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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att undersöka och förstå hur ett antal lärare resonerar kring sina möten med elever i 

behov av särskilt stöd. Fokus på studien ligger på undervisning i helklass och inte i mindre 

undervisningsgrupper. Mina frågeställningar utgår ifrån hur lärare beskriver pedagogiska situationer när 

de blir som bäst och när de känner att de lyckas i sina möten med elever i behov av särskilt stöd. Vad 

lärare upplever som utmaningar i möten inom klassrumsmiljön och vad inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd betyder för lärare.  

 

Metoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys med sex genomförda semistrukturerade intervjuer 

på två olika låg- och mellanstadieskolor. 

 

Resultatet presenteras i form av rubriker som skapats i analysen av intervjuer genom kodord och 

kategorier: Lärares syn på inkludering, Pedagogiska metoder och Samverkan och nätverk.  

Resultatet lyfter fram att lärarna i studien beskriver vikten av att kunna stödja enskilda elever så att de 

blir en del av gruppen. Lärarna anser att det är avgörande att lära känna eleven och skapa en relation. 

Resurspersoner är även en viktig förutsättning för elevers inkludering. Ett hinder kan vara tidsbrist för 

att klara av att ge både enskilda och övriga elever tillräckligt med stöd. Självreflektion är en gynnande 

pedagogisk metod och även samarbete med framför allt föräldrar och övriga professioner. Att skapa 

struktur och tydlighet genom förhållningssätt, anpassat material och miljö är mycket betydelsefullt för 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

Min studie har visat att det behövs en medvetenhet om vad som påverkar inkludering. Att möta elever 

med ett utmanade beteende är någonting som ger upphov till olika uppfattningar och förhållningssätt 

hos lärare. Går det som lärare att skapa ett förtroende hos föräldrar ökas inkluderingsmöjligheterna stort. 

 

Nyckelord: ADHD, autism, beteendesvårigheter, inkluderande undervisning, utmanade beteende elever   

Keyword: ADHD, autism, behaviour problems student, inclusion education, challenging behaviour 
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1 Inledning 

Specialpedagogens roll är att arbeta förebyggande för elever och öka kunskapen om 

specialpedagogik bland lärare. Ett av specialpedagogens uppdrag är att minska hinder och främja 

ett inkluderande arbetssätt och miljö. Som blivande specialpedagog vill jag öka medvetenheten 

om elever med ett utmanande beteende. 

 

Jag har i min yrkesroll som förskollärare alltid varit intresserad av och engagerad i barn i behov 

av särskilt stöd. I mitt yrke har jag upplevt att barn med ett utmanande beteende väcker många 

tankar och känslor hos både pedagoger och föräldrar. Under min tid inom förskola och skola har 

jag återkommande mött elever som missuppfattats av sin omgivning på grund av sitt avvikande 

beteende. Inför min nya roll som specialpedagog vill jag därför undersöka och försöka förstå hur 

lärare i en klassrumssituation resonerar om barn med ett utmanande beteende. Resultatet av min 

studie kan förhoppningsvis öka medvetenheten om vissa lärares tankar kring inkludering av 

elever med ett avvikande beteende. Nilholm och Alm (2010) anser att det är häpnadsväckande att 

det genomförts så få försök till analyser av inkluderingsprocesserna i Sverige. Även en viktig 

slutsats lyfts fram som avgörande för inkludering och det är om eleverna känner sig delaktiga i en 

gemenskap. Nilholm och Alm (2010) menar att det dessutom behövs ett större fokus på elevernas 

upplevelser. Genom läroplanen Lgr11 förtydligar Skolverket (2011) ett av skolans uppdrag när de 

beskriver att skolan ska stödja varje elevs unika framsteg och visa omtanke och förståelse inför 

alla elever.  

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att förstå hur ett antal lärare resonerar kring sina möten med 

elever i behov av särskilt stöd. Fokus på studien ligger på undervisning i helklass och inte mindre 

undervisningsgrupper. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur beskriver lärare pedagogiska situationer när de blir som bäst och när de känner 

att de lyckas i sina möten med elever i behov av särskilt stöd? 

 Vad upplever lärare som utmaningar i möten inom klassrumsmiljön? 

 Vad betyder inkludering av elever i behov av särskilt stöd för lärare? 
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1.2 Centrala begrepp 

 

I min studie använder jag mig av det centrala begreppet ”elever med utmanande beteende”. Då 

tänker jag på de elever som lärare upplever har ett beteende som väcker tankar och frustation. 

Elever som lärarna upplever svårigheter att anpassa undervisningen till på ett gynnande sätt. I 

begreppet menar jag barn med diagnoserna ADHD, Autismspektrum eller någon form av 

beteendesvårighet. Socialstyrelsen (2015) definierar begreppet ”utmanande beteende” i sin 

kartläggning över psykologiska och sociala insatser för barn och ungdomar. De menar att det är 

ett beteende som kan upplevas mer som en utmaning snarare än ett problem. Det är i samspel med 

omgivningen det uppstår. De anser att beteendet innebär en sådan svårighet att det påverkar det 

allmänna välbefinnandet för barnet och dess omgivning. När jag benämner ”elever i behov av 

särskilt stöd” menar jag elever som i någon form behöver en anpassad undervisning. I studien har 

jag valt att inrikta mig på de barn i behov av stöd som enligt lärarna upplevs ha ett utmanade 

beteende. 

 

1.3 Disposition 

 

Studiens upplägg är att först ge en kort historisk tillbakablick över hur synsättet på elever med 

behov av särskilt stöd förändrats och hur begreppet inkludering vuxit fram. Därefter följer en 

översikt över tidigare forskning kring lärares syn på inkludering och orsaker som anses kunna 

utveckla respektive hämma inkludering. Jag fortsätter att reflektera över elever med utmanande 

beteende som ses avvikande från normen och hur det kan uppfattas utifrån olika teoretiska 

perspektiv. De avgränsningar jag kommer att göra i studien är elever med utmanande beteende 

där jag tänker på elever inom ADHD, autismspektrumområdet och beteendeproblematik. Jag 

kommer även att gemensamt benämna yrkeskategorierna resurspersoner och elevassistenter som 

resurspersoner. Jag har valt att genomföra sex intervjuer på två olika låg- och mellanstadieskolor. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys av intervjuernas resultat skapandes kodord och kategorier 

vilket sammanfattades i följande rubriker. Lärares syn på inkludering, Pedagogiska metoder och 

Samverkan och nätverk. Vidare diskuterades den tidigare forskningslitteraturen och 

undersökningsresultatet och bildade rubrikerna Gynnande undervisningsstrategier, Lärares 

förhållningsätt och Samverkan. En reflektion över studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare 

forskning avslutar examensarbetet. 
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2 Bakgrund 

 

Jag har valt att göra en kort historisk tillbakablick över hur begreppet inkludering vuxit fram. Det 

är viktigt att förstå hur rådande uppfattningar i samhället om barn i behov av stöd har förändrats 

och utvecklats under tid.  

 

I Sverige infördes år 1842 en lag gällande allmän skolplikt. Brodin och Lindstrand (2010) 

beskriver att det samtidigt startades olika anstalter för så kallade ”vanartade barn”. Det fungerade 

mer som en metod att ”gallra bort” störande elever än en skola. Inte förrän på 1960-talet 

konstaterar Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) att det började ske förändringar 

för elever med funktionsnedsättningar. Det börjad bli möjligt att undervisa alla barn tillsammans 

och begreppet en ”skola för alla” myntades. Eriksson Gustavsson et al. (2011) skriver vidare att 

Skolverket genom läroplanen Lgr 69 ökade kravet för en gemensam undervisning för eleverna. 

Det bidrog till att det skedde en samordning av specialundervisningen. Skolhälsovården fick då 

också enligt Eriksson Gustavsson et al. (2011) en större roll när det handlade om barn i behov av 

särskilt stöd enligt. Persson (2007) tar upp att vid förändringen till 1980 års läroplan minskades 

skillnaden mellan den allmänna undervisningen och specialundervisningen. Den viktigaste 

uppgiften blev att arbeta förebyggande för att undvika att elever fick svårigheter. Det ansågs av 

stor betydelse att eleven nu skulle få stöd i sitt klassrum. Nilholm (2007) beskriver att det även 

började diskuteras att en elevs svårigheter kan bero på något som fattas i undervisningsmiljön. 

Då den svenska ekonomin försämrades på 1990- talet tvingades kommunerna att minska 

skolornas resurser. Besparingsåtgärderna ledde enligt Persson (2007) till att den 

specialpedagogiska kompetensen och stödinsatserna minskades. Hela det svenska skolsystemet 

genomgick även under den tiden omfattande förändringar vilket även skedde i övriga Europa 

skriver Göransson, Nilholm och Karlsson (2011). De anser att inkludering då började bli en 

strävan efter ett mer övergripande förhållningssätt. Diskussioner om inkludering ökades och det 

sattes igång förändringar i synen på barns olikheter när det gällde att se skillnader som en tillgång 

eller en nackdel. Göransson et al. (2011) beskriver att fokus flyttas från individen till brister i 

skolsystemet. De betonar att det allmänna synsättet på elevers behov av stöd inte längre 

formulerades som” elever med speciella behov” utan ”elever i behov av särskilt stöd”. De 

uppmärksammar dock att inte begreppet inkludering nämns i styrdokumenten. I slutet av 1990-

talet lade regeringen fram ett förslag som senare ledde till förändringar i skollag och läroplan. 
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Göransson et al. (2011) undersöker kritiskt hur det svenska skolsystemet på statlig och kommunal 

nivå samverkar med riktlinjer och placeringar av elever i behov av stöd. De granskar även 

sambandet mellan diagnos och tillgång till stöd. De anser att det sammantaget ger en komplicerad 

bild av verkligheten. De nationella riktlinjerna ger stort utrymme för kommunerna att själva göra 

sin tolkning av vad inkludering ska innebära för den enskilda eleven. Enligt Göransson et al. 

(2011) anger mer än 60 % av kommunerna att en medicinsk diagnos har liten eller ingen inverkan 

på möjligheten för särskilt stöd. Vissa andra kommuner uppger att det har betydelse för 

stödbehovet. Skolverket skriver i läroplanen 2011 (Lgr 11) att eleverna ska få det stöd som krävs 

av lärarna för att utvecklas inom sin individuella potential. 

Trots många olika förändringar i skolsystemet upplever Göransson et al. (2011) att det fortfarande 

finns en syn på att svårigheter tillhör individen. Att förändra förhållningssätt är mycket svårt och 

tar tid. De vill ändå framföra att den svenska undervisningen i jämförelse med övriga världen 

upplevs av flertalet elever som demokratisk och en aktivitet som elever vill delta i.  

 

Även uppbyggandet av friskolor påpekar Göransson et al. (2011) sätter nytt fokus på 

inkluderingsdebatten. Dels gör fler föräldrar än tidigare aktiva skolval som kan medföra en 

minskning av möjligheter för utvecklandet av kamratskap och jämställdhet. Det moderna svenska 

skolsystemet har också förändrats genom ett ökat krav på ordning i klassrummen, högre mål och 

betygssystem för yngre elever. Följden blir enligt Göransson et al. (2011) att det skapas 

kategorisering av yngre barn. Det medför nya och svåra krav på dagens skola. 

 

3 Tidigare forskning 

 

Jag har valt forskningsartiklar som ligger nära min studies syfte och frågeställningar. Litteraturen 

sammanfattades i följande rubriker: Upplevelser av inkludering och gynnande strategier, 

Kategorisering och ”etiketter” på elever i behov av särskilt stöd, Viktiga aspekter av undervisning, 

Dilemmasituationer i klassrum, Vilka metoder använder lärare för att ”hitta in” till elever, 

Anpassad undervisning för elever med ADHD och autism, Organisation, grupp och 

individpåverkan vid inkludering.  
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3.1 Upplevelser av inkludering och gynnande strategier 

 

Nilholm och Alm (2010) undersöker hur ett inkluderat klassrum i Sverige upplevs av eleverna 

och lärarnas syn på inkluderingsstrategier. Det grundar sig på en längre tids fallstudie där lärare 

intervjuats om sina tankar om ämnet. Nilholm och Alm (2010) lyfter fram att lärare behöver 

anpassa individuella instruktioner på ett respektfullt sätt till eleverna utifrån deras respektive 

behov. Det är gynnande om läraren tydligt visar förväntningar på eleven och struktur på dagen 

genom ett dagsschema med uppgifter. Det har också stor betydelse om läraren kan skapa en 

relation med föräldrar. 

 

I Essunga kommun beskriver Persson och Persson (2012) hur det genomfördes en stor förändring 

år 2007. Då beslutades att alla elever i särskilda undervisningsgrupper och olika former av 

stödverksamhet skulle flyttas till den generella skolundervisningen. Samtidigt följde de 

specialpedagogiska resurserna med till klassrummen. Det bidrog till ökade lärarresurser framför 

allt i kärnämnen och inom samma budgetramar. Enligt Persson och Persson (2012) gynnade 

ändringarna alla elever både inlärningsmässigt och socialt. 

Lärarna i Goodman och Burtons (2010) studie talar om betydelsen av att se till att det finns många 

tillfällen för eleverna att lyckas i sina insatser på olika områden. Det bidrar då till att höja ett lågt 

självförtroende. Deras studie grundar sig på en småskalig intervjuundersökning som genomfördes 

i Storbritannien. Syftet var att undersöka lärares upplevelser av inkluderande 

undervisningssituationer i den allmänna skolan med elever med beteendesvårigheter, 

känslomässiga och sociala svårigheter. Goodman och Burton (2010) konstaterar att främjande 

åtgärder kan bestå av olika insatser. En grundläggande metod är att lära känna eleven bland annat 

genom att ta reda på intressen och bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Lärarna i studien lyfte 

fram att det fungerar gynnande att arbeta med positiv förstärkning och belöningar. Då går det 

lättare att få eleven att uppträda på ett accepterat sätt. 

I USA genomförde Orsati och Causton-Theoharis (2013) en studie där lärarna tar upp att de måste 

övervinna de eventuella hinder som finns för att utveckla en relation med eleven. Deras 

undersökning granskar hur lärarnas språk styr synen på elever med ett utmanande beteende. Den 

ingick i en större studie där lärare erbjöds rådgivning angående elever med funktionsnedsättningar 

eller utmanande beteende. Orsati och Causton-Theoharis (2013) anser att det är viktigt att bygga 

upp ett förtroende hos eleven, skapa en gemenskap och hitta ett ”sätt att prata med varandra”. 

Lärare behöver försöka bygga upp en vänskap och få förståelse för elevens beteende. Enligt 
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lärarna känner sig eleverna sig då trygga och det skapar möjligheter att arbeta vidare med olika 

beteendefrågor. Då utvecklas även elevens egen insikt om sina känslor och vanmakt, vilket kan 

resultera i att hen vill få hjälp av sin lärare med beteendefrågor. 

 

3.2 Kategorisering och ”etiketter” på elever i behov av stöd 

 

Mowat (2015) menar att respekt och tillit motverkar hinder för ett förhållande mellan lärare och 

elev. Samtidigt skapar det empati och förståelse för elever i behov av särskilt stöd. Fallstudien 

som genomfördes i Skottland undersökte bland annat hur det ”sätts etiketter” på elever i behov av 

stöd. Det granskades hur lärarnas beskrivning av eleverna påverkar bilden som skapas av barnet. 

Även Orsati och Causton-Theoharis (2013) lyfter fram hur lärarna formulerar och pratar om en 

elev som anses ha ett avvikande beteende. Författarna påpekar hur talet styr vilken bild som 

skapas och att det spelar roll hur vi beskriver individen eller beteendet. Vissa lärare i deras 

undersökning beskriver enbart beteendet som svårhanterligt och andra framställer eleven som 

problemet i en klassrumssituation. De skriver vidare att även grupper som exempelvis elever med 

autism, eller intellektuella funktionsnedsättningar kategoriseras av omgivningen enligt förväntat 

beteende utifrån diagnosen. Orsati och Causton-Theoharis (2013) menar att lärare i deras 

undersökning talar rutinmässigt om elever med utmanade beteende och gör kategoriseringar utan 

att det finns diagnoser.   

 

3.3 Viktiga aspekter av undervisning 

 

Mowat (2015) lät lärarna genom intervjuer ge sin bild av viktiga aspekter i förhållningssätt och 

undervisning av elever med utmanande beteende. Goodman och Burton (2010) och även Nilholm 

och Alm (2010) konstaterar att genom att visa tydliga regler över vad som är accepterat beteende i 

ett klassrum och hjälpa eleverna att hantera och ta ansvar för sitt handlande ökar chansen för ett 

positivt välbefinnande i skolan. Mowat (2015) menar att det är viktigt att skapa tid och utrymme 

för eleverna att kunna reflektera över sitt handlande och förhållande till andra, för att de ska kunna 

utveckla sitt beteende på ett gynnsamt sätt. Nilholm och Alm (2010) och Goodman & Burton 

(2010) poängterar att lärarna anser att det är bättre att undvika en direkt konfrontation med en elev 

och i stället försöka förhandla, ge förslag på utvägar, att prata med en lugn röst och ofta ge ”feed-

back” på situationer till eleverna. Flem, Moen och Gudmunsdottirs (2007) studie i Norge belyser 

främst genom att beskriva läraren Ruths förhållningssätt hur det går att arbeta inkluderande i 

klassrum på flera plan samtidigt. Det handlar då om både social, kognitiv och känslomässig 
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utveckling. Ruth hade 20 års erfarenhet av att möta och arbeta med elever i behov av stöd och 

särskilt elever med beteendesvårigheter. Hon samarbetade med en annan lärare, elevassistenter 

och en speciallärare. De upplevde sig som ett ”team” och de båda lärarna tog gemensamt ansvar 

för båda klasserna som även delade yta med varandra. Klasserna arbetade utifrån samma schema, 

procedurer och planering vilket skapade en positiv förutsägelse som blev en trygghet för eleverna.  

Ruth använde en ”lyssnarhörna” som alltid användes vid introduktion av nya saker och där elever 

kunde delta och sedan återvända till sin ordinarie grupp. Eleverna hade medverkat i de tydliga 

regler för beteende som fanns i ”lyssnarhörnan”. Fokus i studien av Flem et al. (2007) är hur Ruth 

strukturerar miljön och gör det möjligt att arbeta med både social, känslomässig och intellektuell 

inlärning i hennes närvaro. Viktiga delar som studien lyfter fram är hur hon skapar en stadig 

grund av omsorg, ömsesidig dialog, förhållningssätt mot andra samt självreglering hos eleverna. 

 

3.4 Dilemmasituationer i klassrummet 

 

Goodman och Burtons (2010) studie beskriver ett dilemma att ha tid för diskussioner, individuella 

åtgärder och samtidigt hinna ge övriga elever sin undervisning. Camerons (2014) studie tar upp 

samma svårighet när det handlar om rättvisan att ge alla elever uppmärksamhet och respons. Han 

ville genom lärarintervjuer och klassrumsobservationer i USA undersöka hur interaktionen 

mellan lärare och elever ser ut. Elever med en funktionsnedsättning behöver mer stöd 

inlärningsmässigt eller beteendemässigt. Då upplever lärarna enligt Lärarna i Camerons (2014) 

studie att de får mer uppmärksamhet i en individuell inlärningssituation än i helklass.  

 

Lärare i Goodman och Burtons (2010) studie poängterar hur givande det är att få ta del av andra 

lärares metoder för att möta elever med ett utmanande beteende. Lärarna får då ny kunskap att 

använda i sin egen verksamhet. I en enkätundersökning i Österrike av Schwab, Holzinger, 

Krammer, Gebhardt och Hessel (2015) fick lärarna frågan om vad de är i behov av för slags 

fortbildning angående inkludering. Lärarna påpekar att de bara har mindre behov av allmän 

specialpedagogik. De menar dock att de behöver viss kompetensutveckling om utmanande 

elevbeteende och kunskap om specialpedagogiska behov. Lärarna anser att möten med elever 

med utmanade beteende är mycket tidskrävande. Studien visar att lärarattityderna mot 

funktionsnedsättningar med beteendeproblematik är mycket mer negativa än mot inkluderingar 

av elever med andra funktionsnedsättningar. 



11 

Schwab et al. (2015) undersöker i sin studie hur lärare och speciallärare samarbetar. De granskar 

vilka metoder som används, faktorer som påverkar inkludering positivt och vilket 

kompetensbehov som behövs. Camerons (2014) studie poängterar att lärarna behöver uppmuntras 

att själva reflektera över sina tankar om inkludering och elevers behov och passande 

arbetsmetoder.  

 

3.5 Vilka metoder använder lärare för att ”hitta in ” till elever? 

 

Inkludering är inte ”svart eller vit” enligt Nilholm och Alm (2010). De lyfter med sitt resultat 

fram att den består av ett stort antal olika aspekter som ska samverka för att en inkludering ska 

kunna ske. De menar att lärare beskriver att om de lyckas bygga upp ett förtroendefullt 

förhållande med en elev så ger det möjligheter för läraren att tänka på alternativa metoder utanför 

”ramarna”. Det skapar då mindre frustation och gör att både elever och lärare känner sig mer 

lyckade i ett inkluderat klassrum. 

 

Flem et al.(2007) poängterar hur avgörande lärarens ton och olika uttryck är för att skapa en 

förståelse hos eleven för det som läraren vill förmedla. De beskriver vikten av att visa respekt, 

lyssna och ge mycket positivt beröm till eleven. Det uppmuntrar att eleven lyckas inom både 

sociala och intellektuella områden vilket är mycket betydelsefullt. Läraren Ruth menar att lärare 

måste vara flexibla när det handlar om att möta elevernas behov. Det kan betyda att under en 

period behöver eleven arbeta i en mindre grupp för att sedan växla till en större grupp och 

tvärtom. Läraren Ruth hjälpte sina elever att skapa olika strategier och göra dem medvetna om 

processen för att kunna använda kunskapen inom fler områden. Genom det blir eleverna mer och 

mer självständig och tar större eget ansvar för sin utveckling. Hon repeterade ofta saker och 

konfronterade elever för att de skulle få en chans att lyckas lösa konflikter. Genom ett följsamt 

förhållningssätt stöttade hon eleverna i att följa regler och hon fungerade som en ”social modell 

och inre röst” för sina elever. För att lyckas behöver lärare i sin tur stöd och samarbete enligt 

Ruth. 

 

Enligt lärarna i Camerons (2014) studie kräver arbete med elever med funktionsnedsättningar mer 

tålamod och att lärare behöver ha en ”större variation” av vad som är tillåtet i klassrummet. En del 

av lärarna menar att det inte går att kräva samma saker av vissa elever medan andra lärare anser 

att alla ska behandlas lika och inte ändrar sina elevinstruktioner.  
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Att arbeta som lärare och vidareutveckla sina metoder genom erfarenhet och ny kunskap skriver 

Tucker (2012) är ett givande sätt att bygga upp sin egen ”verktygslåda” för klassrumssituationer. 

Då hon som lärare i Storbritannien var verksam med elever med beteendesvårigheter kom hon i 

kontakt med programmet ”Gifted och Talented Programme” Genom ett besök i det forna 

Sovjetunionen fick hon inspiration till förändringar och började därefter omvärdera sina 

undervisningsmål. Tucker (2012) drog vissa paralleller mellan talangfulla elever och elever med 

sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Hon insåg snabbt att det väcktes ett stort 

engagemang bland eleverna med olika svårigheter när de fick återkommande individuella 

instruktioner om ämnet och fick söka viss information själva anpassat efter deras nivå. Om de 

även fick positiv ”feed-back” på sitt arbete ökade inkluderingen bland övriga elever.  

 

Tucker (2012) fortsätter att konstatera att eleverna behöver engagerade och entusiastiska lärare 

som utmanar eleverna att utvecklas. Det gör de genom att få möjlighet att testa någonting svårt 

och på det sättet ”tänja” sina utvecklingsgränser. Hon menar att hon tidigare i sitt yrkesliv utgått 

från en kompensatorisk grundtanke om vilken kunskap alla elever ska ha. Tucker (2012) anser då 

att det riskeras att vissa talanger kan gå förlorade hos barn i behov av särskilt stöd. Vissa elever 

med beteendesvårigheter måste enligt Tucker (2012) erbjudas individanpassningar för att undvika 

olust och höga stressnivåer. Hon fortsätter att skriva att ett misslyckande i ett ämne inte behöver 

hindra eleven i ett annat område.  

 

Schwab et al. (2015) vill lyfta fram att ett positivt klimat med ett stödjande ledarskap tillsammans 

med ett bra lärarsamarbete har mycket stor inverkan på inkluderingsmöjligheterna. 

 

3.6 Anpassad undervisning för elever med ADHD och autism 

 

Betydelsen av att anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättningar och utgå från 

elevernas förmågor beskriver Topkin, Roman och Mwaba (2015) i sin studie från Sydafrika. De 

menar att ett stort hinder för inkludering är om lärare har brist på kompetens om olika 

funktionsnedsättningar. Det kan då saknas kunskap om vilka pedagogiska metoder som går att 

pröva vid till exempel ADHD. De konstaterar att lärarna i deras studie hade en mer allmän 

kunskap om ADHD och mindre kompetens gällande att upptäcka symptom, fungerande 

förhållningssätt och arbetsmetoder. De skriver vidare att lärarna efterlyste mer fortbildning om 

ADHD, eftersom de ofta är de första som möter barnen och som kan remittera vidare för 
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utredning. Lärarna uttryckte också behov av kontinuerlig vidareutbildning och inte bara vid 

enstaka tillfällen. De menar att de då skulle få ökad träning i att lösa de olika situationerna som 

uppstår runt elever med ADHD, vilket varierar för varje individ och kräver nya arbetsmetoder. 

Topkin et al. (2015) lyfter i sin studie att när en lärare får frågan om hur de går tillväga i möten 

med elever med ett utmanande beteende, visar hen genom sitt svar vad det finns för kunskap och 

metoder om funktionsnedsättning. Även lärarna i Topkin et al (2015) studie beskriver hur 

avgörande det är att lärare har förmågan att skapa förtroendefulla relationer med eleverna för att 

det ska skapas ett positivt klassrumsklimat och skolresultat. 

 

En studie som genomfördes med fokusgrupper i USA av Able, Sceckovic, Schultz, Garwood och 

Sherman (2015) försöker ta reda på vilken kompetens lärare upplever att de är i behov av när det 

gäller inkludering av elever med autism. Lärarna framhöll att de ofta känner sig otillräckliga när 

det handlar om att både kunna fylla det akademiska behovet hos elever med autism och samtidigt 

kunna möta övriga elevers behov. De uttrycker flera områden som lärarna upplever som svåra i 

möten med elever med autism. Det krävs sociala färdigheter som till exempel att kunna påverka 

sitt handlande och försöka få konfliktsituationer att bli färre och öka utvecklandet av vänskap. 

Lärarna vill ha mer kunskap om autism och hur de kan underlätta för eleverna. Able et al. (2015) 

beskriver att lärarna vill ha ytterligare kunskap om användbara undervisningsstrategier för att 

kunna arbeta inkluderande. De efterfrågar ökad kompetens om hur det går att se hur mycket det är 

möjligt att uppmuntra och ”pusha” elever med autism. De lyfter fram att stöd från speciallärare är 

användbart och grupparbeten underlättar i klassrum och att det finns behov av schemaläggning 

med stor omsorg.    

 

3.7 Organisation, grupp och individpåverkan vid inkludering 

 

Kratochvílova´ (2015) beskriver i sin artikel en sex år lång undersökning som bygger på 

djupintervjuer av lärare, skolledning och skoldepartement i Tjeckien. Syftet var att undersöka 

vilka delar som är avgörande i en inkluderingsprocess. Kratochvílova´ (2015) kommer fram till 

att inkluderingen av enskilda elever påverkas av fyra olika faktorer. De kan sammanfattas i 

inlärningsvillkor, inlärningsstrategier, samarbete och utvärdering av utvecklingsresultat. Studien 

belyser hur viktigt det är med ett uttalat stöd för inkludering från nationell nivå, till lokal skolnivå 

och slutligen mellan läraren och den enskilda eleven. Om hela inkluderingsprocessen ska fungera 

optimalt krävs det enligt Kratochvílova´ (2015) att en skola har gemensamma värderingar. Ett 

annat exempel på hur man kan arbeta med gemensamma värderingar genom pedagogiska 
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metoder är att lärarna ska undvika att kategorisera elever utifrån elevernas svårigheter. Behovet av 

att det finns ett inkluderande synsätt i hela skolmiljön konstateras även av Mowat (2015). Viktiga 

faktorer som stödjer elever med olika beteendesvårigheter är att skapa en bra relation och få ett 

samarbete med både eleven och föräldrarna. Mowat (2015) skriver vidare att i likhet med 

Kratochvílova´ (2015) är kompetensutveckling och skapande av ett gemensamt förhållningssätt 

på en skola viktiga komponenter som kan leda till inkludering. 

 

Enligt Kratochvílova´ (2015) är inte Tjeckiens lagar och läroplaner tillräckligt tydliga med hur 

skolan ska arbeta för inkludering av elever med ett utmanande beteende. Hon skriver att skolan 

bör erbjudas en klarare struktur på olika former av stöd till elever. Lagar och läroplaner ska sedan 

fungera som en bas i skolornas ramverk med planering av stödet till elever i behov av särskilt stöd 

på varje enskild skola. I Essunga var det framför allt det genomgripande arbetssättet och 

samsynen hos all personal som bidrog till det lyckade resultatet enligt Persson och Persson 

(2012). Det återkommande nyckelordet är gemensamma och tydliga värderingar som bildar 

grunden till inkludering. 

 

Den tidigare forskningen som jag redogjort för lyfter fram vikten av att skapa en gemensam 

värdegrund på en skola för att alla elever ska känna sig inkluderade. Det görs genom att lärare på 

ett respektfullt sätt anpassar individuella instruktioner till elever och deras förutsättningar. 

Forskningen tar upp att det har stor betydelse om lärare kan skapa en relation med föräldrar vilket 

ökar möjligheter för inkludering. Forskningen visar också att om lärare lyckas bygga upp en 

vänskap och relation med elever i behov av särskilt stöd skapas en förståelse för elevens beteende. 

Lärare behöver visa tydliga regler och struktur på både undervisning och socialt samspel och 

utgöra en trygghet och social modell för eleverna. Det behövs mycket positiv förstärkning till 

elever i behov av särskilt stöd samt stort tålamod och flexibilitet av lärare. Det gynnar 

inkluderingsmöjligheterna om lärare får kompetensutveckling om utmanande beteende, ADHD 

och autism. Lärare uttrycker olika stort behov när det handlar om saknad av ökad kompetens om 

funktionsnedsättningar och utmanande beteende. Då kan dessutom kategorisering av elever 

utifrån deras beteende undvikas och det utvecklas ett positivt språk. Det konstateras att lärarnas 

språk annars kan skapa en negativ syn på elever med ett utmanande beteende. Lärare upplever ett 

stort dilemma att ge tillräckligt med tid till alla elever i klassen om stödbehovet till vissa elever är 

stort, särskilt om det saknas samarbete med andra professioner eller stöd till lärare. 
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4 Teoretiska perspektiv 

 

I teoretiska perspektiv kommer jag att beskriva de olika inkluderingsperspektiven. Det är 

segregerande inkludering, kompensatoriska och kategoriska perspektivet som ses individcentrerat. 

Inom det kritiska och relationella perspektivet ses svårigheter ligga utanför eleven eller att stöd 

ska ges i samspel med omgivningen. Förespråkare av dilemmaperspektivet anser att om en elev 

ska utvecklas optimalt bör det ske ett samspel mellan alla de teoretiska perspektiven. De kommer 

att analyseras vidare i diskussion.  

 

Haug (1998) skriver att det finns olika riktningar inom integrering av elever och en av dem är 

segregerande inkludering. Förespråkare inom det här perspektivet anser att vissa barn behöver 

andra pedagogiska metoder för att utvecklas. Det kan bestå av en mindre undervisningsgrupp 

utanför den ordinarie klassen, enskild stödundervisning eller specialiserad skolform. Att utgå från 

diagnoser är av stor vikt inom det här perspektivet. Synsättet handlar om att kompensera 

individen för någon brist eller medicinsk skada för att kunna anpassas till undervisningen. 

 

Nilholm (2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet på samma sätt. Förespråkare menar 

att elevers behov av stöd har en neurologisk eller psykologisk orsak. Metoder och åtgärder ska 

enligt det kompensatoriska perspektivet kunna uppväga elevens svårigheter. Nilholm (2007) 

fortsätter att konstatera att det kompensatoriska perspektivet länge varit det framträdande 

perspektivet inom specialpedagogiken. 

 

Inom det kategoriska perspektivet förklarar Persson (2007) ses svårigheter som medfödda eller 

förvärvade genom hemmiljön. Undervisning och stöd ses individcentrerat och ges från 

speciallärare eller specialpedagog och under en kortare period.  

 

Nilholm (2007) tar upp att inom det kritiska perspektivet uttrycks det att orsaken till barns behov 

av stöd ligger utanför barnet. Diagnoser kritiseras för att fungera som ett skäl för att skolorna inte 

ska behöva förändra sitt arbetssätt. Inom det kritiska perspektivet hävdas att alla barn är olika och 

därför utvecklas på ett varierande sätt. Det är olika processer i samhället som sedan 

utbildningsmässigt delar in barnen i olika grupper. Det bidrar då till att tillhörigheten till en 

sekundär samhällsposition fortsätter att existerar. Förespråkare inom det kritiska perspektivet 
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menar enligt Nilholm (2007) att begreppet specialpedagogik är någonting negativt som leder till 

värderingar och en utslagning i samhället. 

 

Grundtanken i det relationella perspektivet är enligt Persson (2007) att specialpedagogiskt stöd 

ska ske i samspel med den övriga undervisningen och med stöd av rektor. Det är den 

specialpedagogiska interaktionen med lärarna som är av störst vikt. Det ska finnas kunskap hos 

lärarna för anpassningar av undervisningen och specialpedagogisk kompetens som stöd vid 

behov. Persson (2007) skriver att ändringar i miljön omkring eleven ska kunna ändra elevens 

förmågor inom olika områden och påverka möjligheterna att nå speciella mål.  

 

Nilholm (2007) menar att det även existerar ett dilemmaperspektiv som inte är lika etablerat som 

de övriga perspektiven. Dilemmat består av att dagens skola ska sträva efter att ge alla elever 

likvärdiga kunskaper och erfarenheter. Samtidigt ska skolan visa hänsyn och rätta sig efter varje 

individs förutsättningar. Den här svårigheten medför enligt Nilholm (2007) att det inte alltid går 

att utgå från ett perspektiv. Den socioekonomiska processen i samhället påverkar perspektiven 

och synen på inkludering.  

 

I min studie ville jag undersöka lärares tankar om vad inkludering innebär i klassrummet. De 

teoretiska perspektiven används för att se på vilket sätt lärarna ser på inkludering. I min analys 

redogör jag för hur lärarnas synsätt kan kopplas ihop med det olika teoretiska perspektiven. 

 

5 Metod 

 

Jag har valt att använda en kvalitativ innehållsanalys som metodansats och semistrukturerade 

intervjuer som datainstrument. Jag har efter grundlig läsning av mitt datamaterial sökt efter 

kodord. De har jag använt i min kodningsprocess och vidareutvecklat i analysen till kategorier. I 

metoddelen redovisar jag för val av metod, datainsamling, urval, genomförande av intervjuer, 

kvalitetskriterier, forskningsetik, analys av data och metoddiskussion. 

 

5.1 Metodval 

 

Syftet med min undersökning är att analysera lärares uppfattningar och tankar om inkludering. En 

kvalitativ studie passar då väl enligt Fejes och Thornberg (2014) eftersom fokus i en kvalitativ 
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undersökning är att få djupare förståelse för ett fenomen. Bryman (2011) anser att kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som är väldigt anpassningsbar och kan användas till ostrukturerat 

material.  Bryman (2011) konstaterar att vid en kvalitativ undersökning vill forskaren ta del av de 

medverkandes syn på olika upplevelser och vad de anser vara viktigast. Det stämmer med mitt 

syfte att få ta del av lärares uppfattningar av möten med elever med utmanande beteende. Dalen 

(2015) skriver att forskaren genom en kvalitativ metodansats vill ta del av insikten av olika 

personers livsvärld. Trost (2007) menar att en forskare kan använda en kvalitativ metodansats i 

strävan efter att hitta mönster och ur det skapa förståelse för ett visst resonemang. Enligt Bryman 

(2011) utgår i den här metoden forskaren från informantens resonemang och vad hen anser vara 

viktigt. I en kvantitativ undersökning styr forskarens intressen. I min studie vill jag undersöka och 

se mönster i lärarnas upplevelser och reflektioner om inkludering och därför passar en kvalitativ 

metodansats. 

 

Inom kvantitativ forskning skriver Fejes och Thornberg (2014) att tyngdpunkten ligger på att 

skildra och förklara någonting genom statistiska metoder, vilket inte är mitt syfte. En kvantitativ 

metodansats är användbar enligt Trost (2007) om syfte är att undersöka hur vanligt någonting är 

eller hur ofta någonting sker. Han skriver att i vissa studier kan både kvalitativa och kvantitativa 

metoder komplettera varandra på ett givande sätt. Även Allwood & Eriksson (2010) tar upp att 

det har blivit mer frekvent att blanda kvalitativ och kvantitativ forskning trots de stora olikheterna 

mellan de olika metoderna. 

 

I min studie har jag koncentrerat mig på uppfattningar och tankar och då passar det bäst med 

enbart kvalitativa metoder. Bryman (2011) konstaterar att studier med kvalitativa undersökningar 

ofta består av många detaljer. Syftet är att skapa en bild av ett socialt skeende eller en viss miljö. 

Det beror dessutom på vikten av att beskriva kontexten, det vill säga sammanhang där någonting 

skett för att nå en djupare förståelse av till exempel ett beteende. Han fortsätter att skriva att 

kvalitativ forskning ofta vill visa hur någonting utvecklats under en längre tid och hur det vidare 

har analyserats och tolkats. 

 

5.2 Datainsamling 

 

Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ intervju vill forskaren att intervjuinnehållet får möjlighet 

att utvecklas relativt fritt och därför genomförde jag semistrukturerade intervjuer. Ofta använder 
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enligt Bryman (2011) den som intervjuar en intervjuguide. I den ingår viktiga frågeställningar 

som ska beröras men inte i en förutbestämd ordning. Det går dessutom att formulera ytterligare 

frågor utifrån de givna svaren. Genom att använda mig av en semistrukturerad intervjuguide får 

jag möjlighet till mer stöd under intervjun för att inte tappa viktiga frågeställningar. Dalen (2015) 

poängterar att det är en trygghet om en person är ovan vid att intervjua. Hon skriver vidare att det 

underlättar att börja med enkla frågor som inte väcker många känslor, vilket får informanten att 

känna sig lugn och säker. 

 

Bryman (2011) förklarar att vid en kvalitativ undersökning vill forskaren försöka skapa närhet till 

deltagarna. Syftet är då att närma sig deras sätt att tolka omvärlden. Mitt syfte är att få ta del av 

lärarnas uppfattningar om möten med elever med utmanande beteende och gynnande 

arbetsmetoder för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Utifrån syftet passar kvalitativa 

undersökningsmetoder väl. 

 

5.3 Urval 

 

När jag mailade förfrågan till olika skolor om deltagande i min undersökning hade jag vissa 

önskemål. Det var att få möjlighet att intervjua lärare på olika skolor, undervisande på låg- och 

mellanstadiet och helst båda könen. Mitt syfte med olika skolor och kön var att förhoppnings få 

en viss variation i mitt urval. Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval som enligt Trost (2012) 

används då man söker efter informanter som vill delta i undersökningen, men ändå till viss del 

slumpmässigt, eftersom jag endast tog kontakt med två skolor. 

 

Urvalet i min studie kom att bestå av sex lärare undervisande i helklasser på två olika låg- och 

mellanstadieskolor i en mellanstor kommun. Informantgruppen bestod av både kvinnor och män i 

åldrarna cirka 30 till 50 år och yrkesverksamma mellan cirka 5 och 20 år. Vissa av dem hade även 

undervisat på högstadiet och en lärare hade varit verksam på gymnasiet. Fyra av lärarna uppgav 

att de i nuläget undervisar och ansvarar för en klass. Två av lärarna undervisar i ett eller två 

ämnen och ansvarade inte för en specifik klass utan elever från olika klasser och åldersgrupper 

inom hela skolan. 
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5.4 Genomförande 

 

Genom att intervjua lärare ville jag ta del av deras uppfattningar om möten i klassrum med elever 

med utmanande beteende och hur de arbetar för en positiv inkludering. Jag ville att lärarna skulle 

få utrymme att ”prata fritt” utifrån mina frågeställningar  

 

En intresseförfrågan mailades till rektorn på en skola som förmedlade vidare till olika lärare. Till 

ytterligare en skola mailade jag förfrågan direkt till en lärare jag tidigare haft kontakt med. 

Rektorn och läraren vidarebefordrade sedan till nio lärarkollegor som enskilt återkopplade till mig 

om de ville delta i min undersökning. Tre lärare på respektive skola svarade att de ville medverka 

i en intervju. Missivbrev med utförlig information om min studie mailades till lärare med 

återkopplande svar. I missivbrevet beskrev jag min utbildning, studiens syfte, ungefärlig tid för 

intervju, att den skulle spelas in för transkribering och att jag följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2010). Jag förtydligade att den som deltar har rätt att avbryta sin 

medverkan och att allt kommer att anonymiseras.  

 

Intervjuguiden sammanställdes därefter utifrån mitt syfte och frågeställningar och 

intervjutillfällen planerades in med varje enskild lärare. Intervjuerna genomfördes under en 

treveckorsperiod på respektive skola och tog ungefär 20-35 minuter att genomföra med varje 

lärare. Jag använde mig av två Iphones för att spela in intervjuerna och säkerställa inspelningarna. 

Jag följde min intervjuguide (se bilaga 2) och lät lärarna göra vissa egna tolkningar av mina 

frågeställningar, på grund av att jag ville undersöka deras respektive uppfattningar. Enligt Bryman 

(2011) fungerar det givande i en kvalitativ studie. Efter att filerna sparats i min dator började jag 

transkribera intervjuerna. 

 

5.5 Kvalitetskriterier 

 

I en kvalitativ studie skriver Bryman (2011) är det inte är fokus på mätning och därför diskuteras 

inte direkt validitet och reliabilitet i jämförelse med en kvantitativ undersökning. Han fortsätter att 

ta upp att det ändå går att bedöma en kvalitativ studie utifrån kvalitetskriterier som trovärdighet 

och pålitlighet. Det går enligt Bryman (2011) att granska trovärdighet genom att kontrollera att 

undersökningen har följt de regler som finns. Det går till exempel att testa studiens pålitlighet 

genom att kontrollera om det finns tydliga beskrivningar av hur de olika avsnitten genomförts. 
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Dalen (2015) skriver att det är betydelsefullt att under analysprocessen reflektera över om den 

påverkas av forskarens bakgrund och relation till området. Larsson (2005) tar upp att ett viktigt 

kvalitetskrav kan vara att redogöra för forskarens förförståelse. Han menar att det blir en tydlighet 

i studiens resultat om läsaren får ta del av forskarens perspektiv och egna erfarenheter av ämnet. 

Det bör även redogöras för vilka hypoteser och tolkningar som studien utgått från. Det här skapar 

enligt Larsson (2005) möjlighet till en kritisk granskning. Han skriver vidare att ett 

kvalitetskriterium är om studien har en enkel struktur, klar ”röd tråd” och om resultatet är tydligt 

och förståeligt. Om det enligt Larsson (2005) syns att en vetenskaplig studie uppvisar god etik, 

påvisar det även att studien har god kvalitet. 

 

5.6 Forskningsetik 

 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) ingår ett grundläggande skydd för individen 

och det kan sammanfattas i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att säkerställa att jag skrev enligt de forskningsetiska principerna mailade jag förfrågningar 

om deltagande och missivbrev till rektorer och lärare. De fick återkoppla enskilt om medgivande 

till en intervju. Jag presenterade mig själv och mitt undersökningssyfte enligt informationskravet. 

Det innebär att jag har informerat de som deltar i min studie att de har rätt att avsluta sin 

medverkan. De har även möjlighet att ta del av studien om de önskar göra det.  

 

Det andra grundläggande individskyddskravet är samtyckeskravet. Det innebär att informanten 

har gett sitt medgivande till att delta i undersökningen. Om informanten är yngre än 15 år måste 

dessutom föräldrarna ge sitt samtycke, vilket inte är aktuellt i min studie.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att den som undersöker har tystnadsplikt, att förvara uppgifter 

säkert och inte avslöja identiteter. Det ska garanteras att ingen utifrån texten går att identifiera 

utifrån det som beskrivs eller berättas. Extra vikt läggs vid etiskt känsliga upplysningar. Jag 

benämner alla som ”hen” eftersom det är en minoritet av män på skolorna och jag vill undvika 

risk för identifiering. Lärare, elevassistenter och resurspersoner benämns med A, B, C, D, E, F 

och X i mina transkriberade intervjuer för att bevara anonymiteten för de deltagande i studien. 
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Nyttjandekravet betyder att det inte är tillåtet att använda studiens resultat till någonting annat än 

forskning och endast till studien. Inspelningarna kommer efter godkänd uppsats att raderas. 

Intresserade lärare kan förhoppningsvis få viss ny kompetens av min studie gällande deras arbete 

med att inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

 

5.7 Systematisering och analys av data 

 

Forskare brukar enligt Fejes och Thornberg (2014) dela upp de huvudsakliga ansatserna när det 

gäller analys och slutsatser och det är induktion och deduktion. De redogör att vid en induktiv 

ansats utgår forskaren från en datamängd. De söker då efter generella slutledningar för att kunna 

använda som teori eller skapa en modell. När en deduktiv ansats används skriver Fejes och 

Thornberg (2014) att forskare utgår från en teori och undersöker om en hypotes framstår som 

trolig. En tredje ansats som de nämner är abduktion vilket innebär att den som undersöker låter 

det ske ett samspel mellan induktion och deduktion. Jag ville få en djupare förståelse för lärares 

uppfattningar om inkludering utifrån tidigare forskning och ”väva in” mitt undersökningsresultat. 

Då finner jag att ansatsen abduktion passar bra för min studie. 

 

Jag ville använda mig av en kvalitativ innehållsanalys, vilket Bryman (2011) anser är en metod 

som lätt går att anpassa.  Den passar att använda till en varierande mängd ostrukturerat data. 

Bryman (2011) skriver att data från intervjuer oftast består av ett stort och rörigt material. Det kan 

vara svårt att analysera och det finns heller inga tydliga regler för analysprocessen. Det finns dock 

vissa generella metoder att använda och Bryman (2011) förtydligar processen kodning. Det är en 

viktig del i grounded theory och det fick inspirera min analys av studien.   

 

När jag slutfört transkribering av intervjuerna startade jag att läsa och analysera datamaterialet. 

Jag läste intervjuerna flera gånger och började att se likheter och skillnader i informanternas svar. 

Jag strök under ord och meningar som kändes relevanta för min studie. Bryman (2011) skriver att 

de olika delarna i grounded theory kan ses som en generell metod. Han menar att analysprocessen 

startar när data insamlingen börjar och utvecklas därefter i interaktion mellan insamling och 

dataanalys. Fejes och Thornberg (2014) beskriver att kodning är en del av analysprocessen. Det 

handlar om att söka i det datamaterial som insamlats och successivt få fram viktiga delar. Under 

processen skapas kodord som sedan sammanförs till olika kategorier. Jag strök under och skrev 

viktiga ord och meningar i marginalen utifrån informanternas svar och mina frågeställningar. 
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Fejes och Thornberg (2014) skriver att kodorden ska jämföras och skillnader och likheter urskiljas 

och grupperas till olika kategorier. När jag började att se mönster bland kategorierna 

sammanförde jag dem till nya kategorier och färgmarkerade dem. Fejes och Thornberg (2014) 

konstaterar att det är viktigt under analysen att ”stanna upp” och reflektera över det som blir 

tydligt. Forskaren behöver så objektivt som möjligt verkligen ”se” vad som händer och om det 

stämmer med verkligheten. När jag slutligen fastställt mina kategorier sammanfattades resultatet 

från kodningen och sammanställdes till min analys. Jag förtydligade mina kategorier med citat 

från intervjuerna.  

 

5.8 Metoddiskussion 

 

Jag valde en kvalitativ innehållsanalys som metod till min studie då det passade mitt syfte och 

frågeställningar. Jag intervjuade sex olika lärare med stöd av en semistrukturerad intervjuguide. 

Jag upplevde det som ett användbart och tryggt stöd för att tydliggöra studiens syfte. 

 

Jag upptäckte att det var intressant att ställa vissa frågor ordagrant, för att inte påverka 

informanterna eftersom jag ville ta del av deras respektive tankar om inkludering. Flera gånger 

bad de mig att förklara frågan ytterligare, vilket jag försökte undvika eftersom mitt syfte var att 

höra deras tolkningar. Det var svårt ibland för att inte riskera att informanten skulle känna sig 

obekväm. Informanterna uttryckte att vissa frågor var svåra, vilket jag inte hade trott före min 

intervju. En del av lärarna kom in på kortare intressanta sidospår vilket jag tillät eftersom jag såg 

det som mycket givande och användbart för mig i min kommande yrkesroll som specialpedagog. 

Jag lärde mig efter de två första intervjuerna att inte ”fylla i” eller fråga vidare förrän informanten 

pratat klart, på grund av att det försvårar transkribering och tolkning.  

 

Det fungerade mycket positivt att spela in med en Iphone. Jag sparade filerna i datorn, som 

”säkerhet” och transkriberade med hjälp av mobiltelefonen. Det gick smidigt att repetera 

inspelningen och användning av hörlurar förbättrade ljudkvalitén under transkriberingen. 

 

I en större studie hade det varit intressant att även intervjua barn om hur de upplever och tänker 

om att få stöd. 
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6 Resultat 

 

Här följer mitt resultat utifrån mina intervjuer indelat i rubrikerna, Lärares syn på inkludering, 

Pedagogiska metoder, Samverkan och nätverk. En av lärarna beskrev att inkludering är när elever 

upplever sig inkluderade både socialt och inlärningsmässigt. Flertalet lärare uttryckte att 

inkludering är en komplicerad process och kräver diskussioner, tid, engagemang och 

grupparbeten. Att elever utvecklas i olika takt gör att de befinner sig på väldigt skilda nivåer 

inlärningsmässigt och socialt vilket är en utmaning. Om en elev har ett mycket stort stödbehov 

och gruppen är för stor blir det svårt att hinna ge övriga elever tid och stöd, vilket blir ett dilemma 

för lärare. Lärare lägger ner mycket tid och kraft på att lära känna elever med utmanade beteende 

för att bygga upp en gemensam relation. Lärare behöver också ge elever i behov av särskilt stöd 

mycket struktur, tydlighet, beröm, belöningar och trygghet. Olika former av ”teamwork” är 

utvecklande och en förutsättning för inkludering. Att även skapa ett bra förtroende hos föräldrar 

påverkar inkluderingsprocessen mycket.  

 

6.1 Lärares syn på inkludering 

 

När det handlar om inkludering är det av största vikt att lära känna eleven och skapa en relation 

konstaterar lärarna. De reflekterar över vikten av resurspersoner för att elever ska kunna 

inkluderas. De konstaterar även att tidsbrist leder till ett dilemma för lärarna om det blir för lite tid 

för övriga elever. En viktig metod för lärares utveckling och kompetensökning är reflektion av sitt 

eget arbete. 

 

När lärarna fick svara på frågan om vad inkludering innebär fanns det många likheter i deras 

uppfattningar. Alla förutom en av lärarna framförde tydligt att alla elever är välkomna utifrån sina 

förutsättningar.  

 

Att alla ska få vara med efter sin förmåga, enkelt sagt så tycker jag att det är så. Alla ska få vara med 

efter sin förmåga. 

 

Lärare B i citatet ovan konstaterar att alla elever har rätt att få delta på ett sätt som anpassas till de 

behov eleven har. Lärare C uttryckte att eleven ska känna sig inkluderad både socialt och 

inlärningsmässigt. Eleven ska kunna arbeta med ett annat material eller någon annanstans och 
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ändå känna tillhörighet med klassen. Även lärare E konstaterar att alla är olika och så ska det 

vara! Skillnaderna ska förstärkas och det är viktigt att läraren verkligen försöker förstå elevens 

sätt att tänka och dra slutsatser. 

 

Jag tror faktiskt att man kan tolka in väldigt mycket olika personers beteende eller sätt att lära eller sätt 

att interagera eller sådär. Jag tror att vi kan tolka in det i de här, våra styrdokument och våra riktlinjer 

som vi har ganska mycket, det är inte lätt men jag tror det faktiskt att det behöver inte se ut bara på ett 

speciellt sätt och det tror jag vi måste påminna oss om. 

 

Lärare E förklarar vidare att om lärare visar övriga elever att det berikar att vi tänker och agerar på 

andra sätt genom att lyfta fram olikheter öppnar det för inkludering. Det kan då handla om både 

inlärningsmässiga eller sociala saker. Det här är en viktig del i elevernas utveckling. 

 

Det fanns en stark samstämmighet bland alla lärarna att det viktigaste i möten med elever med 

utmanade beteende är att lära känna eleven. Om en lärare lyckas fånga elevens intresse så bildas 

det ett ”lugn runt eleven” menar lärare B.  

 

Inkludering kan även vara väldigt svårt menar lärare A eftersom vi är så olika. Hen beskriver att i 

dagens samhälle uppmuntras olikhet men samtidigt ska alla få möjlighet att nå samma mål. 

Läraren A beskriver hur hen tror att en del barn skulle må bra av en annan typ av undervisning.  

 

Vi vill liksom kunna placera folk i fack så, men så vill vi ju inte ha det nu, utan nu vill vi liksom, kunna 

ge alla möjligheten till att nå samma, samma mål, men i vissa lägen så tror jag att en del barn skulle 

må gott av att få lite, få ha det lite annorlunda, om man säger, men att det inte är där så som vi jobbar. 

 

Det är viktigt att eleven beroende på ålder enligt lärare A i citatet ovan får delta i processen om 

vilket stöd som känns bra. 

 

Inkludering handlar även mycket om grupprocesser anser flertalet av lärarna och de menar att det 

inte lyfts fram tillräckligt. Lärare D anser att det behöver riktas mer fokus på vad olika elever kan 

tillföra i en grupp i stället för att endast se vilka aktiviteter eleven klarar att delta i. Inkludering är 

en svår process konstaterar lärarna och det går inte alltid att lyckas. Det behövs mycket tid, 

diskussioner, engagemang och grupparbete om det ska lyckas. 
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För att det ska bli en lyckad inkludering krävs enligt lärarna att det har skapats ett samförstånd 

med eleven om vad som är svårt. Då går det att utveckla pedagogiska metoder och prata ”mer 

öppet” om elevens upplevelser av saker. Medvetenheten hos eleven och övriga elever är 

någonting som gynnar förståelse. Ärlighet och tydlighet anser lärarna förstärker inkludering. Det 

måste finnas en ärlighet inför barn och diskussioner om olika svårigheter för olika personer och 

hur det kan uttrycka sig. Då menar lärarna att det skapas en medvetenhet som underlättar 

förståelse från övriga elever och skapar vägar för inkludering. Lärare F förtydligade med ett 

exempel från sin klass när övriga barn undrade varför en elev med Tourettes Syndrom gjorde 

konstiga ljud i klassrummet. Eleven och föräldrarna hade sagt att klassen fick diskutera om hens 

funktionsnedsättning när eleven inte var närvarande. Det bidrog till ett mycket bra samtal om 

olikheter och viss insikt och överseende hos eleverna. 

 

Varför hen låter… så mycket, och så ”håller hen på med axeln och så håller hen på med, alltså flera 

saker”, men nu är det mycket bättre, så det ”går ju sådär” och det är tydligen så på Tourettes. Men då 

pratade vi om det eh..hen vill inte att vi pratar om det när hen är här, det har hens föräldrar sagt. För 

jag har frågat, men det är ok för dem att jag berättar, och då pratade vi om det, hur ”det kan vara”, hur 

man på olika sätt och då kom ju de på att ”min gör ju så här ”och ”jag vet en som blinkar”, och sedan 

så… hen sitter bredvid sin bästa kompis, som är väldigt tolerant och som är van, och sedan blev det ju 

bättre… men, jag tror att man måste vara ärlig med barnen, man måste prata med dem om ”sådant” 

som är annorlunda. 

 

Vad som anses utgöra hinder eller möjlighet för inkludering uttrycker lärarna på olika sätt. Alla 

lärare är eniga om att för stora grupper hindrar inkludering. Det blir då ett dilemma att avgöra 

vem som ska få ta del av lärarens stöd. Om flera elever har ett mycket stort stödbehov så kan det 

enligt lärarna upplevas svårt. I de fall när en resursperson finns tillgänglig i klassrummet skapas 

det i stället en möjlighet för inkludering. Lärare B beskriver att resurspersonen i klassen även är 

anställd som vikarie och kan försvinna snabbt. Det medför en osäkerhet planeringsmässigt och 

olika konsekvenser som följd. Även fysiska rum kan utgöra hinder konstaterar flera av lärarna. 

Om de till exempel är mycket lyhört, svårt att möblera eller avsaknad av grupprum för 

klassdelningar blir det ett hinder. Lärare E konstaterar även hur avgörande gruppstorleken är för 

att kunna ge elever tillräckligt stöd. 

 

Några direkta hinder alltså jag, jag är mest inne i det att jag tycker att det faktiskt går att göra väldigt 

mycket, att det är som ”natt och dag” alltså man kan se, man kan se eleverna då, när de är färre och 

när man får rätt förutsättningar, både, även rumsligt och ”sådär, ja.   
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Tidsbrist är också ett hinder för inkludering och delningar av klassen. En lärare anser att det är för 

många möten som upptar tid från lärarens planering för klassen. Det kan då försvåra inkludering. 

 

Tidsbrist i planering tycker jag hindrar, vi har, det är så mycket möten nu för tiden i skolan, man skulle 

behöva mer planeringstid… för ofta har man ju då liksom först planerat för övriga klassen, så har man 

då två, tre som man behöver planera extra för och egentligen är det bara den här dagen och torsdagar 

när det inte kommer något extra, som man har till planering och det är för lite tid, sedan är det ”möten 

och möten och möten…  

 

När eleverna befinner sig på väldigt olika nivåer socialt och inlärningsmässigt upplever lärare B 

som en utmaning. Speciellt om eleverna inte kan de sociala samspelsreglerna som de borde lärt 

sig hemma eller på förskolan. Lärare A uttrycker också att det kan kännas orättvist mot barnen 

med till exempel ADHD att behöva vara i en stor grupp. Även om läraren vet att eleven inte 

klarar vissa saker, ska eleven trots det tvingas in ett sammanhang som inte fungerar 

tillfredsställande. Lärare A menar att om eleven tänker på ett annat sätt blir det svårt att vara i en 

stor grupp. 

 

Ibland känns det som att det är orättvist mot de här barnen som … som har fått en ADHD-diagnos 

eller vad det nu är, och där det står att det här fixar inte den här eleven men det här fixar den. Så ska 

den ändå då, ” tryckas in” i det normala liksom så… när, när man inte är normal så, utan man tänker 

på ett annat sätt och man agerar på ett annat sätt… eh och jag tror att i vissa lägen så, så, ja men det 

krockar lite för dem. Eh… och det jag upplever som ett hinder. 

 

Lärare A i citatet ovan reflekterar över att vissa elever skulle må bättre i en liten 

undervisningsgrupp men att dagens skola inte ger det utrymmet. Lärare E lyfter fram att om en 

stor del av de övriga eleverna återkommande får för lite tid, känns det som en gräns för vad som 

är rimligt att elevanpassa. Ändå menar läraren att hen försöker förmedla att olikheter är bra men 

ibland bli utmaningen för stor. 

 

Jag tänker att de måste de göra, jag försöker så långt det är möjligt att se det som en tillgång om man 

inte passar in, att man, att den här olikheten ger någonting bra till gruppen. Att har man olika synsätt 

och beteenden och så, så är det någonting som tillför någonting, vi får ett perspektiv till på saker och 

ting om vi håller på med bildtolkning och sådana saker, så är det jätteintressant om någon tänker 

någonting konstigt. 
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Inkludering betyder att skolan är till för alla elever och att alla har samma rättighet att få delta i 

undervisningen utifrån sina förutsättningar. Att visa ärlighet inför alla elever och lyfta fram 

olikheter som någonting positivt gynnar inkludering. Resurspersoner kan vara en förutsättning 

och det uppstår ett svårt val om lärare inte har tillräckligt med tid för alla elever. Inkludering 

innebär att läraren måste bygga upp en relation med eleven och få ett ömsesidigt förtroende. När 

läraren har lärt känna eleven går det att anpassa utifrån elevens förmågor. Självreflektion är ett bra 

verktyg! Vissa elever har behov av en mindre undervisningsgrupp vilket kan vara svårt i dagens 

skola. 

 

6.2 Pedagogiska metoder 

 

Lärarna behöver ”hitta in” till alla elever och det sker genom samtal och visat intresse. 

Undervisning och skoldag måste struktureras och det behöver finnas tydliga förväntningar och 

förklaringar till eleven. Mycket positiv förstärkning och belöningar fungerar positivt enligt 

lärarna. Stöd i olika former inne i klassrum vid behov. Gruppstärkande aktiviteter betonades av 

fler av lärarna som en bra pedagogisk metod för inkludering. 

 

Det fanns en stark samstämmighet bland alla lärarna att det viktigaste i möten med elever men 

utmanande beteende är att lära känna eleven och skapa en relation. Att genom både informella 

och mer sakliga samtal med eleven kunna få ett förtroende för varandra. Ett enkelt sätt är att ställa 

frågor och verkligen lyssna på eleven vilket framkom i flera intervjuer. Lärare B förklarar vikten 

av att lära känna och ta reda på elevens intressen. Det kan då användas i undervisningen för att 

underlätta och göra det mer intressant för eleven. 

 

Mycket handlar om att lära känna barnen, tror jag, att man liksom, man lyssnar på dem, man ”finns 

där”, man, man ställer frågor till helt enkelt, hur ”vad tycker du är roligt”? Och så man får veta liksom 

vad de gör på fritiden, och så, sen kan man utnyttja det lite i undervisningen. (skratt).  

 

Lärarna är också starkt eniga i att elever med utmanade beteende fungerar bra om läraren visar en 

tydlighet och struktur. Det är viktigt som lärare att vara bestämd och tryggt visa vad dagen 

kommer innehålla så att eleven inte känner att det blir övermäktigt. Lärare F förtydligar sitt 

förhållningssätt.  
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Jag får någon personlig relation till dem, jag vet inte riktigt hur det går till men på något sätt så, jag är 

ganska bestämd, skulle jag vilja säga som lärare, men på något sätt känner jag att det är det, de här 

barnen vill ha, de vill ha en ”fyrkantighet” för att känna att de ”mäktar med dagen” eller vad jag ska 

säga och när de får en tydlig struktur, så upplever jag att de mår ganska bra, och då känner jag att det 

går lättare att, att då får vi ett bra samarbete och de litar på att ”jag är här, det är precis som vanligt och 

så” och det tror jag på.  

 

Lärare F fortsätter att förtydliga vad struktur kan innebära. Det består av gemensam undervisning 

i klassen med klara instruktioner, förväntningar och belöning efteråt. Grupparbeten är för 

ostrukturerat och skapar okoncentration anser lärare B 

 

Klassiska klassrumssituationer, där man sitter på sin plats, som när man vet, barnen vet precis vad de 

ska göra, eh. Grupparbeten och lite öppnare arbeten är jobbigt, för de har inte den ”ron” riktigt och 

dem, dem eh, dem” fixar inte det” helt enkelt, det blir för fritt. Mycket struktur, ”det här och det här” 

ska du göra och när du är klar med det då kan du få göra något som du vill. 

 

Lärarna menar att så tidigt som möjligt diskutera svårigheter med eleven och förslag på arbetssätt. 

De återkom flera gånger till att betona att de inte får bli för mycket korrigeringar av eleven. Det 

måste också alltid ges en förklaring till vad som förvänts av eleven, visa ”stopp” med handen och 

snabb ”feed-back” med beröm. Det ska inte finnas några oklarheter om förväntat beteende, 

arbetsuppgifter och socialt samspel anser lärare F. Hen menar att det är viktigt att berätta för 

barnet om någonting blir tokigt, vad det finns för alternativa lösningar och att läraren finns som 

stöd. 

 

Jag tror aldrig jag har träffat någon unge, som inte vet om… det som är problemet, jag tror alltid att 

barn ”har koll”, ”mer eller mindre”, om man pratar med dem så, vet de och ofta tycker jag de är 

superkloka… för de vet ju vad som är jobbigt ”och jag orkar inte sitta still eller jag orkar inte skriva så 

mycket och jag får jätteont”. 

 

Lärare D menar att hen arbetar mycket med ”gruppkänslan” för att skapa bra sammanhållning. 

Hen menar att grupparbete i en mindre grupp kan fungera som en metod för att få stöd av 

kompisar. Det gynnar även inkludering om eleverna får göra roliga saker tillsammans eller 

slumpvis får samarbeta med en kompis. 

 

Lärare D tar upp att det måste vara en lämplig svårighetsgrad på arbetsuppgifter så eleven kan 

lyckas. Lärarna lyfter fram att elever behöver hjälp att dela upp arbetsuppgifter och att läraren 
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visar en övertydlighet vid instruktioner. Lärare B beskriver att om en elev och lärare fått en bra 

kontakt kan eleven till exempel gå ut för en paus vid behov. Många elever tycker om att arbeta 

med olika belöningssystem och lärarna anser att det är en gynnande arbetsmetod. Det går att 

använda både vid inlärningsmässiga och sociala samspelssvårigheter. Lärarna menar att eleverna 

då blir mer motiverade och det ökar uthålligheten. 

 

Lärarna belyser att de försöker anpassa miljön runt eleven, så att inslag som upplevs störande för 

enskilda elever kan tas bort eller minskas. Ett störande inslag för eleven kan vara ett ljud som 

upplevs olustigt eller ett moment som inte fungerar och då hämmar barnet enligt lärare C. 

 

Om jag har en bok till en elev och så har jag en elev som tycker att det är svårt, så kan det vara lättare 

att ha kopierat ett papper, för det kan vara så att ”knögglar boken” då går inte det och jobba vidare, 

utan då är hela den lektionen förstörd för den eleven. 

 

Lärare C berättar att hen försöker ”känna av” hur elevens humör och ork är olika dagar och 

anpassa sitt bemötande. Lärarna pratar om att det ibland måste det finnas ”fler vägar” för elever 

att nå målen.  

 

Att utvärdera sig själv och reflektera över vilka orsaker som skapade en lyckad 

undervisningssituation poängterar lärare E som mycket utvecklade.  

 

Att ta sig tid tror jag att utvärdera tror jag, väldigt mycket det jag gör, alltså när man, när man tar sig 

tiden att reflektera över att ”oj, det här fungerade ju faktiskt riktigt bra”, ” vad var det som hände, vad 

var det, vad var det jag gjorde som, som, som fick den här eleven att göra den här uppgiften på ett 

riktigt bra sätt liksom? Det är nog väldigt utvecklande tror jag!  

 

Det framkom i intervjuerna att merparten av lärarna anser att det i stort sett inte finns några barn 

som inte ”passar in” i skolan. Alla har samma rätt att delta i undervisningen och mycket går att 

anpassa för elever som behöver särskilt stöd. Det finns dels teknisk utrustning som till exempel 

dator, hörslinga och inläsningstjänst. Lärare C menar att ekonomin kan påverka vad som är 

möjligt att anpassa men i stort sett handlar det mest om vilka pedagogiska metoder läraren själv 

väljer att använda. 
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Jag tänker att det är egentligen bara mitt, alltså, det är klart att såhär, om jag inte har vissa hjälpmedel, 

då blir det ju ekonomi men, men utifrån, alltså utifrån det jag har så finns det ju stor möjlighet och det 

är ju bara jag som kan vara ett hinder. 

 

I läraren F:s klass finn ett inkluderat barn från särskolan vilket enligt läraren har fungerat mycket 

positivt. Läraren beskriver hur hen jobbar mycket med kamratskap och sammanhållning. Att prata 

mycket om att alla är olika och har samma rätt att få vara i skolan upplever hen gör eleverna 

tolerant och omtänksamma. Lärare F visar också mycket tydligt besvikelse och sorg när de gör 

varandra illa på olika sätt. Då brukar det gå att vända negativa saker och situationer. 

 

Pedagogiska metoder grundar sig helt på att läraren måste försöka skapa ett förtroende hos eleven 

och lära känna barnet. Eleven måste ”känna” att läraren finns som ett stöd till eleven vid behov. 

Struktur och tydlighet ska sedan synas i allt omkring eleven för att skapa trygghet och utveckling. 

Eleverna behöver få mycket beröm, hjälp att planera sitt arbete och belöningar. 

 

6.3 Samverkan och nätverk 

 

Samverkan med speciallärare, resurspersoner, lärare, elevhälsoteam och föräldrar spelar stor roll 

för inkludering enligt lärarna. Att informera föräldrarna och få deras förtroende är också mycket 

viktigt. Det fungerar mycket gynnande att inkludera barn från särskolan men kräver en 

resursperson samt att samarbete mellan lärare och andra professioner är utvecklande. Lärarna D 

och F betonar vikten av att få en delaktighet av föräldrarna vilket underlättar senare om någonting 

blir svårt. Då vet de att läraren vill samarbete med barnets bästa ”för ögonen”. Läraren får då 

lättare en förståelse för att processen att ”hitta rätt” anpassningar kan ta tid. De anser att det är 

mycket viktigt att föräldrarna förstår hur mycket de kan påverka sitt barn i ett förändringsarbete. 

Det är lärarens uppgift att informera tydligt vad som händer i skolan och vilka förslag på 

pedagogiska metoder som finns. Flera av lärarna markerade att de väljer telefonsamtal i stället för 

mail för att undvika missförstånd.  

 

Om man har ”föräldrarna med sig”, de här barnen som har det jobbigt i skolan på ”ett eller annat sätt”. 

Om föräldrarna känner sig trygga med det som händer i skolan så, blir de mer positiva och det liksom 

”smittar av sig” på barnen. Och är de otrygga och tycker att det inte är bra i skolan så blir det bara 

värre för barnen, så jag tror att ett samarbete med hemmet är också viktigt.  
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Om lärare diskuterar och samarbetar med varandra i arbetslaget och ibland ”flyttar över” elever 

från en klass kan det ske en positiv förändring anser läraren F. Lärare B förklarade hur hen under 

en period gav en elev stöd från en speciallärare inne i klassrummet i stället för att eleven behövde 

gå iväg. Det var då ett samarbete som underlättade för eleven. Lärare D lyfte fram att ibland 

behövs det samverkan med elevhälsoteamet. Lärare D beskriver att om hen skulle uppleva att en 

elev ”inte passar in” så skulle det verkligen inte kännas bra. Då behöver läraren få stöd av 

elevhälsoteamet med förslag på olika pedagogiska metoder. Skapandet av olika nätverk och 

samarbeten runt eleverna ger kompetensökning och möjligheter för inkludering av fler elever. Det 

grundar sig även på lärarnas intresse för samverkan i sin lärarroll. 

 

7 Diskussion 

Inkludering är ett begrepp som väcker många tankar, känslor och idéer. Som Nilholm och Alm 

(2010) beskriver i sin artikel är inkludering en process som inte är svart eller vit. Han menar att 

det är många olika saker som samspelar och påverkar inkludering. Vilka påverkansfaktorer finns 

det, hur utformar det sig och vad blir resultatet? Det är en viktig grund för både lärare och 

specialpedagoger att veta vad som styr och bli medveten om vad som påverkar inkludering. Att 

möta elever med ett utmanande beteende är något som ger upphov till olika uppfattningar och 

förhållningssätt hos lärare. 

 

Jag kommer att utgå från följande rubriker: Gynnande undervisningsstrategier, Lärares 

förhållningssätt, Samverkan, Teoretiskt perspektiv, Studiens kunskapsbidrag samt Förslag på 

vidare forskning. Följande nyckelord kommer bland annat att diskuteras: Förståelse, struktur, 

tydlighet, beröm och anpassningar. Betydelsen av de här orden är av mycket stor vikt för både 

lärare och elever och avgörande för inkluderingsprocessen. 

 

7.1 Gynnande undervisningsstrategier 

 

Alla lärare upplever ibland att de möter elever som utmanar genom sitt beteende. Till en början är 

det viktigaste att läraren försöker lära känna och få förståelse för eleven och därigenom bygga upp 

ett förtroende. Dessutom behövs mycket struktur i undervisningen och kunskap om att det kan ta 

tid att hitta rätt lösningar för enskilda elever. Det går inte att lyckas med inkludering optimalt om 

inte läraren har den förståelsen och de pedagogiska metoderna som krävs.  
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Flem, Moen och Gudmunsdottir (2007) belyser att ett ledord i undervisningssituationer är 

struktur. Det kan gälla både för dagen och miljön och kan bestå av ett dagsschema enligt 

informanterna. Det ger eleverna ökad förståelse vilket skapar trygghet. Det fungerar gynnande att 

varva uppgifter med roliga aktiviteter som belöning. Då får eleven mer kraft till att genomföra det 

som kräver mer ansträngning menar lärarna. Flem et al. (2007) lyfter fram genom läraren Ruth att 

tydligt upprepa instruktioner eller förklaringar stödjer elever i behov av särskilt stöd. De 

framhåller på samma sätt som informanterna vikten av mycket beröm och snabb ”feedback” när 

elever lyckas med något. Även Goodman och Burton (2010) betonar positiv förstärkning som en 

viktig pedagogisk metod. De anser också att det måste finnas utrymme för eleverna att få chans 

att lyckas flera gånger.  

 

Elever med liten uthållighet kan enligt en av lärarna erbjudas att få ett avbrott genom att till 

exempel springa ett varv på skolgården eller att få rita om det är av intresse. Om inte eleven själv 

kan föreslå en aktivitet är det lärarens jobb att erbjuda något som kan vara avkopplande eller 

roligt. Återigen handlar det om att ta reda på intressen och lära känna eleven enligt Goodman och 

Burton (2010). Det här skapar också ett bättre självförtroende hos eleven eftersom det 

förhoppningsvis bidrar till färre misslyckanden om undervisningen anpassas efter behov.   

 

Informanterna lyfte fram att det fungerar bra att kunna ge elever olika former av stöd inne i 

klassrummet istället för att eleven behöver gå iväg. Persson och Persson (2012) beskriver samma 

pedagogiska metod från studien i Essunga. Anpassat stöd kan ges i form av resurspersoner, 

studiematerial eller datorprogram med rätt anpassad svårighetsgrad. Grupparbeten lyfts fram som 

både en positiv och negativ pedagogisk metod. Flem et al. (2007) belyser hur läraren Ruth 

använder sig av mindre grupper för att träna samspel och få ytterligare tillfällen för förståelse. Då 

menar de att det blir ett samspel mellan den lilla gruppen och den stora klassen som gynnar båda 

undervisningsgrupperna. I min studies resultat var det delade meningar om att arbeta med grupper 

som en pedagogisk metod. Vissa menade att det skapade oro för eleven på grund av att det blir för 

ostrukturerat. Andra uppgav att grupparbete kan öka förståelse för varandras olikheter. Att 

samarbeta i en grupp kan utgöra ett stöd för elever som har svårt att hitta egna lösningar. De 

uppgavs också att det beror mycket på vilka svårigheter som eleven uppvisar. Om flera barn har 

ett utåtagerande beteende eller stör övriga elever kan en pedagogisk metod enligt vissa lärare vara 

att gruppera eleverna utifrån liknande svårigheter. En reflektion är, om grupparbeten är en bra 

eller dålig pedagogisk metod för barn med behov av särskilt stöd? Har det betydelse vilka åldrar 

lärarna undervisar? Eller är det erfarenheter som styr deras uppfattningar? Det kom även fram en 
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önskan hos informanterna om fler rum för möjlighet att dela upp stora klasser och arbeta i mindre 

grupper.  

 

Att återkommande arbeta med olika svårigheter i samspel är en viktig del av undervisning av 

elever med ett utmanade beteende. Nilholm och Alm (2010) menar att tydliga regler över 

beteende i skolan blir en hjälp för eleven att klara av att ansvara för sina handlingar. Mowat 

(2015) anser att eleven måste få tid att hinna reflektera över sitt samspel med andra och på det 

sättet utveckla sitt beteende positivt. Flertalet av lärarna i studien beskrev hur de fortlöpande 

stödjer elever genom samtal om konflikthantering, hur andra uppfattar olika bemötande och 

alternativa lösningar. Flem et al. (2007) beskriver hur läraren Ruth med mycket omsorg stödjer 

sina elever i samtal eller i konfrontationer med övriga elever. Hon tränar och hjälper dem att finna 

strategier för att lösa konflikter och utveckla en förståelse för andras känslor. De menar att läraren 

blir elevens ”inre röst” så länge som det behövs. Det här leder i sin tur till ett ökat självförtroende.  

 

Att anpassa undervisningsmetoder individuellt utifrån förutsättningar är av stor vikt speciellt för 

elever med behov av särskilt stöd. Att visa omtanke, struktur och tydlighet i arbetsuppgifterna, 

med för eleven lämplig nivå, är avgörande för om en elev ska lyckas, samt att våga ”gå utanför 

ramarna”. Det är en av lärarens viktigaste uppdrag! 

 

7.2 Lärares förhållningssätt 

 

När det gäller förhållningssätt är det enligt lärarna mycket avgörande att visa tydlighet och ge 

elever i behov av särskilt stöd mycket struktur. Lärare har en mycket viktig roll i att både stödja 

elever i sin utveckling inlärningsmässigt och socialt. De kan också påverka elevernas 

förhållningssätt till att alla människor är olika och alla har samma rättighet att delta i skolans 

aktiviteter.  

 

Grunden till om en lärare ska kunna inkludera en elev är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende 

och den enda vägen dit är att lära känna eleven. Det gör läraren genom att visa hänsyn, värme och 

intresse för eleven. Om läraren utstrålar trygghet och tydlighet i ord och handlingar skapas ett 

förtroende och tillit enligt Flem et al.(2007) De belyser i sin studie hur en lärare arbetar på olika 

nivåer och utvecklingsområden samtidigt. Då skapas en förbättring både socialt, kognitivt och 

känslomässigt. Även Nilholm och Alm (2010) lyfter fram vikten av att gemensamma 

diskussioner i olika ämnen påverkar hela individens utveckling. De skriver vidare att läraren 
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måste visa respekt inför eleven och aldrig låta eleven känna sig bortgjord inför andra. Det 

grundläggande i en lärares förhållningssätt är att eleven alltid känner att läraren tryggt ”finns kvar 

för eleven”. Då finns det en mycket bra utgångspunkt för en lyckad inkludering. 

 

Om lärare förstår att till synes små saker kan förstöra mycket för eleven är det en stor vinst att 

kunna undvika vissa situationer eller saker. En av informanterna tar upp ett exempel att om en 

bok ”knögglar” kan eleven få enstaka kopior i stället. Då förvinner ingen onödig energi från 

eleven till fel saker. Det här är också en del av lärarens process att lära känna ”hela eleven” och 

försöka upptäcka vad som upplevs arbetsamt eller stressande för eleven. Desto mer kompetens 

om funktionsnedsättningar som läraren har genom erfarenhet och fortbildning ökar chanserna att 

upptäcka fler hinder för elever och göra någonting åt dem. Cameron (2014) poängterar att 

undersökningar visar att lärare med god kunskap om funktionsnedsättningar har en positiv 

inställning till inkludering jämfört med lärare som saknar den kompetensen.  

 

Vikten av hur lärare pratar om elever med utmanade beteende och dess konsekvenser beskrivs av 

Orsati och Causton-Theoharis (2013) i deras studie. De menar att om en elev benämns med ett 

beteende skapas det en bild av att ”eleven blir detsamma som beteendet”. De förtydligar att det 

både handlar om elever med och utan diagnos. Elever med diagnos får en ”stämpel” med ett 

förväntat beteende utifrån funktionsnedsättningen. Det kan bidra till att läraren inte ser alla 

möjligheter och varje enskild individs förutsättningar. Orsati och Causton-Theoharis (2013) anser 

att kategoriseringen av elever försvårar inkluderingsprocessen både för lärare och elever. De lyfter 

fram att om lärare lyckas undvika att kategorisera kommer de få ökad förståelse för elevens 

beteende. Dock tog ingen av lärarna upp hur språket har betydelse för vilken bild som skapas av 

eleven och dess svårigheter. 

 

Om du som lärare vill lyckas kräver det stort engagemang, idérikedom och flexibilitet. En 

förutsättning för inkludering är att visa tydlighet och trygghet inför eleven när det handlar om 

förhållningssätt, regler eller förväntat beteende. 

 

7.3 Samverkan 

 

Både lärare och elever kan vinna mycket genom att samverka i olika former både i den dagliga 

verksamheten och vid behov. Det skapas då ett mycket användbart kompetens- och 

erfarenhetsutbyte mellan olika professioner och föräldrar. 
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För att inkludering ska kunna ske på bästa möjliga sätt krävs samarbete. Den enskilda läraren kan 

ofta utveckla sin verksamhet mycket om det finns ett utbyte av kompetens och pedagogiska 

metoder med andra lärare. Även speciallärare och specialpedagoger är av stor vikt för att kunna 

erbjuda handledning och kompetens om det som saknas. Det framkom i forskningen att det 

behövs kompetens och insikt i vad inkludering verkligen innebär och vilka tillvägagångssätt som 

finns. Det krävs att hela skolan har ett gemensamt inkluderande förhållningssätt om det ska lyckas 

genomgående på en skola. Flem et al.(2007)  lyfter fram vikten av samarbete med lärare, 

skolledning, experter och föräldrar. Det var ingen av informanterna som lyfte den här aspekten på 

inkludering utan det framhölls mer om samarbete i klassrummen. Vikten betonades av att ha ett 

fungerande samarbete med elevassistenter, speciallärare eller kurator. Det gör att jag konstaterar 

att det kommer bli en utmaning för mig som specialpedagog att ändra på det!  

 

En mycket avgörande betydelse blev tydlig bland både lärarna och forskning och det var 

föräldrasamverkan. Det lyftes bestämt bland informanterna att det påverkar i så stor grad att det 

inte går att lyckas fullt ut med inkludering om det inte fungerar. Först väcktes då en tanke hur de 

resonerar i de fall lärare inte lyckas att nå föräldrarna. Kommer då inkludering av de barnen att 

misslyckas? Det går alltid att förbättra allting men inte i den utsträckning som när föräldrarna 

samarbetar med skolan. Mowat (2015) betonar betydelsen av att ha en tydlig och tät 

kommunikation med föräldrarna. Även Nilholm och Alm (2010) lyfter fram föräldrasamarbete 

som ett mycket användbart tillvägagångssätt vid inkludering. En av informanterna beskrev hur 

hen förklarar för föräldrarna hur betydelsefullt de är om föräldrarna får ett förtroende för läraren 

och visar eleven att de samarbetar.  

 

Om det på en skola går att bygga en gemensam grund för inkludering i form av ett professionellt 

nätverk och ett gott samarbete med föräldrarna blir det optimalt! Då skapas en gemensam syn på 

vad inkludering betyder och det blir en levande värdegrund som alla vet vad den innebär! 

 

7.4 Teoretiskt perspektiv 

 

I studiens resultat syntes en skillnad mellan lärarna i deras sätt att uttrycka sig om elevernas 

svårigheter. Trots det märktes ett stort engagemang när vi pratade om elever i behov av stöd. 
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Huvuddelen av informanterna på en av skolorna uttrycker sig enligt min tolkning utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv. Nilholm (2007) menar att lärarna då arbetar med att försöka ersätta 

elevens avsaknad av vissa förmågor. Även Persson (2007) anser att inom det kompensatoriska 

perspektivet är synsättet att elevens svårigheter beror på en medfödd neurologisk eller 

psykologisk orsak. Informanterna uttryckte att vissa elever betedde sig annorlunda eller onormalt 

i jämförelse med övriga elever. Lärarna svarade även att en del elever känner att de ”inte är 

normala”, vilket tyder på att lärarna har ett kompensatoriskt perspektiv. Förespråkare inom det 

kategoriska perspektivet menar också att en elevs svårigheter har funnits med sedan födseln eller 

uppkommit i hemmet enligt Persson (2007). Sociala samspelsregler benämndes i resultatet som 

”saker som elever borde ha lärt sig tidigare” på förskolan eller hemma vilket påvisar ett 

kategoriska perspektiv. Exempel från intervjun var förmågan att sitta still under en lektion. 

Det kritiska perspektivet innebär i stället att anledningen till om ett barn har en svårighet är 

omgivningen enligt Nilholm (2007). Det är sammanhanget omkring eleven som försvårar till 

exempel skolarbete.  Alla barn utvecklas på olika sätt och förespråkare anser att det är samhället 

som delar in elever i olika kategorier. Utifrån min tolkning lyfte ingen av infomanterana fram 

synpunkter utifrån det kritiska perspektivet. 

 

På den andra skolan fanns i stället ett relationellt perspektiv. Det tog sig uttryck i att lärarna 

entydiga konstaterande att alla elever ska kunna inkluderas. Persson (2007) förtydligar att 

förespråkare inom det relationella perspektivet menar att förändringar omkring eleven ska kunna 

förbättra elevens förutsättningar. Specialpedagogiskt stöd ska kunna fås i samspel med den övriga 

undervisningen. Lärarna i undersökningen beskriver det som svårt men med kompetens och 

engagemang brukar det fungera efter en tid. De använder sig i undervisningen av diskussioner om 

allas rätt till att vara i skolan, att vi alla är olika och att det berikar tillvaron. Då skapas en ökad 

förståelse för de elever som behöver stöd i någon form. Alla lärarna menade att det inte är lätt att i 

dagens skola individanpassa undervisningen och samtidigt leva upp till att alla elever ska nå 

samma mål utifrån olika förutsättningar. Nilholm (2007)  hävdar att alla perspektiv behövs i en 

inkluderande undervisning. Det kom även fram i resultatet i uppsatsen att merparten av lärarna 

utgår ifrån flera perspektiv. Lärarna förklarade att om de till exempel stödjer en elev i sitt sätt att 

tänka, kan det underlätta inlärningen att använda ett anpassat kompenserande material. Eleven 

kan till exempel få stöd av en elevassistent eller speciallärare i klassrummet så inte eleven 

behöver gå iväg och känna sig ”utanför” klassens gemenskap. Det visar på ett relationellt 

perspektiv, ett kompensatoriskt och ett dilemmaperspektiv! 
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7.5 Studiens kunskapsbidrag 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare tänker och resonerar om möten med elever i behov 

av särskilt stöd. Jag ville särskilt veta vad de anser om inkludering av barn med ett utmanande 

beteende och vilka pedagogiska metoder som anses gynnande. Jag har genom erfarenhet upplevt 

att ämnet både engagerar och påvisar en viss okunskap bland lärare. Vi har under utbildningen 

läst litteratur om ämnet och jag ville få möjlighet att fördjupa mig i en del av den tidigare 

forskningen. Jag ville även få insikt i hur lärare på fältet reflekterar om syftet inför min 

kommande yrkesroll som specialpedagog. Vissa resultat skilde sig åt mellan informanterna såsom 

sättet att prata om elever utifrån beteende, vilket var en intressant skillnad mellan lärarnas 

perspektiv. Även lärarnas upplevelser av ökad kompetens om funktionsnedsättningar och 

utmanade beteende skilde sig åt i deras intervjuer. Det var också fascinerande att höra hur lärarna 

på en skola hade ett gemensamt positivt språkval, enligt min tolkning när de talade om elever i 

behov av särskilt stöd.  Att språket styr kategorisering av elever märktes under intervjuerna och 

var även något som togs upp i litteraturen. Det är någonting som jag kommer att lägga vikt vid 

som specialpedagog. 

 

Göransson, Nilhom och Karlsson (2011) lyfter fram att det även idag finns ett individcentrerat 

fokus på elever i behov av stöd. De menar också att främjandet av olikheter är den svåraste delen i 

inkludering. Ett annat exempel på en viktig bidragande faktor till inkludering poängteras av Flem 

et al. (2007). De anser att det är avgörande att forskare fortgående påvisar hur betydelsefullt det är 

att utvärdera och undersöka hur skolan kan utvecklas både socialt och inlärningsmässigt. Min 

förhoppning är att jag som specialpedagog kan bidra till utveckling av inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd på de skolor jag kommer att vara yrkessam.  

 

Min slutsats är att inkludering av elever inte är enkel fråga med en specifik lösning. Läraren måste 

reflektera och ompröva sina undervisningsstrategier för att lyckas. Förespråkare av de olika 

teoretiska perspektiven ser inkluderingsprocessen på olika sätt. I studien tolkar jag att lärarna 

genomför sin undervisning utifrån ett kompensatoriskt, relationellt och dilemmaperspektiv. En 

enhetlig bild är att jag under mina intervjuer mötte engagerade lärare som tycker om sitt jobb fast 

de möter många svårigheter och dilemmasituationer. 
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7.6 Förslag på vidare forskning 

 

Jag konstaterade under arbetet med mitt examensarbete att det fanns mycket forskning om 

inkludering. Det vore mycket intressant att även få undersöka hur elever upplever hur det känns 

att vara inkluderad i klassrummet. Att få ta del av elevers upplevelser om olika former av särskilt 

stöd skulle vara givande. Även att ta reda på vad eleverna anser fungerar positivt och negativt i 

inkludering. Att både kunna undersöka elever som fortfarande går i skolan och de elever som har 

fått stöd under sin skolgång och nu är vuxna skulle vara berikande. På så sätt skulle det gå att 

jämföra de olika perspektiven både utifrån lärares och elevers uppfattningar av inkludering och få 

ny användbar kunskap av det.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Karin Persson och jag går min sista termin på Specialpedagogprogrammet på 

Linköpings Universitet. Jag håller på att skiva mitt examensarbete som kommer att undersöka 

lärares tankar och resonemang om inkludering och möten med elever med ett utmanade 

beteende. Det kommer att bli en kvalitativ studie som bygger på tidigare forskning och 

intervjuer med lärare som undervisar i helklass i låg- eller mellanstadiet. 

Min fråga till dig är om du är intresserad av att bli intervjuad och i så fall kommer 

intervjutillfället att ta cirka en timme. 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det innebär att du som deltagare har 

rätt att avbryta din medverkan samt att få möjlighet att ta del av den färdiga studien. 

Intervjun kommer att spelas in, anonymiseras och raderas efter att studien är färdigställd. 

Min handledare heter Susanne Kreitz-Sandberg, lektor vid Linköpings Universitet 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Jag är mycket tacksam för svar om deltagande så fort som möjligt eftersom jag behöver 

intervjuresultatet för mitt fortsatta examensarbete. 

Med vänliga hälsningar Karin Persson 

karinpersson71@live.se 

 

susanne.kreitz-sandberg@liu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

1. Inledning: Kortfattad beskrivning av mig själv (arbetsplats, utbildningar, 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer) och studiens syfte. 

2. Hur länge har du arbetat som lärare och vilka åldersgrupper och ämnen har du undervisat 

i? 

3. Hur beskriver du som lärare pedagogiska situationer när de blir som bäst? 

4. När känner du att du lyckas i dina möten med elever med behov av särskilt stöd? 

5. Vilka arbetssätt anser du fungerar gynnande i möten med elever med utmanande 

beteende? 

6. Hur” hittar du in” till de olika eleverna och deras olika förutsättningar? 

7. Vad upplever du hindrar respektive utvecklar inkluderingsarbete?   

8. Vad upplever du som utmaningar i möten inom klassrumsmiljön? 

9. Vad upplever du som lärare när elever inte ”passar in” i klassrummet? 

10. Vad tänker du finns inom ”ramen” för vad som är möjligt att anpassa för en elev? 

11. Vad betyder och innebär inkludering för dig som lärare? 

12. Hur tänker du om vad som är viktigast när det handlar om inkludering för varje elev och 

hens behov av stöd? 

13. Har du ytterligare tankar eller idéer som skulle kunna öka inkluderingsmöjligheterna men 

som du inte kunnat genomföra och i så fall varför? 

14. Någonting som behöver förtydligas? 

15. Har du några frågor till mig?  

 

 

 

 

 

 

 


