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Abstract 
 
En kvalitativ studie om elevers olikheter utifrån ett lärarperspektiv. Till 
skolan kommer elever med olika behov, olika förmågor och olika sätt att 
lära. Skolans uppgift är att möta dessa olikheter och för att klara denna 
utmaning behövs kompetenta vuxna som samarbetar kring barnen, 
specialpedagogiska resurser samt en god inlärningsmiljö. Vi har studerat 
lärares uppfattningar av elevers olikheter som resurs, samt hur lärarens 
eventuella intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglas i miljön. Vi har 
även försökt få svar på om, och i så fall hur, den specialpedagogiska 
kompetensen används i detta arbete. Arbetet ger en översikt av tidigare 
forskning om elevers olikheter och bemötande. I den empiriska delen
redovisade vi sex klassrumsobservationer, som följdes upp med intervjuer 
av lärarna. Vi valde lärare i olika åldrar, med olika erfarenhet och med 
olika bakgrund. Våra frågor fokuserades kring vilka hinder, möjligheter och 
förändringar lärare upplever sig se, för att möta elevers olikheter mot målet 
en skola för alla. Våra resultat visar att läraren saknar både personal- och 
lokalresurser för att möta alla elever. Dessutom efterlyses fortbildning i 
inlärningsstrategier, observationstekniker och mångkulturella frågor.   
 
Nyckelord: Bemötande, förmågor, en skola för alla, inlärningsmiljö,
inlärningsstilar, olikheter  



Förord  
 
Vi två, som skrivit den studie du just nu håller i handen har läst 60 p specialpedagogik vid 
Högskolan i Kristianstad under läsåren 2003-05. Vi har träffats under våra studier i denna 
kurs och funnit att vi arbetar mycket bra tillsammans även om avståndet varit långt mellan oss 
geografiskt. Ingbritt Ohlander som är mellanstadie - och montessorilärare bor, arbetar och 
studerar i Kristianstad. Hon har en klasslärartjänst i år 3 – 5 på Kristianstads Montessoriskola. 
Maggis Wall arbetar som förskollärare i Norrköping och studerar i Kristianstad. Under 
utbildningstiden har hon arbetat halvtid på enhetens förskola med barn mellan 4-5 år. 
Stadsdelen som hon arbetar i består till stor del av elever med invandrarbakgrund.    
   Valet av ämne var inte svårt att bestämma, då vi båda är intresserade av arbetet med elevers 
olikheter, en inkluderande klassrumsmiljö och lärares förhållningssätt. I skolans värdegrund 
och i vårt uppdrag framgår med tydlighet, att vår uppgift är att låta varje elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet. 1998a). 
   Vi kan konstatera att arbetet flutit på bra, trots det stora geografiska avståndet mellan oss. 
Vi har mailat vårt arbete mellan oss åtskilliga gånger, för bl.a. korrekturläsning och feedback 
för att till slut enas om en version av en textmassa.  Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger 
som medverkat som informanter i vårt arbete. Utan deras engagemang hade denna studie inte 
varit möjlig att genomföra. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare, Linda Palla, 
dels för hennes förmåga till kritisk granskning och dels all uppmuntran hon gett oss då arbetet 
ibland känts tungt. Ett tack även till våra respektive familjer, kollegor och vänner som 
tålmodigt väntat ut oss, då vi uppslukats av vårt arbete.  
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1  Inledning 
 
Vi tror att alla människor har unika resurser som inte alltid tas tillvara. Danielsson och 
Liljeroth (1998) skriver, att det som är avgörande för en människas utvecklingsmöjligheter är 
omgivningens bemötande. Föreställningar och uppfattningar som omger individen påverkar 
dess utveckling. Hur människor tänker och handlar utifrån sina föreställningar främjar eller 
hämmar utvecklingen. För att nå en skola för alla måste problem ses som en utmaning och 
beredskap byggas på tidigare erfarenheter.       
   Likformighet begränsar, medan mångfald stimulerar och vidgar. Specialpedagogik är det 
kunskapsfält, som ansvarar för att undervisningen ger eleverna möjligheter att utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar. Det som upplevs som ett problem kan istället formuleras om 
till något positivt. Det är viktigt att pedagoger tror på elevens förmåga och ofta kan krav 
förmedla tilltro till den andres styrka.  
   Kunskapen om den sociala gemenskapens betydelse för individens utveckling är en kunskap 
som alla lärare behöver (SOU 1999:63). Att kunna arbeta med gruppen för att stimulera alla 
individers lärande och utveckling i en gemenskap med andra är också viktigt. ”En av 
specialpedagogikens mest angelägna uppgifter är att bidra till att all personal i skola/förskola 
kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter” (s. 192). 
   Både skolans och förskolans läroplaner betonar ansvaret för elever i svårigheter, att skapa 
en god miljö för utveckling och lärande samt att bidra till elevens harmoniska utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, b). Detta förutsätter en god inlärningsmiljö, som väcker 
lust och nyfikenhet att lära. Dessutom behöver barn och ungdomar i svårigheter speciell hjälp, 
att bli sedda, hörda och bekräftade.  
   Det är viktigt att undvika särskiljande av elever bl.a. för att undvika stämplingseffekten 
menar Zetterqvist Nelson (2000). Särskilda stödinsatser bör därför ges inom den ordinarie 
klassens ram eftersom elever som under längre tid placerats i särskilda undervisningsgrupper 
tenderar att sänka sin ambitionsnivå, skriver Skolverket (1998).    
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi har under våra studier i specialpedagogik fått ta del av hur arbetet mot en inkluderande 
skola, en skola för alla kan bedrivas. I denna skall varje elev mötas som en unik person, efter 
sina egna förutsättningar och intressen. Detta ställer krav på både samhälle och skola, att 
acceptera individers olikheter och att dessa olikheter samtidigt är en potential som bör tas 
tillvara för att gagna alla i samhället. I en skola för alla krävs ett inkluderande förhållningssätt 
och att så långt det är möjligt avstå från segregering och särskiljning. Att få alla som arbetar i 
skolan att se barn med olika styrkor istället för barn med olika problem känns som en 
utmaning möjlig att genomföras. Vi är intresserade av att studera hur lärare ser på 
möjligheterna att möta eleven utifrån detta perspektiv. Den fysiska miljön innefattar 
arbetsplatsen, skolan eller hemmet och dess utformning. Den sociala miljön innefattar 
bemötande och förhållningssätt mellan eleven och dess omgivning. Miljön har stor betydelse 
för hur unga/vuxna upplever sig själva, därför vill vi ta reda på om/hur miljön i skolan är 
organiserad för att tillgodose elevers olika behov fysiskt, socialt och kunskapsmässigt. Den 
nya specialpedagogiska utbildningen ställer nya krav och ger oss förändrade arbetsuppgifter. 
Förutom undervisning och utvärdering ingår numera att specialpedagogen skall vara delaktig i 
skolans utvecklingsarbete samt handleda föräldrar och kollegor i pedagogiska frågor. Detta 
fördjupningsarbete ser vi som ett stöd i denna roll. Samtidigt hoppas vi att vårt arbete kan bli 
en inspirationskälla till fortsatt utveckling och insikt.  
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1.2   Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är, att studera lärares uppfattning av elevers olikheter som resurs. Vi 
vill även studera, hur lärarens eventuella intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglas i den 
fysiska miljön, samt hur den specialpedagogiska resursen används.  
 
 
1.3   Problemformulering 
 
I en skola för alla krävs ett förhållningssätt där alla har ett lika stort värde. Eleven skall stå i 
centrum och få rikliga tillfällen att medverka i ett socialt mosaikmönster. Samtidigt ställs 
läraren inför stora krav att organisera, handleda och stimulera till lärande så att integrering 
inte bara blir anpassning utan fullt ut integration. Elevens integration med sin omgivning 
måste i högre grad än idag bli hela skolans angelägenhet (Persson, 2001). Därför vill vi söka 
svar på följande frågor: 
 

1 På vilka sätt använder lärare elevers olikheter i skolarbetet? 
2 Vilka hinder upplever lärare när det gäller att använda elevers olikheter som resurs? 
3 Ser lärare elever med svårigheter eller elever med styrkor? 
4 På vilka sätt stimulerar/hindrar miljön, när det gäller att ta tillvara på eleven som 

resurs? 
5 Hur menar lärare att de specialpedagogiska insatserna är organiserade, för att möta 

elevers olikheter? 
 
 
1.4   Arbetets uppläggning        
 
Tillsammans kom vi fram till vilket ämne vi ville fördjupa oss i. Vi bestämde att vår studie 
skulle handla om hur lärare ser på elevers olikheter. Används elevers olikheter som en resurs i 
skolarbetet eller upplevs olikheterna som ett problem? Ett brännande aktuellt ämne för alla 
som arbetar i skolan mot målet en skola för alla. Vi arbetade fram vårt syfte och vår 
problemformulering, vilket presenteras i kapitel 1. I kapitel 2 följer vår litteraturgenomgång 
med utgångspunkt ifrån elevers olikheter och bemötande. Elevers olikheter innefattar olika 
inlärningsstilar, samt vilka behov och förmågor vi har att ta hänsyn till. Bemötande handlar 
om hur vi möter barns olikheter i skolan, hur en bra skolmiljö bör se ut, vad våra 
styrdokument säger i ämnet samt hur vi bör arbeta mot en skola för alla barn. Sist i kapitlet 
redogör vi för våra teoretiska aspekter. Under fördjupningen i ämnet formades våra 
intervjufrågor och vårt observeringsschema. För att göra vårt material hanterbart begränsade 
vi vår informantgrupp till lärare som arbetar med de lägre åldrarna, år 1-5. Då vi bor långt 
ifrån varandra delade vi upp intervjuerna och observationerna och genomförde dem enskilt. 
Kapitel 3 beskriver vår metod, hur vi gjort vårt urval och sist hur själva utförandet samt 
bearbetning gått till. I kapitel 4 redovisar vi våra resultat och de slutsatser vi kommit fram till. 
Kapitel 5 innefattar en diskussion kring resultaten kopplade till den teoretiska delen. I kapitel 
6 sammanfattar vi vår studie. Allra sist finns en referenslista och bilagor. 
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2  Litteraturgenomgång 
 
Vi börjar med att dokumentera hur elevers olikheter beskrivs inom forskningslitteraturen samt 
vilka olika inlärningsstilar, förmågor och behov som kan definieras. Därefter redovisas tankar 
om hur elevers olikheter bör bemötas i en skola för alla. Vi fortsätter med betydelsen av 
specialpedagogisk kompetens och därefter följer en sammanfattning av våra styrdokument.  
Vikten av god inlärningsmiljö dokumenteras, innan vi avslutar med våra teoretiska 
perspektiv. 
 
 
2.1  Elevers olikheter  
 
Redan i läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) betonas att elever är olika när de 
kommer till skolan och understryker det viktiga i att se barns individualitet som något positivt 
och viktigt för skolan att värna om. Det är också en grundläggande utgångspunkt i Lpo -94, 
att alla elever skall få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 
förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1994). Innehåll, arbetssätt och organisation skall 
anpassas så att olika elevers individuella behov tillfredställs. 
   Persson (2001) och Emanuelsson (1997) menar, att om vi accepterar det faktum att elever är 
olika, när de kommer till skolan, och att det inte är skolans uppgift att ta bort denna olikhet, så 
får detta konsekvenser för hela verksamheten. Först då har vi ett förhållningssätt, där vi 
accepterar, att barn lär sig på olika sätt och i olika takt. Synen på eleven måste förändras så att 
eleven går från att bedömas till att bemötas. 
   Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) har i sin studie, om att 
se olikhet som resurs i skolan, funnit att de specialpedagogiska insatserna sätts in på ett 
ganska traditionellt sätt. Den största betydelsen tycks de insatser ha som gäller 
gruppstorleken. Mindre grupper skapar en lugnare arbetsmiljö, vilket i sin tur ger eleverna en 
upplevelse av trygghet. Om den traditionella klassrumsundervisningen inte fungerar, blir den 
inte bättre av de specialpedagogiska insatserna. Eleven erbjuds en lika traditionell 
specialundervisning. Att se varje elev, med sina olika förtjänster som resurs, spåras inte i 
elevernas uppfattningar.  
   Björk och Liberg (2004), som fördjupat sig i arbetet med skrivinlärning menar att eftersom 
elever lär sig läsa och skriva på olika sätt, ”måste de erbjudas olika arbetssätt och 
uttrycksformer, för att deras varierande behov och skilda förutsättningar skall tillgodoses” 
(s.12). Vidare är det viktigt att bygga på varje barns förmåga och använda det de redan kan 
som en bro över till det som de har svårigheter med. Författarna betonar också det viktiga 
samspelet med andra i både läs- och skrivprocessen. När elever möter dem som kan mer, får 
de möjlighet att växa. Dessa tankar stämmer ganska bra överens med Vygotsky (1962). Han 
menar, att alla människor lär sig bäst i ett socialt sammanhang, och att det behövs vuxna 
närvarande, som intresserar sig för elevens skolarbete. Han beskriver hur barn har ”potentiella 
(slumrande) utvecklingszoner”, eller utvecklingsrum. Där finns plats för det barnet redan kan, 
men också det som barnet inte klarar på egen hand men som de klarar tillsammans med andra. 
Så småningom kommer de att klara även detta på egen hand.  
   Liksom Vygotsky menar Bågenholm (1996), att vi måste tillhöra ett socialt sammanhang, 
där vi kan utvecklas efter våra egna förutsättningar. Samtidigt kan vi inte låta bli att jämföra 
oss med varandra, på gott och ont. ”Vi är funtade så att vi inte kan låta bli att se och upptäcka 
skillnader” (s.24). 
   Prashnig (1996) och Taube (1997) skriver, att om människan tilläts lära och arbeta via sina 
egna stilar, och verka i lämpliga miljöer för sina aktiviteter, finns det ingen gräns för vad en 
människa kan åstadkomma. Elevens självbild påverkas av hur kommunikationen med andra 
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fungerar. När elever upplever att deras individualitet accepteras och att de tillåts och 
uppmuntras att lära sig på sitt eget sätt, stiger motivationsgraden, prestationen förbättras och 
självkänslan ökar. I ett klassrum med ett positivt inlärningsklimat känner alla elever sig 
accepterade, omtyckta, trygga och sedda. Dessutom vet eleven vilka gränser som finns och 
varför. 
 
 
2.1.1  Inlärningsstilar  
 
Gang (1994) beskriver hur människans hjärna tar till sig information genom olika filter. Mer 
kunskap om hur hjärnan fungerar kan hjälpa pedagoger att skapa miljöer och situationer som 
påverkar lärandet positivt. Idag har vi börjat förstå hur viktig miljön runt oss är, för att vi skall 
kunna fungera fullt ut i vårt lärande. Enligt författaren fungerar vår hjärna på olika sätt, vilket 
resulterar i att vi också lär oss på olika sätt. Ordkonstnären har en utvecklad språklig förmåga 
och lär sig bäst genom att bl.a. ifrågasätta det hon läser och skriva om med egna ord. Frågaren 
har en mer uttalad matematisk/logisk förmåga och lär sig bäst genom att analysera och 
experimentera m.m. Konstruktören har en rumslig1 förmåga och lär sig bl.a. bäst genom att 
göra bilder, diagram eller scheman. Musikälskaren har en musikalisk förmåga och lär sig bäst 
genom att exempelvis använda bakgrundsmusik och koppla upplevelser till musik. 
Kroppsmänniskan har en kroppslig2 förmåga och lär sig bäst genom att bl.a. agera, dansa, gå 
runt och diskutera eller experimentera. Sällskapsmänniskan har en social3 förmåga och lär sig 
bäst genom att exempelvis diskutera, samarbeta och samtala med andra. Sökaren har en 
förmåga till självkännedom4 och lär sig bäst genom att bl.a. fundera, analysera, engagera sig 
och söka respons hos andra. Visionären har en intuitiv förmåga och lär sig bäst genom att 
skapa stämning, slappna av, utmana sig själv och söka bekräftelse.  
   Hannaford (1998) visar hur sinne och kropp samverkar och vilken påverkan detta har på 
bl.a. lärande. Dominansprofilen är en avgörande faktor för sättet att tänka och agera. 
Vilket/vilken öga, öra, hjärnhalva, hand och fot som är dominant påverkar 
inlärningsprocessen. Genom dominansprofiler får lärare förståelse för hur han/hon skulle 
kunna ta hänsyn till varje barns särskilda inlärningsstil. I en mellanstadieklass i Hawaii lät 
läraren eleverna ta reda på sina egna dominansprofiler. Utifrån dem fick eleverna placera ut 
sig så att det stämde med hur de lättast tog emot sensoriska5 insignaler. Det resulterade i att de 
visuella satte sig längst fram, de auditiva på nästa rad och de som var kinestetiska satte sig 
längst bak (med lera/vax att plocka med under lektionen). För eleverna blev detta en stark 
självinsikt och en förståelse för andra. Stressnivån i klassrummet blev den lägsta möjliga och 
samarbetet mellan alla i klassrummet utvecklades mycket positivt. Detta visade sig också på 
elevernas betyg, som blev de högsta de någonsin hade fått i skolan.  
   Grinder (1999) menar också att elevers olikheter måste tas på allvar. I ett klassrum med 30 
elever finns i genomsnitt 22 elever, som har tillräcklig auditiv, visuell och kinestetisk 
begåvning för att lyckas i skolarbetet. Sedan finns det två till tre elever, som inte lär sig av 
andra skäl (psykologiska, hemmiljö etc.). Resten av eleverna, fem till sex st., som han kallar 
"översättarna", är de elever som ligger i riskzonen för att misslyckas i skolan. "Översättarna" 
är enbart visuella, enbart auditiva eller enbart kinestetiska, och all information, som kommer 
in genom deras sinnen måste "översättas" till deras egen inlärningsstil. Det är därför viktigt att 
lärare blir medvetna om vilken undervisningsstil de använder samt vilka olika inlärningsstilar 

                                                 
1 Spatial förmåga 
2 Kinestetisk förmåga 
3 Interpersonell förmåga 
4 Interpersonell förmåga 
5 Kroppens sinnesorgan och mottagandet i hjärnan av impulser från dessa. 
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eleverna använder sig av. Lärare måste i större utsträckning använda sig av multisensoriska 
metoder, menar Grinder. Förs information in genom fler kanaler, aktiveras minnet. Genom att 
skaffa sig kunskaper om hur elever lär, kan lärare underlätta och förbättra elevers förmåga att 
lära. En stor del av de svårigheter som barn i riskzonen visar kan åtgärdas med förebyggande 
åtgärder, genom språkträning, individualisering och studieteknik.    
   Gardner (1998) menar att om vi vill undervisa för förståelse, behövs bra lärare, bra material 
och den rätta pedagogiska miljön. Han tänker sig att varje person kan nalkas ett ämne på 
minst fem olika sätt, vilka ungefär sammanfaller med de olika intelligenserna 
(inlärningsstilarna). Han vill att vi föreställer oss varje ämne som ett rum, med fem olika 
dörrar eller ingångar. Eleverna skiljer sig åt, beroende på vilken ingång som passar 
henne/honom bäst. Läraren kan välja en berättande utgångspunkt6, en logisk/kvalitativ 
utgångspunkt7, en grundläggande utgångspunkt8, en estetisk utgångspunkt9 eller en 
experimentell utgångspunkt10. Om läraren blir medveten om dessa olika 
ingångar/utgångspunkter, kan det vara en hjälp när nytt material skall introduceras, på så sätt 
att det kan förstås av fler elever. Så småningom kommer eleverna att även utforska andra 
ingångar för att också utveckla dessa, menar Gardner. En skicklig lärare är en person, som 
kan använda sig av så många ingångar som möjligt, när det blir dags att introducera ett nytt 
material. 
   Dunn (2001) har forskat i människors inlärningsstilar sedan 1960-talet och tillsammans med 
sin man Kenneth Dunn har hon skapat en modell för inlärningsstilar (Dunn & Dunn´s 
modell). Den bygger på 21 olika faktorer/element, som är viktiga för vår inlärning. De flesta 
av oss har 6 till 14 faktorer som är viktiga och det gäller att hitta dessa för att kunna ta hänsyn 
till styrkor eller begränsningar. Exempel på sådana faktorer är logiskt tänkande, helheten, 
känslor, miljön, dygnsrytm, struktur, sociala behov mm. Utmaningen för läraren är att sända 
rätt (hitta de kanaler som når fram till den enskilde eleven), så att eleven kan utnyttja sina 
resurser maximalt.  
    
 
2.1.2  Människans förmågor  
   
Inom skolans värld är det särskilt viktigt att diskutera våra föreställningar kring människans 
förmågor. Om vi tror att människans intelligens är statisk och främst beror på ärftliga faktorer, 
ja då finns det ju inte mycket vi kan förändra pedagogiskt. Inom intelligensforskningen finns 
olika teorier som menar att intelligensen kan tränas upp.  
   Binet, som konstruerade det första intelligenstestet redan 1904, menade att hänsyn också 
måste tas till motivations- och beteendeproblem och att alla tester självklart måste leda till 
någon slags insatser (Madsén, 2001).  
   Gardner (1983) har lanserat teorin om de multipla intelligenserna. Han har studerat hur 
skador i olika delar av hjärnan påverkar våra förmågor. Han menar att varje människa har en 
unik sammansättning av olika dominerande förmågor, en intelligensprofil. Han definierar åtta 
olika förmågor varav han menar att tre av dessa alltför ofta mäts i det traditionella 
intelligenstestet, nämligen de matematiska, språkliga och spatiala (att kunna tänka i olika 
dimensioner). De övriga fem förmågor, som han definierar är naturvetenskaplig, musikalisk, 
kinestetisk (kroppslig), interpersonell (social), och intrapersonell (förmågan till 
självkännedom) förmåga. 

                                                 
6 utgår från en saga eller berättelse 
7 utgår från jämförelser, för/emot, tabeller eller liknande 
8 utgår från frågor, som passar ämnet, t ex Varför? Vad? Hur? Om? 
9 läraren utgår från bilder, film, musik mm 
10 läraren utgår från skapande aktiviteter 
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Perkins (1995) och Sternberg (2000) beskriver båda en triadisk (trefaktors) intelligensteori, 
där vårt tänkande kan delas in i tre nivåer, den neurologiska förmågan (medfödd kapacitet), 
den erfarenhetsmässiga förmågan (våra förvärvade kunskaper) och den reflektiva förmågan 
(används för att skapa strategier som påverkar vårt eget agerande). De menar att det är just 
den reflektiva förmågan som vi i skolan behöver lära oss att utveckla bättre. Sternberg betonar 
att intelligens är formbar, oavsett vilka ärftliga faktorer som finns med. Hans teori har bl.a. 
inspirerat forskning kring ”handens intelligens” och ”praktisk intelligens”. 
   Madsén (2001) skriver att eftersom läroplanerna betonar att förskola och skola skall ”lära 
eleverna att lära”, borde detta innebära en strategisk träning av elevens tankeförmåga med 
djupläsning och utvecklande av problemlösningsstrategier och att mindre tid ägnas till 
traditionell studieteknik och informationssökning. Det borde vara en stimulerande utmaning 
för alla pedagoger, menar han. 
   Bergström (1992) anser att skolan överbelastar barn med kunskaper och kunskapstoleransen 
hos många har brustit. Om hjärnans tolerans brister åtföljs detta av symptom i beteendet 
såsom exempelvis nedsatt iakttagelseförmåga och uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 
sviktande förmåga att dra slutsatser och en utarmning av kreativitet. Flera av ovanstående 
symptom kan märkas hos många barn.  De flyr trycket och söker sig till ”kunskaps-vakuum” 
som ofta finns på gatan med dess gängliv. Bergström delar upp skolämnena i tre kategorier, 
efter vilken del av hjärnan som används; kraftämnen – de som ökar den fysiska förmågan 
(slöjd, idrott, utfärder, raster etc.), kunskapsämnen – föra in kunskap i hjärnans minnesförråd 
och träna logiska sammanhang (fysik, matematik, kemi) och värdeämnen – ger eleven en 
helhetssyn och möjlighet att jämföra och bedöma (musik, dans, målning/teckning, 
skönlitteratur, historia, filosofi, religion, språk, lekar och sagor, olika hantverk). För ett sunt 
beteende fordras en jämvikt mellan dessa tre kategorier. Målet för allt lärande borde vara att 
maximera hjärnans alla resurser – kraften, kunskapen och värderingsförmågan.  
   Dunn m.fl. (1995) skriver att kreativa prestationer finns inneboende i alla barn. Det gäller 
att finna och stimulera de faktorer som påverkar huruvida en person kommer att bli kreativt 
produktiv. Många är yttre faktorer och några exempel är stödet från familj och vänner, 
atmosfären i omgivningen (positiv/negativ), förebilder, inlärningstillfällen, ledning och stöd 
från lärare. Det är de som uppfostrar, vägleder eller undervisar barn som måste se till att alla – 
så långt som möjligt – når upp till en nivå där de kan göra det bästa av sina talanger och 
förmågor.  
   Bergström (1997) skriver att det är viktigt att den fria leken kan pågå åtminstone tills 
kunskapsskolan börjar och en god tid därefter. Det är under denna tid som underlaget i 
hjärnan mognar för de funktioner som börjar gälla vid skolstarten, dvs. sex till åtta års ålder. 
Hjärnbarkens kunskapsfunktioner börjar av naturen ta överhand. Denna nya fas i utvecklingen 
kan inte pågå och mogna effektivt om inte underlaget är färdigt. Barnomsorg, förskola, skola 
måste anpassas efter barnhjärnans krav. Anpassas de inte, reagerar hjärnan. Det kan föra med 
sig fenomen som inverkar negativt på barns och de ungas utveckling. 
 
 
2.1.3  Människans behov   
 
Alla människor har grundläggande behov, som att få känna tillfredsställelsen av mat, skydd 
och kärlek. Dessutom behöver vi fungera i en social samvaro, där vi kan kommunicera med 
andra människor. Vi har också ett starkt behov av att ha en meningsfull sysselsättning i vår 
vardag, samt att få tid till vila och återhämtning. Oberoende av var vi bor på jorden så är dessa 
behov centrala för vår utveckling till ansvarfulla världsmedborgare (Gang.1994). 
       KASAM, (Känsla Av Sammanhang), är en kommunikationsteori som, enligt Engqvist 
(1996), består av tre viktiga delar: begriplighet, hanterbarhet och mening. Med begriplighet 
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menas, att en människa förstår orsak och verkan, kan se samband och har kunskaper om sig 
själv och tillvaron i stort. Hanterbarhet är ett verktyg, med vars hjälp han/hon kan förändra sin 
tillvaro. Mening, innebär att se verkligheten som en helhet och att ens livsmönster ger den 
struktur och ordning som själen behöver. En viktig pedagogisk uppgift är att bekräfta 
människor. Detta grundläggande förhållningssätt krävs för att skapa goda kontakter. När 
människor talar, lyssnar och respekterar varandras åsikter bekräftar deras själar varandra. 
Detta kan ha de mest positiva effekter på en människas utveckling, framför allt därför att hon 
då blir någon. 
   Sandén (2000) anser, att interaktion med andra människor är ett krav för att jagmedvetandet 
skall utvecklas hos ett barn. För att ett positivt jagmedvetande skall utvecklas krävs positiv 
uppmärksamhet och bekräftelse. Samförstånd, ömsesidighet och turtagning i lek och arbete 
påverkar barnets sociala samspelsförmåga. Det barn som inte behöver sitta under lektionen 
och oroa sig över att det på rasterna inte har någon att leka med, upplever samhörighet och 
trygghet. Detta kan i sin tur påverka koncentrationsförmågan och känslan av kompetens i 
positiv riktning. 
   Hannaford (1997) skriver att lärande sker inte bara i huvudet. Processer som försiggår i 
hjärnan såsom lärande, tankar, kreativitet och intelligens finns i hela kroppen. Hjärnans 
inneboende funktioner finns grundlagda i kroppen liksom förnimmelser, rörelser och känslor. 
Allt existerar i ett sammanhang och just därför kan vi aldrig resonera som om de vore skilda 
ting. Fysisk rörelse spelar en viktig roll i skapandet av nervcellernas nätverk, vilket är 
lärandets innersta kärna. Att få med rörelse på schemat, särskilt rörelser som kräver balans 
och samordning, hjälper nervsystemets utveckling och funktion. 
   Giota (2003), menar att skolan måste bli bättre på att ta hänsyn till olika elevers behov. 
Lärare måste ställa sig frågor om hur och varför elever tar till sig kompetenser som vi vuxna 
tycker är viktiga för dem att lära i skolan. De krav och förväntningar som elever möter i 
skolan påverkar deras motivation att antingen lära för sig själva (inre motivation) eller att lära 
för andras skull (yttre motivation). Vårt förhållningssätt mot eleven måste vara sådant, att vi 
möter våra elever som likvärdiga medmänniskor. Hon har i UGU-projektet11 följt 7400 elever 
från åk 6 genom högstadiet och gymnasiet. Syftet med projektet var att ta reda på vad elever 
tänker om sin skola, hur de motiverar sig samt hur detta påverkar deras skolresultat. Hon 
finner i sin rapport, att elever som försöker uppfylla andras krav och förväntningar, (skolans, 
samhällets och arbetsmarknadens) lyckas få bäst skolresultat. Hon menar, att skolan måste 
möta detta faktum genom att arbeta ur ett elevperspektiv, där vi skaffar oss kunskaper om och 
ser varje elevs unika egenskaper och starka sidor. Vi måste sluta att fokusera på elevens 
problem, och istället upptäcka elevens olika dimensioner, som tankar, känslor, attityder och 
mål. Målet för oss, som arbetar i skolan måste vara, att finna elevens starka sidor, så att de 
kan kompensera de mindre starka. Det är i mötet med eleven som detta sker.   
   Frågan om lärartäthetens betydelse för elevers lärande är en debatt som pågår och har pågått 
under de senaste årtiondena. I en rapport från ESO12 (2002), har Kreuger och Lindahl 
redovisat sin forskning i detta ämne. De fann, att en satsning på mindre elevgrupper gjorde att 
eleverna lärde sig bättre. Speciellt elever med särskilda behov och elever med invandrar- 
bakgrund fick bättre studieresultat i mindre elevgrupper.  
 
 

                                                 
11 UGU - projektet, Utvärdering Genom Uppföljning, är ett longitudinellt och nationellt, representativt projekt 
vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet. Projektet har sedan 1960-talet genomfört 
sex olika uppföljningsundersökningar i grund - och gymnasieskolan. Projektledare är Sven-Erik Reuterberg och 
Allan Svensson. 
 
12 ESO, Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi. 
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2.2  Bemötande  
   

I Skolverkets rapport (2001) står skrivet att resurser som påverkar kvantitet och kvalitet i 
undervisningen har väsentligt större inverkan på inlärningsresultatet än resurser på skolnivå 
(byggnader, administration etc.). Den viktigaste aspekten i pedagogiska program är 
insatsernas intensitet och närhet till eleven. I klassrumsmiljön är det viktigt att upprätthålla 
struktur och ordning och att erbjuda välstrukturerad och klar undervisning som är avpassad 
efter barnens behov och nivå. En/till/en - pedagogik (en lärare – en elev) parallellt med 
normalklassundervisning, är det mest kostnadseffektiva. Samordning mellan 
specialundervisningsinsatser och den reguljära undervisningen är nödvändig för att nå bra 
resultat. 
   En viktig målsättning för att eleven skall lyckas i sitt lärande, är att läraren bygger upp en 
förtroendefull relation till alla sina elever (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
Färdigheter bör tränas i meningsfulla sammanhang, med hjälp av goda exempel och med 
insikt och förståelse som mål. Gradvis utveckling mot ökad självständighet och undervisning 
som leder till olika strategier, där ansvaret för lärandet ges till eleven, skall vara mål för 
lärarens insats. Läraren måste använda ett diagnostiskt arbetssätt i sin undervisning. Med detta 
menas att en kontinuerlig uppföljning av varje elevs resultat och svårigheter måste göras. 
Eleven skall få riklig feedback på sitt arbete (Skolverket, 2001).  
   Taube (1990) konstaterar, att det är betydelsefullt att de som skall stödja en elev är väl 
medvetna om vikten av att stärka elevens självförtroende. Det är bara ökade kunskaper och 
allt bättre färdigheter som kan ge verklig självtillit och en känsla av att behärska lärandet. 
Pedagogens första uppgift är att se till att eleven får en lång rad konkreta framgångar. Den 
största tjänst som en lärare kan göra en elev är att tro på att hon/han kan utvecklas. Det 
kommer eleven att märka. Liknande resultat har Sandén (2000) funnit i sin studie av elever på 
skoldaghem. Just det faktum, att personalen trodde på elevernas förmåga gav eleverna en 
känsla av kompetens, som resulterade i en vilja att våga pröva nya utmaningar. Liknande 
tankar kring vikten av en stödjande omgivning beskrivs av Björk och Liberg (2004). Med rätt 
stöd skapas en trygghet som byggs upp när vi lyckas och kan. Den behövs för att ett barn skall 
våga försöka på egen hand, utan den stödjande läraren bredvid sig. Så skapas självständiga 
och kreativa människor, menar de. 
   Drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, form och text bör vara viktiga inslag 
i all verksamhet. Uttryckssätten kan med fördel integreras med varandra för att skapa en rik 
lärmiljö, där vi lär oss med alla sinnen. Stödinsatser för föräldrar behöver sättas in tidigt. 
Vikten av samverkan mellan mödravård, barnavård, social omsorg, bibliotek, förskola, skola 
och skolbarnomsorg måste synliggöras (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
   Høien och Lundberg (1999) anser, att ett samspel mellan flera komponenter i en 
inlärningssituation är viktig. I första hand individens kunskaper, hobbys och intressen, 
därefter betonas vikten av vilka tillgängliga inlärningsstrategier eleven använder sig av. Som 
tredje komponent är uppgiftens natur, krav och mål med lärandet. Till sist betonas materialets 
struktur och innehåll.  
   Rygvold (2001) tar upp flera faktorer som bör beaktas vid undervisning av elever. Bland 
annat att undvika en ”vänta och se attityd”. Så tidigt som möjligt skall åtgärder sättas in för att 
få bästa resultat. Det är viktigt att utgå från elevernas motivation och bygga på elevernas 
starka sidor. Att stärka självförtroendet är en primär uppgift i arbetet med dessa elever och att 
arbeta med koncentrationen. Hon tar även upp vikten av att skapa glädje i lärandet. Eleverna 
skall jämföras med sig själva, inte med andra och eleverna skall göras ansvarsmedvetna.  
Stödinsatser för föräldrar behöver sättas in mycket tidigt. 
   Fagrell (2003) berättar hur det är att växa upp med dyslexi. Hon beskriver en mödosam 
uppväxt med många oförstående vuxna men också hur hon upplever möten med människor 
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som ser personen bakom svårigheterna. Hon vädjar till personal som kommer i kontakt med 
elever i svårigheter, att hjälpa eleven att se möjligheterna och inte bara problemen och det 
jobbiga. Att tillsammans försöka fokusera på det som fungerar bra (det positiva), istället för 
svårigheterna, är en utmaning. Det viktigaste för alla som arbetar med barn är att se barnet 
som en person, istället för att se barnet som ett problem (a.a.). 
   Ogden (2001) skriver att elever som misslyckas socialt eller studiemässigt kan utvecklas 
positivt om de lyckas i sport eller i någon form av kulturell aktivitet. Detta skapar en positiv 
självuppfattning som gör det lättare att hantera negativa upplevelser. Elevernas risknivå ökar 
när livsstress och belastande händelser ökar i antal och avtar när skyddande förhållanden 
verkar t.ex. i form av positiv fostran, stöd samt utveckling av en känsla av att vara uppskattad 
och värdefull. 
 
 
2.2.1  Att möta barn i svårigheter   
 
Utholm (2003a) tar upp föräldrars och barns behov av stöd och uppmuntran. Barn med någon 
form av funktionshinder har behov av personal som har pedagogisk fantasi och förståelse för 
dess svårigheter men också kunskaper om normalitet och avvikelser. En medveten personal är 
varken överbeskyddande eller ställer för låga krav. Det trauma för barn och föräldrar som ett 
misslyckande innebär kan oftast förebyggas med god planering och en god förberedelse för 
den personalgrupp som skall ta hand om barnet. I yrkesrollen finns ett ansvar gentemot 
barnens tillit och tilltro till deras förmåga att växa.  
   Barn med utvecklingsstörning följer i stort sett ett normalt utvecklingsmönster, när det 
gäller utvecklingen av känslor och förmågor. Personal har därför stor nytta av att skaffa sig 
kunskaper och erfarenheter av barns utveckling och att vaksamt följa barnets utveckling. Det 
är av stor vikt att ge träning och stimulans på rätt nivå, anpassad till individen (Utholm, 
2003b).  
   Barn med autism saknar i större eller mindre utsträckning förmågan till fantasi, empati, 
symbolisering och att kunna se helheter och sammanhang. Om en integrering skall fungera 
måste mötet ske på barnets nivå. Undervisningen skall vara noggrant planerad och syfta till att 
stärka barnets kontakt och kommunikationsförmåga men barnet skall också ha möjlighet att 
dra sig undan, när så behövs. Det är viktigt att gruppen har fasta rutiner under långa perioder. 
Förändringar måste ske i små steg för att inte skapa oro, samtidigt som det är viktigt att barnet 
får lära sig att världen är föränderlig (Utholm, 2003c). 
   Blücher (2003), anser att barn med hörselskada har stora möjligheter till en normal 
utveckling av sina inneboende förmågor under förutsättning att barnet kan uppfatta det språk 
som används i omgivningen.  Det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnet utvecklas och 
trivs i en vanlig barngrupp och hur kamratkontakterna utvecklas.  En bra hjälp för barnet kan 
vara att ta bort störande ljud och ekon med hjälp av ljuddämpade plattor i taket, ommöblering, 
gardiner och draperier. Var barnet är placerat vid gruppsamlingar har även stor betydelse och 
att barnet kan se ansikte och mun på den som talar.   
   Petersson (2003) skriver att det är en lång process, innan vi kan vända uppmärksamheten 
från alla svårigheter till att se de positiva sidorna. Viktigast är att se till barnet som helhet, 
tillvarata och utnyttja de starka sidorna i dess personlighet och utveckla eller kompensera de 
svaga. Varje förmåga bör därför tillvaratas. Detta gäller oavsett vilket kommunikationssätt 
barnet använder sig av. Barnets spontana försök till kommunikation bör korrigeras utifrån 
stigande ålder och insikt. Språket är en del av hela barnets utveckling med nära koppling till 
motorik, perception (uppfattningsförmåga) och beteende. Det övergripande pedagogiska 
målet måste vara att stötta hela barnets utveckling. ”Det viktigaste är att stimulera barnets 
intresse för språk, att sätta språk i förbindelse med alla dagliga aktiviteter och att använda sig 
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av alla sinnen.” (s.176) 
   Faktorer som motivation, begåvning eller social status är svåra för oss lärare att påverka. 
Det som vi däremot kan påverka är undervisningen i skolan. Kompetenta pedagoger utgår 
från elevernas behov. Det finns många faktorer, som har en gynnsam inverkan på 
undervisningen. Pennington (1989) tar upp två olika perspektiv, ett pessimistiskt, icke 
empatiskt, monokulturellt perspektiv och ett optimistiskt, empatiskt, mångkulturellt 
perspektiv. I det senare perspektivet ser lärarna att eleverna kommer till skolan med olika 
kunskaper och olika behov.  
   Sjökvist (1997) och Öhlmér (2001) tar upp faktorer som är betydelsefulla för att få en skola 
som kan stötta elever i svårigheter såsom gruppsammansättningen, interaktionen mellan 
gruppmedlemmar, miljön, kompetensen, arbetssättet och utvärdering. De betonar att mer 
resurser inte behöver handla om mer pengar utan också om ett positivt bemötande och 
förhållningssätt. En viktig förutsättning för att ge barn i svårighet rätt stöd är att arbeta på rätt 
nivå. Åtgärder på olika plan kan behövas, såsom exempelvis på organisations-, grupp- 
och/eller individnivå. Inlärningssvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer men 
barnet/eleven är främst barn med särskilda styrkor. Det är utifrån dessa styrkor som vi måste 
bygga. Åtgärderna skall styras av det enskilda barnets/elevens behov. Eleven skall stå i 
centrum för lärarens arbete. För att arbetet skall lyckas krävs en positiv människosyn; att tro 
på elevens inneboende vilja och möjlighet till utveckling. Förutsättningar som också är 
viktiga är pedagogisk kompetens och kunskap om olika funktionshinder. 
   Ogden (1991) menar att centrala komponenter i skolans stödinsatser för elever i svårigheter 
är anpassad undervisning, struktur, omsorg, systematisk återkoppling på eget beteende och ett 
helhetsperspektiv, vilket innefattar både den fysiska och psykosociala miljön. 
    
 
2.2.2  Specialpedagogisk kompetens 
 
Enligt regeringens proposition (1999/2000:135) är specialpedagogik ett kunskapsområde 
inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken inom områden där 
avvikelser definieras och ges uttryck. Barn och elever kommer till förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen med olika bakgrund och förutsättningar. Undervisningen måste anpassas 
därefter. Utifrån detta behov behöver grundutbildningen fokusera på villkoren för att elever i 
svårigheter skall kunna ingå i en gemenskap. Det är viktigt att lärare har en grund att stå på 
och kan identifiera de mest förekommande problemsituationerna. Grundläggande 
specialpedagogiska kunskaper bör ingå i det allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen. 
Behovet av en fördjupad specialpedagogisk kompetens bör kunna tillgodoses i alla skolformer 
genom att lärare får möjlighet att genomgå specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och 
avlägga examen som specialpedagog. Utbildningen bör ha en tydlig specialpedagogisk 
forskningsanknytning (a.a). 
   I förordning 2001:23 (SFS 1993:100) står skrivet, att studenten skall ha de 
specialpedagogiska kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med 
barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller 
habilitering/rehabilitering. Dessutom skall studenten kunna identifiera, analysera och delta i 
arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och 
lärandemiljöer, genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 
organisations-, grupp- och individnivå, utforma och delta i arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla 
verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer, utveckla principer och former för 
pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, vara en kvalificerad samtalspartner och 
rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kolleger och andra yrkesutövare, 
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genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i lokala skolans utveckling för att kunna 
möta behoven hos alla elever.  
   Regeringen lade fram propositionen En ny lärarutbildning för grundskolan (1984/85:122) 
och beslut om en ny grundskollärarutbildning fattades samma år. Det förordades att den nya 
utbildningen skulle ge lärare en specialpedagogisk beredskap. Denna beredskap var tänkt att 
erhållas inom ramen för 10 poäng specialpedagogik i grundskollärarutbildningen. Intentionen 
var att alla lärare skulle ha en baskunskap om elever i behov av särskilt stöd i skolan. Denna 
elementära baskunskap skulle kompletteras med specialpedagogens djupare kunskap.  
    Malmgren (2002) har fått resultat i sin avhandling som tyder på att förändring av 
specialpedagogisk verksamhet inte kunnat genomföras. Specialpedagogers möjligheter att 
själva skapa sig en yrkesplattform förbises. Denna bestäms istället av skolledningen eller 
kommunen. De skolor, där specialpedagogerna i undersökningen är verksamma, förväntar sig 
en speciallärare och kunskapen om specialpedagogens egentliga roll är så gott som obefintlig. 
Gemensamt för beskrivning av arbetssituationen, är undervisning i mindre grupper, där 
principen för gruppsammansättningen har utgått ifrån elevers kunskapsmässiga nivå. 
Specialpedagogerna i undersökningen upplevde att det var ganska vanligt med situationer, där 
samspelet mellan lärare och en eller ett par elever i klassrummet inte fungerade, vilket 
påverkade eleverna, klassklimatet och lärandet negativt. Ett specialpedagogiskt synsätt 
(samförstånd om individers olikheter och hur detta påverkar skolsituationen) även hos lärare 
och övrig skolpersonal skulle innebära, menar Malmgren, att fler problem kunde lösas på den 
nivå där de uppstår. Integrering/segregering av elever diskuteras som en resursfråga. Flera av 
de intervjuade upplevde att många elever får svårigheter pga. att lärarna inte anpassar sin 
undervisning till eleverna och att det finns struktur- eller resursrelaterade brister som gör att 
eleven inte kan få hjälp av specialpedagogen inom klassens ram. För detta krävs lämpliga 
lokaler, utbildad personal, olika arbetsmetoder och varierande arbetsmaterial, menar 
speciallärarna.  
 
 
2.2.3  Internationella och nationella styrdokument  
    
Vi utgår från de globala mål som utformats i internationella sammanhang och avslutar med de 
nationella mål som finns i Skollagen, Grundskoleförordningen och i våra läroplaner. Fokus 
för de texter vi valt ligger på vilka intentioner som finns, för att ta tillvara på alla elevers 
möjligheter mot en inkluderande skola, en skola för alla. 
 
 
2.2.3.1  Internationella styrdokument 
 
FN: s konvention om barnets rättigheter (1990) säger att barn med olika slags handikapp, 
skall ha rätt att leva ett fullvärdigt liv, få möjligheter att delta aktivt i samhället och få en 
utbildning som utvecklar alla barnets förmågor maximalt (Artikel 29: 1a).  
   FN: s standardregler om funktionshindrades rättigheter (1993) uppmanar alla länder att 
försäkra sig om att utbildningsväsendet på alla sätt återspeglar principen om full delaktighet       
   Ur Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994) om principer, inriktning och 
praxis står det i andra stycket att elever med behov av särskilt stöd skall ha tillgång till de 
ordinarie skolorna. Dessa skall möta elevens behov i en välkomnande miljö, för att skapa en 
skola för alla barn.  
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2.2.3.2  Nationella styrdokument 
 
I läroplanen för förskolan betonas att alla som arbetar inom verksamheten skall samarbeta för 
att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Särskilt skall de barn som av olika 
skäl behöver stöd i sin utveckling uppmärksammas. Barnen skall utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Barnen skall få stöd 
och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, samt i sin motoriska utveckling. 
Personalen skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
matematik (Utbildningsdepartementet, 1998b). 
   I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står 
skrivet, att all undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Personal, 
som är verksam inom förskoleklass, skola och fritidshem, skall ta tillvara på elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper och stöd skall ges till elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. Vidare betonas lärarens ansvar att utgå från varje elevs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Dessutom skall läraren stärka elevens vilja 
att lära, stödja elevens tillit till den egna förmågan och stimulera, handleda och ge särskilt stöd 
till elever i svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1998a). 
   I Skollagen finns föreskrifter för både skola, förskoleverksamhet, förskoleklass och 
skolbarnomsorg, där det klart framgår att elever skall få kunskaper, färdigheter samt stimulans 
till utveckling och lärande, samtidigt som hänsyn skall tas till varje elevs speciella behov och 
stödinsatser (Utbildningsdepartementet, 1985). 
   I Grundskoleförordningens 5 kap. 5 § (Utbildningsdepartementet, 2000) ges anvisningar om 
olika slag av stödåtgärder. Elever med särskilda behov skall få specialpedagogisk hjälp, i 
första hand inom sin klass eller grupp. Endast om det finns särskilda skäl, får eleven ingå i en 
särskild undervisningsgrupp. Vid all undervisning utanför elevens ordinarie klass eller grupp 
måste alltid samråd med elev och vårdnadshavare ingå.  
 
 
2.2.4  En skola för alla 
 
Under 1990-talet genomfördes en decentralisering inom det svenska utbildningsväsendet. 
Kommunerna har nu övertagit det ansvar för den obligatoriska grundskolan, den frivilliga 
gymnasieskolan och särskolan som förut låg hos stat och landsting. Denna förändring gjordes 
bl.a. för att underlätta utvecklingen mot "en skola för alla", där alla elever oavsett bakgrund är 
välkomna.  I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande LUK 99, uppmanas vi att se elevers 
olikheter som en resurs i skolans pedagogiska arbete. Skolans och förskolans personal bör se 
det som en utmaning att kunna hantera det faktum, att alla elever kommer till skolan med 
olika behov, förutsättningar, erfarenheter och kunskaper. (SOU 1999:63, s.192) 
    I den årliga lägesbedömningen ger Skolverket (2003) en samlad bild av utvecklingen inom 
barnomsorg, skola och vuxenutbildning, och ger samtidigt förslag på vilka åtgärder som skall 
prioriteras. Bedömningen bygger på Skolverkets utredningar, forskarrön och andra aktörers 
studier. Några av de slutsatser som redovisas, var att både lärartäthet och antalet 
specialpedagoger ökat, samtidigt som utredarna tror att det i fortsättningen kommer att bli 
svårt att rekrytera behörig personal inom alla skolformer. Det är fortfarande stora 
kvalitetsskillnader mellan olika skolor och mellan olika elevers skolresultat. 
Framgångsreceptet är, menar kommittén, att skapa likvärdiga skolor och goda relationer 
mellan vuxna och unga. 
   En kunskapsöversikt från Myndigheten för skolutveckling (2003) är baserad på aktuell 
forskning och beprövad erfarenhet, när det handlar om språk, språkutveckling och 
kommunikation. Deras resultat kan användas som riktlinjer för all pedagogisk verksamhet 
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oavsett vilket ämne eller vilka åldrar som undervisas. Expertgruppen framhåller starkt vikten 
av att skapa goda arbets-/lärmiljöer för att nå målet om en likvärdig skola för alla barn. Det är 
viktigt att utgå från varje individs speciella förutsättningar, behov och intressen för att skapa 
ett kreativt "meningsskapande" (lärande).  Det är också viktigt, att börja tidigt med att 
utveckla fonologisk medvetenhet, där fantasifulla och kreativa övningar ingår, liksom en 
iordningställd lärmiljö, där eleverna kan lära med olika sinnen. Lärandet skall vara 
meningsfullt och i ett sammanhang, där klara mål och en bestämd mottagare finns, allt för att 
hålla kvar den viktiga lusten att lära. Pedagogerna bör vara väl bevandrade i de forum som 
finns för elevers kunskapssökande, som bibliotek och Internet, och om skoldatanätets utbud 
för sitt eget kunskapssökande.
   I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidsverksamhet (Utbildningsdepartementet, 
1998) under rubriken ”En likvärdig utbildning” står skrivet att eftersom elever av olika 
anledningar, kan ha svårt att nå målen, så måste undervisningen göras olika för varje individ.  
   Liljegren (2001) skriver utifrån läroplanens mål om ”En likvärdig utbildning” 
(Utbildningsdepartementet, 1998), att skolpersonal har ett ansvar för att det skapas 
förhållningssätt och metoder som når alla elever och ger dem möjlighet till optimal personlig, 
social och intellektuell utveckling. Till detta krävs tillgång till både variation och fördjupning 
i kunskaper och arbetssätt. Förutom ämnesteoretisk kunskap blir även pedagogiska, 
utvecklingspsykologiska och socialpsykologiska kunskaper väsentliga för måluppfyllelse.   
   När det gäller frågan om segregering (avskiljande), så finner Helldin (2000), att det ofta blir 
en fråga om att väga fördelar mot nackdelar för eleven. De problem som den segregerade 
miljön skapar för eleven, är att den sociala gemenskapen minskar. När trycket blir för stort 
från/på omgivningen, avskiljs eleven. Segregationen möjliggör då skyddad undervisning till 
priset av det sociala.  
   Sandén (2000), menar tvärtemot Helldin, i sin avhandling om skoldaghemmens betydelse, 
att segregering av elever kan förbättra både självbild och jag - uppfattning. Från att ha känt sig 
annorlunda än andra i ett utanförskap sker en positiv utveckling mot en känsla av kompetens 
och social samspelsförmåga. Orsaken till detta var att lärarna hade tid och kompetens att utgå 
från det barnet var bra på och därmed medverkade de också till att barnets starka sidor 
utvecklades. Vistelse på skoldaghem har gynnat elever i behov av särskilt stöd. De har känt 
sig trygga och också känt att de dög som de var.  
   Tideman m.fl. (2004) menar att det är viktigt att förhindra segregering annars kan resultatet 
bli att vi först ägnar tid och energi åt att sortera elever för att sen vara tvungna att ägna tid och 
kraft på att få ihop de segregerade igen (dvs. integrera). Om vi skall nå målet "en skola för 
alla" behövs en kraftfull satsning på utbildning, utvecklingsarbete, forskning, nätverk, 
lärarfortbildning och möten under temat en inkluderande skola. Även spjutspetsskolor som 
kan fungera som bra föredömen behövs, liksom lärare som tillåts forska inom sin egen 
praktik. ”En grundläggande värdering bakom visionen om en skola för alla ligger tanken om 
att mångfald är något eftersträvansvärt och positivt. Människors olika förmågor och sätt att 
fungera skall inte utgöra ett problem utan tvärtom en tillgång". (s.229) 
   Rønsen och Buli (2001) skriver att det övergripande målet för undervisningen i Norge skall 
vara, att en likvärdig utbildning ges i en inkluderande gemenskap, där varje enskild individ är 
värdefull och att de som så behöver tilldelas de resurser som krävs för detta. Läroplansverket 
L-97 skriver om en likvärdig utbildning, att alla människor är unika och att individuella 
skillnader gör samhället rikt av mångfald.  
 
 
 
 
 

"Oppfostringen skal bygge på det syn at mennesker er 
likverdige, og menneskeverdet är okrenkelig. Den skal 
befeste troen på at alle er unike. Enhver kan videre i sin 
egen vokster, og individuell egenart gjør samfunnet rikt og 
mangfoldig” (s.17). 
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De menar vidare att integrering och inkludering ofta jämställs som begrepp, men att 
integrering och inkludering skiljer sig på så sätt att inkludering innefattar ett synsätt, där alla 
elever tillhör sin skola från början, och att det är skolans uppgift att möta varje barn på rätt 
sätt, medan integrering innebär att vi från början definierar eleven som någon utanför, som 
vill in i skolan.  I arbetet mot en inkluderande skolmiljö är det viktigt att lära känna eleverna, 
arbeta med den sociala miljön, låta eleverna känna att de lyckas och använda varierade och 
otraditionella arbetssätt. Mycket kraft bör läggas på att bygga upp en tolerans för olikheter, 
upprätta ett specialpedagogiskt team och att använda den specialpedagogiska resursen som 
utvecklare mot en skola för alla. Det krävs också ett tätt samarbete mellan kollegor och med 
föräldrar (a.a.). 
   Saloviita (2003) framhåller att en skola öppen för alla utvecklas när skolan använder sina 
resurser för att skapa en miljö där alla barn lär sig tillsammans som accepterade och 
respekterade medlemmar. För att vända olikheter till resurser krävs av skolan att den från 
grunden ändrar sin praxis och sina antaganden. En skola öppen för alla välkomnar alla barn, 
respekterar alla, förverkligar individuell undervisning, införlivar de stödfunktioner som krävs 
i undervisningen, betonar familjens delaktighet och baserar sig på samarbetet mellan all 
personal, elever, föräldrar och övriga sakkunniga.  
   Gee (2002) bemöter den kritik, som framförts mot inkluderande skolor, att elever tvingas 
arbeta med samma uppgifter, på samma nivå och att elever i svårigheter inte skulle få de 
resurser de behöver. Tvärtom, menar Gee, när hon framhåller att en inkluderande skola ser 
varje elevs unika förmågor, och möter eleven på en individuell basis. I en inkluderande 
skolmiljö ses individens olikheter som en resurs, istället för ett problem som väntar på att bli 
löst. 
 
 
 
 
 
 
 
Hon konstaterar, at
våra klassrum och
tillsammans underv
stora framgångar i 
och när introduceri
hur läraren genom
bemästringen av ny
för elever i olika s
båda bygger på var
vi skall lyckas med
Arbetslagens arbete
expertkunskaper. D
"se" eleverna med o
  
   
2.2.5  God inlärnin
 
För att lyckas bra 
gäller i klassrumme
rätta i skolan. En u
hand i den mer spo
"Inclusive collaborative classrooms hold the greatest opportunity 
for varied abilities, and talents, and varied ways of learning and 
knowing (associated with gender,culture,learning history and 
emotional makeup) to be seen as a gift that should be celebrated, 
as opposed to problems to be dealt with" (p.124).  
t om vi accepterar det faktum, att alla barn och ungdomar ingår i vår skola, 
 i vårt samhälle, så blir vi tvingade att tänka över, hur vi på bästa sätt 
isar och stöttar till elevernas bästa. Hon förklarar Montessorimodellens 
dag, med att den tillhandahåller systematiska redskap för läraren för hur 
ng av nya aktiviteter skall ske eller hur nya färdigheter skall tränas, samt 
 att använda sig av det eleven redan kan, förenklar lärandet och 
a kunskaper. Montessoriklassrummen tillhandahåller en utmärkt läromiljö 
vårigheter pga. det individuella arbetssättet och färdighetsträningen, som 
je elevs unika förutsättningar, menar Gee. Slutligen framhåller hon, att om 
 att nå en skola för alla, är det viktigt att all skolpersonal arbetar i lag. 
 blir mest effektivt om de olika personer som ingår är olika och har olika 
etta medför att kompetens och kvalité ökar samtidigt som arbetslaget kan 
lika ögon, när det blir dags att fatta olika beslut. 

gsmiljö     

i skolan måste barn förstå och kunna följa de språkliga spelregler, som 
t. Barn med olika social bakgrund har olika förutsättningar att finna sig till 
tvecklande miljö i skolan är viktig. Det utvecklande arbetet sker i första 
ntana verksamheten, inte i de traditionella samlingarna. I skolan pågår ett 
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utvecklingsarbete inriktat mot lek, lärande och kommunikation i former som ligger närmare 
barnens egna erfarenheter (SOU 1997:1089). 
   En viktig förutsättning för en bra inlärningsmiljö är att skolans lärare har tillräckliga 
kunskaper om elevers olikheter och behov. För de lärare som inte fått den nödvändiga 
kunskapen i sin grundutbildning, måste myndigheterna skapa förutsättningar för 
kunskapsuppdatering genom erbjudande om fortbildning. Men enbart kunskaper är inte 
tillräckliga för att skapa en god inlärningsmiljö. Elevernas grundläggande behov av trygghet 
och kärlek måste tillgodoses samt att undervisningen läggs upp så att eleverna får uppleva att 
de lyckas. De mest lyckade metoderna ger utrymme för en ”en–till–en" relation mellan lärare 
och elev. Detta skapar tillit mellan elev och lärare, samt värme och ömsesidighet (Høien & 
Lundberg, 1999). 
   Björk och Liberg (2004) beskriver hur en bra klassrumsmiljö bör vara för att stimulera till 
läsning och skrivning. Det bör finnas olika aktivitetsplatser. Dels en större, öppen yta, där 
samlingar i olika grupperingar kan ske, för att samtala, redovisa eller läsa högt. Dessutom bör 
det finnas läsplatser, där läsning kan ske både enskilt och i små grupper. Det bör finnas en 
plats med bandspelare och hörlurar, där barnet kan lyssna på musik eller inspelad text. Allt 
material för skrivande och läsande skall vara praktiskt ordnat, väl synligt och lätt åtkomligt 
för barnen. Det skall finnas tillgång till datorer, så att eleverna redan vid skolstarten lär sig 
använda datorer som ett stimulerande redskap i den viktiga skrivprocessen. Miljön skall 
uppmuntra till ett aktivt användande av språket i samspel med andra, där böcker och material 
stimulerar till ett utforskande arbetssätt. 
   Gunnarsson (1999) har i sin avhandling relationer som det viktigaste nyckelordet. Han visar 
att ”problemelever” (ff.uttryck) ser relationer (till kamrater och vuxna), undervisningsmetoder 
och innehåll i undervisningen som de största problemen. Han menar att alla lärare måste 
skapa en utvecklande läromiljö där eleverna är delaktiga. Genom att skapa en yttre kontroll, 
som innebär ömsesidig respekt för regler och varandra, blir eleverna trygga. Den yttre 
kontrollen krävs för att skolmiljön skall upplevas som rättvis och demokratisk för eleverna. 
Om elever har möjlighet att påverka undervisningens metoder och innehåll, i dialog med 
vuxna och andra elever, skapas en inre frihet hos eleven, menar Gunnarsson. Yttre kontroll 
och inre frihet måste vara sammanlänkade, det ena kan inte fungera utan det andra. Så skapas 
en rättvis skola, menar han.  
   Helldin (2000) tar upp skolmiljön genom att peka på den kritik som riktats mot de 
specialpedagogiska insatserna, både praktiskt och teoretiskt. Det mest kritiserade har varit den 
praktiska dugligheten, alltså det pedagogiska handlandet/innehållet och organisationen av 
miljön runt eleverna. Den teoretiska kritiken har mest handlat om att specialpedagoger ”kör 
på” efter gammal vana utan reflektion eller kritisk hållning till det arbete som utförs. I sina 
resultat beskriver Helldin hur specialpedagogerna ser på sin verksamhet idag och hur de 
skulle vilja att den fungerade. De flesta tillfrågade i studien känner ett starkt behov av 
förändring men tycker att deras arbetstid går åt till akuta insatser och att deras visioner oftast 
måste ställas på väntelistan. Studien visar att det ofta är organisationen som sätter käppar i 
hjulet. I ett förändringsarbete så är det ofta omgivningens krafter eller ramar som ställer till 
problem. Sådana ramar kan vara ekonomi, ledning, lokaler, kommunens policy eller 
föräldrapåverkan. 
   Lpo 94 betonar lärarens roll som en läroprocessernas arkitekt, vilket Sandén (2000) tolkar 
som att läraren är den som skapar miljöer där lärande äger rum. Då måste också läraren ges 
förutsättningar i form av lämpliga lokaler och kunniga medhjälpare.  
   Liberg (2003) menar, att grunden till att överhuvudtaget vilja använda vårt språk för att 
skapa mening, vilar på åtminstone tre ben. För det första att ämnet är relevant och berör oss. 
För det andra att vi ingår i ett socialt sammanhang och känner ett ömsesidigt deltagande med 
andra och för det tredje att vi kan känna delaktighet och ansvar för ett meningsskapande. 
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Relevans, ömsesidighet och delaktighet blir då tillsammans en röd tråd, som skapar mening. 
Mångfald och olikheter är starka krafter för utveckling av den röda tråden. När denna 
mångfald av tankar, idéer, föreställningar och förhållningssätt får mötas i dialog, skapas i sin 
tur nya tankar, idéer och slutligen ny kunskap. Om alla tycker likadant stagnerar 
meningsskapandet. Strukturer, som rör innehåll, uttrycksformer, interaktion, aktion och 
reflektion stödjer och förbättrar meningsskapandet, samt skapar didaktiska frågor. Vi måste 
fråga oss hur det ser ut i våra egna pedagogiska verksamheter när det gäller de här 
strukturerna och fundera över hur dessa kan förbättras eller byggas ut, så att de blir ett ännu 
bättre stöd i barns och ungdomars fortsatta utveckling, menar Liberg. 
   Wiklund (2001) skildrar i sin bok hur musik och rörelse på olika sätt har betydelse för barns 
utveckling. Hon vill väcka diskussion om hur skolan klarar av att ta tillvara på kreativiteten 
hos eleverna och hur unga människor kan ges möjligheter att "få vara med hela sig själv". 
   Skolverket har nyligen presenterat den tredje stora studien av svensk grundskola på kort tid, 
TIMSS. I oktober 2004 kom den nationella utvärderingen av skolan, NU-03 och i december 
2004 kom resultaten från PISA-2003. NU-studien och TIMSS visar på en kraftig 
kunskapsnedgång medan PISA visar att svenska 15-åringars läsförståelse och kunnande i 
matematik, problemlösning och naturkunskap ligger över genomsnittet i OECD-länderna. De 
svenska elevernas styrka är läsförståelse där endast fyra OECD-länder, Finland, Korea, 
Kanada och Australien hade bättre resultat. Svenska elever har god kommunikativ förmåga i 
både svenska och engelska. De sociala målen i läroplanen visar sig ha fått bra genomslag. 
Eleverna trivs i skolan och tycker skolan är viktig. De uppskattar sina lärare liksom lärarna 
uppskattar sina elever. Sverige ligger i topp när det gäller skolklimat och trivsel vilket är 
glädjande samtidigt som studien konstaterar att de svenska eleverna är sämst på att komma i 
tid till lektionerna. Skolverket kommer under våren att presentera sina rekommenderade 
åtgärder, där de utgår från hur tydliga våra styrdokument är, hur lärarkompetens/fortbildning 
ser ut samt vilken kvalité undervisningen har. 
 
 
2.3  Teoretiska perspektiv    
      
I vår studie utgår vi från centrala begrepp som människans behov, förmågor och olikheter. 
Bemötandet är viktigt i en social gemenskap, där eleven sätts i centrum och en känsla av 
kompetens byggs upp för en optimal utveckling. Vi utgår från bemötandet och att det 
förhållningssätt vi har, när vi kommunicerar med andra skall ge en positiv respons. I teorin 
utgår vi från den gyllene regeln i Bibeln (Matt.7: 12) som säger, att så som du vill att andra 
skall göra mot dig, så skall du också göra mot andra (fri tolkning). Vi menar att barnet måste 
sättas i centrum inom all pedagogisk verksamhet och att allt lärande stimuleras av 
multisensorisk träning. Vi vill här referera till tre samtida pedagoger som stödjer vår 
utgångspunkt. Vygotsky studerade språkutveckling och hur det påverkade människans 
intellektuella utveckling. Barnets språkutveckling och därmed barnets intellekt, kräver enligt 
Vygotsky att vuxna är närvarande som intresserar sig och agerar handledare för barnet. 
Vygotsky framförde idén att språkutveckling och även intellektuell utveckling är socialt 
förankrade (Vygotsky, 1962). Han menade att om barnet omges av vuxna, som hjälper barnet 
i situationer som det inte klarar själv, t ex att räkna pärlor på en kulram eller att mäta upp 
ingredienser till en maträtt, så utvecklar barnet sina färdigheter och kan så småningom göra 
det själv. Individens mentala utveckling kan bara förstås som ett samspel med den sociala 
omgivningen. Barnet måste ha ett utvecklingsområde som han/hon är nära att erövra. Utifrån 
ledtrådar eller tillsammans med en mer kunnig person kommer då uppgifter att kunna lösas. 
Utvecklingspotentialen som varje barn har finns mellan den egna möjligheten att lösa problem 
spontant och den möjlighet som ges i samverkan med andra. För att ett effektivt lärande skall 
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utvecklas, krävs även en medvetenhet om sin egen inlärningsstil, sina kognitiva verktyg. Då 
kan lärandet aktivt utvecklas enligt Vygotsky. 
http://www.e.kth.se/org/emission/2004/1/pedagogik.html. 2005-05-18 
   Piaget satte barnet i centrum och menade, att människan liksom djuren måste anpassa sig till 
sin omgivning. Piaget introducerade en teori om att människan genomgår fyra stadier i sin 
intellektuella utveckling och att de minsta barnen lär sig genom sina sinnen och sina rörelser. 
Han intresserade sig framförallt för hur barn i olika åldrar tar till sig kunskap, och vilken 
påverkan den sociala miljön har för barnets utveckling. Han betonar vidare att det är barnet 
självt som skapar och konstruerar förståelse, dvs. bildar kunskap. Barnet tolkar och skapar 
mening och innebörd i den information och erfarenhet det får. Förståelsen är alltid avhängigt 
tidigare erfarenheter och insikter. Olika barn uppfattar utifrån detta perspektiv sin omvärld på 
olika sätt. (http://encarta.msn.com/encyclopedia_761560870/Piaget_Jean.html. 2005-02-19)  
   Piaget inspirerade Maria Montessori till att använda sinnestränande material, när hon som 
Italiens första kvinnliga läkare, arbetade med utvecklingsstörda barn. Hon fann att barn under 
olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap och insåg det värdefulla i 
att ta till vara dessa, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. Montessori satte 
barnet i centrum och menade att lärarens viktigaste uppgift är att observera barnet och vara 
uppmärksam på varje barns behov. För att kunna möta barns behov av aktivitet utvecklade 
hon material för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. Hennes matematiska, 
språkliga och sinnestränande material används fortfarande i alla montessoriskolor över hela 
världen. Hon menar att barnet genom sina sinnen upptäcker världen och får ny kunskap. Vårt 
arbete som vuxna skall syfta till att hjälpa barnet i dess utveckling. Det är barnet som formar 
sig till framtidens människa och det är samhällets skyldighet att ta hänsyn till barnet, erkänna 
deras rättigheter och sörja för deras behov. Vi måste bygga upp en miljö runt barnet som 
främjar social utveckling. En miljö, där barnet genom samarbete tränar sig i att bli 
självständig och förbättrar sin självkänsla. Ett barn kan bara utvecklas genom att använda sina 
egna förmågor, menar hon. (Montessori, 1992). 
   Eriksson (1986) betonar betydelsen av en social miljö, där barnets förmågor och intressen 
uppmärksammas och ger den känsla av kompetens, som behövs för optimal utveckling. 
Barnet behöver känna sig lyckad och duktig i jämförelse med andra, annars kan det känna sig 
underlägset och dessutom kan en motvilja till allt det skolan representerar skapas. Om barnet 
möts på sin egen nivå och får uppgifter som inte är för lätta och inte är för svåra, kommer dess 
företagsamhet att utvecklas. Människan själv har förmågan att lösa de kriser hon möter och 
därmed skapa sin egen identitet och framtid, om förutsättningar ges. Erikssons optimistiska 
synsätt har länge fungerat som ett stöd för pedagoger, som arbetar med barn i svårigheter.  
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3  Metod 
 
Nedan redogör vi för våra metod- och etiska överväganden. Därefter förklarar vi hur vi gjort 
vårt urval och sist beskriver vi hur vi genomförde studien och bearbetade det material vi fick 
fram  
 
 
3.1  Metodöverväganden 
 
Då vårt syfte och våra problemformuleringar klarnat var det dags att börja fundera över vilken 
metod vi skulle välja för vår undersökning. I valet mellan kvantitativ eller kvalitativ 
undersökning diskuterade vi för och nackdelar och hur vi på bästa sätt skulle kunna få svar på 
våra frågeställningar. Vi enades om att göra en kvalitativ undersökning, eftersom den passade 
bra till vårt syfte, som var att studera lärares uppfattning av elevers olikheter som resurs och 
hur lärares intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglas i den fysiska miljön. Vi ville även 
se hur den specialpedagogiska resursen användes. Befring (1994) menar, att den kvalitativa 
forskningen är inriktad på personliga upplevelser utifrån ett vidare förståelseperspektiv. Under 
vår utbildningstid har vi tidigare utfört två undersökningar, en kvantitativ och en kvalitativ 
undersökning. I den kvantitativa studien använde vi oss av enkäter och upplevde svårigheter 
vid insamlingen av dessa. I den kvalitativa undersökningen använde vi oss av intervjuer, 
vilket vi båda upplevde mer positivt. Direkt kontakt med informanten gav oss möjlighet att 
studera kroppsspråk och intonation samt ställa direkta följdfrågor vid oklarheter. Vi kunde 
också ta kontakt i efterhand om några frågeställningar uppstod vid vår analys. 
   Nästa steg blev att bestämma vilken sorts intervju vi skulle välja. Jensen (1995) skriver att 
riktigt öppna frågor ger informanten möjlighet att svara med sina egna ord och utifrån sina 
förutsättningar. Han/hon får möjlighet att välja dimension för att beskriva sin syn utifrån 
frågan. Burell och Kylén (2003) anser att fördelen med den mest strukturerade intervjun är att 
alla informanter får exakt samma frågor och svaren blir direkt jämförbara då frågorna är 
färdiga, noggrant förberedda och utformade i detalj. Däremot ges inte så stora möjligheter att 
ställa följdfrågor. Med utgångspunkt från vårt syfte och vår problemformulering valde vi att 
använda fokuserad intervju. Enligt Bell (2000) lämnas här en viss frihet för informanten att 
prata om det som är viktigt, men intervjun hålls ändå inom en viss struktur.  Strukturen bestod 
av åtta frågor men lämnade även utrymme för informanten att prata omkring frågorna och 
uttrycka de tankar som väcktes. Fördelen med en fokuserad intervju är att strukturen utformas 
i förväg och då blir analysen lättare att utföra, enligt Bell. May (2001) skriver, att den 
fokuserade intervjun även handlar om att bygga upp ett förtroende och skapa samarbetsvilja. 
Detta hade stor betydelse i vårt val av metod, då våra frågor kring attityder och 
förhållningssätt kunde upplevas som känsliga.  
   När väl strukturen för intervjun var lagd och vi kontrollerade syfte och frågeställningar ännu 
en gång, såg vi att vi inte skulle få svar på allt vi ville genom att enbart intervjua läraren. 
Läraren kan ju ha bra tankar och idéer kring hur det skall vara, men i vårt syfte ingick också 
att se på, dels hur den fysiska miljön var organiserad och dels hur läraren kommunicerade 
med sina elever. Därför bestämde vi oss för att även göra en direktobservation i klassrummet. 
Esaiasson (2003) menar, att det lämpar sig särskilt väl att göra observationer, när 
forskningsproblemet handlar om socialt samspel. En observation skiljer sig från exempelvis 
en intervju på så sätt, att den uppmärksammar det icke-verbala, det folk gör, istället för det 
verbala (som i en intervju), vad folk säger. Vid direktobservationer kan observatören ta rollen 
som fullständig observatör och försöker vara som en fluga på väggen, närvarande men utan att 
märkas eller ta rollen som fullständig deltagare, närvarande och delaktig i den sociala 
gemenskapen (Esaiasson, 2003).  Burell och Kylén (2003) skriver om skillnaden att delta som 
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observatör i en process eller ställa sig utanför. I ett deltagande perspektiv kan förståelsen öka 
men det finns en risk att situationen påverkar resultatet. Som utanförstående kan visserligen 
närvaron påverka situationen men chansen är större att se neutralt på processen. För att kunna 
se neutralt på de olika aktiviteterna i klassrummet valde vi därför att fungera som fullständiga 
observatörer och inte delta i några aktiviteter under själva observationstillfället. Enligt Befring 
(1994), använder sig forskaren sig själv som mätinstrument vid en observation, genom att 
titta, lyssna, känna, uppleva och registrera sina intryck. Han tar också upp vikten av att 
observatören är medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade meningar som kan 
påverka objektiviteten i de registreringar som görs.  
   För att hinna med att dokumentera det vi ville, gjorde vi ett strukturerat 
observationsschema. Detta var till hjälp när vi skulle sätta fokus på elevernas aktiviteter, 
lärarens roll och den fysiska miljön. Modellerna vi använde har vi fritt arbetat fram utifrån 
Kylén (197-?). För att få en snabbare översikt över vilka inlärningsstilar som stimulerades 
under observationstillfället, utarbetade vi först ett aktivitetsschema (se bilaga, s. 47). Lärarens 
kontakter med eleverna studerades via ett sociogram, där vi noterade hur ofta uppmuntran, 
beröm, frågor och tillsägelser förekom under observationstillfället (se bilaga, s. 46). Den 
fysiska miljön inklusive atmosfären i klassrummet kunde vi dokumentera genom en på 
förhand gjord tabell (se bilaga, s. 46). Bell (2000) menar, att för att kunna identifiera sådana 
aspekter som är relevanta för en undersökning krävs en observation med ett strukturerat 
tillvägagångssätt och med registrering av på förhand bestämda data. Vi valde också att 
komplettera vår observation med ett löpande protokoll för att få bättre underlag vid vår analys 
av resultaten. Esaiasson (2003) beskriver löpande protokoll som systematiska anteckningar, 
förda samtidigt som ett skeende följs. För att noggrant studera vad som händer under en 
period av fri sysselsättning kan därför löpande protokoll vara en användbar metod. På detta 
sätt kom vårt observationsschema att innehålla både kvantitativa data, då vi studerade lärarens 
roll (sociogrammet) plus den fysiska miljön och kvalitativa data, där vi såg på 
klassrumsatmosfär och elevaktiviteter. 
   Intervjun lade vi efter observationen för att på så sätt kunna ta upp frågor som dykt upp 
under observationstillfället. 
 
 
3.1.1  Etiska överväganden 
 
Vi följde Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer 
(1996) under hela studien. Detta innebar att vi tagit hänsyn till: 

1 Informationskravet som innebär att informanter skall informeras om syftet med 
forskningen. 

2 Samtyckeskravet som innebär att de som deltar bestämmer över sin medverkan och att 
de när som helst kan ångra sig och avbryta sitt deltagande. 

3 Konfidentialitetskravet som innebär att alla som ingår i undersökningen skall ges 
största möjliga konfidetialitet och att eventuella personuppgifter förvaras så att ingen 
obehörig kan ta del av dem. 

4 Nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna kommer endast att 
användas i studieändamål.  

   Eliasson (1995) menar att allt engagerat kunskapssökande tar sin början i något subjektivt 
upplevt. Personligt engagemang utgör en drivkraft i kunskapssökande men det är viktigt att 
vara medveten om att våra egna erfarenheter påverkar vår inlevelse och våra frågor som vi 
ställer. Vår uppgift blir att försöka se sammanhang och samband, försöka begripa, förklara 
och beskriva den sociala verklighet som omger lärare och elev. De perspektivval som vi gör 
skall vara medvetna och uttalade. Det är viktigt att respektera den kunskap som människor 
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utvecklar och använder i sitt vardagliga arbete men i undersökningen försöka se 
begränsningar som finns och villkor som begränsar.  
   En aspekt som Larsson (1993) tar upp är att skydda grupper så att de inte drabbas av de 
tolkningar och slutsatser som görs. Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser, som 
drabbar oskyldiga och att inte fuska med vad vi själva uppfattar som sant. I vår studie har vi 
flera gånger ändrat om i vår text för att förbättra trovärdigheten och anonymiteten. I figur 1 
(s.24) hade vi först med en kolumn, där vi skrev ut vilket län, varje lärare arbetade i. Vi valde 
att ta bort denna uppgift, eftersom vi tyckte det gav större anonymitet till våra informanter. I 
resultatdelen gav vi de citerade lärarna kodade namn, så att läsaren lättare skall kunna urskilja 
att olika personer har svarat. Detta tyckte vi gav större trovärdighet. När vi redovisade 
resultaten skola för skola, valde vi att kalla skolorna skola A, skola B, C osv. i ett första 
skede, men ändrade till skola 1, skola 2, 3 osv. för att på så vis undvika kopplingar till 
lärarnamnen, som börjar på A, B, C. 
 
 
3.2  Urval 
 
Vi började med att avgränsa vår intervjugrupp till sex lärare, då vår studie bestod av både 
observation och intervju. Materialet blev på detta sätt mer hanterbart vid vår analys av 
resultaten. Därefter bestämde vi att alla skulle arbeta i grundskolan med elever i år 1 - 5. Vid 
urvalet av lärare var det också viktigt för oss att få med lärare med olika lång erfarenhet, olika 
bakgrund och olika åldrar. Hälften av lärarna hade därför kort erfarenhet i yrket, 2 - 4,5 år, 
och hälften av lärarna hade lång erfarenhet, 14 - 31 år. Vi besökte lärare i två olika län, varav 
tre lärare i Skåne län och tre lärare i Östergötlands län. Lärarnas bakgrund varierade också, 
och representerade förskollärare med vidareutbildning, lågstadielärare, mellanstadielärare, 
samt mellanstadielärare med rektorsutbildning. 
Hälften av skolorna arbetade i åldershomogena grupper och hälften i åldersintegrerade 
grupper. Fem av skolorna var kommunala och en skola var en friskola med 
montessoripedagogik. I hälften av klasserna fanns det övervägande andraspråkselever och i 
hälften av klasserna hade eleverna svenska som sitt modersmål.  
 
 

Erfarenhet/lärarår Grundutbildning Vidareutbildning Pedagogiskt ansvar/år 
Förskollärare 9 år 
Lärare 14 år Förskollärare MaNo + Hi Klasslärare år 4 
Förskollärare 3 år 
Lärare 4,5 år Förskollärare 1-7 lärare MaNo 

Resurspedagog  
år 3 

Förskollärare 5 år 
Lärare 2 år Förskollärare 1-7 lärare Klasslärare år 3 

Lärare 31 år Lågstadielärare  
Klasslärare  
år 0-2 

Lärare 4,5 år 1-7 lärare  
Klasslärare 
 år 3-5 

Lärare 20 år 
Bitr. rektor 3 år Mellanstadielärare  Montessorilärare 

Bitr. rektor 
Ämneslärare  

 
              Figur 3.1 Informanters erfarenhet/lärarår, grundutbildning, vidareutbildning, pedagogiskt ansvar.  
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3.3  Genomförande 
 
Vi började med att ta kontakt med rektorer/skolchefer för att få tips på lärare med olika 
erfarenhet och i olika åldrar som skulle kunna ingå i vår intervjugrupp. Efter rektors 
godkännande skickade vi vårt brev, som belyste vår undersökning närmare (se bilaga, s. 47). 
Därefter kontaktades varje lärare per telefon och bestämde datum för observation och intervju. 
   Under observationerna användes strukturerade observationsscheman, löpande protokoll och 
sociogram (se bilaga, s 49-50).  Modellerna som användes har vi fritt arbetat fram utifrån 
Kylén (197-?).  Dessa var till hjälp när vi skulle sätta fokus på elevernas aktiviteter, lärarens 
roll och den fysiska miljön. Under observationerna var vi enbart observatörer. Läraren hade 
förberett eleverna på att vi skulle komma och att vi skulle sitta vid sidan av och endast iaktta, 
lyssna och göra noteringar. Det var viktigt för att inte eleverna skulle störa oss i 
observationstillfället. Observationen varade i ca en timma. I direkt anslutning lade vi 
intervjuerna med läraren. På så sätt kunde vi även ta upp frågeställningar för komplettering av 
observationen. I ett fall då en informant hade frånsagt sig uppdraget och en ny uppsöktes 
lades av tidsskäl observation och intervju under två dagar.  
   Vi valde att använda oss av bandspelare vid samtliga intervjuer. Eftersom en av oss bor i 
Skåne och en i Östergötland var vi tvungna att sköta bandspelaren själva vid intervjuerna. Det 
löste vi så, att vi först hade lite inledande småprat, och när själva intervjun började så startade 
vi bandspelaren och sedan fick den gå tills vi tyckte att vi var färdiga. Vi utgick ifrån våra 
intervjufrågor (se bilaga, s. 48) och valde att inte lämna ut dessa i förväg till våra informanter. 
Våra tankar kring detta var att vi ville ha lärarnas spontana tankar kring frågorna. Vi såg en 
viss risk med att lämna ut frågorna i förväg, eftersom lärarna då gavs tillfälle att läsa in sig på 
ämnet, vilket skulle påverka resultatet. Vid varje intervju satt vi avskilt med stängd dörr utan 
telefon i närheten. Det var också viktigt att avtala tider med lärarna i anslutning till 
skoldagens slut, så att inget annat kunde störa oss. Intervjuerna varade mellan 25-40 minuter. 
Vi avtalade även med informanten om att få återkomma per telefon, om något var oklart vid 
bearbetningen.  I våra etiska överväganden valde vi att kalla våra informanter för namn 
(Anders, Berit, Carl, Diana, Erika och Fabian) i resultatbeskrivningen, då urvalet är så litet att 
identifikation skulle vara möjlig.           
 
 
3.4  Bearbetning 
    
Vi skrev ut varje intervju samma dag som den gjorts, medan vi ännu hade en minnesbild av 
det som sagts. När detta arbete var klart skickades våra intervjuutskrifter till varandra. 
Därefter gicks materialet igenom fråga för fråga och i de svar som informanterna gett 
plockades det som var relevant för frågeställningen ut. Texterna lästes och bearbetades i sin 
helhet och utifrån sina delar upprepade gånger eftersom vi upptäckte att svaret på en fråga 
kunde finnas på olika ställen. Det var viktigt att all information skulle hamna på sin rätta 
plats. Observationerna skrevs även ut enskilt och därefter skickade vi dessa till varandra. Det 
blev därefter dags att träffas personligen på högskolan, där allt material från våra intervjuer 
och observationer sammanställdes och analyserades. Observationerna gicks noga igenom för 
att vi skulle hitta återkommande kategorier. De tre kategorier som bäst speglade materialet 
blev; förhållningssätt, klassrumsmiljö och elevaktiviteter. Här hade vi stor nytta av de 
observationsscheman vi gjort i förväg, där vi genom sociogrammen kunde jämföra lärarnas 
förhållningssätt, schemat över elevaktiviteter gav oss information om vilka olika 
inlärningsstilar som stimulerades och tabellen över tillgängligt utrymme/material gjorde att vi 
snabbt kunde få en överblick av hur den fysiska miljön var organiserad. Slutligen gjordes en 
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jämförelse mellan intervjusvaren och våra observationer. 
4  Resultatbeskrivning  
 
Vi börjar med att presentera resultatet från våra intervjuer, som kompletteras med utvalda 
citat för att ytterligare förstärka svaren. Därefter följer resultatet från våra observationer. 
Dessa sammanfattas under tre kategorier: förhållningssätt, klassrumsmiljö och elevaktiviteter. 
Vår resultatbeskrivning avslutas med en jämförelse/analys mellan observationerna och 
lärarnas intervjusvar samt hur vi gått tillväga vid själva bearbetningen av materialet. 
 
 
4.1  Resultat från våra intervjuer 
 
 
4.1.1  Elevers olikheter som en resurs i skolarbetet 
 
Alla elever har styrkor som behöver lyftas fram och alla elever behöver känna att de är en 
tillgång i klassen. Vi behöver bli duktiga på att låta elever lyftas av uppgifter, exempelvis 
specialintressen. Redovisningar inför klassen och uppträdande på exempelvis föräldramöten 
kan vara ett sätt att lyfta elever. Om en elev är bra på något skall han/hon få visa det, berätta 
och redovisa exempelvis sina specialarbeten.  
 
 De allra flesta eller alla vill jag säga, har ju några styrkor i sin 

personlighet som behöver lyftas fram. Det är viktigt att alla 
känner att de är en tillgång i klassen. Sen är det svårt att göra 
det här men det är jätteviktigt och jag jobbar för det. (Carl) 

 
 
 
 
Det är viktigt att bejaka olikheter och individualitet och arbeta med värdegrundsfrågor där 
fokus läggs på att barnens olikheter och alla människors olikheter är lika värda. Det är viktigt 
att arbeta med hur barn bemöter varandra och att kräva att barnen lyssnar på varandra. 
 

Det är att hela tiden arbeta efter det som står i 
värdegrunden. Att hela tiden tjata om att barns olikheter är 
lika värda. (Anders) 

 
 
 
 
Läraren bör ha ett förhållningssätt där frågorna är viktiga och där frågorna ställs så att alla 
röster blir hörda. En lärare använder elevernas kulturella olikheter som en resurs i 
religionsarbetet. Fler vuxna runt barnen behövs så att diskussioner kan föras kring hantering 
av svåra situationer och mötet med elever i svårigheter.  
 
 
4.1.2  Hinder och möjligheter i lärarens arbete för att möta elevers olikheter som en     
          resurs 
 
Flera av de tillfrågade, ungefär hälften av lärarna, hade svårt att se möjligheter. Hindren tog 
på olika sätt över.  
 

• Lärare behöver ha kännedom om olika pedagogiker och inlärningsstilar. En lärare 
menar att berättandet i skolan inte får glömmas bort. Idag arbetar elever mycket 
själva i klassrummen men det läraren berättar är lika viktigt.  
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• Läraren behöver ha tid till att observera eleverna. Vid observation synliggörs 
elevers behov och det blir lättare att ge uppgifter som stimulerar till utveckling.  

Lärare måste ha ett berättande också, en blandning av olika 
pedagogiker måste till eftersom barn lär sig på olika sätt. Jag tror inte 
att lärare kan de olika inlärningsstilarna. (Fabian) 

• Organisationen med åldersintegrering ger möjligheter för lärare med olika 
kompetenser att arbeta tillsammans kring eleverna. Det är också lättare att vara 
flexibel vid grupperingar av barnen. 

 
 
 
 
 
 
 

För min del så har den här organisationen med åldersintegrering bara vinster. Det 
är en stor fördel att få arbeta tillsammans när man har olika kompetenser… Vi är 
mycket flexibla när det gäller grupperingar av barnen, vi blandar mycket. (Diana) 

De hinder lärarna påtalar är: 
 

• Otillräckliga personalresurser, för många barn i svårigheter 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

•  Lokalerna be
ostört eller ar

 
 
 
 

• Tidsbristen s
se möjlighete

• Många orolig
informant.  

• Personliga hi
istället för m

• För många å
eleverna för s

 
 
4.1.3  Förslag på föränd
 

• Ökad persona
oftare, vilket 
klassrummet.

• En lärare ville
ett bättre skol

• Mer tid för pe
• Mer tid till re
 

 

Det finns begränsningar när det gäller resurser
med personal. Vi behöver vara mera personal i
vissa sammanhang då vi har barn med stora
behov. (Berit) 
gränsar, då det inte finns tillräckligt med platser, där elever kan sitta 
beta i mindre grupper.  

Jag kan känna att vårat hus är en begränsning och 
det har jag känt i alla år som jag jobbat här. (Berit)

ätter käppar i hjulet menar en av våra informanter. Ge sig tid till att 
rna.  
a elever som stör lektionerna, tar kraften ur lärarna, menar en annan 

nder, hinder som finns i ens eget huvud, väljer att bara se problem 
öjligheter 
rskurser i klasserna gör spridningen i kunskap och mognad hos 
tor. 

ringar för att kunna ta tillvara på elevers olikheter. 

ltäthet skulle innebära att eleverna kunde arbeta i mindre grupper 
påverkar kunskapskvalitén. Det skulle också bli en lugnare atmosfär i 
  
 ha tillbaka betyg i ordning och uppförande, vilket skulle resultera i 

klimat för alla.  
dagogiska diskussioner ur ett elevperspektiv efterlystes.  
flektion skulle innebära att möjligheter kom upp till ytan.  

Man måste försöka ge sig tid till att se möjligheterna.
(Carl) 
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• Önskemål om att arbetslagen hålls någotsånär intakta, eftersom det tar tid att 
arbeta ihop sig. Vid byte av personal i arbetslagen börjar nya processer/faser. Allt 
detta stjäl tid till konstruktiv planering. 

 
 
 
 

Jag har jobbat i ett arbetslag i ett år hela tiden och 
sen har det blivit nya och det tar på krafterna. (Berit)

• Åldershomogena grupper, så att spridningen mellan elevers kunskaper/mognad 
blir hanterbar 

• Gruppera eleverna efter deras olika lärstilar. 
 
 
 
 
 

Vi har möjlighet att jobba i mindre grupper men jag tror 
personligen att man skulle vinna mer på att ha åldershomogena 
grupper, och att dela in dem efter sina lärstilar.  (Erika) 

• Lägga all hemspråksundervisning efter skoltid, eller åtminstone en dag i veckan. 
Nu är skoldagarna splittrade och det är svårt att hitta stunder då alla är här. 

• Tid att tala med eleverna enskilt någon gång under veckan, vilket skulle underlätta 
arbetet både för läraren och för eleverna.  

• Använda elevernas skrivande, för att få elevernas enskilda bild. I skrivandet kan de 
få våga säga, uttrycka sig och bli bekräftade, var och en efter sina förutsättningar. 

• Arbeta mer med mångkulturella frågor vid fortbildningsdagar. 
• Lärare bör arbeta i arbetslag, för att lättare se möjligheter. Arbetslaget planerar 

efter vilka elever, lokaler och personal som finns tillgängliga. Utmaningen blir att 
göra det bästa av det vi har. 

 
 
     4.1.4 Arbetssätt/organisation för att möta elevers olikheter att ta in kunskap 
 

• Använda speciallärare, svenska 2- lärare och specialpedagogen till de elever, som 
behöver extra mycket stöd så läraren får mer tid med de andra.  

 
 
 
 
 

 

Jag har gått på kurser som tagit upp olika 
inlärningsstilar men det är en övertro hos 
rektorerna, tycker jag, då man inte har samma 
möjligheter, t ex det här klassrummet, att möta 
alla barn. (Carl) 

• Specialpedagogens kompetens att möta elevers olikheter, när det gäller inlärning, 
bör tas till vara på ett mer organiserat sätt i skolan.  

• Mindre grupper för ökad arbetsro  
• Olika material som gör det lättare att individualisera undervisningen.  
• Se möjligheterna hos varje enskild elev menar en lärare. Att ge uppgifter som är 

betydelsefulla och stimulerande oavsett om en elev har lätt eller svårt att lära.  
• Stimulera flera sinnen s.k. multisensorisk inlärning. Viktigt att vid exempelvis en 

genomgång även ha bilder eller saker att ta på, så att även de visuella, taktila 
barnens behov blir tillgodosedda.  

• Organisera skoldagen så hemspråksundervisningen ligger efter skoltiden eller 
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under samma dag, så eleverna slipper att ha en splittrad skoldag. Eleverna behöver 
lugn och det är svårt att få när någon går och kommer hela tiden. 

• Få möjlighet att dela in eleverna i grupper efter sina lärstilar. 
• Längre arbetspass, där eleverna får arbeta i sin egen takt och efter sin individuella 

arbetsplan. 
• Lärare bör använda sig av flera olika pedagogiker, eftersom barn lär sig på olika 

sätt, och inte vara rädda för att också ha ett berättande inslag i sin undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1.5  Specialpedagogens 
 
I samtliga skolor gör speci
alla t.ex. en hel årskurs). 
 
Skola 1:  
En specialpedagog har k
resursteam. Specialpedago
Specialpedagogen underv
resurspedagogerna handle
Resurspedagogerna finns u
klasserna.  
 
Skola 2: 
Här finns specialpedagoge
och arbetar dels i klassrum
enskilt när så kräver
sammanställningen av teste
 
 

Henne 
del, ha
utvärde
ett bra 
snabbar
kan gen

 
 
 
 
 
 
Skola 3: 
Här efterlyses mer specialp
på höstterminen så arbetar 
 Vi har inte m

att ta 6-åring
höstterminen

 
 
 
Skola 4: 
Här finns specialpedagog
tillsammans med vissa ele
Många lär sig bättre i ett socialt sammanhang.
Lärare måste ha ett berättande också, en blandning
av olika pedagogiker måste till, eftersom barn lär sig
på olika sätt.  (Fabian) 
roll i mötet med elevers olikheter.  

alpedagogen åtgärdsprogram, utvärderingar och screeningar (testar 

nutit till sig några resurspedagoger, som tillsammans bildar ett 
gen handleder resurspedagogerna, samt vid behov övrig personal. 
isar de elever som kräver specialpedagogisk kompetens och 
der de elever som endast behöver en vuxen vid sin sida. 
te i klasserna medan specialpedagogen arbetar både enskilt och i 

n som en resurs i arbetslaget. Hon är känd bland alla barn i klassen 
met men även i smågrupper. Specialpedagogen har även elever 

, samt handleder övrig personal. Specialpedagogen gör 
r som även utförs av lärare.  

har vi mycket i vårt arbetslag. Hon handleder oss en hel 
r egna stunder med en del av eleverna. Hon sköter 
ring av tester som vi gör och med sin erfarenhet så är det 

sätt att göra den här uppdelningen. Det går mycket 
e för henne att sammanställa materialet. Hon kan testet. Vi 
omföra det. (Berit) 

edagogisk resurs till de lägre åldrarna. Förutom tester med ettorna 
specialpedagogen uteslutande med de äldre barnen.  
ycket specialpedagogiskt stöd här. Hon är inte så pigg på 

arna för det första. Hon testar alla ettor med en diagnos på 
. (Diana) 

en till hands inne i klassrummet. Ibland planeras veckoarbetet 
ver, ibland hjälper hon eleverna när de kör fast. Vid genomgångar 
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eller tester kan specialpedagogen välja att ta ut elever enskilt eller i små grupper. Stora 
personalresurser finns, eftersom skolan har få svenska elever. 
 
Skola 5: 
Specialläraren arbetar enskilt med olika elever eller med elever i mindre grupper. Hon har 
kompetensen att möta elevers olikheter. 
 
Skola 6: 
Efter att åtgärdsprogram har skrivits får eleven arbeta inne hos specialläraren, i hennes rum. 
De tränar på det som finns dokumenterat i åtgärdsprogrammet. Läraren upplever det som ett 
bra stöd för varje klass att eleven kan få den där egna tiden med en vuxen. 
 
 
4.1.6  Lärares syn på en skola för alla barn.  
 
För att nå detta mål krävs mycket mer resurser. Vid besparingar drabbas de svagare eleverna 
och lärare känner sig otillräckliga. Vi måste skapa trygghet i skolan och arbeta mer med etik 
och moralfrågor. Elever får inte bli slagna, mobbade eller känna sig utsatta. En lärare anser att 
det var bättre innan kommunreformen, då det fanns öronmärkta pengar för elever i 
svårigheter. I och med att särskolan minskar så ökar kraven på skolan att tillgodose fler 
olikheter bland barnen. Då måste skolan ges mer resurser så att tilliten till skolan inte naggas i 
kanten.  
 

Särskolan minskar i elevantal, och det innebär att 
vi måste ha alla olika elever i skolan. Detta ställer 
ökade krav på skolan, där lärare måste få 
fortbildning och resurser, så att tilliten till skolan 
inte naggas i kanten. Det viktigaste är att man får 
kunskap att möta alla barn i ett samarbete. 
(Anders) 

 
 
 
 
 
 
 
En lärare efterlyser mer samarbete mellan exempelvis barnhälsovården, BUP, Socialtjänsten 
m.m. För att möta elevers olikheter behövs vuxna med rätt kompetens. Inte bara en vuxen, 
vilken som helst utan en vuxen som blir en resurs för barnet och klassen. Föräldrar bör ta ett 
större ansvar att tillsammans med skolan diskutera värdegrundsfrågor med sina barn samt 
styra in eleverna på meningsfyllda fritidsaktiviteter. Förut såg skolan lika ut för alla, menar en 
lärare, och det hade sina nackdelar för eleverna men för läraren innebar det en större säkerhet 
då det var lättare att förbereda sina lektioner. Idag skall det vara en skola för alla, där olikheter 
möts som självklara. Läraren får svårare att förbereda sig och måste ha kompetens att snabbt 
omplanera efter elevernas individuella behov. I en skola för alla måste lärare ge sig tid att 
observera eleverna och skaffa sig en bra observationsstrategi för att kunna möta elevers 
olikheter.  
 
 
4.1.7  Fortbildning/behov av fortbildning när det gäller att arbeta mot en skola  
          för alla. 
 
En lärare ser ett behov av fortbildning inom det mångkulturella mötet. En annan lärare har vid 
flera tillfällen haft olikheter på schemat där utgångspunkten har varit det mångkulturella. 
Många tror att det finns många kunskapsluckor hos lärare beträffande elevers olikheter. 
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En skola har köpt in ett projekt för att få mer kunskap i det mångkulturella mötet. Högskolan 
ses som en stor resurs för de lärare som arbetar med handledning av lärarstuderande. Detta ger 
många utvecklande diskussioner med yngre kollegor. En lärare känner frustration och ilska då 
föreläsningar ofta handlar om idealsituationer som inte kan översättas till verkligheten. Flera 
lärare känner att de kan påverka sin egen fortbildning genom utvecklingssamtal med sin chef.  

En skola för alla kan man ju tolka på olika sätt. Det här 
är en skola där alla är välkomna men inte utifrån sina 
egentliga behov för att kunna utvecklas maximalt. Det 
tycker inte jag att vi har. Det skulle jag vilja att vi hade 
för jag vill tolka begreppet en skola för alla, som att alla 
ska få samma möjligheter. Men så ser det inte ut. (Carl) 

 
 
  Fortbildning jag fått Behov jag känner 
A  Projekt om mångkulturellt möte är aktuellt. 

Tjugo timmar individuellt val/läsår.  
Mångkulturella frågor och 
inlärningsstilar. 

B  Tre föreläsningar om det mångkulturella 
mötet. 

Mer kunskap i mångkulturella frågor för 
alla lärare. 

C  Ingen fortbildning. Konfliktlösningsmetoder    
D  En föreläsning kring en skola för alla. Pedagogiska strategier för att ge alla 

elever samma möjligheter. 
E  Föreläsningar där arbetssätt beskrivs ur en 

idealsituation, långt från skolans verklighet.  
Behov av verktyg som är användbara i 
klassrum där resurserna är små. 

F  Föreläsning kring en skola för alla och 
individuell fortbildning. 

Inlärningsstilar och observations- 
strategier. Hur mötet med dagens 
lustbarn skall ske. 

Figur 4.1. Översikt över lärarnas fortbildning och vilka behov de ser. 
 
 
4.2  Resultat från klassrumsobservationer 
 
Vi utgår här från de tre kategorierna: förhållningssätt, klassrumsmiljö och elevaktiviteter.  
 
 
4.2.1  Förhållningssätt 
 
Vid fem av de sex observationerna upplevde vi att lärarens förhållningssätt till eleverna var 
mycket positivt, med mycket beröm och uppmuntran. Om tillsägelser behövdes så gjordes 
dessa på ett positivt sätt. Samvaron präglades av positivt bemötande och lärare tog sig tid med 
varje elev som behövde hjälp. Vid en av observationerna hade läraren ett annat 
förhållningssätt, som mer gick ut på att hålla situationen under kontroll. Tillrättavisningar tog 
överhanden och lektionen handlade för övrigt om att informera eller svara på frågor. Vilket 
sammantaget bidrog till en negativ atmosfär.  
 
 
4.2.2  Klassrumsmiljö 
 
Fyra av sex klasser hade grupprum i direkt anslutning till klassrummet. Fyra klassrum hade 
tillgång till vatten. Böcker fanns i alla klassrum och i fem klasser fanns också material till 
skapande. I samtliga klasser fanns tillgång till spel och bandspelare. Dator fanns i hälften av 
klasserna. Enkelt material för undersökande experiment fanns i tre klassrum. I två klassrum 
hade eleverna tillgång till en soffa, där de till exempel kunde sitta och läsa. Gruppbord med 
fler än två elever fanns i fem av de sex klasserna. I en klass satt eleverna två och två, riktade 
framåt mot läraren. I två klasser hade läraren kateder framme vid tavlan. I de övriga klasserna 
var lärarens bord placerat lite undanskymt. Alla klassrum hade lådor för förvaring av 
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elevernas arbetsmaterial och de var placerade utmed någon vägg.  
4.2.3  Elevaktiviteter 
 
Aktiviteter som förekom i alla klasser var: lyssnar på läraren, skriva och rita. För övrigt kunde 
vi i vårt observationsschema notera elever som lyssnar och omformulerar, diskuterar med 
kamrat, läser, skriftlig sammanfattning, besvarar frågor, läser text högt och ser film. I tre av 
klasserna arbetade eleverna med lärarledd undervisning. Läraren bestämde val av ämne för 
lektionen, hade en gemensam genomgång och därefter arbetade eleverna självständigt med 
arbetsblad/-häften. I tre av klasserna arbetade eleverna individuellt.   
 
 
4.3  Analys av resultaten 
 
I vår analys av resultaten försöker vi se skillnader/likheter mellan intervjusvar och 
observationer.  
  
När vi jämför våra observationer (hur verkligheten ser ut för lärare och elever) med de 
intentioner vi kan avspegla i lärarnas intervjusvar finner vi att de flesta lärare känner sig 
otillräckliga. Lärare upplever fler hinder än möjligheter, när det gäller att förverkliga de mål 
som gäller i en skola för alla barn. För att ta tillvara på elevers olikheter behövs kompetent 
personal som arbetar tillsammans kring en barngrupp, vilket ökar kvalitén i undervisningen. 
Här upplever lärare att det finns brister, både när det gäller organisation av befintlig personal 
och i personaltäthet. Många efterlyser mer stöd av specialpedagogen, i arbetet med att ta 
tillvara på elevernas olikheter. Flertalet av lärarna menade att mer arbete med moral- och 
etikfrågor skulle vara en väg för att bättre ta tillvara på elevers olikheter. Två av klasserna 
använde dessa frågor i ett mer regelbundet system. En klass hade samling i slutet av varje 
skoldag, då eleverna tillsammans med sin lärare fick berätta om vad som gått bra under 
skoldagen, och vad som gått mindre bra. I en annan klass hade eleverna s.k. loggböcker, där 
eleverna i slutet av dagen fick en liten stund att samla ihop sina tankar kring dagen som gått. 
Många lärare upplevde också tidsbrist, som ett hinder för att tillgodose allas behov, och 
efterlyste mer tid för varje enskild elev. Lärare vill ha fler möjligheter, att vid behov kunna 
organisera eleverna i mindre grupper efter deras olika inlärningsstilar eller förmåga att ta till 
sig kunskaper. Här såg flera lärare hinder i sin klassrumsmiljö och framförallt efterlystes 
grupprum samt fler möjligheter att skapa små rum i rummet. Vi kunde också se att det 
förhållningssätt, som läraren hade gentemot eleverna påverkade dessa. De lärare som hade 
förmågan att behålla sitt lugn, när det började bli stökigt bland eleverna, som sänkte sin röst 
istället för att tala högre, fick också sina elever lugnare utan att behöva avbryta lektionen. En 
lärare som tydligt visade sin stressade arbetssituation påverkade eleverna på ett negativt sätt. 
Stämningen blev negativ, läraren måste avbryta lektionen flera gånger för att få elevernas 
uppmärksamhet, det saknades arbetsro och enligt läraren var det aldrig tyst 
  
 
4.4  Slutsatser 
 
Flera av våra informanter betonade vikten av att låta elevers individuella behov och resurser 
komma fram i ljuset. Det var svårare att ge svar på hur elevernas olikheter skulle få utrymme 
som en resurs i skolarbetet. Det handlade mest om att låta elever göra redovisningar utifrån 
specialintressen och att använda de kulturella olikheterna i undervisningen. Vi saknade 
exempel på tillfällen i vardagen då elevers resurser tas tillvara, när det gäller t.ex. olika 
inlärningsstrategier. Det var lättare för läraren att se hindren än möjligheterna, när det gällde 
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att ta tillvara på elevers olikheter. Många lärare efterlyste mer enskild tid till varje elev och 
mer kunskap kring elevers olikheter. Otillräckliga personalresurser, lokalens begränsningar 
och tidsbrist är några faktorer som gjorde att möjligheterna inte kom i fokus i skolvardagen. 
Våra informanter hade flera förslag till förändringar av sin arbetssituation såsom mer personal 
och mer tid till reflektion. Vikten av lärarens syn på den enskilda eleven belystes, både när det 
gäller att se möjligheter och planera lektionen utifrån allas behov. Åldershomogena grupper 
skulle ge bättre förutsättningar att hantera olikheter menade några av våra informanter och 
argumenten för detta var att spridningen i kunskap/mognad i en ålderintegrerad klass blir 
alltför stor. Många av de andra lärarna såg stora vinster med att arbeta i åldersintegrerade 
klasser, där arbetssättet präglades av social träning, individualisering och ansvarstagande. 
Utveckling av elevers hemspråk var en viktig faktor, när det gällde att ta tillvara på elevers 
olikheter. Organisatoriska svårigheter lyftes fram av en av våra informanter. Dagarna blev 
splittrade, då närmare 100 procent av eleverna skulle gå ifrån vid olika tider under veckan. En 
bättre organisation kring hemspråksträningen för att slippa springet under lektionerna 
efterlystes. Lärarna kände ett behov av mer arbetsmaterial som stimulerar multisensorisk 
inlärning, vilket skulle ge större möjligheter att kunna möta elevers olikheter. Olika 
pedagogiska strategier behövs också för att möta dagens lustbarn, menade en informant.  
   Specialpedagogen användes till åtgärdsprogram, utvärderingar och screeningar i samtliga 
skolor i vår studie. I tre skolor arbetade han/hon både i klassrummet, enskilt med elever samt 
handledde övrig personal vid behov. I övriga skolor bedrevs det specialpedagogiska arbetet 
utanför klassrummet, enskilt eller i mindre grupper. En skola saknade specialpedagog i de 
lägre åldrarna. Det fanns ett önskemål från flera lärare, att specialpedagogens kompetens 
kunde användas mer i arbetet med att hitta elevers olika lärstilar.  
   För att nå en skola för alla krävs mer resurser ansåg flera av våra informanter. En viktig 
slutsats, som vi drog av våra observationer, var att ökad personaltäthet inte med självklarhet 
bidrog till en ökad undervisningskvalité. När vi jämförde den skolan som hade minst 
personalresurser med den skolan som hade mest personalresurser, fann vi ett ganska 
överraskande resultat. I den skolan som hade störst resurser, fyra vuxna och 19 elever, 
präglades arbetsklimatet av en negativ stämning som närmast gick ut på att hålla situationen 
under kontroll. I den skolan som hade minst resurser, en vuxen och 32 elever (här var en 
personal sjuk under observationstillfället), präglades arbetsklimatet av lugn och arbetsiver. 
Detta berodde framför allt på olika arbetssätt och hur undervisningen var organiserad. 
    Flera av våra informanter menade, att vi måste arbeta mer med etik och moralfrågor för att 
eleverna skall känna sig trygga i sin skola. En lärare ville ha mer samarbete med ex 
barnhälsovård, BUP och socialtjänsten. I arbetet med elever i svårigheter behövs helheten för 
att kunna ge rätt stöd, menade en lärare. Det finns ett stort behov av kompetenta vuxna i 
skolan, det räcker inte med att enbart öka antalet vuxna i skolan, konstaterade en informant. 
Det nya arbetssättet, där många elever gör olika saker samtidigt, ställer nya krav på läraren, 
som måste vara beredd på att snabbt omplanera för att möta elevernas individuella behov. I en 
skola för alla måste även lärare ta sig tid att observera den enskilda eleven och för detta krävs 
kunskap i olika observationsstrategier. Föräldrarna måste bli mer delaktiga och ta ett större 
ansvar när det gäller ex värdegrundsfrågor.  
   När det gäller fortbildning, visar vår studie, att denna måste kännas relevant till faktiska 
förhållanden för att utveckling skall ske. En lärare efterlyste mer fortbildning som direkt 
kunde översättas till den faktiska skolsituationen. Detta belyser brister i återkoppling mellan 
fortbildningen och skolvardagen. Är avståndet för långt mellan föreläsarens verklighet och 
dess publik, kan det bli svårigheter att ta till sig information. Endast två informanter hade fått 
fortbildning kring en skola för alla och det i form av en föreläsning. En lärare efterlyste 
fortbildning i konflikthantering. Flera lärare kände ett behov av mer fortbildning kring 
mångkulturella frågor, strategier för att möta olikheter bland elever, kunskap om olika 
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inlärningsstilar samt mer kunskap om olika observeringsstrategier för att lättare kunna möta 
den enskilda elevens behov.  
   I de klasser vi besökt hade nästan alla lärare ett mycket positivt förhållningssätt gentemot 
sina elever. Även om det fanns en viss turbulens i klassen så var det överlag en atmosfär som 
präglades av en positiv anda. I en av klasserna hade hälften av eleverna åtgärdsprogram och 
flertalet av dessa elever var mycket oroliga. Beröm och uppmuntran till eleverna flödade och 
även vid tillsägelser fanns det en ton av vänlighet. Många lärare hade förmågan att bibehålla 
ett lugn, som smittade av sig på eleverna. Endast en informant hade ett förhållningssätt som 
gick ut på att hålla situationen under kontroll. Arbetspasset dominerades av tillrättavisningar 
och allmän oro bland eleverna, som varken lyssnade på läraren eller varandra. Grupprum 
fanns i direkt anslutning till klassrummet i fyra klasser och här fanns även tillgång till vatten. 
Fem klasser hade tillgång till skapande material men under våra observationer var det inte 
någon elev som använde detta. Material för enkla experiment fanns i tre klasser. Detta 
användes emellertid inte heller under vår observation. I alla klasser fanns böcker, spel och 
bandspelare. Arbete bedrevs vid gruppbord, med fler än två elever, i fem klasser. I den sjätte 
klassen var eleverna placerade två och två, riktade mot läraren. I två klasser hade läraren en 
kateder framme vid tavlan, de övriga lärarna hade sina bord placerade lite i skymundan. Alla 
elever hade lådor för förvaring av arbetsmaterial, placerade utmed väggen. De vanligaste 
aktiviteterna bland eleverna var att skriva och lyssna på läraren.  
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5  Diskussion 
 
I diskussionen försöker vi nu knyta ihop vår studie på fältet med litteraturdelen. Därefter 
utvärderar vi vårt arbete och avslutar med vidare forskningsansatser. 
 
 
En grundläggande utgångspunkt i Lpo-94 är att alla elever skall få möjlighet att utvecklas i sin 
egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1994). Innehåll, 
arbetssätt och organisation skall anpassas därefter. Lärarna i vår studie ser fler hinder än 
möjligheter att möta elevers olikheter. Brister i organisation, personaltäthet och lokaliteter tas 
upp av flera informanter. Björk och Liberg (2004), som fördjupat sig i arbetet med 
skrivinlärning menar, att eftersom elever lär sig läsa och skriva på olika sätt, måste de också 
erbjudas olika arbetssätt och uttrycksformer.  
   De möjligheter, som lärarna tog upp, när det gällde att använda elevers olikheter som en 
resurs i skolarbetet, handlade om att låta elever göra redovisningar utifrån specialintressen och 
att använda de kulturella skillnaderna i religionsundervisningen. Petersson (2003) menar att 
viktigast i processen att vända uppmärksamheten från svårigheter är att se till barnets helhet, 
tillvarata och utnyttja de starka sidorna i dess personlighet. Sjökvist (1997) och Öhlmér 
(2001) tar upp flera faktorer som är viktiga i arbetet med inlärningssvårigheter, men främst 
betonas att barnet/eleven är barn med särskilda styrkor. Det är utifrån dessa styrkor som vi 
måste bygga. Høien och Lundberg (1999) tar upp vikten av samspelet mellan flera 
komponenter i inlärningssituationen. Individens kunskaper, hobbys och intressen kommer i 
första hand, därefter elevens inlärningsstrategier och som tredje komponent betonas 
materialets struktur och innehåll. Vi saknade individuella utvecklingsplaner som en möjlighet 
för läraren att kunna tillgodose elevers likheter. Detta är ju ett brännande aktuellt ämne i 
skoldebatten, då skolministern i dagarna gått ut med att alla elever i grundskolan skall ha en 
individuell utvecklingsplan redan nästa vårtermin. Endast en av de sex skolorna arbetade 
utifrån individuella planeringar. Åldershomogena grupper skulle ge bättre förutsättningar att 
hantera olikheter, menade några av våra informanter, och argumenten för detta var att 
spridningen i kunskap/mognad i en ålderintegrerad klass blir alltför stor. Många av de andra 
lärarna såg stora vinster med att arbeta i åldersintegrerade klasser, där arbetssättet präglades 
av social träning, individualisering och ansvarstagande. Lärarna ser detta samspel som 
möjligheter i inlärningsprocessen, vilket i forskningssammanhang bekräftas av Vygotsky 
(1962) och Bågenholm (1996), som båda framhåller att människor lär sig bäst i ett socialt 
sammanhang. Barnets språkutveckling och därmed barnets intellekt kräver, enligt Vygotsky, 
närvarande vuxna som intresserar sig för och agerar handledare för barnet. Det en elev inte 
klarar på egen hand men tillsammans med andra, klarar han/hon så småningom själv. Även 
Björk och Liberg (2004) betonar det viktiga samspelet med andra i inlärningsprocessen. När 
elever möter dem som kan mer, får de möjlighet att växa.  
   Förslag från lärarna på hur elevers olika inlärningsstrategier, kunde användas i skolans 
vardag saknades, däremot ville en lärare ha fler möjligheter att organisera eleverna i mindre 
grupper efter deras olika inlärningsstilar eller förmåga att ta till sig kunskaper. Flera av våra 
informanter påtalar också, att de behöver mer kunskap kring olika inlärningsstilar och 
efterlyser fortbildning samt fler möjligheter att utnyttja specialpedagogens kompetens i dessa 
frågor. Insikter om hur hjärnan fungerar kan hjälpa pedagoger att skapa miljöer och 
situationer som påverkar lärandet positivt, menar Gang (1994). Prashnig (1996) och Taube 
(1997) skriver, att om människan tilläts lära och arbeta via sina egna stilar, och verka i 
lämpliga miljöer för sina aktiviteter, finns det ingen gräns för vad en människa kan 
åstadkomma. Elevens självbild påverkas av hur kommunikationen med andra fungerar. När 
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elever upplever att deras individualitet accepteras och att de tillåts och uppmuntras att lära sig 
på sitt eget sätt, stiger motivationsgraden, prestationen förbättras och självkänslan ökar. Enligt 
Vygotsky (1962) utvecklas ett effektivt lärande genom kunskap om den egna inlärningsstilen, 
de egna kognitiva verktygen. Lärare måste i större utsträckning använda sig av 
multisensoriska metoder, menar Grinder (1999). Förs information in genom fler kanaler, 
aktiveras minnet. Genom att skaffa sig kunskaper om hur elever lär, kan lärare underlätta och 
förbättra elevers förmåga att lära. Montessori (1992) satte eleven i centrum och hennes metod 
domineras av den multisensoriska träningen. Hon utvecklade ett sinnestränande material, som 
än idag använd i förskolor över hela världen.  
   Olika pedagogiska strategier behövs för att möta dagens lustbarn, menar en informant. 
Likaså att lärare ger sig tid att observera den enskilda eleven och för detta krävs olika 
observationsstrategier. Montessori (1992) menar, att lärarens viktigaste uppgift är att 
observera barnet för att kunna föra det framåt i sin utveckling. Piaget betonar att det är barnet 
självt som skapar och konstruerar förståelse, dvs. bildar kunskap och att förståelsen alltid är 
påverkas av tidigare erfarenheter och insikter. Olika barn uppfattar sin omvärld på olika sätt 
Skolan överbelastar barn med kunskaper, skriver Bergström (1992) och kunskapstoleransen 
hos många har brustit. Om hjärnans tolerans brister åtföljs detta av symptom i beteendet 
såsom exempelvis nedsatt iakttagelseförmåga och uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 
sviktande förmåga att dra slutsatser och en utarmning av kreativiteten. Flertalet av lärarna 
menade att mer arbete med moral- och etikfrågor skulle vara en väg för att bättre ta tillvara på 
elevers olikheter. Giota (2003) menar att skolan måste bli bättre på att ta hänsyn till olika 
elevers behov. Lärare måste ställa sig frågor om hur och varför elever tar till sig kompetenser, 
som vi vuxna tycker är viktiga för dem att lära i skolan. De krav och förväntningar, som 
elever möter i skolan påverkar deras motivation att antingen lära för sig själva (inre 
motivation) eller att lära för andras skull (yttre motivation). Vårt förhållningssätt mot eleven 
måste vara sådant, att vi möter våra elever som likvärdiga medmänniskor, menar hon.. 
      Bemötandet är viktigt i en social gemenskap, där eleven sätts i centrum och en känsla av 
kompetens byggs upp för en optimal utveckling. I teorin utgår vi från den gyllene regeln i 
Bibeln (Matt.7: 12) som säger, att så som du vill att andra skall göra mot dig, så skall du 
också göra mot andra (fri tolkning). I de klasser vi besökte hade nästan alla lärare ett mycket 
positivt bemötande gentemot sina elever. Även om det fanns en viss turbulens i klassen så var 
det överlag en atmosfär som präglades av en positiv anda. Självklart är det betydelsefullt, att 
de som skall stödja en elev är väl medvetna om vikten av att stärka elevens självförtroende, 
anser Taube (1990). Den största tjänst som en lärare kan göra en elev är att tro på att hon/han 
kan utvecklas. Liknande resultat har Sandén (2000) funnit i sin studie. Att personalen trodde 
på elevernas förmåga gav eleverna en känsla av kompetens, som resulterade i en vilja att våga 
pröva nya utmaningar.   
   För att nå en skola för alla krävs mer personalresurser ansåg flera av våra informanter.  I en 
rapport från ESO (2002), har Kreuger och Lindahl redovisat sin forskning om lärartäthetens 
betydelse. De fann, att en satsning på mindre elevgrupper gjorde att eleverna lärde sig bättre. 
Speciellt elever med särskilda behov och elever med invandrarbakgrund fick bättre 
studieresultat i mindre elevgrupper. 
   Vid våra observationer kunde vi konstatera, att mer personalresurser inte med självklarhet 
garanterar en bättre inlärningsmiljö för eleverna. Vi fann tvärtom att den lärare, som hade 
minst resurser hade skapat bäst förutsättningar för att möta olika elevers behov. Skillnaderna 
berodde mer på arbetssätt och organiseringen av undervisningen. Detta bekräftas också av 
Sjökvist (1997) och Öhlmér (2001), som betonar att mer resurser inte behöver handla om mer 
pengar utan också om bemötande och förhållningssätt. Vi måste stödja barnet, genom att 
arbeta på rätt nivå. Åtgärder på organisations-, grupp- och/eller individnivå kan behövas. 
Synen på barnet/eleven måste utgå från att de alla har särskilda styrkor. Det är utifrån dessa 
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styrkor som vi måste bygga. En utvecklande miljö i skolan är viktig. En viktig förutsättning 
för en bra inlärningsmiljö är att skolans lärare har tillräckliga kunskaper om elevers olikheter 
och behov (SOU 1997:1089). Flera av våra informanter uttryckte behovet av grupprum för att 
eleverna skulle kunna arbeta mer i mindre grupper. Endast en lärare var helt nöjd med hur 
elevernas skolmiljö var organiserad. Lpo 94 betonar lärarens roll som en läroprocessernas 
arkitekt, vilket Sandén (2000) tolkar som att läraren är den som skapar miljöer, där lärande 
äger rum. Då måste också läraren ges förutsättningar i form av lämpliga lokaler och kunniga 
medhjälpare. 
   Specialpedagogisk resurs fanns i alla skolorna. Flera lärare efterlyste mer specialpedagogisk 
resurs i de lägre åldrarna. Specialpedagogens arbetssätt var mycket varierande från 
segregering till inkludering. Malmgren (2002) menar, att det finns struktur- eller 
resursrelaterade brister som gör att eleven inte kan få hjälp av specialpedagogen inom 
klassens ram. För att arbeta inkluderande krävs lämpliga lokaler, utbildad personal, olika 
arbetsmetoder och ett varierande arbetsmaterial. Ogden (1991) vill att skolans stödinsatser 
skall utgå från ett helhetsperspektiv, som innefattar såväl den fysiska som den psykosociala 
miljön.  
   Vid vår summering känns det nu relevant för oss att fundera kring vad vi kunde ha gjort 
annorlunda. Att ha med både intervjuer och observationer kändes rätt. Det gav en djupare 
dimension vid analysen. Spontant känns det som att vi hade velat upprepa våra observationer, 
kanske kunnat återkomma till våra klasser en gång i månaden så att vi fick ett längre 
tidsperspektiv. När det gäller elevernas aktiviteter och den fysiska miljön hade vi god hjälp av 
de tabeller som vi ställt upp. Bell (2000) menar, att för att kunna identifiera sådana aspekter 
som är relevanta för en undersökning krävs en observation med ett strukturerat 
tillvägagångssätt och med registrering av på förhand bestämda data. Vi skulle så här i 
efterhand velat ta reda på mer om när och vid vilka tillfällen som eleverna använde de 
skapande och experimentella material som fanns tillgängliga. Det blev inte så skiftande 
elevaktiviteter som vi hoppats på, då tre av klasserna hade lärarledd undervisning vid 
observationstillfället. Kanske hade vi fått med fler aktiviteter om vi hade förlängt vår 
observation eller skapat fler tillfällen. Vi hade god hjälp av att vi förde löpande protokoll då 
ex en ställd fråga/tillsägelse från lärare till elev kan uttryckas på olika sätt. Enligt Befring 
(1994) använder sig forskaren sig själv som mätinstrument vid en observation, genom att 
lyssna, känna och uppleva. 
   Eftersom vi hade så få intervjuer (6 st), fanns konfidentialitetskravet hela tiden hängande 
över oss. Det går kanske inte att undvika, att våra informanter kan urskilja sig själva i 
materialet men det viktiga för oss var att de inte skall kännas igen av andra. Om vi hade 
intervjuat fler lärare, hade det gett studien större identitetsskydd, men vi tror samtidigt inte att 
resultatet av vår studie skulle ha blivit så mycket annorlunda. Emellertid, detta gick inte att 
genomföra eftersom vi själva hade en viss tidsram att följa. Kanske hade det kunnat ge några 
ytterligare infallsvinklar om vi utökat vår studie, kanske inte. När det gäller våra 
intervjufrågor så hade vi i ett första skede fler frågor, mellan tio och tolv men begränsade oss 
slutligen till åtta. Det var viktigt för oss att hela tiden hålla fokus på vårt syfte och att vi, när 
vi kortade ner antalet frågor ändå skulle få svar på vår problemprecisering. Våra strukturerade 
intervjufrågor fungerade i det stora hela bra och enligt Bell (2000) är det viktigt att lämna en 
viss frihet för informanten. När strukturen är utformad i förväg blir analysen lättare att 
genomföra, menar han. Vid vår sammanställning visade det sig att svaret på en fråga även 
kunde ligga under en annan fråga, exempelvis när vi ställde fråga 2: Vilka möjligheter 
upplever du i detta arbete? kom våra informanter in på hinder istället, vilket var fråga 3, så då 
fick vi ibland hoppa över den frågan. Detta var ingenting som försvårade vår sammanställning 
av resultaten, men kanske kunde vi ha haft hinder och möjligheter i samma fråga. Vi har valt 
att presentera våra resultat på olika sätt, i listform, i löpande text och skola för skola. I ett 
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inledande skede hade vi alla resultat i löpande text. Efterhand som analysen gick vidare 
kändes det som att det blev ett ganska krävande avsnitt att läsa. Vi tyckte det blev tydligare 
för läsaren, när vi listade vissa av frågorna. Avslutningsvis tycker vi att vi har fått svar på vårt 
syfte, som var att studera lärares uppfattning om hur elevers olikheter kan tas tillvara som 
resurs och hur lärarens eventuella intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglas i den fysiska 
miljön, samt hur den specialpedagogiska resursen används. Våra informanter hade ytterst få 
förslag på hur elevers olikheter kunde användas på ett positivt sätt och vi drar därför 
slutsatsen, att lärare har svårt att se elevers olikheter som en resurs. De vet helt enkelt inte hur 
de ska hantera dessa och flera informanter uttalar också att de har behov av mer fortbildning 
kring elevers olikheter. När det gäller den fysiska miljön var verksamheterna mest inriktad på 
att lyssna, skriva eller rita. Endast i undantagsfall stimulerades andra inlärningssätt än genom 
syn och hörsel. Det specialpedagogiska perspektivet lyfts fram i litteraturdelen, där 
specialpedagogens roll att möta elever i svårigheter betonas. I den nya lärarutbildningen ingår 
specialpedagogisk kompetens, vilket gör att förutsättningarna för lärare att kunna möta 
elevers olikheter på ett bättre sätt ökar. Specialpedagogen har också en avgörande roll i det 
viktiga arbetet mot målet en skola för alla barn. I metoddelen lyfts det specialpedagogiska 
perspektivet genom våra intervjufrågor, där en av frågorna fokuserar kring specialpedagogens 
roll i mötet med elevers olikheter. Specialpedagogen ses ofta som en resurs i arbetslaget. 
Arbetssätten och arbetsuppgifterna varierar. Det som vi särskilt noterade i vår studie var att 
det sällan fanns någon specialpedagog tillgänglig för de lägre åldrarna. Rygvold (2001) 
menar, att insatser bör sättas in så tidigt som möjligt, och att en ”vänta och se - attityd” bör 
undvikas. Hans forskning får också stöd i läroplanen för förskolan där det står att de barn som 
av olika skäl behöver stöd i sin fortsatta utveckling särskilt ska uppmärksammas 
(Utbildningsdepartementet 1998b).  
   I vår diskussion har vi utgått ifrån vårt syfte och vår problemformulering och försökt koppla 
ihop våra resultat med den forskning, som vi presenterat i litteraturdelen. Vi hoppas att vårt 
arbete kan bli en stimulerande läsning för alla som arbetar i skolan. Speciellt vänder vi oss till 
dem som intresserar sig för utvecklingsfrågor och förändringsarbete inom skolan. Genom vår 
studie har vi fått kunskaper kring hur lärare ser på elevers olikheter, hur den fysiska miljön ute 
på skolorna är organiserad samt hur den specialpedagogiska resursen används för att möta 
elevers olikheter. Vi har fått en inblick i olika lärares skolvardag, vilket förändringsarbete 
dessa prioriterar samt vilken fortbildning de saknar. Under arbetet med vår studie har många 
tankar väckts som stimulerar oss till fortsatt forskning. Det skulle vara spännande att göra en 
studie kring hur elever upplever att deras olikheter tas tillvara eller hur lärares 
kompetenser/olikheter utnyttjas i skolan för att förbättra kvalitén i undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 39 - 



 
6  Sammanfattning 
 
Syftet med vårt arbete var att studera lärares uppfattning av elevers olikheter som en resurs. 
Vi ville även studera hur lärares eventuella intentioner att lyfta elevers olikheter avspeglades i 
den fysiska miljön, samt hur den specialpedagogiska resursen användes. I litteraturdelen har 
vi sammanställt den forskning som bedrivits när det gäller synen på elevers olikheter och 
bemötande samt vilka inlärningsstilar, förmågor och behov som kan definieras i en skola för 
alla barn. När det gäller att ta tillvara på elevers olikheter måste vi ha ett förhållningssätt som 
utgår från att alla elever är olika, lär sig på olika sätt och i olika takt. Skolans uppgift är att 
erbjuda olika arbetssätt och uttrycksformer. Barn lär sig bäst i ett socialt sammanhang, där de 
kan känna sig trygga och där de möts av vuxna som har pedagogisk fantasi och en tilltro till 
barnens förmåga att växa. I en skola för alla skall elevers olikheter användas så att alla elever 
kan göra det bästa av sina talanger och förmågor. Målet för oss som arbetar i skolan måste 
vara att finna elevernas starka sidor och arbeta ur ett elevperspektiv, där vi skaffar oss 
kunskaper om och ser varje elevs unika egenskaper och styrkor. Med en stödjande omgivning, 
i olika inlärningssituationer, lär sig barnet att klara fler och fler saker. Läraren har här en 
viktig uppgift, nämligen att använda det som eleven redan kan, som en bro över till ny 
kunskap. Det övergripande målet för undervisning bör vara, att en likvärdig utbildning ges i 
en inkluderande gemenskap, där varje enskild individ är värdefull och att de som behöver 
tilldelas de resurser som krävs. En skola öppen för alla formas, när skolan använder sina 
resurser för att skapa en miljö, där alla barn lär sig tillsammans som accepterade och 
respekterade medlemmar. För att vända elevers olikheter till resurser krävs av skolan, att vi 
välkomnar alla barn, respekterar alla, förverkligar individuell undervisning, ger de 
stödfunktioner som behövs samt betonar familjens delaktighet.  
   Efterhand som vi blev mer bekanta med den litteratur vi valt preciserade vi vårt syfte med 
följande problemformulering: 

1 På vilka sätt använder lärare elevers olikheter i skolarbetet? 
2 Vilka hinder upplever lärare när det gäller att använda elevers olikheter som resurs? 
3 Ser lärare elever med svårigheter eller elever med styrkor? 
4 På vilka sätt stimulerar/hindrar miljön, när det gäller att ta tillvara på eleven som 

resurs? 
5 Hur menar lärare att de specialpedagogiska insatserna är organiserade, för att möta 

elevers olikheter? 
   I den empiriska delen genomförde vi en kvalitativ studie där vi intervjuade sex lärare i olika 
åldrar och med olika erfarenhet. Intervjuerna föregicks av observation i klassrummet. Vi har 
ställt frågor om hur elevers olikheter tas tillvara samt vilka hinder och möjligheter lärarna 
upplever i detta arbete. Vi har också ställt frågor kring fortbildning, företrädesvis om vad 
lärarna fått ta del av och vilka behov de ser. Lärarna har också fått ge sin syn på vilka 
förändringar som de tror skulle kunna gagna arbetet för att bättre ta tillvara på elevernas 
olikheter. De resultat vi kommit fram till visar att traditionella arbetsformer är vanligast i de 
skolor som vi besökt. Lärare ser elever med olika styrkor, och dessa styrkor behöver lyftas 
fram så att de blir en tillgång i klassen. Om en elev är bra på något skall hon/han få 
visa/berätta det. Förslag som kom fram var att elever genom exempelvis sina specialintressen 
kunde lyftas fram på ett mer uttalat sätt vid redovisningar inför klassen och på föräldramöten. 
Lärare bör ha ett förhållningssätt där frågorna är viktiga och ställs så att alla röster blir hörda, 
menade en informant. Det framkommer tydligt i vår studie, att många lärare känner sig 
otillräckliga. Lärare upplever fler hinder än möjligheter, när det gäller att förverkliga de mål 
som gäller i en skola för alla barn. Flera av våra informanter efterlyste olika strategier för att 
möta olikheter bland elever och kunskap om olika inlärningsstilar. För att en förändring skall 
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komma till stånd krävs även tid till reflektion och pedagogiska diskussioner kring hur 
undervisningen kan förändras för att möta elevers olikheter. De flesta av våra informanter 
efterlyser mer personalresurser, tid för reflektion, pedagogiska diskussioner och mer tid för 
den enskilda eleven. Alla lärare betonar vikten av att individualisera undervisningen men i vår 
studie arbetade endast en klass utifrån individuella planeringar. Flera av våra informanter 
framhåller kunskapsbrist i frågan. En av lärarna menar att olika pedagogiska strategier behövs 
för att möta dagens lustbarn. Mer arbetsmaterial som stimulerar multisensorisk inlärning 
efterlystes också. I samtliga skolor gör specialpedagogen åtgärdsprogram, utvärderingar och 
screeningar. I tre skolor arbetar han/hon både i klassrummet, enskilt med elev samt handleder 
personal. I övriga skolor bedrivs det specialpedagogiska arbetet utanför klassrummet, enskilt 
eller i mindre grupper. Ett önskemål från flera lärare var, att specialpedagogens kompetens 
användes mer för att hitta elevers olika lärstilar. Flera lärare efterlyser mer specialpedagogisk 
resurs till de lägre åldrarna. För att nå målet en skola för alla barn krävs mer personalresurser, 
anser flera av våra informanter. En av lärarna framhåller, att mer resurser inte enbart handlar 
om fler vuxna, utan det är viktigt att även se till olika kompetenser, arbetssätt och hur 
undervisningen organiseras. Mer kunskap behövs i olika observationsstrategier, framhåller en 
lärare. Dagens lärare måste vara beredda på att snabbt omplanera för att möta elevernas 
individuella behov. Åldershomogena grupper skulle ge bättre förutsättningar att hantera 
olikheter, menade några av våra informanter och argumentet för detta var att spridningen i 
kunskap/mognad i en åldersintegrerad klass blir alltför stor. Många av de andra lärarna såg 
stora vinster med att arbeta i åldersintegrerade grupper, där arbetssättet präglades av social 
träning, individualisering och ansvarstagande. Vår studie visar, att den fortbildning som lärare 
fått, har stora brister, när det gäller att nå målet en skola för alla barn. Fortbildning kring 
mångkulturella frågor, strategier för att möta elevers olikheter, inlärningsstilar och 
observationsstrategier efterlystes av lärarna. Arbete med värdegrundsfrågor är viktigt, menar 
våra informanter och i detta arbete skall föräldrarna vara delaktiga. Förhållningssättet 
gentemot eleverna var mycket positiv och atmosfären i de flesta klassrummen som vi besökte 
präglades av en positiv anda.  
  Det sammanfattande resultatet av vår studie visar, att lärare förstår, att det är viktigt att 
elevers individuella behov och resurser kommer fram i ljuset. Det var svårare för lärarna att 
ge svar på hur elevernas olikheter skulle kunna användas som en resurs i skolarbetet. 
Möjligheter sågs i arbetet med värdegrundsfrågor och att lyfta elevers kulturella skillnader 
samt specialintressen. Pedagogiska diskussioner och mer tid för reflektion sågs också som en 
möjlighet att bli bättre på att uppmärksamma eleven som resurs Det var lättare för läraren att 
se hinder än möjligheter, när det gällde att ta tillvara på elevers olikheter. För stora 
elevgrupper, otillräcklig skolmiljö, bristande organisation och för lite enskild tid med varje 
elev var de hinder som förekom oftast vid vår analys av resultaten. Observationerna i 
klassrummen visade inte på så skiftande elevaktiviteter som vi hoppats på. Traditionella 
arbetsformar är vanligast, enligt vår studie. De vanligaste elevaktiviteterna var lyssna och 
skriva. Endast i undantagsfall stimulerades andra inlärningssätt än genom syn och hörsel. Det 
skapande och experimentella material som fanns tillgängliga i klassrummet användes inte 
under observationstillfället. Vi skulle i efterhand velat veta om och hur detta användes. 
Specialpedagogisk resurs fanns tillänglig i alla skolor. Arbetssättet varierade från arbete med 
den enskilda eleven, i klassen, i smågrupper och som handledare för personal. 
Specialpedagogen sågs som en resurs i arbetslaget. Mer specialpedagogisk resurs i arbetet 
med de lägre åldrarna efterlystes av flera av våra informanter. Våra resultat visar att läraren 
saknar både personal- och lokalresurser för att möta alla elever. Dessutom efterlyses 
fortbildning i inlärningsstrategier, observationstekniker och mångkulturella frågor.   
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Bilaga I 
Hej! 
 
Efter överenskommelse på telefon skickar vi nu en skriftlig information om vår studie. 
 
I vår studie vill vi undersöka hur elevers olikheter kan användas som en resurs i skolan. Vi 
kommer att göra observation i klassrummet samt intervjua läraren efteråt. Tid för 
observationen bör vara ett arbetspass från rast till rast. Intervjun med läraren tar ca 30 min. 
Sammanlagt kommer vi att besöka sex klasser i två kommuner. 
 
Etiska aspekter 
Vi kommer att följa Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska 
principer (1996). Detta innebär att vi kommer att ta hänsyn till: 

5 Informationskravet som innebär att ni skall informeras om syftet med studien. 
6 Samtyckeskravet som innebär att ni som deltar bestämmer över er medverkan och att 

ni när som helst kan ångra er och avbryta ert deltagande. 
7 Konfidentialitetskravet som innebär att alla som ingår i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidetialitet och att era eventuella personuppgifter förvaras så att 
ingen obehörig kan ta del av dem. 

6 Nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna kommer endast att 
användas i studieändamål.  

 
Vi önskar att spela in intervjuerna på bandspelare och hoppas detta inte möter något hinder. 
Självklart raderar vi bandinspelningarna och utskrifterna efteråt. Vi kan också skicka 
utskrifterna innan vi bearbetar materialet, då finns ju möjlighet att komplettera, komma med 
synpunkter eller göra tillrättaläggningar.  
 
Om du känner att du skulle vilja ställa upp med din klass och samtidigt hjälpa oss i vårt arbete 
så kommer vi att ta kontakt med dig via telefon, då vi bestämmer en passande tid. Om du är 
intresserad får du naturligtvis en kopia av vår uppsats när den är färdig i slutet av terminen.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ingbritt Ohlander 
Tele. 044-508 83 
Mobil. 0708-62 52 53  
ingbritt.ohlander@utb.kristianstad.se   
 
Maggis Wall 
Tele. 011-10 46 54 
Mobil. 0708-10 46 04 
maggis@bredband.net   
 

- 47 - 



 
 
 

Bilaga II 
Intervjufrågor 
 
 
1. På vilka sätt skulle du kunna använda elevernas olikheter så att de blir en 

resurs i skolarbetet? 
 
2. Vilka möjligheter upplever du i detta arbete? (skolmiljön/organisationen) 
 
3. Vilka hinder upplever du?  
 
4. Har du själv något förslag på förändringar för att lättare kunna ta tillvara på 

elevers olikheter? 
 
5. Hur kan du organisera undervisningen för att kunna möta elevers olikheter att 

ta in kunskap? 
 
6. Hur använder ni specialpedagogen, för att möta elevers olikheter? 
 
7. Den svenska skolan har ju som målsättning att vara en skola för alla barn. 

Hur tycker du att vi skall arbeta vidare för att nå detta mål? 
 
8. Har du fått någon fortbildning inom detta område och vilket behov ser du? 
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Observationsschema                                                             Bilaga III 
 
Kontaktmönster i klassrum + tillgängligt material           
Antal lärare … … elever … … 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                       Sociogram 
                                                                                       
 
 
                                    
 
Löpande protokoll: 

 mp 
  

p o n mn 

Atmosfär      
Tillgängligt 
utrymme/material: 

     

Grupprum       
Material till skapande      
Bandinspelare      
Spel      
Undersökande 
experiment 

     

Dator      
Grupprum       

 

mp  - mycket positiv 
p    - positiv 
o    - neutral 
n    - negativ 
mn  - mycket negativ 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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F – frågar 
I – informerar 
T – tillrättavisar
B – berömmer 
U - uppmuntrar 
           Lärarens förhållningssätt gentemot elev 

I 
F

T

B

U

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Bilaga IV 

Elevaktiviteter: 

VISUELL   AUDITIV   KINESTETISK   TAKTIL 

 

läser   lyssnar på läraren   gör rollspel, teater   lär via pussel 
 

Skriftlig 
sammanfattning   arbetar med kamrat   dramatiserar   lär med snottra

 

besvarar frågor   
lyssnar på 

radioprogram   
spelar ett 

inlärningsspel   inlärningscirkel
 

läser, gör egna 
frågor   

lyssnar på inspelad 
text   gör charader av text   memory 

 

gör bilder, 
diagram   ser film, bildband   gör experiment   domino 

 

ser film, 
bildband   läser text högt   lär genom att göra   taktillådor 

 

visualiserar en 
text   

lyssnar och 
omformulerar       spelar spel 

 

    
diskuterar med 

kamrat       skriver, ritar 
 

            
antecknar, 

klottrar 
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