriver hur tavlan blir ett viktigt redskap för att nå fram till samtliga elever. Hon 

säger att tavlan är noga uppdelad och planerad ”in i minsta detalj” för att det ska vara tydligt 

för eleverna.  

 
B: Eleverna vet exakt vilka rutiner vi har och vad som förväntas. Utan stödstruktur och 

rutiner skulle dagarna inte fungera så här bra som de gör. Jag har släppt på strukturen någon 
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gång, men då blev det kaos. Det här upplägget fungerar bra, alla mår bra av det. Jag får med 

mig alla. Även jag mår bra av det.  

 

Resultatet tyder på att lärare aktivt arbetar för att hitta strategier och anpassningar.  

Trots att det råder en viss osäkerhet så ställer sig de flesta av lärarna positivt till extra 

anpassningar och de berättar om olika typer av extra anpassningar. Det tyder på att de aktivt 

arbetar med att hitta sätt för att tillgodose elevers olikheter.  

Lärare gör på olika sätt på gruppnivå, vilket jag tolkar att de anpassar efter sin elevgrupp. 

Detta kan i sin tur bidra till en tillgänglig pedagogisk miljö där alla elever känner gemenskap 

och delaktighet. 

 

Svårigheter och dilemman 

Temat svårigheter och dilemman beskriver de hinder och svårigheter som lärare upplever i att 

kunna skapa en tillgänglig lärmiljö. Jag delade upp temat i rättvisa eller orättvisa, tidsbrist, 

resurser, brist på kunskap och att gå till specialpedagog/speciallärare. 

 

Rättvisa eller orättvisa 

I studien anser lärarna att det i klassrummet är ett öppet och tillåtande klimat och att extra 

anpassningar ses som en naturlig del. Frida säger att hon tror att det är ett öppet klimat i 

klassrummet, med hon påtalar att hon inte kan säga med säkerhet. Trots att de flesta av lärarna 

tycker att klimatet är öppet och tillåtande förekommer det att elever blir avundsjuka när andra 

elever får använda något som de själva inte får använda. Cecilia berättar till exempel att 

eleverna kan bli lite sura och att de ifrågasätter varför en elev får något som ingen annan har.  

 
C: Då kan det bli sura miner och en diskussion om att det är orättvist. De förstår ändå inte 

riktigt.  

 

Vid tillfällen där elever upplever orättvisa berättar Cecilia att de brukar föra en diskussion i 

klassen vad som egentligen är rättvist. Hon menar att de inte riktigt förstår att rättvisa kan 

innebära att eleverna använder olika material i undervisningen. Cecilia säger att hon tycker att 

det här är svårt och inte riktigt vet hur hon ska göra. 
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C: Ska jag ge eleven det där extra när andra elever ifrågasätter det. Det finns risker. Jag 

menar, alltså, är det värt att ge det till eleven när andra elever börjar bråka om det. Hur kul 

är det för eleven?  

 

Här undrar Cecilia hur eleven påverkas då andra ifrågasätter och hon funderar om 

anpassningen är viktigast för eleven eller om det är bättre när eleverna inte bråkar om 

anpassningen. 

    Eva säger att det finns elever som har svårt att förstå att lika är inte alltid rättvist och att de 

för diskussioner regelbundet om vad som är rättvist och inte rättvist.  

 
E: Jag ser det som att jag sår ett frö. Nu kanske de inte förstår, men tids nog kanske. 

 

Diskussionerna tycker hon är bra och hon anser att det är ett långsiktigt arbete. Hon menar att 

eleverna så småningom kommer att förstå även om de inte gör det i dagsläget.  

 

Tidsbrist 

Lärarna är eniga om att det finns vissa svårigheter att inkludera alla elever och att de inte har 

rätt förutsättningar för att lyckas bemöta elevernas olikheter. Utmärkande är att samtliga 

lärare nämner tidsbrist som en orsak och flera lärare ställer frågan hur man ska hinna med alla 

elever när man står som ensam lärare. Britta berättar att hennes planeringstid inte räcker till 

och att hon på grund av detta arbetar mycket på sin fritid. Doris säger så här:  

 
D: Anpassningar hit och dit. Ursäkta men hur ska jag hinna? Det är möten, det är 

telefonsamtal och så har någon slagit sig. Ett plåster ska sättas på. 

 

Det blir tydligt hur tidsbristen påverkar Doris och att hon upplever att hon inte hinner med sitt 

uppdrag. Tidsbrist är enligt Frida anledningen till att hon inte har tid att ordna olika typer av 

stödstrukturer trots att hon vet att eleverna gynnas dessa.  

 
F: stödstrukturer och sånt, hur ska jag hinna? Jag vet att eleverna behöver det, men vilken 

tid ska jag ta av? 

 

Lärare anser att de idag inte har den tid de skulle behöva för att hinna med sitt uppdrag.  
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Resurser 

Andra orsaker som uttrycks vara ett hinder är brist på resurser. Flera lärare efterfrågar mer 

resurser, med resurser menar de fritidspersonal och specialpedagog/speciallärare. En av 

lärarna säger så här:  

 
A: Om vi tar matematik. Ja, en elev kanske behöver räkna högt medan andra är tysta. Hur 

gör man då? Eleven behöver prata talen, andra behöver tänka tyst i lugn och ro. Vem ska 

man rätta sig efter? Det är svårt. 

 

Läraren önskar att det fanns fler personal runt eleverna så att elever som exempelvis behöver 

prata högt har möjlighet att göra det i ett grupprum med personal. Då skulle de elever som 

behöver tystnad för att kunna koncentrera sig få det. 

  

Lärare upplever dessutom avsaknad av samarbete med specialpedagog och/eller speciallärare 

och att det är något som de flesta lärare önskar. Doris påtalar att det behövs fler 

specialpedagoger och speciallärare. Avsaknaden av specialpedagog och/eller speciallärare 

säger lärare är en bidragande orsak till att skolan inte kan bemöta elevernas olikheter. Eva 

berättar om de råd som specialpedagogen ger, hon menar att råden som specialpedagogen ger 

antingen är självklara eller så har hon redan testat det men att det visat sig inte fungerar. 

Samtidigt säger hon: 

 
E: Hur kan hon veta vad jag ska göra när hon inte träffat eleverna? 

 

Hennes uttalande tyder på avsaknad av samarbete med specialpedagogen. Samtidigt som hon 

anser att det är svårt för specialpedagogen att ge mer ingående råd när hon inte känner till 

eleverna.  

Anna nämner att speciallärarna mest arbetar med elever på mellanstadiet och att de som 

arbetar på lågstadiet inte får så mycket hjälp av speciallärare.  
 

A: Speciallärarna är mest på mellanstadiet, vi är rätt ensamma här. De behövs här för våra 

elever också, alltså på mellanstadiet ska de rädda upp betygen. Men vi är ju är grunden och 

det är viktigt med grunden. 
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Här uttrycker Anna en önskan om att speciallärare även ska arbeta på lågstadiet. Hon visar 

tydligt i det hon säger att det arbete som sker på lågstadiet är viktigt för där läggs grunden för 

elevernas fortsatta lärande.  

 

Brist på kunskap 

På min fråga hur läraren arbetar med elevers olika sätt att lära uttrycker samtliga lärare att det 

tycker att detta är svårt, de säger att som lärare är det svårt att anpassa undervisningen till 

varje enskild individ. Min tolkning är att lärares brist på kunskap bidrar till svårigheterna att 

anpassa undervisningen. Det lärarna berättar visar på en svårighet att nå en framgång. 

 
E: Ibland funderar jag på om det går att göra på annat sätt. Hur kan jag få med mig alla, så 

att alla är med på banan liksom.  

 

Eva säger att det är svårt att veta vad varje enskild elev behöver och hon berättar hur hon 

anstränger sig för att anpassa undervisningen så att den blir tillgänglig för samtliga elever.   

 

Doris berättar att hon tycker att det är svårt att nå framgång med vissa elever, hon nämner då 

särskilt elever med ADHD.  

 
D: Jag vänder ut och in på mig för att hitta sätt som fungerar, men det är svårt.  

 

Doris anser att hon gör allt för att det ska fungera för elever med ADHD men att hon inte 

lyckas. Det tyder på att hon försöker skapa förutsättningar för eleverna att lyckas med att hon 

samtidigt inte når fram. Eva tycker att elever som inte har förmågan att vara tysta är de 

svåraste eleverna att nå framgång med. Hon nämner också att hon tycker att eleverna ”straffar 

ut sig” genom att ständigt låta och störa andra.  

 
E: Andra elever blir arga, elever hakar på, det blir en negativ spiral och många går upp i 

spinn. Det brukar tyvärr sluta med att eleven går ut ur klassrummet.  
 

Svårigheten som läraren beskriver är att bemöta och anpassa för eleven så att det blir studiero 

i hela gruppen. De andra eleverna påverkas negativt och trots hennes försök så lämnar eleven 

klassrummet och uteblir från undervisningen.  
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Att gå till specialpedagog/speciallärare 

Samtliga lärare säger att särskilt stöd är när en specialpedagog eller speciallärare kommer för 

att hämta elev för att arbeta enskilt eller i liten grupp. Lärarna är överens om att det sker för 

sällan och att eleverna skulle behöva fler sådana pass. Eva lyfter att specialpedagogen inte har 

lösningar på allt och att det är upp till läraren att ensam ordna med särskilt stöd om det inte 

finns en specialpedagog som kan hjälpa till. Anna berättar att specialläraren nämnt att vissa 

elever tycker att det är känsligt att bli hämtad i klassrummet av en speciallärare, läraren 

motsäger sig detta. Hon säger: 

 
A: Men det upplever inte jag. Alla skulle vilja gå ut och bli sedda av en speciallärare och 

jobba enskilt eller i liten grupp.  

 

Britta upplever motsatsen till det som Anna säger. Britta har erfarenheter av att det kan bli 

känsligt för elever när specialläraren kommer för att hämta elever. Hon har även varit med om 

elever som vägrat att arbeta med specialläraren och tillägger att det kan bero på att de inte har 

skapat den relationen som krävs vid arbetet med en specifik elev. Britta påpekar hur viktigt 

det är för eleverna att vara med på alla lektioner. Elever som går ut ur klassrummet för att 

arbeta med en speciallärare missar viktig lektionstid som eleven aldrig kan ta igen.   

 

Generellt visar resultatet på att lärare står inför olika dilemman som de måste ta hänsyn i 

bemötandet av elevers olikheter och i att skapa en tillgänglig pedagogisk miljö. Det 

förekommer att elever blir avundsjuka och ifrågasätter andra elevers extra anpassningar. 

Lärares brist på tid resulterar i att de inte hinner med sitt uppdrag i att inkludera alla elever, de 

menar att något får stå tillbaka på grund av tidsbristen. Ett annat dilemma som uppstår är när 

läraren står som ensam med klassen och ska tillgodose elevernas olikheter där vissa elever 

behöver arbeta i ett tyst rum medan andra har behov av att få prata högt. Lärare efterfrågar 

mer resurser och stöd av specialpedagog/speciallärare. Andra dilemman som lärare upplever 

är att anpassa undervisningen till elevers olikheter. Elever som upplevs vara särskilt svåra är 

individer med beteendeproblem. Resultatet visar även att lärare har olika uppfattningar om 

elever tycker att det är känsligt att gå ut för att arbeta med specialpedagog. En lärare menar att 

det finns elever som tycker att det är jobbigt, en annan anser att eleverna mår bra av det. 

Dessutom upplever lärare dilemmat med att elever missar viktig undervisningstid när de 

arbetar med specialpedagog/speciallärare. Det är undervisningstid som inte kan tas igen.  
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Diskussion  
I följande avsnitt behandlar jag mitt syfte och frågeställningar, där fokus ligger på lärares 

uppfattningar om inkludering och tillgänglig pedagogisk miljö samt vilka framgångsfaktorer 

och hinder de upplever i bemötandet av elevers olikheter. Jag kommer att koppla det till vad 

som tagits upp under bakgrund och tidigare forskning.  

 

Lärares uppfattningar om inkludering och tillgänglig pedagogisk miljö 

När lärare i studien förklarar hur de ser på inkludering så gav det olika resultat. Några lärare 

menar att inkludering handlar om en känsla hos eleven och att eleven mår bra, en lärare anser 

att inkludering inte handlar om en rumslig placering och en annan lärare nämner att hon anser 

att alla elever inte ska inkluderas i den vanliga skolan. Inkludering handlar inte om att det ska 

vara lika för alla påtalar en av lärarna. De flesta lärare ställer sig överlag positiva till 

inkludering. Pit-ten Cate, et al. (2018); Nilholm (2006); Kotte (2017) skriver att lärares attityd 

till inkludering påverkar lärares vilja att tillgodose elevers olika behov. En av de intervjuade 

lärarna anser att exkludering kan bidra till elevens känsla av inkludering. Hon menar att det 

finns elever som är i behov av ett mindre sammanhang för att känna sig inkluderad. En annan 

lärare nämner att inkludering handlar om elevens hela skoldag, både socialt med kamrater och 

i undervisningssituationer. Att det råder förvirring kring begreppet inkludering (Persson, 

2013) blir tydligt genom det lärarna berättar, inkludering handlar inte om en rumslig placering 

(ibid.). Det går även att tolka genom Lutz (2013) beskrivning där ett fokusområde i 

inkludering är att miljön ska anpassas efter elevernas olikheter och inte att eleverna ska 

anpassa sig till miljön.  

Lärare nämner vikten av att elever är delaktiga i en gemenskap och ett sammanhang under 

hela skoldagen och att det är det som inkludering innebär. Det kan kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv där det centrala är samspel och kommunikation (Nilholm, 2007) 

och individerna på så sätt blir sociala individer (Säljö, 2015). Lärande och utveckling sker i en 

social gemenskap (Imsen, 2006). Elever som inkluderas i den ordinarie undervisningen 

socialiseras och accepteras av andra elever (Pit-ten Cate, et al., 2018).  

 

I mitt resultat förekommer det en lärare som anser att det finns elever som inte ska inkluderas 

i den vanliga skolan, hon syftar på elever som är i behov av ett mindre sammanhang för att 

tillgodogöra sig undervisningen. Hennes uttalande går emot Pit-ten Cate, et al. (2018) resultat 

som visar att elever som inkluderas når högre kunskapsmässiga resultat än de elever som 
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segregeras. Läraren i min studie anser att det finns elever som inte klarar av att gå i den 

ordinarie skolan. Detta trots att hon tidigare nämnt hur viktigt det är att alla elever känner sig 

delaktiga i en gemenskap. Läraren hävdar alltså vikten av elevers känsla av delaktighet 

samtidigt som hennes uttalande ansluter sig till det kompensatoriska perspektivet där elever 

urskiljs som problemgrupper och ska uteslutas ur skolans gemenskap (Nilholm, 2007). 

Samma lärare nämner att hon blir ”förtvivlad” då hon inte kan hjälpa dessa elever vilket 

tolkas som att hon har svårigheter med att skapa en inkluderande miljö. Det kan ses i 

förhållande till Shevin et al. (2012) studie som visar att lärare står inför stora utmaningar i att 

inkludera samtliga elever i skolan. Czyz (2018) studie påtalar att lärares neutrala inställning 

till inkludering behöver ändras till en positiv inställning för att öka möjligheterna till att 

införliva inkluderade lärmiljöer. 

 

Framgångsfaktorer i bemötandet av elevers olikheter i den pedagogiska miljön 

I studiens resultat framkommer ett antal framgångsfaktorer för att skapa en tillgänglig 

pedagogisk miljö. Lärare talar om framgångsfaktorer på både individnivå och på gruppnivå. 

Det lärarna beskriver indikerar att de arbetar för att alla elever ska ges stimulans till 

deltagande och meningsfullhet. 

 

När läraren har hittat det som fungerar bra för samtliga elever är det en framgångsfaktor enligt 

lärarna. Tydliga rutiner och stödstruktur ses som en framgångsfaktor. När de talar om rutiner 

nämner de speciellt morgonstunden när de går igenom dagens schema på tavlan. Lärarna gör 

på olika sätt, en del skriver text medan andra även har bildstöd till texten, en lärare ritar 

bilder. Genom att lärarna använder olika typer av stödstruktur bidrar det till att eleverna 

utvecklar sitt lärande och kunskapsmässigt når högre. Stödstrukturer leder även till att göra 

undervisningen mer tillgänglig (Tufvesson, 2018).  

Lärare nämner digitala verktyg som en möjlighet att bemöta elevers olikheter, det vill säga 

bemöta elever som befinner sig kunskapsmässigt på olika nivåer inom matematik och 

svenska. För att ge elever goda förutsättningar att lära och utvecklas måste lärare ha 

kunskaper om elevernas olika styrkor och eventuella behov av stöd (Tufvesson, 2018). Lärare 

berättar att eleven/eleverna använder sig av tekniska hjälpmedel som exempelvis lärplatta 

med appar som läser upp texten. Detta kan innebära att lärare använder sig av digitala resurser 

och lärverktyg för att skapa en likvärdig utbildning för elever som hindras i sitt lärande av 

olika svårigheter (Tufvesson, 2018). 
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Att ha en genomtänkt möblering lyfts av en lärare som en möjlighet att tillgodose elever med 

beteendeproblematik. Med beteendeproblematik menar lärare de elever som har svårigheter 

att sitta still på sin plats, pratar rakt ut, som blir arga och skriker. Läraren som lyfter 

genomtänkt möblering som en möjlighet upplever att detta påverkar eleverna och 

klassrumsklimatet positivt. En genomtänkt och flexibel möblering tyder på att läraren har 

kunskaper om elever som är i behov av stöd, läraren tar dessutom hänsyn till elever med 

koncentrationssvårigheter (Tufvesson, 2018) genom att försöka att möblera så att alla elever 

får goda möjligheter att lära och utvecklas. När extra anpassningar fungerar och det råder ett 

tillåtande klimat i klassrummet ses det som en framgångsfaktor och möjlighet för att skapa 

goda pedagogiska miljöer. Exempel på extra anpassningar som lärarna lyfter är bildstöd, eget 

schema, pauser, hörselkåpor, placering i klassrummet, tekniska hjälpmedel, få förklarat på 

annat sätt, enskild lästräning, jobba med specialpedagog och nivåanpassad matematikbok. 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800, kap 3. 5a§) ska extra anpassningar ges till elever som 

bedöms ha svårigheter att nå kunskapskraven, de ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Resultatet visar att lärare har kunskaper om extra anpassningar och att de 

försöker komma på extra anpassningar. Men trots att de har kunskaper om extra anpassningar 

upplever vissa lärare det som svårt och en av lärarna är dessutom osäker på vad en anpassning 

är. Skolverket (2014b) skriver att en förutsättning för att skapa tillgängliga lärmiljöer är att 

lärare och rektorer behöver ha fördjupade kunskaper om extra anpassningar samt att lärare bör 

ges möjlighet till kompetensutveckling. Enligt Tufvesson (2018) är det en framgångsfaktor 

när lärare samverkar kring extra anpassningar. Trots vissa svårigheter med extra anpassningar 

visar mitt resultat att lärare ställer sig positiva till extra anpassningar, särskilt när de ser att det 

fungerar för eleverna.  

Resultatet visar att lärare till stor del resonerar utifrån ett kritiskt perspektiv, där lärare ser 

elever olikheter som en tillgång och att lärare försöker att skapa en inkluderande lärmiljö 

(Nilholm, 2007). De gör även förändringar i omgivningen (Persson, 2013) genom extra 

anpassningar och utifrån elevernas olika förutsättningar. 

 

Hinder i bemötandet av elevers olikheter i den pedagogiska miljön 

När det gäller hinder i bemötandet av elevers olikheter framkommer det i resultatet ett antal 

olika faktorer som försvårar för lärare. Lärare beskriver hinder utifrån elever med 

beteendeproblematik, sin egen brist på tid, avsaknad av stöd och samarbete med 

specialpedagog/speciallärare och brist på resurser. Om lärare saknar förutsättningar för att 
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skapa en inkluderande lärmiljö kan det i sin tur resulterar i att eleverna inte får det stöd de har 

rätt till (Nilholm, 2006). 

 

Att möta elever med beteendeproblematik upplever lärare är ett hinder i att skapa en 

tillgänglig lärmiljö. En av lärarna menar att elever med diagnosen ADHD är särskilt svåra. 

Detta innebär, enligt henne, att de har svårigheter att sitta still och vara tyst. En lärare 

beskriver att hon tycker att dessa elever är de svåraste och hon uttrycker stundvis en 

uppgivenhet. Det kan ses ur det kompensatoriska perspektivet där lärare placerar elever i en 

problemgrupp utifrån beteendeproblematik (Nilholm, 2007). Tufvesson (2018) menar att 

lärare behöver ha rätt kunskaper om elever med beteendeproblematik och hur elever lär sig på 

olika sätt. Pit-ten Cate, et al. (2018) har i sin studie kommit fram till att lärares brist på 

kunskap försvårar lärares förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö. Mitt resultat visar att 

lärare tycker att det är svårt att anpassa efter elevers olika sätt att lära. De upplever svårigheter 

att anpassa på individnivå, vilket i sin tur innebär en svårighet att nå framgång med samtliga 

elever. Att ge lärare möjlighet till kompetensutveckling är en förutsättning för att kunna skapa 

en tillgänglig lärmiljö (Nilholm, 2006). De flesta av lärarna säger att det har ett öppet och 

tillåtande klassrum. En lärare tror att det är ett öppet och tillåtande klassrum, men hon kan 

inte svara säkert. En annan lärare står inför svårigheten att ge en extra anpassning med risk att 

andra elever ifrågasätter och börjar bråka om det.  

    Lärares brist på tid upplevs som ett hinder för att ha möjlighet att bemöta elevernas 

olikheter, vilket resulterar i en frustration hos lärare. Flera lärare upplever att de har 

svårigheter att hinna med sitt uppdrag. En lärare anser sig ha svårt att hinna med att göra 

anpassningar då annat kommer i vägen hela tiden. En lärare säger att tidsbristen är 

anledningen till att hon inte hinner ordna med stödstruktur, trots att hon är medveten om att 

den är viktig. Lärares brist på tid och förutsättningar är något som även Shevlin, et. al (2012); 

Kotte (2017) kommer fram till i sina studier, tidsbrist medför att samarbetet mellan lärare och 

externa professioner uteblir. Tufvesson (2018) menar att brist på tid och förutsättningar utgör 

ett hinder för lärare att kunna skapa en tillgänglig undervisning. Avsaknad av stöd och 

samarbete med speciallärare/specialpedagog upplevs även som ett hinder, samtidigt som en 

av lärarna nämner att specialpedagogen/specialläraren inte har lösning på allt. I intervjuerna 

framkommer det även att lärare har olika upplever om det är känsligt för elever som plockas 

ut ur klassrummet för att arbeta med specialpedagog/speciallärare. Skolverket (2014b) påvisar 

vikten av att läraren i ett tidigt skede får stöd av elevhälsan för att ge ledning och stimulans 

och undanröja hinder i lärmiljön. Mitt resultat visar att lärare upplever att elever skulle 
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behöva mer stöd av specialpedagog/-speciallärare och att de även saknar samarbete med 

specialpedagog/speciallärare. 

    Lärare anser att resursbrist är ett hinder i att möta elevers olikheter. En lärare upplever att 

hon inte hinner med alla elever när hon är ensam. Hon nämner särskilt problemet som uppstår 

när hon är ensam med eleverna i klassrummet och en elev har behov av att prata högt, medan 

en annan elev behöver ha helt tyst. Hon önskar att det fanns mer resurser så att alla elevers 

olika behov kan tillgodoses. Kotte (2017) skriver att lärare behöver hitta balans mellan de 

behov som finns hos alla elever i klassen och samtidigt ta hänsyn till enskilda individer. För 

att skapa en tillgänglig lärmiljö är struktur och arbetsformer en viktig del. Detta behöver följa 

med under hela planeringsstadiet. Genom att se över skolans organisation kan det bidra till att 

öka lärares förutsättningar i att skapa en inkluderande lärmiljö.  

 

Slutsats 
I min studie har jag undersökt lärares uppfattningar om inkludering och vad lärare anser vara 

framgångsfaktorer i den pedagogiska miljön och vad de ser för hinder i att skapa en 

tillgänglig pedagogisk miljö. Mitt resultat visar på utmaningar som lärare står inför när det 

gäller att skapa en inkluderande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla elever. I den 

pedagogiska miljön är lärare idag ålagda att ta hänsyn till varje enskild individ så att lärandet 

blir tillgängligt för alla och att eleverna känner sig delaktiga (Skolverket, 2016).  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800, 1 kap. 3§). 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). 

Generellt kan man säga att lärarna i min studie anser att elever ska inkluderas i den ordinarie 

skolan och har en positiv syn på inkludering. En lärare anser dock att alla elever inte ska 

inkluderas i den ordinarie skolan. Nilholm (2006) lyfter fram attityden hos lärare och lärares 

förmåga att anpassa undervisningen och hur det i sin tur påverkar om den inkluderande 

undervisningen sker i positiv riktning. Czyz (2018); Nilholm (2006); Pit-ten Cate, et al. 

(2018) skriver att positiva attityder hos lärare behövs i arbetet med att skapa en tillgänglig 

skola för alla.  

För att skapa en tillgänglig pedagogisk miljö så beskriver lärarna olika strategier på individ- 

och gruppnivå. De anpassar till enskilda individer och även till hela gruppen. Flera av lärarna 
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i min studie visar på skicklighet genom att de skapar och utvärderar extra anpassningar 

(Tufvesson, 2018). Samtidigt uttrycker lärare att de inte har rätt förutsättningar. Tiden är 

något av en bristvara hos lärarna. De utrycker även att de saknar samarbete med 

specialpedagog eller speciallärare för att bemöta elevers olikheter. Lärare delar upp elevers 

olikheter i två grupper; kunskapsmässiga svårigheter och elever med beteendeproblematik.  

Elever med beteendeproblematik anses vara ett hinder för att skapa en tillgänglig pedagogisk 

miljö. Lärare tycker att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevers olika sätt att lära 

och en lärare menar att elever med ADHD är svåra att nå framgång med, vilket jag tolkar att 

lärare är i behov av kompetensutveckling.  

 

Vidare forskning 
Den information jag fått i min studie kan jag använda i mitt framtida yrke som 

specialpedagog och jag vill att lärare ska uppleva att vi arbetar tillsammans för elevernas 

bästa och att de inte står ensamma i att skapa en tillgänglig lärmiljö. Kotte (2017) påtalar 

vikten av att skolans organisatoriska förmåga ses över för att ge lärare förutsättningar i att 

skapa en tillgänglig lärmiljö. Däremot är jag väl medveten om att lärares svar i min studie inte 

är något som generellt gäller för samtliga lärare. Jag anser också att min studie kan bidra till 

diskussioner på skolor. 

 

Det område som jag valt att studera har varit väldigt bred vilket gjort att jag inte haft 

möjlighet att gå på djupet i de olika frågorna. Därför vore det intressant att göra en större 

studie där man har möjlighet att gå in mer på djupet om lärares uppfattningar om inkludering, 

tillgänglig pedagogisk miljö, framgångsfaktorer och hinder i att nå framgång. Jag har valt att 

enbart fokusera på lärares uppfattningar vilket gjort att elevers uppfattningar och erfarenheter 

inte har fått något utrymme alls. Tänkvärt vore att titta på framgångsfaktorer och hinder ur 

elevernas synvinkel.   

Metoddiskussion 
Innan jag bestämde mig för att göra intervjuer med lärare så funderade jag på att göra 

intervjuer med lärare och specialpedagoger för att få en uppfattning om deras synsätt skiljer 

sig i avseende på inkludering, framgångsfaktor och hinder i bemötandet av elevers olikheter. 

Efter en tids funderande föll beslutet på att enbart intervjua lärare. Valet föll på det då jag 
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kommer att arbeta som specialpedagog och bland annat i direkt stöd till lärare. Jag funderade 

länge på om jag skulle intervjua läraren som jag är bekant med. En central roll i en intervju är 

relationen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, olika konstellationer leder 

till olika kunskapsprodukter (Kvale & Brinkmann, 2014). Men jag beslutade till slut att göra 

en intervju med läraren som jag är bekant med då vi inte har någon nära relation och att jag 

dessutom upplevde svårigheter med att få tag på lärare som hade tid att bli intervjuade.  

 

Tillförlitlighet: reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär att en studie upprepas och visar på samma resultat. De lärare som jag 

intervjuat har fått samma frågor och underfrågor, vilket gör att man kan anse att studien har 

reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). I kvalitativa intervjuer kan man inte förutsätta att 

något är statiskt och förmodligen skulle resultatet ändras om studien gjordes om (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Att jag är oerfaren som forskare och intervjuare gör även att man kan 

ifrågasätta studien. Så här i efterhand borde jag ha fokuserat på ett mindre område och 

intervjuguidens innehåll och följdfrågor kunde ha utarbetats bättre för att få mer utförliga 

beskrivningar.  

 

Validitet (giltighet) innebär att mäta det som man säger att den ska mäta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I kvalitativa studier är det bättre att använda ordet tillförlitlighet istället för 

reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). När jag utarbetade min intervjuguide och vid analys 

av mitt material utgick jag från syftet med studien. Jag har i möjligaste mån försökt att inte 

påverkas av min egen lärarerfarenhet när det gäller inkludering och tillgängliga lärmiljöer. Jag 

har försökt att vara objektiv, men har kanske inte lyckats fullt ut. Vid intervjutillfällena har 

jag försökt att hålla mig till intervjuguiden som tillåtit vida och spontana beskrivningar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer har ägt rum i lärares kända miljöer, jag har besökt 

dem på deras skolor. Trovärdigheten i min studie ökar i och med att min intervjuguide kan 

bidra till att någon annan kan göra om studien (Bryman, 2014). Intervjuerna är transkriberade 

och jag har därför fått med all data vilket också ökar trovärdigheten. Mina forskningsfrågor 

besvaras i resultatet vilket också bidrar till studiens trovärdighet (ibid).  
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Bilaga 1 
 
 
Information  
 

För deltagare i min studie ”tillgängliga lärmiljöer – en studie om framgångsfaktorer i 

bemötandet av elevers olikheter i den pedagogiska lärmiljön”.  

 

Tack för att du gett ditt samtycke till att deltagande i min studie, det är jag väldigt glad över. 

Med denna information vill jag ge dig ytterligare informera om studien men framförallt dina 

rättigheter.  

 

Syftet med studien är att undersöka lärares syn på inkludering och uppfattningar om 

framgångsfaktorer och eventuella hinder i bemötandet av elevers olikheter i den pedagogiska 

miljön.  De frågor du kommer att få vid intervjun kommer att handla om dina personliga 

åsikter. Information från skola och personal kommer att anonymiseras och hanteras 

konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

För att kunna fokusera på intervjun istället för att anteckna så önskar jag få spela in intervjun. 

Det medför att jag kan lyssna igenom i efterhand för att på så sätt göra en god analys. När 

studien är färdig kommer inspelningen att raderas, dessförinnan förvaras inspelningarna så att 

ingen utomstående kan komma åt materialet.  

 

 

Hälsningar 

 

Åsa Lundberg  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

1. Lärares erfarenheter av inkludering 

a. Vad betyder inkludering för dig? 

b. När blir inkludering märkbart? 

c. Finns det svårigheter med inkludering? 

i. När blir svårigheterna med inkludering synbara? Kan du ge 

exempel? 

ii. Varför tror du att det svårigheterna uppstår? 

d. Framgångsfaktorer med inkludering 

i. När fungerar inkludering bra? Kan du ge exempel? 

ii. Vad tror du gör att det fungerar bra vid dessa tillfällen? 

 

2. Lärares erfarenheter av elevers olikheter 

a. Kan du beskriva några typiska exempel av elevers olikheter i den 

pedagogiska lärmiljön 

i. Hur arbetar du i klassen med elevers olikheter? 

b. I vilka situationer blir olikheterna märkbara och vad är typiskt vid dessa 

situationer? 

c. Vad har du för erfarenheter kring extra anpassningar? Kan du ge exempel? 

i. Är det ett öppet och tillåtande klimat i klassen där extra anpassningar 

ses som naturligt? Kan du ge exempel. 

ii. Ser du några svårigheter med extra anpassningar? 

iii. Vad se du för fördelar med extra anpassningar? 

d. Vad har du för erfarenheter kring särskilt stöd? Kan du ge exempel?  

i. Ser du några svårigheter med särskilt stöd?  

 

3. Lärares syn på framgångsfaktorer i bemötandet av elevers olikheter. 

a. Vad är en framgångsfaktor för dig i bemötandet av elevers olikheter? 

i. När blir det märkbart att det är en framgång? 

b. Kan du se olika slags framgångsfaktorer i bemötandet av elevers olikheter? 
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i. Kan du ge exempel? 

ii. Vad utmärker dessa tillfällen?  

 

c. Finns det situationer där det är svårt att nå en framgång?  

i. Kan du ge exempel? 

ii. Vad tror du det beror på? 

d. Vad behöver du för förutsättningar för att lyckas med framgångsfaktorer i 

bemötandet av elevers olikheter? Ge exempel.  

 

4. Lärares erfarenheter i bemötandet av elevers olikheter i en inkluderad pedagogisk 

lärmiljö 

a. Kan du berätta om hur du arbetar med stödstrukturer och strategier i 

lärmiljön.  

i. Vad ser du för fördelar med dessa stödstrukturer och strategier? Ge 

exempel. 

ii. Kan du se några hinder/svårigheter med stödstrukturer och 

strategier? Ge exempel. 

b. Kan du berätta hur du arbetar med elevernas olika sätt att lära. 

i. Vad ser du för fördelar med att eleverna arbetar på detta sätt? Ser du 

några nackdelar? Ge exempel.  

ii. Kan du se några hinder/svårigheter med att elever har olika sätt att 

lära? Ge exempel.  

c. Kan du berätta för mig hur ni i arbetslaget arbetar kring elevers olikheter.  

i. Har ni ett forum för diskussion? Kan du berätta? 

ii. Samverkar ni kring elevers olikheter? På vilket sätt? 

iii. Kan du se några hinder/svårigheter med detta? Ge exempel. 

iv. Kan du se några fördelar med detta? Ge exempel.  

 


