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Abstract 
In the field of inclusive education and children in need of special education, the access 

to the general curriculum plays a significant role. Methods mentioned in the curriculum 

display the pedagogical vision within specific school systems and furthermore how 

teachers are expected to practice. Comparing curriculums from nations with different 

school systems can put national education systems in a wider perspective. Although the 

curriculums were studied out of their contexts, some interesting findings were 

ascertained. The study, performed with hermeneutic textual analysis and based on a 

comparison of the national curriculum of England, Finland, New Zeeland and Sweden, 

shows a difference in both frequency of methods mentioned, the way they are presented 

as well as what kind of methods each curriculum proposes. The New Zealand 

curriculum provides a demonstration of using inclusive education for all pupils while 

the Swedish and the Finish curriculums propose special methods when educating 

children being in special needs. The English curriculum also aims for inclusive 

education, but without the wide frequency of methods found in the New Zealand 

curriculum. 
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Inledning 
Specialpedagogens roll och förutsättningar för att utföra det specialpedagogiska uppdraget styrs av 

såväl politiska direktiv som hur dessa tolkas av såväl forskare som praktiker i och inför utformningen 

av den pedagogiska verksamheten. Insikten i hur styrande och vägledande styrdokument är utformade 

nationellt och internationellt är därför av stor betydelse för specialpedagogens förutsättningar att utföra, 

påverka samt utvecklas i sin yrkesroll. Vidare kan den här studien utgöra ett inslag i forskningen kring 

specialpedagogiska arbetsmetoder som specialpedagoger kan ta användning av i sin verksamhet. 

Vid en föreläsning redogjorde D. Mitchell (personlig kommunikation, 9 oktober, 2014) för hur Nya 

Zeelands läroplan inkluderar alla elever. Där finns, förklarade han, inte någon fristående läroplan för de 

elever som i Sverige går i särskola. Jämförelsen mellan läroplanernas inkluderande och exkluderande 

skrivningar blev utgångspunkten för den här studien.  

Medvetenheten om andra länders pedagogiska metoder och riktlinjer kan skapa inspiration i det egna 

arbetet och möjlighet att påverka arbetssituationen lokalt och nationellt samt bidra till ett internationellt 

utbyte. Studien har därav ett pragmatiskt värde (Fejes & Thornberg, 2015) inom såväl praktik som 

forskning. En fördjupad insikt i generella läroplaner kan, framhåller Abell, Bauder och Simmons 

(2005), vidare bidra till utökad tillgång till kunskap.  

Individuella rättigheter för anpassad undervisning regleras i internationella styrdokument som 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), och FNs Konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) som båda har betoning på en inkluderande skola 

som är tillgänglig för alla elever oberoende av individuella behov och förutsättningar. I föreliggande 

studie uppmärksammas hur arbetsmetoder för undervisningen och utformningen av den fysiska och 

sociala pedagogiska verksamheten lyfts fram i syfte att upprätthålla kraven i dessa styrdokument. 

1.1 Syfte 

Syftet var att med hjälp av kvalitativ textanalys undersöka samt jämföra vilka (special)pedagogiska stöd 

och insatser som omnämns/föreslås i ett urval länders nationella läroplaner för grundskolan samt 

analysera hur läroplanerna formulerar förutsättningar för inkludering. 

1.2 Frågeställningar 

● Vad står skrivet om särskilt stöd i grundskolan i respektive lands nationella läroplaner? 

● Vilka metoder för att underlätta inlärning för och undervisning av elever, enskilt och i grupp, 

lyfts fram i läroplanerna? 

● Hur kan läroplanerna bidra till att elever inkluderas i eller exkluderas från den ordinarie 

undervisningen? 

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning i form av litteraturgenomgång i kapitel 2 samt 

genomgång av tidigare forskning, följt av teoretiska utgångspunkter. I kapitel 3 metod beskrivs 

metodteoretiska utgångspunkter för studiens genomförande, urval, etiska överväganden samt 

definitioner av, för rapporten, centrala begrepp. Därefter följer kapitel 4 med presentation och 

beskrivning av resultat. I kapitel 5 problematiseras metoden och i kapitel 6 problematiseras och 

analyseras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och teorier. Rapporten rundas av i 

kapitel 7 avslutning. Den elektroniska versionen har navigationsbar innehållsförteckning. 
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2 Bakgrund 
Inom skolan är, framhåller Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012), lärarens arbetsmetoder centrala 

för elevernas kunskapsbildning och inkludering men påverkas av såväl samarbetet (eller avsaknad av 

sådant) mellan skolor samt av det samhälle skolan ingår i. Arbetet i de enskilda skolorna präglas, 

betonar Ainscow et al. och Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl och Petry (2015), av det skolsystem som 

skolorna ingår i. Även Rolandsson (2015) belyser hur lärarens praktik i klassrummet påverkas av och är 

avhängigt det som händer i samhället och Bengtsson (2014) pekar på hur relationen mellan lärare och 

elev styrs av lagar.  Vidare framhåller Graham och Harwood (2011) att begränsad forskning finns som 

påvisar skillnader i skolkultur och kunskapsutveckling vid införande av inkluderande undervisning. 

Förändringar i samhällsstyrning kan, framhåller Bengtsson, ha en direkt påverkan på undervisningen i 

skolan men förtydligar att förändringar inte enbart är bundna till statligt styrning. 

Här följer en genomgång av tidigare forskning och ämnesrelaterad litteratur som beskriver teorier 

kring lärande, undervisning samt olika metoder i den pedagogiska och specialpedagogiska miljön. 

Därefter avslutas kapitlet med ett avsnitt som beskriver teoretiska utgångspunkter för studien. 

2.1 Tidigare forskning 

Att skapa möjligheter till att få tillgång till den allmänna läroplanen är, framhåller Olson, Roberts och 

Leko (2015), en viktig del inom specialpedagogiken. Lärare har dock, tillägger Olson et al., svårt med 

att implementera metoder för att skapa sådana möjligheter vilket ofta leder till att lärare påkallar extern 

hjälp. En möjlig förklaring till problematiken är, visar Olson et al., att det inte finns en klar definition av 

vad det innebär att ha tillgång till den allmänna läroplanen. Mitchell (2014) presenterar en lista på 

kriterier för ett inkluderande klassrum där det första kriteriet är att det finns en enda läroplan som är 

tillgänglig för alla elever, även de i behov av särskilt stöd. Samtidigt upplyser Bossaert et al. (2015) om 

FNs Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 24, som 150 länder (vid 

den tidpunkten) skrivit under, där rättigheten till ett inkluderande utbildningssystem fastställs vilket 

innebär att FNs medlemsländer är skyldiga till att effektivt individualisera och utforma skolsystemen i 

riktning mot målet ett fullt inkluderat skolsystem. Även Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) dikterar skolors arbete för inkludering och deklarerar elevers individuella rättigheter i tillgången 

till den ordinarie undervisningen. Bossaert et al. beskriver skolsystem uppdelade efter 

specialundervisning och normalundervisning som tvåvägssystem, medan länder där alla inkluderas 

inom ramen för ett skolsystem beskrivs ha envägssystem.  

Likt Ainscow et al. (2012) beskriver Hallstedt och Högström (2005) hur samhället påverkar de 

interna systemen och illustrerar hur skillnader mellan europeiska länder har uppstått trots jämförbar 

social, ekonomisk och politisk utveckling.  

Utifrån det ökande antalet elever i Sverige som beskrivs ha olika svårigheter framhåller Isaksson 

(2009) att de svenska styrdokumentens vaga definitioner av vilka elever som är i behov av särskilt stöd 

leder till att varje skola och lärare utelämnas till att själva göra den bedömningen. Även Adam, Rigoni 

och Tatnall (2006) uppmärksammar bristfälliga definitioner av inlärningssvårigheter och tillägger att 

det medför en problematik inom forskning och utveckling av pedagogiska metoder. Samtidigt betonar 

Ainscow (2000) vikten av ett väl utvecklat språk inom pedagogiken för ökad inkludering. Likaså 

beskriver Bossaert et al. (2015) hur skolsystemens egenart kan påverka vilka som beskrivs vara i behov 

av särskilt stöd och att analys av internationell data inom ämnet bör genomföras med försiktighet och 

medvetenhet kring de enskilda systemens definitioner. 
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2.1.1 Sociala och relationsinriktade undervisningsmetoder 

Undervisning är, framhåller Carlgren (2015), en verksamhet där en lärare ska få en elev att lära sig. 

Vidare beskriver Persson och Persson (2012) hur pedagogiska metoder är kontextbundna. Vad som 

fungerar i en situation behöver inte fungera i en annan och metoder och koncept kan därför inte, betonar 

Persson och Persson, kopieras rakt av från en situation till en annan. Adam et al. (2006) delar in 

interaktionen i undervisningen i tre olika paradigm där varje sådant beskriver relationen mellan lärare 

och elev samt utbyte av kunskap och erfarenheter utifrån olika undervisningstraditioner. Första 

paradigmet, paradigmet för verbal tradition (gårdagens paradigm), är ensidigt verbal från lärare till elev. 

Andra paradigmet, paradigmet för lärarcentrerat klassrum (dagens paradigm), utgörs av 

tvåvägskommunikation mellan lärare och elev, men fortfarande med läraren i centrum. Tredje 

paradigmet, e-learningparadigmet (morgondagens paradigm), placerar läraren i en konsultliknande roll 

till eleverna som i sin tur erhåller informationen. Adam et al. framhåller att eleverna, i det tredje 

paradigmet, mer aktivt söker än passivt tar emot information. Adam et al. lyfter även en nyligen 

genomförd analys av modeller för undervisningsmetoder i klassrummet med särskilt fokus på elever 

med inlärningssvårigheter.  

Formativ bedömning kan, framför Ainscow (2000), vara en metod för att göra undervisningen mer 

inkluderande. I undervisningssituationer skapar och rekonstruerar, tillägger Carlgren (2015), lärare och 

elever kunskap och den information som presenteras och behandlas måste anpassas efter elevgruppen 

och vad varje elev förväntas lära sig. En lärares uppgift är, anför Carlgren, att producera individer som 

innehar kunskap vilket i praktiken innebär att rekonstruera kunskap. Användning av formativ 

bedömning är då ett verktyg för att se hur eleven ligger till i förhållande till förväntade mål och utifrån 

den kunskapen anpassa undervisning och material efter eleverna. Lärandet bygger på en interaktion, 

kompletterar Dysthe (2003), där läraren och eleven ingår i en hierarki som Dysthe (likt Carlgren, 2015) 

framhåller att läraren måste förhålla sig till. 

Att göra en läroplan tillgänglig kan, uppmärksammar Carter och Kennedy (2006) och Abell et al. 

(2005), fordra ett nära samarbete inom personalen, mellan eleverna samt gynna alla elever. Carter och 

Kennedy beskriver hur kamratstöd ökar såväl möjligheten till kunskap inom ramen för den allmänna 

läroplanen för enskilda elever som acceptansen för olikheter. Mitchell (2008) framhåller att kamratstöd 

är ett effektivt verktyg för inkludering som kan användas inom alla skolämnen, men tillägger att 

metoden kräver god planering och lyhörd vägledning. Även Ainscow (2000) uppmärksammar 

kamratstöd som metod men beskriver samtidigt samundervisning som en viktig del i att tillgängliggöra 

undervisningen och skapa möjlighet till övergripande och varierade perspektiv på 

undervisningssituationer. Lärare (för den vanliga och specialundervisningen) måste, framhåller Abell et 

al., skapa sig en djupare förståelse för läroplanen såväl som en gemensam förståelse för 

inlärningssvårigheter. Lärare i vanlig undervisning och specialundervisning kan genom nära samarbete, 

betonar Abell et al., öka möjligheten för elever att få tillgång till den allmänna läroplanen. Användning 

av kamratstöd är dock främst lämpligt vid redan introducerad information, tillägger Mitchell, och 

fungerar inte när något nytt ska introduceras inför eleverna. 

Även Olson et al. (2015) lyfter kamratstöd och framhåller, likt Carter och Kennedy, att metoden 

gynnar såväl elever i behov av särskilt stöd som övriga elever. Carter och Kennedy beskriver hur 

forskning påvisar att ett allt för starkt beroende av ett vuxenstöd (en-till-en undervisning) kan hämma 

elevens utveckling och begränsa möjligheten att delta i olika sammanhang (ex. sociala) som är centrala 

i läroplanen. Kamratstödet har visat sig bibehålla eller öka elevernas engagemang i läroplanen. Det 

individuella stödet försvinner inte, förklarar Carter och Kennedy, utan sker istället i en annan form.  

Både lärare och föräldrar har ifrågasatt den negativa inverkan kamratstödet kan ha på elever utan 

funktionshinder (Carter och Kennedy, 2006), men forskningen visar på att eleverna förbättrar sina egna 

resultat genom att ta ansvar för och hjälpa andra (Carter & Kennedy, 2006; Olson et al., 2015). Vidare 
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visar studier på att elever stärks som personer, får ökad förståelse för olikheter och ökade förväntningar 

på sina klasskamrater (Carter & Kennedy, 2006; Olson et al., 2015) samt att engagemang ökar hos alla 

elever (Olson et al., 2015).  

Elever med svåra funktionshinder är bland de mest socialt isolerade men frekvensen av och tiden för 

sociala interaktioner mellan dessa elever och andra elever har, påtalar Carter och Kennedy (2006) och 

Olson et al. (2015), visat sig öka med införandet av kamratstöd i förhållande till lärar- eller 

speciallärarstöd. Bossaert et al. (2015) framhåller vidare att frekvensen av sociala interaktioner skiljer 

sig mellan olika skolsystem. När kamratstöd införs i ett klassrum har, framhåller Carter och Kennedy, 

läraren ett ansvar för att läroplanen är tillgänglig för alla elever. Olson et al. påtalar att trots olika 

uppfattningar av vad det innebär att få tillgång till läroplanen råder en bred opinion för att det ska ske 

inom det inkluderande klassrummet där elever i behov av särskilt stöd är fullvärdiga medlemmar i den 

sociala klassrumsmiljön. Läraren kan, anför Olson et al., genom att använda olika strategier för varje 

grupp, maximera undervisningstiden för varje enskild elev och samtidigt utveckla system för att 

enskilda elever ska få tillgång till den allmänna läroplanen. De strategier Olson et al. tar upp är, förutom 

kamratstöd, lärarstyrt samt elevstyrt. Strategin inriktad mot elevstyrning kan liknas vid e-

learningparadigmet som Adam et al. (2006) tar upp där läraren har en mer konsultliknande roll och 

vägleder eleven i riktning mot uppsatta mål. Implementering av lärarstyrda strategier kan, beskriver 

Olson et al., ske i tre steg där läraren identifierar vad som ska läras ut och vem som ska lära sig det, 

skapa och anpassa material och slutligen genomföra själva undervisningen (förmedla informationen). 

Vidare lyfter Abell, Bauder, och Simmons (2005) samt Graham och Harwood (2011) hur elever i 

behov av särskilt stöd gynnas av höga förväntningar och Abell et al. tillägger att justering eller 

förändring av läroplanen kan skapa likvärdig tillgång till kunskap. Samtidigt framhåller Carter och 

Kennedy (2006), likt Olson et al. (2015), att elever i behov av särskilt stöd i allt större utsträckning bör 

delta i den ordinarie undervisningen med stöd som är nödvändiga för att få tillgång till läroplanens 

innehåll. Bristande stödinsatser riskerar att, påtalar Carter och Kennedy, leda till att en elev är fysiskt 

men inte socialt inkluderad. 

2.1.2 Teknikinriktade undervisningsmetoder 

Abell et al. (2005) fokuserar på hur läromedlen kan göras mer tillgängliga med hjälp av tekniska 

hjälpmedel. Vidare noterar Adam et al. (2006) att flertalet undersökningar visar på hur tekniska 

hjälpmedel kan ha en viktig roll i lärprocesser och tillägger att internetresurser kan vara av betydande 

stöd för elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt pekar Adam et al. på hur litteratur inom ämnet 

beskriver förbättrade resultat hos elever i behov av särskilt stöd vid undervisning i ordinarie klassrum 

där tekniska hjälpmedel inte varit en integrerad del av läroplanen. Rolandsson (2015) beskriver dock 

hur datorundervisning kan uppfattas som exkluderande då lärare (medvetet eller omedvetet) väljer bort 

metoden för att underlätta för elever som är mer praktiskt lagda. Undervisningen behöver därför, 

framhåller Rolandsson utvecklas och ta tillvara på den potential tekniken har i att ge stöd åt fler elever. 

Praktisk och teoretisk kunskap är, framhäver Carlgren (2015), direkt bundna till varandra där praktisk 

kunskap har teoretisk version och vice versa. Praktiskt utövande föregås av teoretiska tankemönster. 

Tekniska hjälpmedel har, illustrerar Carlgren (2015), en historisk bakgrund där den svarta tavlan 

förändrades till vit (och idag interaktiv).  Carlgren redogör vidare för hur eleverna tidigare fick skriva 

av det de skulle kunna ur läromedlen som bara var lärarens egendom. Undervisningen har förändrats, 

framhåller Carlgren, från att vara kollektiv föreläsningslik utan dialoger till att läraren ställer frågor till 

eleverna och vidare till att utgöra en diskursiv förebild där frågor och svar är styrda av 

utbildningsdiskursen.  
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2.1.3 Inlärningsmodeller 

Samtidigt som undervisningsmetoder är centrala för att tillgängliggöra innehållet i undervisningen står 

de i direkt relation till inlärningsmodeller och Adam et al. (2006) uppmärksammar ett 

klassificeringssystem där lärandet delas in i tre områden: kognitivt lärande (kunskapsåtergivande och 

intellekt), psykomotoriskt lärande (fysiska färdigheter, fingerfärdighet och koordination) och affektivt 

lärande (känslomässigt, medvetet, oro och intresse söker uppmärksamhet). I relation till 

klassificeringssystemet lyfter Adam et al. fram Gardners multipla intelligenser (ex. visuell, verbal, 

interpersonell och intrapersonell intelligens). Modernare modeller för lärande är, upplyser Adam et al., 

flexibelt lärande där undervisningen är elevcentrerad och formas efter individuella behov. Flexibelt 

lärande förknippas inte, framhåller Adam et al., med online learning även om metoden innebär ökad 

kommunikation och varierande respons från läraren. Adam et al. framhåller dock att online learning 

kan användas som ett verktyg för flexibelt lärande. Vidare betonar Mitchell (2014) att lärare behöver 

använda sig av undervisning på flera olika nivåer för att möta de behov och olika utvecklingsnivåer som 

finns i de flesta skolklasser. 

Även Graham och Harwood (2011) tittar på hur elever tar till sig information och bidrar till den 

kognitiva och sociala utvecklingen samt vilka de omgivande förutsättningarna är i relation till de 

individuella. Då varje elev har sitt sätt att tillägna sig kunskap (praktisk som informativ) bör, framhåller 

Graham och Harwood, individuella inlärningsförutsättningar ligga till grund för utformningen av 

lärmiljön, vilket leder oss till nästa avsnitt: ”Lärmiljöer och skolkulturer”. 

2.1.4 Lärmiljöer och skolkulturer 

Sedan 1970-talet har diskussionen kring kategoriskt och relationellt perspektiv varit aktuell framhåller 

Isaksson (2009). Abell et al. (2005) beskriver vidare hur specialundervisningen under senare delen av 

1990-talet och början av 2000-talet förändrats från undervisning av enskilda elever i separata rum, utan 

att jämföra med övriga elevers snabba utveckling utifrån läroplanen i det ordinarie klassrummet, till 

stöd i klassrummet. Intresset för fysisk inkludering växte samtidigt som samma läroplan användes utan 

några större förändringar av undervisningsmetoderna. Förändringen var, beskriver de, att specialläraren 

nu satt med eleven i ett hörn i klassrummet och undervisade. Samtidigt framhåller Adam et al. (2006) 

att oenighet råder kring fysisk inkludering eller exkludering, men framhåller vidare att det finns starka 

bevis för att särskilda skolor för undervisning av elever i behov av särskilt stöd kan vara en bra metod 

då dessa skolor på ett betydande sätt arbetar med att anpassa verksamheten efter individuella 

förutsättningar och behov.  

För att skapa ett kunskapssamhälle behöver, framhåller Adam et al. (2006) utifrån tidigare studier, 

informations- och kommunikationsteknologi bli en naturlig del i klassrummen och hänvisar bl.a. till det 

ökande användandet av IT i vardagen. Adam et al. fokuserar på “One-to-One” (121), eller en-till-en där 

varje elev har sin dator samt varje klassrum förses med interaktiva tavlor. I en studie som Adam et al. 

belyser såg lärarna att alla elever var i behov av varsin dator under sin studietid. Införandet av en-till-en 

datorsystemet i klassrummet förutsätter, framhåller Adam et al., en ny läroplan med ändrat pedagogiskt 

fokus där lärare har en mer personligt utformad undervisning anpassad efter varje elev. Användning av 

dator kan vidare, framhåller Adam et al., skapa möjligheten och även kräva att lärare delar med dig av 

sina erfarenheter med kollegor. Frågan är, tillägger Adam et al., i vilken utsträckning teknologin kan 

integreras i läroplanen och hur tekniken kan underlätta för deltagande i en allt mer webbaserad värld. 

Rolandsson (2015) beskriver vidare hur lärare ses som nyckeln till att förena tekniken med läroplanen 

istället för att se dem som givna sammanhållna komponenter. Med utgångspunkten i att låta elever lära 

sig att lära behöver undervisningen vara individualiserad, vilket Adam, et al. betonar, innebär att den 

styrs av eleven. 
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Utifrån metastudier av åtgärdsprogram noterar Isaksson (2009) ett fokus på att beskriva elevernas 

individuella svårigheter istället för att beskriva verksamheten och hur den skulle kunna utvecklas för att 

möta eleven. Isaksson noterar vidare att de stödinsatser som genomförs tenderar att i allt större 

utsträckning ske utanför den ordinarie undervisningen, i kontrast till tanken om inkluderande 

undervisning där stödet ges i ordinarie klass. Följden av detta visar sig, framhåller Isaksson, vara att 

elevernas självbild och självkänsla sjunker. Med anledning av detta bör, framhåller han, de berörda 

eleverna hörsammas kring särskiljande stödinsatser. I alla förändringsprocesser är det, anför Adam et al. 

(2006) viktigt att inkludera eleverna.  

Arbetet med inkludering och utveckling av undervisningsmetoder bör, framhåller Ainscow et al. 

(2012), inte isoleras till de enskilda skolorna utan ske i samarbete mellan skolorna och med det 

omgivande samhället. Becker (2009) beskriver exempelvis hur en skolchef försökte förändra en skolas 

syn på eleverna från att eleverna är problem till att eleverna har problem. Dock fann Becker ett dilemma 

i att eleverna, för att få komma till den specifika skolan inriktad mot elever som inte anses kunna 

tillägna sig undervisning i ordinarie skolor, behöver kategoriseras och därmed bli tillskrivna en social 

status. Ainscow et al. påtalar vikten av ett tydligt ledarskap samt arbetet med fysiska och psykosociala 

lärmiljöer, men framhåller att möjligheten till förändringar styrs av såväl personal på skolan som 

politiska direktiv och samhällets förväntningar. Till skillnad från Becker, visar Ainscow (2000) på hur 

ett förändrat synsätt och klimat i kollegiet genom positiv förstärkning och stöttning kan resultera i 

positiva förändringar i riktning mot en mer inkluderande skola. Becker visar på ett exempel där en skola 

utifrån direktiv från skolchef genomgått reformåtgärder för att ändra synen på elever med syfte att ändra 

skolkulturen.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Flera av de inlärnings- och metodteorier samt utbildningsfilosofier som använts för att analysera 

insamlat material i diskussionen nedan har underordnade förgreningar och utgörs av mer komplexa 

beskrivningar. Analyserna av studiens resultat utgår dock från nedanstående beskrivningar. 

2.2.1 Sociokulturellt lärande och den nära utvecklingszonen 

Utifrån det sociokulturella perspektivet, utvecklat av Lev Vygotskij, sker inlärning genom sociala 

interaktioner (Strandberg, 2006). Kunskap konstrueras, skriver Dysthe (2003) inte uteslutande i 

individuella processer, utan även genom sociala sammanhang i olika kontexter. Det sociokulturella 

perspektivet lägger således fokus på utbyte och skapande av kunskap genom mellanmänskliga 

relationer och Strandberg och Dysthe återger vidare Lev Vygotskijs nära (proximala) utvecklingszoner 

som kortfattat innebär att en elev har ett bestämt utrymme för vad som är möjligt att lära utifrån vad 

eleven redan kan. Askland och Sataøen (2003) och Dysthe återger den proximala utvecklingszonen som 

avståndet mellan elevens nuvarande kunskaper och förmågor och det eleven kan uppnå med hjälp av en 

annan person (vuxen eller annan elev). Utifrån den nära utvecklingszonen kan, beskriver Strandberg, 

elever lära sig av en annan elev som ligger steget före i sin utveckling. Metoden är dock svårare att 

applicera i lärarcentrerad undervisning, framhåller Dysthe. Samtidigt lyfter Dysthe pedagogen John 

Dewey som såg den sociala mötesgruppen som utgångspunkt för det intersubjektiva där en gemensam 

förståelse för något skapas. Enligt John Dewey påverkas, beskriver Dysthe, uppfattning och tolkning av 

stimuli av kontexten. Förståelse skapas enligt John Dewey inte självständigt hos enskilda individer utan 

i sociala sammanhang (Dysthe, 2003). 
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2.2.2 Kognitiv inlärningsteori 

Kognitiv inlärningsteorie, inspirerad av Jean Piaget, utgår från att lärande sker genom en 

konstruktionsprocess där information tas emot, tolkas och jämförs med tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Dysthe, 2003). Skolverket (2007) framhåller att vid studier av kognitiv utveckling hos 

elever i de tidigare skolåren måste olikheter i förhållande till kontext och situation beaktas. Intresset i 

kognitiv inlärningsteori ligger, betonar Skolverket, i uppfattning, förståelse och minne. Arnqvist (1993) 

beskriver den här adaptionsprocessen, bestående av assimilation och ackommodation, som en viktig del 

i Jean Piagets teori. Assimilation är, förklarar Arnqvist, en (inåtgående) process där en person anpassar 

sin omgivning till sig själv och sin befintliga tankevärld. Vår förståelse för omvärlden grundar sig i vår 

befintliga tankevärld. Vid ackommodation i sin tur, förklarar Arnqvist vidare, anpassar sig individen 

efter sin omgivning i en utåtgående process. Som exempel på ackommodation tar Arnqvist upp 

imitation där individen tvingas anpassa sig efter sin omvärld, exempelvis barns rollek. 

2.2.3 Behavioristisk inlärningsteori 

Behavioristisk inlärningsteori, grundad av John Watson, ämnar objektivt studera det mänskliga 

beteendet och intresserar sig därför inte för inre aspekter som medvetande och själ som inte går att 

observera utan värderingar (Arnqvist, 1993). Miljön är, upplyser Arnqvist, central för all utveckling 

enligt behavioristisk inlärningsteori där vissa stimuli leder till givna responser och som exempel ger 

Arnqvist att vi håller för öronen när vi utsätts för höga ljud. Behavioristisk inlärningsteori beskriver 

inlärning som utveckling av medfödda reflexer. Beteendet är således påverkat av omgivningen och mer 

komplicerade beteenden bygger på en kedja av stimuli-responskopplingar (Arnqvist, 1993). Skinner 

bidrog, tillägger Arnqvist (1993) till den behavioristiska inlärningsteorin genom att tillföra begreppet 

förstärkning som exempelvis innebär att en vuxen upprepar ett ord som ett barn säger och på så vis 

bekräftar och omvänt att en vuxen benämner något och pekar varpå barnet upprepar.  

2.2.4 Utbildningsfilosofier 

Här presenteras samtida utbildningsfilosofier. För att sätta filosofierna i ett bredare sammanhang 

beskrivs, förutom synen på metod, även synen på kunskap och skolans uppgift i samhället. 

2.2.4.1 Essentialistisk utbildningsfilosofi 

Inom essentialistisk utbildningsfilosofi, med rötter i realism och idealism, är ansträngning och disciplin 

centralt för lärandet, framhåller Stensmo (2007). Lärandet måste, upplyser Stensmo, inom 

essentialismen vara fokuserat på långsiktiga mål och inte se till det som är aktuellt för stunden. Läraren 

har det direkta ansvaret för att ta initiativ i undervisningen då eleverna behöver kontrolleras och 

vägledas av vuxna. Läraren beskrivs som ett medie utbildad i att förmedla vuxenvärldens krav till 

eleverna. Pedagogiken har inom essentialistisk utbildningsfilosofi, beskriver Stensmo, tyngdpunkten i 

förbestämda läroämnen, vilka utgör delar av det mänskliga kulturarvet och tillsammans behandlar olika 

perspektiv på den materiella och sociala verkligheten. För att få tillgång till innehållet krävs att 

undervisningen är systematisk och sker över lång tid. Vidare tillägger Stensmo att skolan inte ska “[...] 

fördöma traditionella undervisningsmetoder. Mycket av det som skall läras kan inte lösas i 

projektarbete” (Stensmo 2007, s. 241, kursiverat i original). Den allmänna, traditionella formen för 

lektioner och undervisning ses som den bäst lämpade vid undervisning av det mer abstrakta. 
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2.2.4.2 Perennialistisk utbildningsfilosofi 

Perennialistisk utbildningsfilosofi, med rötter i den aristokratiska realismen, utgår från att “de frågor 

som sysselsatte Aristoteles och medeltidens filosofer [...]” är “angelägna för såväl samtidens som 

framtidens människor” (Stensmo, 2007, s. 246-247). Tyngdpunkten ligger på det konstanta mer än det 

kontextbundna (moderna). Inom perennialismen är mänsklighetens kännetecken oberoende av tid och 

rum och utbildningen måste därför vara densamma för alla obundet till tid och rum. Människans 

rationalistiska förmåga att handla förnuftigt och resonera lyfts fram inom perennialismen där 

utbildningens mål är att odla fram en människas förnuft och leda personen mot ett mål som gynnar 

såväl individen som människor i allmänhet. En utbildning där relativistisk hållning till kunskap är 

framstående förmedlas, enligt perennialistisk utbildningsfilosofi, en falsk bild av världen. Utbildningen 

är förberedelse för livet och “skolans verksamhet kan därför inte vara en imitation av samhälls- och 

vuxenlivet” (Stensmo, 2007, s. 247). Utifrån grundläggande ämnen som beteendevetenskap, språk, 

matematik, historia och naturkunskap ska eleverna få förståelse för världens beständighet. Elever ska 

vidare, framhåller Stensmo, utifrån filosofin inte studera ämnen som är viktiga i den samtida kontexten.  

2.2.4.3 Progressivistisk utbildningsfilosofi 

Inom Progressivistisk utbildningsfilosofi, framtagen av Francis Parker och med koppling till John 

Dewey, ska undervisningen vara “aktiv och relaterad till barnens behov och intressen” (Stensmo, 2007, 

s. 252). Modern utvecklingspsykologi och beteendevetenskaplig forskning ska ligga till grund för 

utbildningen. Stensmo framhäver barnet som helhet som nyckelord där skolan måste tillvarata barnets 

naturliga nyfikenhet och sökande efter kunskap. Problemlösande arbetsmetoder måste ersätta metoder 

där kunskaper inpräntas. Kunskapen ses som verktyg för att hantera olika situationer och erfarenheter. 

Skolan ska således inte utgöras av studier inom avgränsade ämnen utan bestå av olika problemlösande 

situationer. Utbildningen är inte en förberedelse för livet utan livet är i sig utbildning och “att leva är att 

lära” är centralt inom progressivismen där “läraren är en samarbetspartner i barnets lärprocess” 

(Stensmo, 2007, s. 253). Skolan ska sträva efter och uppmuntra till samarbete istället för tävling utifrån 

synen på människan som social och uppmuntras av sociala relationer. Utbildning måste ske tillsammans 

med andra och därför är grupparbeten den självklara metoden att arbeta efter. Vidare påtalas inom 

progressivismen demokratins betydelse för fri individuell utveckling. En skola som undervisar 

demokrati måste i sig vara demokratisk där alla elever är delaktiga i utbildningens samtliga beslut. 

2.2.4.4 Rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi 

Rekonstruktivismen är, beskriver Stensmo (2007), en sammansatt utbildningsfilosofisk rörelse. 

Rekonstruktivismen kännetecknas av “[...] 1) en samhällssyn som innebär att kultur och samhälle är i 

behov av rekonstruktion och förnyelse, och 2) en utbildningssyn som innebär att skola och utbildning 

har en central uppgift i ett kulturellt och socialt reformarbete” (Stensmo, 2007, s. 260). Utbildning 

måste utifrån rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi utgöras av social handling samt vara tydlig och 

målmedveten där framtiden står i fokus. Undervisning av verktyg måste kompletteras med vilka mål 

som utbildningen syftar till att uppnå. Utbildningen syftar till att förändra medvetandet hos människor, 

skapa perspektivskiften och “[...] frigöra deras potentiella förändringskrafter, i syfte att skapa en ny 

social ordning, som fullbordar demokratins grundläggande värderingar [...]” (Stensmo, 2007, s. 260). 

Skolan är ett verktyg för att övertyga om nödvändigheten i att rekonstruera det nutida samhället och 

lärarens uppgift är vidare att genom demokratiska procedurer och arbetsmetoder påverka eleverna 

genom att påvisa övertygande exempel på betydelsen av rekonstruktion av samhället. Vilka medel som 

används i och målet för utbildningen måste, framhåller Stensmo vidare, omarbetas i förhållande till 

samtida krav och utifrån beteendevetenskaplig forskning. Utifrån modern vetenskaplig kunskap om 

människan, måste läroplaner och undervisningsmetoder omprövas och anpassas efter en 
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tvärvetenskaplig kunskapssyn där områden är integrerade i helheter. Skolan, utbildningen och eleverna 

formas av kulturen och det sociala och utbildningen måste vara förberedande för delaktighet i sociala 

och demokratiska sammanhang. Rekonstruktivismen ser, tillägger Stensmo, människan som begränsad 

av sin sociala omvärld och att en människas liv är den del av gupplivet den ingår i. 

3 Metod 
Studiens materialinsamling och analys genomfördes enligt hermeneutisk kvalitativ textanalys där 

innehållet i de utvalda nationella läroplanernas generella delar granskades, analyserades och tolkades. 

Analysarbetet präglades av vad Widén (2015) benämner den kvalitativa textanalysansatsens tredje 

dimension, där texter analyseras för att skapa förståelse för deras innehåll. Samtidigt var 

metodansatsens andra dimension, där texternas litterära uttryck analyseras, aktuell under analysarbetet.  

Studien är med andra ord komparativ (Stukát, 2009).  

I materialinsamlingen och analysarbetet användes datatriangulering, eller mer specifikt 

platstriangulering, där läroplaner från olika länder analyserades och jämfördes med varandra. Formen 

av triangulering innebär enligt Denscombe (2009) bland annat att materialet från kontrasterande 

geografiska, sociala och kulturella informationskällor analyseras vilket här är kopplat till de geografiskt, 

kulturellt och socialt skilda platser som de olika läroplanerna i studien skrivits i och för. Vidare 

användes även teoritriangulering i den analytiska processen, där materialet i diskussionen, likt 

Denscombes beskrivning, analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. 

3.1 Urval 

Inför urvalsprocessen sattes två kriterier upp för läroplanerna; det första var att de skulle vara skrivna på 

svenska, annat nordiskt språk eller engelska och det andra kriteriet var att de skulle vara nationellt 

utformade. Denscombe (2009) framhåller att subjektivt urval används när forskaren har en viss 

kännedom om det som ska undersökas. Studiens specifika syfte och den förkunskap som förelåg 

skapade förutsättningen för att ett subjektivt urval där den svenska läroplanen och den nyzeeländska 

läroplanen var givna, tillsammans med ytterligare två länder för att skapa ett bredare perspektiv på det 

undersökta fenomenet. De två resterande läroplanerna valdes efter ett tredje kriterium: de skulle vara 

del av en närliggande socioekonomisk samhällssituation. Detta kriterium är av än mer subjektiv 

karaktär än de två första. Att Sverige och Nya Zeeland är socioekonomiskt likvärdiga framhölls av D. 

Mitchell (personlig kommunikation, 9 oktober, 2014). En möjlig metod hade varit att titta på läroplaner 

från två länder som befinner sig av en annan socioekonomisk situation. Och även om det hade bidragit 

till en ytterligare dimension så hade ett sådant urval möjligen samtidigt tagit bort fokus från det studien 

syftar till att undersöka. Från början fanns i urvalet även länder som Norge och Australien med, men 

dessa gallrades bort av utrymmesskäl. Flera länder som ingick i urvalsprocessen valdes dessutom bort 

på grund av avsaknad av nationellt utformade läroplaner. Studiens fokus ligger på de specifika 

läroplanernas texter och urvalet kan därför inte sägas vara bekvämlighetsurval enligt Hartmans (2004) 

och Denscombes (2009) beskrivningar, där urvalet skulle utgöras av de lättast tillgängliga 

informationskällorna. Istället kan den för studien valda urvalsmetoden beskrivas som ändamålsenlig 

(Hartman, 2004) då den syftar till att sålla ut de läroplaner som kan utgöra en grund för jämförelse inom 

det valda forskningsområdet. Utifrån de kriterier som ställdes upp valdes nationella läroplaner från 

följande länder ut: England, Finland, Nya Zeeland och Sverige. En närmare presentation av materialet 

står att läsa i avsnitt 4.1.  
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3.2 Validitet 

Validering är, framhåller Kvale och Brinkmann (2014), en metod för att kontrollera där forskaren 

kritiskt granskar sin analys och påvisar vilket perspektiv som ligger till grund för det som framkommer 

samt vilka redskap som använts för att motverka snedvriden tolkning.  Under analys- och 

tolkningsprocessen behandlades materialet utifrån olika teoretiska perspektiv (teoritriangulering), som 

beskrivs i avsnitt 2.2, i relation till tidigare forskning. Vidare valideras de enskilda materialen i relation 

till varandra, och skapar därigenom vad Thornberg och Fejes (2015) beskriver som inbördesrikedom. 

Med hjälp av att diskutera materialet utifrån olika perspektiv och argument kan, framhåller Alvesson 

och Sköldberg (2008), en argumentationslogik ytterligare bidra till valideringen. 

Valideringen av materialet bygger således bland annat på tolkningar av materialet och hur dessa 

tolkningar presenteras. Hermeneutisk meningstolkning bygger, framhåller Kvale och Brinkmann 

(2009), på den hermeneutiska cirkeln där delar av en text tolkas i förhållande till helheten för att skapa 

en djupare förståelse och mer valid tolkning. I presentationen av resultaten nedan beskrivs såväl en 

översikt av varje läroplan som de fördjupade resultaten och en avslutande summering av resultatdelarna 

för att sätta materialet i sitt ursprungliga sammanhang. Vidare beskriver Kvale och Brinkman validering 

som en kontrollmetod där forskaren ger en kritisk syn på den egna analysen. En sådan kritisk 

granskning utvecklas under metoddiskussionen som följer efter resultatpresentationen. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhäver att valideringen inte är ett separat moment i undersökningen, utan 

genomsyrar hela processen. Thornberg och Fejes (2015) beskriver samtidigt hur validering av 

materialet utgörs av bland annat det pragmatiska värdet av forskningens resultat, i vilken grad 

materialet är användbart i praktiken. Studiens resultat kan skapa såväl reflektion över och 

perspektivisering på egna metoder samt ge implikationer till nya metoder för att som specialpedagog 

bidra till utveckling av undervisningen och lärmiljöer. 

3.3 Reliabilitet 

Utifrån studiens subjektiva karaktär utgör valda mätinstrument i form av analys och tolkning av 

textmaterial en given kombination. Samtidigt beskriver Stukát (2009) risken för feltolkningar i 

kvalitativa studier. Resultatet av en sådan mätmetod kan därmed inte sägas beskriva den absoluta 

helheten, men dock tillsammans med tidigare och efterkommande forskning vara en bidragande 

pusselbit. Samtidigt beskriver Hartman (2004) vikten av och kravet på reliabilitet i en vetenskaplig 

studie. Reliabilitet innebär, framhåller Hartman, att undersökningen ska kunna genomföras upprepade 

gånger samt av olika personer. Materialet i den här studien är offentliga handlingar, allmänt tillgängliga 

att studera, vilket möjliggör att själva observationen kan upprepas. Dock blir då, med anledning av den 

hermeneutiska kvalitativa studiens karaktär, mätinstrumentet inte detsamma, då den utgörs av en annan 

observatör. Resultatet av kan därmed, framhåller Kvale och Brinkmann (2014), inte garanteras upprepas 

vid en upprepad undersökning. 

3.4 Generaliserbarhet 

Studiens komparativa syfte i att jämföra specifika läroplaner begränsar grunden för att göra 

generaliseringar av studiens resultat då resultat och efterföljande analys som presenteras är subjektivt 

relativt till det material som insamlats till studien. Thornberg och Fejes (2015) beskriver hur 

generalisering av forskningsmaterial innebär att resultatet ska vara applicerbart på annat liknande 

material.  

Även om studien riktar sig mot läroplanerna i sig finns samtidigt ett begränsat utrymme för analytisk 

generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014) mot de skolsystem som ligger bakom presenterade 
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läroplaner i studien. En sådan generalisering förutsätter dock genomgång av andra skolanknytna 

(styr)dokument i respektive land, med exempelvis förtydliganden av läroplanernas innehåll och vad 

som förväntas utifrån dessa. Utifrån studiens begränsning till att omfatta de nationella läroplanerna har 

dock sådana dokument inte använts i den här studien.  Dokumenten hade dock, kunnat användas som ett 

analytiskt förtydligande verktyg och därmed kunnat bidra till en djupare förståelse för och mer 

nyanserad bild av läroplanerna, vilket även diskuteras i det avslutande kapitlet.  

 

3.5  Forskningsetiska aspekter 

Materialet som presenteras i studien återges i sammanfattad form i enlighet med vad Thornberg och 

Fejes (2015) beskriver som etiskt värde. Thornberg och Fejes framhåller att materialet, för att 

upprätthålla etiskt värde i en studie, inte får förvanskas eller fabriceras. De delar av materialet som 

uteslutits ur studien utgörs av sådant som inte bedömdes bidra till utökad eller fördjupad information i 

forskningsområdet. Här ligger således ett etiskt ansvar i förhållande till läsaren att återge resultat på ett, 

inom ramarna för examensarbetet, lämpligt och rättvist sätt. För att begränsa påverkan av tolkningar vid 

återgivandet av studiens resultat har engelskspråkiga citat återgivits i sitt original utan att översättas. 

Vidare föreligger ett etiskt dilemma i att texten i sin helhet är skriven på svenska och därmed inte är 

direkt tillgänglig för utgivarna av granskat material. En del i att underlätta tillgången till materialet och 

studiens innehåll är den sammanfattning som är skriven på engelska i abstraktet.  

Vid analysen av det presenterade och granskade materialet användes teoritriangulering, med olika 

teoretiska perspektiv till materialet (Denscombe, 2009), för att ytterligare stärka det etiska värdet i 

enlighet med Thornberg och Fejes (2015) beskrivning av god forskningsetik. Studiens hermeneutiska 

metodteoretiska grund dikterar att forskarens individuella subjektiva perspektiv aldrig helt kan frånses. 

Jämförelse med tidigare forskning, teoritriangulering, och olika alternativa tolkningar är verktyg som av 

den anledningen har använts för att visa materialet utifrån olika perspektiv. 

Cöster (2014) beskriver hur det ligger ett forskningsetiskt dilemma i att forskning ofta bedrivs av 

forskare med lång erfarenhet av ämnet och därmed kan anses vara jäviga i förhållande till materialet. En 

erfaren forskares bedömning, präglad av medvetenheten om forskningen och självtillit, kan, framhåller 

Cöster, påverka tilliten och innebär en intressekonflikt i ett vetenskapssamhälle som är beroende av 

erfarna forskare. Här finns ett etiskt dilemma av två dimensioner, dels var en av de tre undersökta 

läroplanerna sedan tidigare känd för mig som observatör och dels har jag erfarenhet av arbete utifrån 

läroplaner i allmänhet och i synnerhet en av de läroplaner som ingår i studien. Med anledning av det 

första dilemmat har materialet, likt beskrivningen ovan, återgivits i en så neutral form som var möjligt 

inom ramen för studien. Det andra dilemmat löstes i viss grad i samband med det första dilemmat, men 

dock kan inga garantier bifogas för att den jävighet som Cöster beskriver helt har undanröjts. Samtidigt 

var studiens specifika ämnesområde inte sedan tidigare känt för observatören och därmed reduceras 

delar av det forskningsetiska dilemma som Cöster beskriver. Samtidigt bygger dessa dilemman delvis 

på strävan efter objektivitet och står därför i kontrast till strävan efter att motverka den subjektivitet som 

är ofrånkomlig i en hermeneutisk studie som den här. Trots detta är dessa dilemman angelägna att 

beakta även i den här studien av ovan beskrivna skäl. Även Eliasson (1995) lyfter forskarens 

ofrånkomliga subjektiva perspektiv på materialet. Likaså lyfter Gustavsson (1999) att användning av 

teorier för att bilda förståelse för texter kan ge en falsk föreställning av textens innehåll och Hartman 

(2004) beskriver hur teorier enbart beskriver delar av helheten. Vidare beskriver Selander och van 

Leeuwen (1999) hur en text är skriven i en given kontext där författaren medvetet, utifrån sociala 

sammanhang, formulerat texten och tagit med samt uteslutit delar efter vad som anses lämpligt i 

förhållande till textens syfte. 
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3.6 Felkällor 

Risken för felkällor i en studie minskar, framhåller Hartman (2004), desto mer avskalad och steril den 

omgivande miljön är. Möjliga felkällor som kan påverka ett resultat ligger till stor del i den omgivande 

miljön. Hartman beskriver hur observationsstudier behöver föregås av kartläggning av faktorer som kan 

påverka utfallet. Hartman framhäver den mänskliga naturen som en möjlig felkälla då begränsningar 

medför att vi aldrig kan förstå omvärlden fullt ut. Samtidigt leder det till vetskapen om, tillägger 

Hartman, att det vi ser alltid är felaktigt ur något perspektiv. I den här studiens karaktär ligger ett 

subjektivt förhållningssätt som, trots validering och etiskt värde genom olika perspektiv, har en 

inverkan på utfallet.  

Vidare framhåller Hartman (2004) att människor fyller i luckor där det saknas information för att 

skapa en begriplig helhet. Ifyllnaden av luckor kan i sin tur, påpekar Hartman, leda till att en helhet 

illustreras fram som inte har anknytning till sin verkliga natur.  

Ytterligare en felkälla som Hartman (2004) nämner är selektiv uppmärksamhet där forskaren 

omedvetet söker upp information som svarar på förväntningar. För att begränsa risken för att selektiv 

uppmärksamhet ska påverka utfallet i den här studien har materialet, som nämnts ovan, analyserats 

utifrån olika perspektiv och i förhållande till tidigare forskning. Utifrån perspektiv som lyfts i tidigare 

forskning och relevant litteratur har olika, för undersökningen, relevanta delar lyfts fram ur materialet.  

3.7 Genomförande 

Inför genomförandet av studien användes det internetbaserade artikelsökverktyget (och tillika 

referensdatabasen) RefWorks (https://www.refworks.com), där sökord som ’inclusion’, ’curriculum’, 

’access’ och ’method’, användes för att leta fram artiklar inom ämnet. Artiklar som ansågs relevanta för 

studien valdes ut, lästes igenom och granskades ett flertal gånger. Deras innehåll sammanfattades och 

samanställdes sedan tillsammans med ämnesanknuten litteratur som tillsammans formades till 

bakgrundskapitlet, som därigenom utgör en viktig utgångspunkt för diskussionen av resultaten.  

När bakgrundskapitlet var formulerat påbörjades en första granskning av de valda ländernas 

läroplaner. Läroplanerna lästes igenom ett flertal gånger och formuleringar som av olika anledning 

tolkades som stödjande för elever i allmänhet och elever i behov av särskilt stöd i synnerhet 

markerades. Läroplanerna genomsöktes även med hjälp av olika sökord som ’inkludering’ (’inclusion’), 

’särskilt stöd’ (’special needs’) och ’stöd’ (’support’) för att ytterligare begränsa risken för att relevanta 

delar av materialet skulle missas. De delar som valdes ut sammanställdes därefter i en tabell i Excel, en 

överblick av materialet, i enlighet med Denscombes (2009) beskrivning av analysprocessens första steg.  

Utifrån överblicken och de tankar som väcktes under granskningen av materialet växte tre teman fram 

med utgångspunkt i vad olika delarna av materialet hade fokus på: lärarfokuserade metoder, 

elevfokuserade metoder samt miljö- och teknikfokuserade metoder. Analysprocessens andra och tredje 

steg (inledande forskning av materialet resp. analys av materialet) (Denscombe, 2009) var nu avklarade. 

Under de olika temana sammanfattades och presenterades materialet tillsammans med utvalda citat som 

både förtydligar och bekräftar de delar som valts ut enligt analysprocessens fjärde steg (framställning 

och presentation av materialet). När materialet hade sammanfattats gjordes vissa tillägg av innehållet i 

bakgrundskapitlet och korrigeringar av bakgrundskapitlets struktur. 

Därefter valdes lämpliga teoretiska utgångspunkter ut som analytiska verktyg. Då studien behandlar 

metoder för lärande och undervisning (ur ett ’(special)pedagogiskt’ perspektiv) föll valet på att 

analysera läroplanerna utifrån hur olika inlärningsteorier beskriver lärande. Samtidigt är det en studie 

där läroplaner granskas och för att skapa ytterligare förståelse för läroplanernas skrivningar utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv valdes Stensmos (1994) beskrivningar av samtida läroplansfilosofier ut. 
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Utbildningsfilosofierna användes för att sätta läroplanerna i ett bredare sammanhang samt utröna 

läroplanernas möjliga underliggande filosofier utifrån de samtida läroplansfilosofiska riktningarna. 

Med det analytiska verktyget var det dags att inleda det Denscombe (2009) beskriver som 

analysprocessens femte och sista steg: validering av materialet. Diskussionen och analyserna av 

materialets olika delar blev, med anledning av de för studien omfattande analytiska verktyg bestående 

av tre inlärningsteorier och fyra utbildningsfilosofier, en gedigen uppgift. Materialet som presenterats i 

resultatredovisningen granskades land för land, tema för tema och jämfördes inbördes samt mot de 

teoretiska utgångspunkterna, tidigare forskning och den ämnesrelaterade litteratur som presenteras i 

bakgrundskapitlet. Analys- och tolkningsprocessen fortlöpte sedan i enlighet med den hermeneutiska 

cirkel som Back och Berterö (2015) beskriver, vilken bland annat innebär att läsning av en text 

genererar frågor och förståelse som sedan leder fram till nya tolkningar. Med hjälp av det analytiska 

verktyget kunde olika tolkningar göras och en mer nyanserad bild av materialet framställas och sätta in 

läroplanerna i en teoretisk kontext (detta diskuteras dock närmare i kapitel 5 samt avsnitt 6.4).  

3.8 Definitioner 

För att underlätta läsningen följer här en kortare beskrivning av centrala begrepp som finns i de olika 

kapitlen. 

● (Special)pedagogik. Parentesen är en markering av att skillnaden mellan specialpedagogik och 

allmän pedagogik är direkt given. Begreppet diskureas i avsnitt 5.1. 

● Särskilt stöd. I de svenska styrdokumenten görs en skillnad mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd. I den här texten har dessa dock samlats under särskilt stöd då fokus ligger på att 

uppmärksamma olika pedagogiska metoder och verktyg. 

● Läroplan. En läroplan är ett styrdokument där det fastställs hur skolor ska arbeta i riktning mot 

förväntade mål. De läroplaner som ligger till grund för den här studien är nationellt fastställda i 

respektive land. 

● Allmän läroplan. I granskade artiklar som använts i studien används begreppet “general 

curriculum” vilket här har översatts till allmän läroplan. Med sådan menas den läroplan som 

riktar sig till den skola där den största andelen elever förväntas delta. 

● Behov av särskilt stöd. Med “behov av särskilt stöd” avses elever som behöver stöd utöver de 

ordinarie undervisningsmetoder som tillämpas för att kunna delta i undervisningen. 

● Metod. Med metod menas här dels pedagogiska och didaktiska arbetssätt och dels utformning 

av den fysiska miljön och organisatoriska strukturer. 

● Teknik. Med teknik och teknikinriktat menas olika tekniska hjälpmedel. I studien är det just 

datorbaserat stöd som uppmärksammas, men i kategorin som detta område tillskrivs ingår även 

andra tekniska hjälpmedel som olika former av scheman, anpassade möbler, utformning av 

fysiska rum, etc. 
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4 Resultat 
Kapitlet inleds med en övergripande presentation av hur läroplanerna är utformade. Därefter följer tre 

avsnitt, indelade efter vad de olika metoderna i läroplanerna fokuserar på. Resultatkapitlet avslutas med 

en summering av resultaten från varje läroplan. Resultaten analyseras och diskuteras därefter i 

diskussionskapitlet.  

4.1 Läroplanernas indelning 

Här följer en övergripande beskrivning av respektive läroplan (elevernas ålder och skolår samt struktur 

som ev. eget avsnitt för inkludering eller särskilt stöd). Läroplanerna presenteras i bokstavsordning efter 

varje lands begynnelsebokstav.  

4.1.1 Englands läroplan 

Englands läroplan riktar sig till elever i åldern 5-11 (skolår 1 till 6). I läroplanen finns sju övergripande 

kapitel varav ett behandlar inkludering. Efter de övergripande kapitlen följer ämnesrelaterade 

beskrivningar av innehåll och förväntade måluppfyllelser. Läroplanen är skriven på engelska. 

4.1.2 Finlands läroplan 

Den finska läroplanen riktar sig till skolår 1 till 9. Här finns ett eget kapitel som beskriver arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. Vidare finns särskilda kapitel för hur den allmänna undervisningen ska 

anordnas respektive genomföras. Ett kapitel beskriver det allmänna stödet till elever. Efter de 

övergripande, mer generella, kapitlen fördjupade ämnesspecifika beskrivningar av innehåll och 

förväntade måluppfyllelser. Läroplanen är skriven på svenska. 

4.1.3 Nya Zeelands läroplan 

Den nyzeeländska läroplanen riktar sig till elever i skolår 1 till 13. Läroplanen är indelad i olika 

rubriker under vilka olika generella beskrivningar görs. Under rubriken “Learning Areas”, som 

placerats mitt i läroplanen, finns kortare ämnesbeskrivningar. Läroplanen har ett avsnitt som heter 

“Effective pedagogy”, med beskrivningar av förhållningssätt inför olika pedagogiska strategier, följt av 

avsnittet “The School Curriculum: Design and Review” där bland annat ytterligare beskrivningar av 

arbetsmetoder framförs. Läroplanen är skriven på engelska. 

4.1.4 Sveriges läroplan 

Den svenska läroplanen riktar sig till skolår 1 till 9 (samt förskoleklass och fritidshem). Läroplanen har 

ett kapitel för övergripande mål och riktlinjer. I kapitlet finns avsnitt som beskriver ansvarsfördelning, 

normer och värden, kunskapsmål, förväntningar på samverkan mellan olika grupper i verksamheten 

samt vad som förväntas av lärare, elever, skola och hem. Därefter följer mer detaljerade beskrivningar 

av ämnesinnehåll och förväntade måluppfyllelser. Läroplanen är skriven på svenska. 
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4.2 Lärarfokuserade metoder 

Här presenteras exempel ur materialet där lärarens arbetssätt står i fokus för att stödja elever. 

4.2.1 Englands läroplan 

I Englands läroplan uppmanas läraren ha höga förväntningar på varje elev. Vidare beskrivs läraren ha 

ett extra stort ansvar för att anpassa undervisningen med hänsyn till elevers bakgrund och 

utvecklingsnivå: 

Teachers should set high expectations for every pupil. They have an even greater obligation to plan 

lessons for pupils who have low levels of prior attainment or come from disadvantaged backgrounds. 

Teachers should use appropriate assessment to set targets which are deliberately ambitious. 

 (Department of Education, 2013, s. 8) 

Här beskrivs även hur läraren uppmanas ställa ambitiösa mål för varje elev oavsett utvecklingsnivå och 

bakgrund.  

Vidare tar läroplanen upp fakta om att en stor andel elever är i behov av särskilt stöd och att 

undervisningen måste planeras “to ensure that there are no barriers to every pupil achieving” 

(Department of Education, 2013, s. 8, understrykning i original). En sådan planering kan, framgår det, 

leda till att eleverna kan delta fullt ut i den nationella (allmänna) läroplanen. Därefter refereras ett 

material som läraren kan använda sig av för att kartlägga och stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Genom rätt undervisningsmetoder där individuella behov synliggörs kan flertalet funktionshindrade 

elever delta i undervisningen utan större inslag av extra resurser utöver de vardagliga. Läraren måste, 

står det, planera för att varje elev ska kunna läsa varje ämne i den nationella (allmänna) läroplanen. 

Läroplanen beskriver även vikten av att läraren tar hänsyn till elever med engelska som andraspråk 

och anpassa undervisningen efter såväl ålder som erfarenheter inom andra språk och hur länge eleven 

har bott i England. Lärare uppmanas därefter att planera“[...] teaching opportunities to help pupils 

develop their English and should aim to provide the support pupils need to take part in all subjects” 

(Department of Education, 2013, s. 8) för att inkludera även dessa elever i den ordinarie 

undervisningen. 

4.2.2 Finlands läroplan 

Finlands läroplan beskriver att “lärandet skall ses som en målmedveten studieprocess som äger rum i 

olika situationer, både självständigt, under lärarens handledning, tillsammans med andra i gruppen och 

med läraren” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 16). Därefter beskrivs arbetsmetoder som lärarens egna val 

utifrån uppgiften att undervisa eleven både individuellt och i grupp. Valet av arbetsmetod ska vidare 

bland annat bygga på syftet att stimulera elevens vilja att lära sig, medvetande göra lärandet och elevens 

möjlighet att påverka. 

När undervisningen inte kan utformas på ett sätt som stödjer eleven, kan eleven istället föras över till 

specialundervisning där utformningen av undervisning och stödinsatser individualiseras. Samtidigt 

beskrivs att elever med mindre inlärningssvårigheter och svårigheter med att anpassa sig efter 

undervisningen, och därför är i behov av extra stöd i undervisningen, kan få specialundervisning på 

deltid. “Specialundervisning på deltid anordnas som parallellundervisning i samband med den övriga 

undervisningen, som arbete i smågrupper eller som individuellt arbete och den skall på ett målinriktat 

sätt knytas till den övriga undervisning som eleven får” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 26). Planen för 

specialundervisningen kan, om behovet finns, göras tillsammans med vårdnadshavare och annan 

personal med lämplig expertis. I samband med beskrivning av deltidsspecialundervisning noteras även 

att elever som förts över till specialundervisning kan ta del av deltidsspecialundervisningen. 
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Specialundervisningens syfte är, framgår det, att ge ett sådant stöd till eleven att den får “[...] likvärdiga 

möjligheter att fullgöra sin läroplikt enligt egna förutsättningar tillsammans med sina jämnåriga” 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 26), dvs. i det ordinarie klassrummet. 

4.2.3 Nya Zeelands läroplan 

Den nyzeeländska läroplanen noterar att ingen metod medför att alla elever kan lära sig i alla miljöer 

men att det finns flertalet undervisningsmetoder som har påvisad positiv inverkan på inlärning. Läraren 

måste därför, beskrivs det, undersöka vilka effekter olika undervisningsmetoder har på eleverna. De 

metoder som tas upp är: “create a supportive learning environment; encourage reflective thought and 

action; enhance the relevance of new learning; facilitate shared learning; make connections to prior 

learning and experience; provide sufficient opportunities to learn; inquire into the teaching–learning 

relationship.” (Ministry of Education, 2007, s. 34). Därefter uppmanas lärare att uppmuntra eleverna till 

reflekterande tänkande och handlande då inlärning är som effektivast om eleven utvecklar strategier för 

att distansera sig från information eller idéer och ser på dem objektivt: 

Reflective learners assimilate new learning, relate it to what they already know, adapt it for their own 

purposes, and translate thought into action. Over time, they develop their creativity, their ability to think 

critically about information and ideas, and their metacognitive ability (that is, their ability to think about 

their own thinking). Teachers encourage such thinking when they design tasks and opportunities that 

require students to critically evaluate the material they use and consider the purposes for which it was 

originally created. (Ministry of Education, 2007, s. 34) 

Läraren ska med andra ord göra eleverna medvetna om i vilken kontext den fakta de tar del av 

skapades, medvetandegöra ett källkritiskt perspektiv på undervisningens innehåll.  

Utifrån att elever, som det beskrivs, “[...] learn most effectively when they understand what they are 

learning, why they are learning it, and how they will be able to use their new learning” (Ministry of 

Education, 2007, s. 34) använder en effektiv lärare metoder som stimulerar elevers nyfikenhet och 

utmanar dem att söka kunskap. Lärare uppmanas vidare att ta med eleverna i deras egna lärande och på 

så vis öka elevernas förståelse för relevansen av vad de lär sig. 

Vidare uppmärksammas att undervisningsstrategier fungerar olika i olika kontexter och för alla 

elever och att effektiv pedagogik därför förutsätter att läraren kontinuerligt undersöker vilken effekt 

undervisningen har på eleverna. Därefter ges förslag på frågor som läraren kan utgå ifrån i den 

kontinuerliga utvärderingen av undervisningens effekt på eleverna. 

4.2.4 Sveriges läroplan 

Den svenska läroplanen inleder med att beskriva vikten av att såväl undervisa kunskap om 

“grundläggande demokratiska värderingar” (Skolverket, 2011, s. 8) som att i undervisningen arbeta 

efter demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna till ett aktivt deltagande i samhället. Längre 

fram i läroplanen beskrivs hur alla i skolan (däribland läraren) ska arbeta. Här beskrivs att alla ska 

arbeta för att eleverna utvecklar en känsla av “samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011, s. 12) och “aktivt motverka diskriminering och 

kränkande behandling av individer eller grupper” (Skolverket, 2011, s. 12). Vidare framgår att all 

personal på skolan ansvarar för att uppmärksamma och ge stöd till elever i behov av särskilt stöd samt 

medverka till att skapa en miljö för utveckling och lärande. 

Läraren ska, i sitt arbete, “utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och för sitt arbete i skolan” (Skolverket, 2011, s. 12), vilket vidare motiverar val av demokratiska 

arbetsformer, som nämndes ovan, där eleverna är med och planerar undervisningens utformning. 
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4.3 Elevfokuserade metoder 

Här beskrivs de delar av materialet där metoder och underlag för undervisningen har fokus på elevernas 

svårigheter och möjligheter.  

4.3.1 Englands läroplan 

I den engelska läroplanen noteras att undervisning som tar hänsyn till individuella behov medför att 

flertalet funktionshindrade elever kan delta med litet extra stöd. Vidare uppmärksammas att 

andraspråkselever behöver extra stöd. Undervisningen ska utformas så att elever med engelska som 

andraspråk får olika möjligheter att utveckla sina kunskaper i det engelska språket till den nivå som 

behövs för att kunna vara delaktig i alla skolämnen. 

4.3.2 Finlands läroplan 

Finlands läroplan har ett fokus på att stödja eleverna i att beredas för fortsatta studier. Arbetsmetoder 

ska ta hänsyn till elevernas bakgrund, utveckling och olika sätt att lära sig och även skillnader i 

utveckling mellan pojkar och flickor. Elever som har behov av extra stöd i undervisningen har rätt till 

stödundervisning, som “en form av differentiering som präglas av individuella uppgifter, individuell 

tidsdisposition och handledning” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 22). Stödundervisningen, som kan 

genomföras både under och utanför ordinarie lektionstid, bygger på elevens individuella svårigheter där 

syftet är “[...] att han eller hon inte varaktigt skall bli efter i sina studier”(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 

22). Vidare står att “stödundervisning skall ordnas så ofta och i sådan omfattning att det utgående från 

elevens framgång i skolan är meningsfullt” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 22) samt att “Elevens studier 

skall stödjas på olika sätt beroende på vilken inlärningssvårighet det är fråga om och hur omfattande 

den är” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 26). Samtidigt står att elever ska få möjlighet till att få delta i 

stödundervisning redan innan eleven bedöms vara svag inom ett läroämne. Ansvaret för initiativ till 

stödundervisning ligger hos läraren. 

Vilken stödform en elev med inlärningssvårigheter ska få bedöms utifrån svårigheternas karaktär 

och omfattning. Det noteras vidare vikten av att tidigt upptäcka inlärningssvårigheter och snabbt sätta in 

stödåtgärder för att “undvika svårigheternas negativa följder i elevens utveckling” 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 26). I läroplanen uppmärksammas även behovet av stöd till elever som 

har försvagad tillväxt, utveckling och förutsättningar till inlärning på grund av skada, sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Samtidigt framförs att stöd även ska sättas in om elevvård eller vårdnadshavare 

påtalar risk för att en elev löper risk för inlärningssvårigheter. Därefter följer en lista på vilka uppgifter 

en individuell plan ska innehålla. Bland annat nämns beskrivning av elevens inlärningssvårigheter och 

beskrivning av de ämnen där eleven avviker. 

4.3.3 Nya Zeelands läroplan 

I Nya Zeelands läroplan uttalas ett stöd till alla elever oavsett individuella förutsättningar: “The 

curriculum supports and empowers all students to learn and achieve personal excellence, regardless of 

their individual circumstances” (Ministry of Education, 2007, s. 9). Läroplanen påtalar inkludering som 

centralt i undervisningen och att behov i inlärningen uppmärksammas. 

Läroplanen uppmärksammar att alla elever ska uppmuntras till att “reflect on their own learning 

processes and to learn how to learn” (Ministry of Education, 2007, s. 9). Vidare beskrivs att elever ska 

uppmuntras till att sätta höga mål utifrån olika svårigheter och ha respekt för sig själva, andra och 

mänskliga rättigheter. Därefter beskrivs att “Students who relate well to others are open to new learning 



18 

and able to take different roles in different situations” (Ministry of Education, 2007, s. 12). Och vidare 

beskrivs att gemensamt arbete med andra framhävs i läroplanen som gynnsamt för inlärning: 

Students learn as they engage in shared activities and conversations with other people, including family 

members and people in the wider community. Teachers encourage this process by cultivating the class as 

a learning community. In such a community, everyone, including the teacher, is a learner; learning 

conversations and learning partnerships are encouraged; and challenge, support, and feedback are always 

available. As they engage in reflective discourse with others, students build the language that they need 

to take their learning further. 

 (Ministry of Education, 2007, s. 34) 

Här framhålls att lärandet även sker utanför skolans klassrumskontext och att läraren är medupptäckare 

av sin omvärld och att läraren vidare ska skapa en reflekterande klassrumskultur. 

Vidare beskrivs att elever lär sig bäst när de får möjlighet att integrera ny kunskap med sådant de 

redan förstår och att lärare därför ska utgå från elevernas förkunskaper vilket leder till att 

undervisningstiden effektiviseras, att behov av stöd upptäcks och risken för att upprepa innehåll kan 

undvikas. Samtidigt beskrivs vikten av att låta elever samarbeta och aktivt praktisera och processa ny 

kunskap, vilket innebär att upprepade gånger pröva ny kunskap i olika sammanhang och kontexter. 

Sedan beskrivs att det även innebär att när det finns ett glapp mellan elevens förståelse och vad 

läroplanen föreskriver så ska läraren göra bedömningar av vad eleven behöver för att täcka glappet: 

“Appropriate assessment helps the teacher to determine what ’sufficient’ opportunities mean for an 

individual student and to sequence students’ learning experiences over time” (Ministry of Education, 

2007, s. 35). Läraren ska således utvärdera och anpassa undervisningen med hjälp av formativ 

bedömning.  

4.3.4 Sveriges läroplan 

I den svenska läroplanen står att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper." (Skolverket, 2011, s. 8) med syftet att skapa en 

likvärdig utbildning. Vidare påtalas skolans särskilda ansvar för att ge stöd till elever som av olika 

anledningar har svårt att nå utbildningsmålen vilket innebär att målet med en likvärdig utbildning i 

praktiken innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever. Vidare står att “varje elev 

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 10) och att alla elever har samma 

demokratiska rätt till ansvar, delaktighet och påverkan. 

Skolan ska ha som mål att varje elev “tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” 

(Skolverket, 2011, s. 15). Samtidigt beskrivs att läraren har ansvar för att “ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens 

tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 

2011, s. 14). Vidare ska läraren planera och genomföra undervisningen så att varje elev utvecklas efter 

sina förutsättningar, får stöd i sin språkutveckling och får känsla av att kunskap är meningsfull och 

känner framgång i kunskap utvecklingen. Läraren ansvarar vidare för att hålla sig informerad om hur 

enskilda elevers situation ser ut och uppmärksamma elever som befinner sig i behov av särskilt stöd. 
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4.4 Miljö- och teknikfokuserade metoder 

Här nedan presenteras de delar av materialen där utformningen av lärmiljön (fysisk som social) och 

användning av teknik står i fokus.  

4.4.1 Englands läroplan 

I Englands läroplan framförs att den endast utgör en del av elevens utbildning och att det finns 

kontexter som inte rymmer inom läroplanen. “The national curriculum provides an outline of core 

knowledge around which teachers can develop exciting and stimulating lessons to promote the 

development of pupils’ knowledge, understanding and skills as part of the wider school curriculum” 

(Department of Education, 2013, s. 6).  Utbildningen är en del av en större kontext som läraren kan ta 

användning av i undervisningen i klassrummet.  

4.4.2 Finlands läroplan 

I Finlands läroplan beskrivs att “den individuella inlärningen skall stödjas genom en lärandeprocess 

som sker i social samverkan med andra” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s.16). Inlärning är, påpekas det, 

situationsbunden och att extra uppmärksamhet därför ska riktas mot att skapa en mångsidig pedagogisk 

miljö. I läroplanen beskrivs vidare vad som omfattas av den pedagogiska miljön: “Med den 

pedagogiska miljön, eller lärmiljön, förstås den miljö som undervisningen försiggår i - en helhet som 

består av fysiska, psykiska och sociala element” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s.16).  

I skolan ska det finnas en arbetsberedskap, arbetsmaterial och bibliotekstjänster för att eleverna 

aktivt och självständigt ska kunna delta i undervisningen med hjälp av utrustning i lärmiljön som ger 

stöd till elevernas utveckling. Vidare beskrivs att “arbetsmetoderna skall främja utvecklingen av 

färdigheterna i informations- och kommunikationsteknik” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s.17). Samtidigt 

beskrivs att: “Utformningen av den psykiska och sociala lärmiljön påverkas å ena sidan av kognitiva 

och emotionella faktorer hos den enskilda eleven, å andra sidan av faktorer som är förknippade med 

interaktion och mänskliga relationer” (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 16). Lärmiljön ska, framgår det, 

bidra till en psykiskt och socialt trygg plats där eleverna får stöd att utvecklas och möjlighet att lära sig. 

Lärmiljön ska utformas för att främja interaktionen mellan aktörerna i undervisningen: 

Lärmiljön skall också stödja en växelverkan såväl mellan läraren och eleven som mellan eleverna. Den 

skall främja dialog och leda eleverna att arbeta som medlemmar i en grupp. Målet är en atmosfär som är 

öppen, uppmuntrande, lugn och positiv. Ansvaret för att upprätthålla en sådan atmosfär ligger såväl på 

läraren som på eleven. 

 (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 17) 

Vidare beskrivs hur lärmiljön ska utformas efter beslut om specialundervisning där såväl tid och plats 

för undervisningen ska vara med i planeringen och undervisning kan, framgår det, delvis ordnas i en 

specialundervisningsgrupp. En elev kan befrias från lärokurser, dock påpekas att förändringar av 

lärmiljön och individualisering av undervisningen ska ha genomförts innan en sådan befrielse kan 

godkännas. Vidare fastställs att elev som får specialundervisning kan fråntas den rätten om en ny 

bedömning görs att behovet inte längre finns. 

4.4.3 Nya Zeelands läroplan 

Den nyzeeländska läroplanen uppmärksammar inlärningens påverkan av social och kulturell kontext 

och att elever lär sig bäst när de känner sig accepterade samt “when they enjoy positive relationships 

with their fellow students and teachers, and when they are able to be active, visible members of the 
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learning community” (Ministry of Education, 2007, s. 34).  Aktivt deltagande elever får en känsla av 

tillhörighet och betydelsen av miljön. Effektiva lärare, framgår det vidare, arbetar med att skapa en 

positiv, inkluderande, omtänksam och sammanhängande miljö där goda relationer med föräldrar och 

andra personer i elevernas närhet är bidrag till lärmiljön. Vidare ska läraren ta hänsyn till såväl 

språkliga som kulturella skillnader bland eleverna; 

Effective teachers attend to the cultural and linguistic diversity of all their students. The classroom 

culture exists within and alongside many other cultures, including the cultures of the wider school and 

the local community, the students’ peer culture, and the teacher’s professional culture 

 (Ministry of Education, 2007, s. 34) 

Läroplanen uppmärksammar här läraren på kulturella och språkliga skillnader i klassrummet samt att 

undervisningen och kulturen i klassrummet utgör en del av en större kontext.  

I ett avsnitt i den nyzeeländska läroplanen uppmärksammas e-learning som ett pedagogiskt verktyg. 

Verktyget beskrivs ha stor inverkan på den värld som unga lever i och har därför en betydelsefull 

potential i att underlätta för den undervisning som läroplanen förespråkar. E-learning kan i 

undervisningen bland annat “assist the making of connections by enabling students to enter and explore 

new learning environments, overcoming barriers of distance and time” (Ministry of Education, 2007, s. 

36). Vidare uppmärksammas möjligheten att, utifrån e-learning, skapa forum för “delat lärande” som 

förlänger klassrummet. Samtidigt beskrivs hur tekniken kan bidra till en mer stödjande lärmiljö då den 

innefattar resurser som tar hänsyn till individuella skillnader. Likaså uppmärksammas verktygets 

potential att förmedla kunskap i andra former och att skolor därför bör överväga metoden som ett 

komplement till traditionell undervisning, då elever har olika sätt att lära sig.  

4.4.4 Sveriges läroplan 

I den svenska läroplanen framförs att rektorn ansvarar för att “skolans arbetsmiljö utformas så att 

eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket, 2011, s. 18). Vidare 

framgår att skolan har ett ansvar i att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Den pedagogiska verksamheten ska präglas av inkludering och omsorg om varje elev och 

stimulera eleverna i lärande och utveckling. Vidare ska eleverna få möjlighet till olika sätt att uttrycka 

sin kunskap i en lärmiljö med levande social gemenskap där lust att lära skapas. “Strävan ska vara att 

skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” 

(Skolverket, 2011, s. 10). För detta behövs, framhålls det, en sammansättning av arbetsformer och 

innehåll som är balanserad och varierad. Rektorn ansvarar vidare för att verksamheten utformas så att 

de elever som är i behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. Hur resurserna på skolan ska 

fördelas och vilka stödåtgärder som behövs ska bygga på lärarens bedömning av elevens utveckling. 

Skolan uppmanas skapa kontakter med hemmen när problematik kring en elev uppmärksammas. Vidare 

ansvarar rektorn för att det skapas ett samarbete mellan olika verksamheter på skolan (ex. mellan skola 

och fritids) “ för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket, 2011, s. 19). 

Vidare uppmärksammas rektorns ansvar för att all personal på skolan informerar om vilka 

internationella överenskommelser som Sverige är förbundet att följa. 
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5 Metoddiskussion 
Valet av hermeneutisk textanalys för att skapa förståelse för innehållet i läroplanerna, var given från 

början, inte minst med tanke på hermeneutikens ursprung i meningstolkning av bibeln, som Hartman 

(2004) beskriver. Metodval liksom forskningsetiska aspekter för studien diskuteras mer ingående i 

kapitel 3, men här följer en kortare diskussion av de mer praktiska konsekvenserna av 

undersökningsmetoderna.  

Materialet granskades och analyserades, vilket även diskuteras längre ner, utanför sin naturliga 

kontext och i tolkningar som illustreras i diskussionen finns en subjektivitet och en bild av resultatens 

möjliga konsekvenser i praktiken som saknar vetenskaplig grund men som samtidigt sätter materialet i 

olika möjliga perspektiv. Olika tolkningar av vad läroplanernas skrivningar är således en nödvändighet 

för att skapa en mer nyanserad förståelse för innehållet samtidigt som verkligheten inte, genom den här 

studien, kan påvisas överensstämma med de tolkningarna. Vidare finns samtidigt en risk för att 

tolkningarna leder till att en mindre nyanserad föreställning av möjligheterna inom de olika 

läroplanerna framställs. Tolkningarna kan således utgöra den form av felkälla som Hartman (2004) 

beskriver, där luckor fylls i för att skapa en beskrivande helhet. Som Kvale och Brinkman (2009) 

uppmanar har val av tolkningar genomgått kritisk (subjektiv) granskning med syftet att söka validera 

resultatet men med medvetenheten om risken att ytterliga subjektifiera materialet.  

Utgångspunkten vid presentationen av materialet var att onyanserat presentera materialet utan 

tolkningar, men att helt onyanserat återge resultaten är inte möjligt. Val av vad som ska presenteras och 

hur presentationen formuleras skapar i sig en nyanserad (men även en mer subjektiv) bild av resultatet. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hur ett material (empiri) är ett tolkningsresultat och analysen 

av resultatet blir därför analys i ett andra steg som därmed även är något mer distanserat från 

ursprungskällan. Resultatet tematiserades efter tre områden som, utifrån en översiktlig genomgång av 

materialet, växte fram. Val av teman innebar dock tolkning och avvägning av var olika delar hörde 

hemma. Skillnaden på lärarfokuserade och elevfokuserade metoder utgjorde exempelvis en problematik 

där mer subjektiva tolkningar fick ligga till grund för placeringsval. De olika temana är närliggande och 

flyter stundtals in i varandra, med följden att material kan passa in i och även presenteras på fler än en 

plats, utifrån olika perspektiv. 

Perspektiviseringsförsöket och valideringen med hjälp av olika inlärningsteorier och 

utbildningsfilosofier kan möjligen nyansera resultatet ytterligare, men även utgöra begränsningar i 

utrymmet för tolkningar. Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkternas begränsande ramar bör 

därför uppmärksammas att andra teoretiska perspektiv möjligen hade haft en annan påverkan utgången 

av resultattolkningarna. 

5.1 (Special)pedagogiskt stöd 

Vad specialpedagogiskt stöd innebär och hur det skiljer sig från vanligt pedagogiskt stöd ligger till 

grund för formuleringen i studiens rubrik och syfte där ‘special’ satts inom parentes för att markera att 

det inte är absolut givet att det ena utesluter det andra, att det pedagogiska samtidigt kan vara 

specialpedagogiskt. Den vaga skillnaden i vad som är och inte är specialpedagogiskt är bakgrunden till 

att det i rapporten finns såväl allmänna som specialpedagogiska metoder, en skillnad som även 

påträffades i materialet och det resultat som presenteras i föregående kapitel och diskuteras i 

efterföljande kapitel. Analysen av läroplanerna visar på att metoder som anpassas efter varje individ i 

en läroplan kan beskrivas som specialpedagogik och i en annan som metod för den allmänna 

undervisningen. 
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6 Diskussion 
Här följer en diskussion av resultatet, indelad efter och med utgångspunkt från de tematiseringar som 

presenteras i kapitel 5. Därefter avrundas kapitlet med en avslutande diskussion där resultatet ställs mot 

arbetets frågeställningar samt diskussion av resultatets relevans. 

6.1 Diskussion av lärarfokuserade metoder 

Att läraren spelar en central roll i undervisningen och är en viktig del i undervisningskontexten, påvisas 

av Adams et al. (2006) olika paradigm, Carlgrens (2015) beskrivning av läraren som 

kunskapsförmedlare samt Rolandssons (2015) beskrivning av lärarens ansvar för implementering av 

datoranvändning i undervisningen. Den nyzeeländska läroplanen upplyser om undervisningens 

kontextbundenhet, i likhet med Persson och Persson (2012). Hur undervisningen utformas och 

utvärderas har betydelse för och påverkas av förutsättningarna som omger varje undervisningssituation. 

Och i likhet med Isakssons (2009) beskrivning av lärarens ansvar för bedömning av vilka elever som 

befinner sig i behov av särskilt stöd, beskriver samtliga läroplaner hur läraren ansvarar för att 

uppmärksamma och förhålla sig till enskilda elevers behov i undervisningen. I den svenska läroplanen 

noteras att en likvärdig utbildning i praktiken innebär olika utbildning beroende på förutsättningar. Den 

svenska och den finska läroplanen beskriver hur läraren kan utforma specialundervisning för enskilda 

elever, som därmed placeras i en ny kontext, utanför den ordinarie undervisningen även om den, som 

Isaksson (2009) beskriver, kan vara fysiskt inkluderad i samma rum som den ordinarie klassen. I den 

engelska och, framför allt, den nyzeeländska läroplanen beskrivs istället hur undervisningen så långt 

som möjligt ska utformas efter alla elever i gruppen. Utgår vi från Carlgrens sociokulturella beskrivning 

av kunskapsbildande där kunskapen skapas i den sociala interaktionen och i den specifika kontexten är 

det möjligt att även kunskapen, som elever i behov av särskilt stöd tillägnar sig, skiljer sig från vad den 

ordinarie klassen får erfara. Metodvalet har även betydelse utifrån ett behavioristiskt perspektiv där 

stimuli skiljer sig mellan de olika kontexterna, samtidigt som den särskiljande undervisningens främsta 

argument kan vara just behovet av ett annat stimuli. Samtidigt kan ett behavioristiskt perspektiv skönjas 

i den nyzeeländska läroplanen där uppmaningen till lärarens kontinuerliga utvärdering av 

undervisningen kan ses som planering för att finna rätt stimuli till de givna eleverna, där även elever i 

behov av särskilt stöd finns med. Gruppens påverkan på individen kan även, utifrån kognitiv 

inlärningsteori, beskrivas utifrån att eleven anpassar sig efter sin omgivning och att de tolkningar eleven 

gör i sin inlärningsprocess kopplas till elevens tidigare erfarenheter. Här skulle således den 

osäkerhetskänsla som elever känner när de placeras i särskiljande undervisning, som Isaksson belyser, 

utifrån kognitiv inlärningsteori beskrivas ha sin förklaring i att elever kopplar ny kunskap till tidigare 

erfarenheter och att den särskiljande undervisningen inte tar hänsyn till elevernas olikheter i förhållande 

till olika kontexter. 

I den finska läroplanen beskrivs hur elever som, i likhet med den svenska läroplanen, inte får 

tillräckligt stöd av de undervisningsmetoder som läraren väljer att använda istället ska få 

stödundervisning. Syftet med den särskiljande undervisningen framgår dock inte. En möjlig tanke 

skulle kunna vara den som Adam et al. (2006) framhåller där särskiljande undervisning beskrivs som 

mer anpassad efter enskilda elevers behov, vilket (omnämns ovan), kan ses som mer anpassat stimuli. 

Samtidigt kan metoden få omvänd effekt utifrån den problematik som Isaksson (2009) illustrerar där 

elever som placeras i särskiljande undervisning riskerar att få lägre självförtroende. I den nyzeeländska 

och den engelska läroplanen finns dock inga skrivningar om särskiljande undervisning, även om de 

båda läroplanerna uppmärksammar vikten av att anpassa undervisningen efter individuella behov och 

elever i behov av särskilt stöd. 
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I forskningsöversikten (kapitel 2.1) problematiserades olika interaktionella undervisningsformer som 

stöd till elever i behov av särskilt stöd och i Englands läroplan påtalas vikten av att sätta höga 

förväntningar på alla elever och vidare att elever i behov av särskilt stöd har särskilt stor nytta av sådan 

inställning samt att läraren sätter ambitiösa mål. Samtidigt presenterar den nyzeeländska läroplanen 

vikten av att medvetandegöra inlärningen. I den svenska läroplanen står samtidigt att läraren ska utgå 

från att alla elever kan och i den finska läroplanen saknas mer ingående beskrivningar för 

interaktionella metoder. Om och hur läraren ska visa sin, av läroplanen förväntade, inställning inför 

enskilda elever framgår varken i den nyzeeländska, den finska eller svenska läroplanen. Såväl Carter 

och Kennedy (2006) som Olson et al. (2015) samt Graham och Harwood (2011) framhåller att höga 

förväntningar har en positiv inverkan på elevernas prestationer. Att lärarens förväntade hållning i 

interaktionen med eleverna inte skrivs ut lika tydligt i de olika läroplanerna betyder inte att de olika 

läroplanerna i grunden har olika perspektiv på elevernas delaktighet i sitt lärande eller lärarens 

uppvisade förhållningssätt i förhållande till sina elever. Otydligheten kan dock bidra till att olika lärare 

gör mer skilda tolkningar av hur tydligt förväntningarna ska uppvisas inför eleverna. För elever i behov 

av särskilt stöd, som har extra stort stöd av förväntningar (vilket framhålls av Abell et al., 2005; 

Graham och Harwood, 2011), kan variationen i sin tur leda till än större skillnader. 

Lärarens uppgift beskrivs i Englands läroplan i relation till enskilda elever och skulle ur den 

aspekten kunna beskrivas som mer kognitivt inriktad då de sociokulturella lärsituationer inte nämns 

som möjliga stödinsatser för enskilda elevers lärande. Samtidigt finns det inget i texten som motsätter 

arbete utifrån sociokulturellt lärande och den nära utvecklingszonen. I Finlands läroplan uttalas istället 

lärarens ansvar för att välja metoder för lärande i grupp, individuellt och i olika situationer vilket kan 

tolkas som ett sociokulturellt inlärningsteoretiskt perspektiv samtidigt som läroplanen uppmanar till 

metoder som stimulerar elevernas vilja att lära sig, vilket istället kan tolkas som ett behavioristiskt 

inlärningteoretiskt perspektiv. Det finns dock mindre i den engelska läroplanen som tyder på 

behavioristiskt inlärningsteori, med ett möjligt undantag där höga förväntningar (stimuli) beskrivs 

stimulera eleverna till att prestera bättre (respons). Samtidigt kan just den delen tolkas som 

sociokulturellt betingat, utifrån Dysthes (2003) återgivning av John Deweys beskrivning där 

uppfattning och tolkning stimuleras av kontexten. Den engelska läroplanen uppmanar läraren till att 

finna metoder där alla elever kan vara delaktiga istället för att fokusera på särskilda metoder för elever i 

behov av särskilt stöd. Sveriges läroplan beskriver att läraren ska använda sig av demokratiska metoder 

samt beakta varje elevs vilja och förmåga till ansvar i sin lärsituation. Även om det i den svenska 

läroplanen beskrivs att läraren ska utveckla en miljö för utveckling och lärande är läroplanen mindre 

tydlig i vilka arbetsformer (individuellt eller i grupp) som förespråkas. Möjligen kan skrivningen om 

demokratiska arbetsformer och förberedelse inför samhället tolkas som mer sociokulturellt än 

behavioristiskt inriktade arbetsformer. En mer tydligt sociokulturellt inriktad metodbeskrivning ger 

dock Nya Zeelands läroplan som tar upp olika interaktionella metoder och arbete utifrån den sociala 

kontexten. 

6.2 Diskussion av elevfokuserade metoder 

Forskningen som presenteras i kapitel 2 visar på betydelsen av att beakta individuella behov och 

förutsättningar inför utformningen av läroplanen och i den svenska och den nyzeeländska läroplanen 

uppmärksammas vikten av att utgå från varje elevs förkunskaper och tidigare erfarenheter. I den 

nyzeeländska läroplanen utvecklas och motiveras detta med att undervisningen effektiviseras och 

behovet av extra stöd snabbt kan uppmärksammas. Även den finska läroplanen beskriver betydelsen av 

att utgå från elevernas förkunskaper men trycker samtidigt på utgångspunkten i elevernas olika sätt att 

lära sig. Likaså nämner Englands läroplan att undervisningen ska ta hänsyn till individuella behov, men 

här är det inte lika tydligt om det rör sig om elevernas förkunskaper eller inlärningsmodeller (dvs. hur 
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varje elev bäst lär sig, som uppmärksammas av Adam et al. 2006). Hur förkunskaper och tidigare 

erfarenheter ska kartläggas framgår inte. En möjlig metod kan vara den formativa bedömning som 

Ainscow (2000) och Carlgren (2015) tar upp. Vidare kan lärarens roll i interaktionen ha betydelse för 

vad som synliggörs. En lärare som arbetar efter, vad Adam et al. beskriver som verbal tradition, får 

troligen inte samma bild av eleven som en lärare som väljer e-learningparadigmet som 

undervisningsmetod. Hur tekniken används i praktiken påverkas av vilket inlärningsteoretiskt 

perspektiv som präglar utformningen av undervisningen. Ett sociokulturellt inlärningsteoretiskt 

perspektiv kan tänkas bidra till olika former av samarbete kring datorer medan kognitivt eller 

behavioristiskt inlärningsteoretiskt perspektiv kan medföra mer individuella uppgifter.  

Såväl Englands som Finlands läroplan uppmärksammar andraspråkselever som elever i behov av 

särskilt stöd (i presentationen av resultaten redovisas detta även under lärarfokuserade metoder från 

Englands läroplan). Den svenska läroplanen uppmärksammar att anpassningen efter elevers 

förutsättningar och behov bland annat ska utgå från elevernas språk, vilket kan tolkas som såväl 

språkutveckling inom det inhemska språket (svenska) som modersmål eller som andraspråk och likaså 

utvecklingen i ett annat modersmål än svenska. Dock nämns i den svenska läroplanen även vikten av att 

eleven får stöd i sin språkutveckling. Engelska läroplanen uttrycker tydligare att det handlar om att 

anpassa undervisningen efter elevens erfarenheter inom andra språk. I samband med lärmiljö och 

klassrumskultur (presenteras under miljö-och teknikfokuserade metoder i resultatkapitlet) tar även den 

nyzeeländska läroplanen upp betydelsen av att i undervisningen ta hänsyn till språkliga skillnader. 

Läroplanerna går dock inte in på hur elevernas språk ska stödjas i undervisningen.  

Som metod för att inkludera och göra innehållet mer tillgängligt för elever i behov av särskilt stöd 

belystes kamratstöd i forskningsöversikten och metoden uppmärksammas i den nyzeeländska 

läroplanen. Samtidigt som den nyzeeländska läroplanen lyfter vikten av att elever känner sig trygga i de 

sociala relationerna och rollerna en grupp betonas betydelsen av gemensamt arbete. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan metoden beskrivas som socialt kunskapskonstruerande, där det sker ett 

kunskapsbildande genom de sociala rollerna. Ur ett kognitivt perspektiv kan dock metoden beskrivas 

utifrån att eleverna assimilerar och ackommoderar sig efter gruppen. Behavioristisk inlärningsteori kan 

beskriva de gynnsamma förhållandena utifrån att varje elev stimuleras till förväntade responser. De 

övriga ländernas läroplaner tar inte upp möjligheten till stöd genom andra elever, men däremot med 

hjälp av tekniska hjälpmedel, vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

6.3 Diskussion av miljö- och teknikfokuserade metoder 

Genomgången av läroplanernas skrivningar om lärmiljöer visar på en stor skillnad där den engelska 

läroplanen ägnar några rader åt ämnet samtidigt som den nyzeeländska läroplanen lägger en stor vikt på 

att beskriva och motivera utformning av sociala lärmiljöer och användning av e-learning. Likt den 

engelska läroplanen, uppmärksammar även den nyzeeländska att kontexten som lärandet äger rum i 

endast är en del av en större kontext. Sveriges och Finlands läroplaner ger något vagare antydan till en 

liknande beskrivning där undervisningen syftar till att förbereda eleverna inför andra kontexter.  

Hur metoderna i undervisningen ska utvecklas mot digitala hjälpmedel nämns kort i den finska 

läroplanen, samtidigt som den nyzeeländska läroplanen ytterligare utvecklar argumentationen för 

digitala verktyg i undervisningen. Tekniken kan, framhålls det i den nyzeeländska läroplanen, bidra till 

att fler elever får tillgång till undervisningen (i likhet med vad Abell et al., 2005, beskriver) och därmed 

öka inkluderingen. Den nyzeeländska läroplanen tar även upp möjligheten till att skapa ett forum för 

kollegialt lärande utifrån e-learning, vilket därmed även kan innebära ett samarbete på olika nivåer 

(vilket Ainscow et al. 2012, beskriver som en nödvändighet i arbetet med en inkluderande skola). I den 

engelska läroplanen uppmärksammas inte digitala verktyg, medan den svenska läroplanen nämner 

datorer som ett sökverktyg för att hitta och utveckla kunskap, dock finns inget som upplyser om 
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teknikens möjlighet till att göra undervisningens innehåll mer tillgängligt. Samtidigt kan i den 

uppmärksammade möjligheten till att utveckla kunskap med datorers hjälp även tolkas innebära 

möjligheten till att göra olika material och kunskapskällor mer tillgängliga. Likaså tar Finlands läroplan 

upp användning av teknisk utrustning som stöd i elevernas lärande samt användning av informations- 

och kommunikationsteknik. Underlag för datoranvändning, som Rolandsson (2015) efterfrågar, i 

undervisningen finns således inskrivet i de analyserade läroplanerna om än i varierande omfattning. 

Samtidigt kan i läroplaner utläsas en medvetenhet om den direkta kopplingen mellan teoretisk och 

praktisk kunskap som Carlgren (2015) tar upp. 

Såväl den nyzeeländska som den svenska och den engelska läroplanen uppmärksammar vikten av att 

skapa och upprätthålla en relation med hemmet och elevernas vardag utanför skolan i syfte att få en 

helhetsbild av elevens situation. Även den finska läroplanen uppmärksammar kontakten med hemmet, 

men här i form av att föräldrars signaler om oro kring barnets studiesituation ska beaktas. Dock finns i 

den finska läroplanen inga ytterliga skrivningar om samarbete kring lärmiljön. Likaså beskrivs 

föräldrakontakten i den svenska läroplanen som extra viktig först när skolan uppmärksammat 

problematik kring en elev. Läroplanerna ser, utifrån vad analysen påvisar, en betydelse i det samarbete 

utanför skolan som Ainscow et al. (2012) påtalar. 

Samtliga läroplaner lägger varierande starkt fokus på den sociala lärmiljön som stöd i 

undervisningen. Finlands läroplan beskriver hur stöd för individuell utveckling kan ske genom social 

samverkan med andra samtidigt som den nyzeeländska läroplanen tar upp innebörden av att accepteras 

av gruppen och den sociala kontextens betydelse för inlärning. Vidare står i den svenska läroplanen att 

lärmiljön ska vara präglad av inkludering medan den engelska läroplanen kort skriver att lärmiljön ska 

utformas så att den är stimulerande och uppmuntrar till elevernas lärande och utveckling mot att kunna 

delta i kontexter utanför skolan. Kognitiv inlärningsteori kan beskriva de föreslagna metoderna utifrån 

att eleverna lär sig genom imitation av andra i gruppen, medan sociokulturellt inlärningsteoretiskt 

perspektiv (dit den nyzeeländska läroplanen lutar), skulle innebära att gruppen utgör källan för det 

gemensamma lärandet. Att anpassa den omgivande gruppen efter individuella behov kan samtidigt vara 

ett försök till att ta hänsyn till de olikheter i förhållande till kontexter och situationer som Skolverket 

(2007) framhåller bör beaktas. 

6.4 Slutdiskussion 

När materialet studerades framgick att de berörda läroplanerna, som Isaksson (2009) beskriver, har vaga 

eller inga beskrivningar av strategier för hur användningen och resultatet av förespråkade metoder kan 

kartläggas, för att se om eftersträvat resultat eller mål har uppnåtts. Läroplanerna ger således förslag på 

hur undervisning och lärmiljö i skolor bör utformas men lämnar läraren till att finna verktyg för att 

kontrollera om metoderna uppnår sitt syfte i olika situationer. Dock beskriver den nyzeeländska 

läroplanen hur läraren kontinuerligt bör använda sig av formativ bedömning, likt Carlgrens (2015) 

beskrivning, för att utvärdera och utforma undervisningen. Övriga undersökta läroplaner beskriver med 

olika formuleringar att metoderna ska utvärderas, men är mer diffusa i hur det ska genomföras. Här kan 

specialpedagogen spela en roll i att synliggöra de valda metodernas (pedagogik och utformningen av 

den fysiska miljön) betydelse för utfallet av undervisningen och utgöra en sammanhållande roll i det 

samarbete som efterfrågas av Ainscow et al. (2012) för en mer gemensam definition av behov av 

särskilt stöd som efterfrågas av såväl Isaksson (2009) som Adam et al. (2006).  

Samtliga läroplaner lägger ansvaret för initiativ till undervisningen på läraren i linje med den 

hierarkiska ordning som Dysthe (2003) beskriver, däremot kan en skillnad i graden av elevansvar och 

inflytande utrönas. I den nyzeeländska läroplanen ligger ett tydligt fokus på den sociala interaktionen, 

ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Och även om initiativet ligger hos läraren, likt essentialistisk 

utbildningsfilosofi, kan den underliggande utbildningsfilosofin tolkas som rekonstruktivistisk där 
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kunskapen formas i den sociala miljön utifrån deltagarnas förutsättningar. Arbetsmetoderna ligger 

därmed även i linje med Carlgrens (2015) beskrivning av lärarens uppgift. Samtidigt beskriver den 

svenska läroplanen hur skolan ska sträva efter varje elevs personliga ansvar för sin lärmiljö, vilket 

ligger närmare en progressivistisk utbildningsfilosofi där eleven bär på en naturlig vilja att lära sig. 

Däremot talar den svenska och den finska läroplanens formuleringar kring förberedelse inför 

samhällslivet mot en progressivistisk utbildningsfilosofi. Englands läroplan beskriver möjligheten i att 

utforma undervisningen efter det samhälle skolan är en del av, vilket kan tolkas som en progressivistisk 

utbildningsilosofi. För en elev i behov av särskilt stöd kan den utbildningsfilosofiska utgångspunkten 

för undervisningen ha betydelse för hur väl förberedd eleven är inför samhället den möter efter skolan. 

Om undervisningen, särskild eller inkluderad, utgår från att den ska vara isolerad från sin omvärld får 

eleven en annan förberedelse än om utbildningen formas efter omgivande rådande kontexter i 

samhället. Ingen av de undersökta läroplanerna tycks utgå från en essentialistisk utbildningsfilosofi och 

inte heller perennialistisk, där utbildningen ska vara obunden av sin tid. Mer talar för progressivistisk 

eller rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi där utbildningen anpassas efter sin tid och olika stödinsatser 

utformas i den sociala miljön, i linje med den forskning som presenteras i kapitel 2. 

I Nya Zeelands läroplan motiveras undervisningsmetoderna med förklaringar till hur elever lär sig 

och vad som är god pedagogik. Englands läroplan beskriver vad olika metoder kan få för följd, men går 

till skillnad från den nyzeeländska inte in på att förklara varför. Vidare pekar den nyzeeländska 

läroplanen på ett förhållningssätt inför elever och lärmiljö, där läraren aktivt måste undersöka och 

utvärdera effekterna av undervisningen i sin kontext, då (likt Persson & Persson, 2012 beskriver) 

undervisningen är kontextbunden. Här kan således ett behavioristiskt perspektiv på utbildningen finnas 

där lärmiljön utgör stimuli som har en påverkan på elevernas medfödda (eller socialt inlärda) reflexer 

(respons). Om reflexerna istället tolkas som socialt inlärda handlar det dock snarare om sociokulturellt 

lärande där lärmiljön, likt Dysthes (2003) beskrivning, utgör en sociokulturell artefakt skapad genom 

intersubjektiva relationer. I de tre övriga läroplanerna är det mer otydligt på vilket sätt lärmiljön har 

betydelse för elevernas lärande, förutom att de alla betonar att lärmiljön är viktig. Englands läroplan tar 

dock upp och refererar till ett material för att kartlägga och stödja elever i behov av särskilt stöd (där det 

kan tänkas att olika metoder har mer fördjupade motiveringar). Även den finska läroplanen hänvisar till 

en lista, men då handlar det om en lista över vad en individuell plan ska innehålla, vilken troligen 

saknar förklaringar till vad olika metoder innebär för den enskilda elevens utveckling. Sveriges läroplan 

motiverar, likt de övriga läroplanerna, en del av metoderna utifrån syftet med utbildningen, men 

beskriver mer personalens ansvar och elevernas rättigheter för vad som ska finnas med i utbildningen än 

motiverar vilka metoder som kan vara lämpliga. Däremot skildras inte specialpedagogens specifika roll. 

Är då läroplanerna jämförbara? Olika system kan ha inverkan på i vilken omfattning och hur 

detaljerat olika metoder beskrivs i läroplanerna, som är tagna ur sin kontext. I studien 

uppmärksammades stora skillnader mellan läroplanerna, där den engelska läroplanen ägnar en sida till 

inkludering, medan den finska läroplanen har ett särskilt kapitel för hur undervisningen ska utformas för 

elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen kan dock ha en viktig roll i att synliggöra möjligheter. 

I en textanalytisk studie som enbart undersöker styrande och vägledande dokument kan inte de reella 

konsekvenserna av innehållet observeras eller analyseras. Av den anledningen kan inte heller några 

rättvisa slutsatser utrönas utifrån hur omfattningen av metodbeskrivningar skiljer sig mellan respektive 

läroplan. Däremot visar studien, i förhållande till tidigare forskning, på en skillnad i hur utgångspunkten 

för inlärning gestaltas och vilka undervisningsmetoder som kan användas. Såväl vilka 

undervisningsmetoder som förespråkas och i vilken omfattning de beskrivs skiljer sig mellan de 

undersökta läroplanerna. Den nyzeeländska läroplanen beskriver hur samma metoder kan användas för 

alla elever medan den finska och den svenska läroplanen beskriver hur undervisningen ska anpassas 

efter enskilda elever som befinner sig i behov av särskilt stöd. I Englands läroplan finns förhållandevis 

lite skrivet om särskilt stöd och hur lärare kan arbeta med elever som behöver extra stöd. Samtidigt står 
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i Englands läroplan att skolan ska anpassas för att alla elever ska vara inkluderade och ha möjlighet att 

läsa efter den allmänna läroplanen. Hur den anpassningen ska utformas rent konkret framgår dock inte. 

Utifrån beskrivningen av arbetet med inkludering och att utveckla undervisningsmetoder som Ainscow 

et al. (2012) skildrar är tanken möjligen att inkluderingsprocessen ligger i ett samarbete inom och/eller 

mellan skolorna samt i samhällets förväntningar. Svenska läroplanen fastlår i sin tur att undervisningen 

ska utformas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar, med målet en likvärdig utbildning.  

Som framgår i kapitel 2 finns en mängd litteratur och forskning kring arbetsmetoder för att inkludera 

elever i den allmänna läroplanen och den ordinarie undervisningen (även om forskare efterfrågar 

undersökningar av dess konsekvenser). I de undersökta läroplanerna lämnas läraren dock till att själv 

leta reda på tillgänglig litteratur och forskning (samt använda sin utbildning) för att hitta mer konkreta 

förslag på arbetsmetoder för inkludering och stöd till elever i behov av särskilt stöd. Möjligen ligger, 

som nämndes i kapitlets inledning, svaret i kompletterande dokument eller i lokala och nationella 

skolövergripande samarbeten, likt de Ainscow et al. (2012) efterfrågar (se kapitel 2). Likaså kan mer 

konkreta metodbeskrivningar ha en effekt av begränsade möjligheter till anpassning av undervisningen. 

Om utgångspunkten är att, utifrån interaktionen mellan lärare och elev, skapa förutsättningarna för en 

inkluderande undervisning har lärarens förhållningssätt betydelse för undervisningens utfall.  Den 

varierande omfattningen av metoder i de undersökta läroplanerna kan därför inte i sig utröna vad som är 

mer begränsande. Nyzeeländska läroplanens omfattande beskrivningar kan i praktiken innebära att 

läraren förbinds till en mer begränsad pedagogisk utgångspunkt jämfört med den mer sparsamt skrivna 

engelska läroplanen. Skillnaderna medför en betydelse för vilket stöd eleverna får i praktiken. Svenska 

läroplanen tar upp ansvaret för lärare och annan personal på skolan, och utformningen av lärmiljön efter 

individuella behov men är i övrigt sparsam i såväl alternativa metoder som olika pedagogiska 

förhållningssätt. Finlands läroplan beskriver mer detaljerat hur undervisningen av elever, som har eller 

förväntas hamna efter i den ordinarie undervisningen, kan få undervisningen anpassad. I både den 

svenska och den finska läroplanen kan med andra ord tolkas att undervisningen ska utformas så att varje 

elev så långt som möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen, men om det inte lyckas kan eleven 

istället placeras i en särskiljande specialundervisning. En annorlunda bild målas upp i den nyzeeländska 

och den engelska läroplanen, med avsaknad av skrivningar om särskiljande undervisning. Även Nya 

Zeelands och Englands läroplaner tar, i likhet med den svenska och den finska, upp individanpassad 

undervisning men med betoningen att den ska utformas inom ramen för den ordinarie undervisningen 

och så långt som möjligt vara en del av undervisningen av alla elever.  

I arbetet kring metoder kan specialpedagogen spela en nyckelroll i att reflektera över och se den 

egna praktiken ur andra perspektiv och förbättra situationen för alla elever och elever i behov av särskilt 

stöd. Att se den egna praktiken ur ett kritiskt perspektiv för att finna förbättringsområden kan vara svårt 

och att därefter stödja en annan i en sådan process kan ställa mer etiska där lärarens perspektiv på sin 

praktik ställs mot specialpedagogens och i relation till elevens rätt till stöd. Här kan en metod vara att ta 

avsteg i den läroplan som undervisningen ska bygga på och till vad som efterfrågas i form av stöd och 

utformning av undervisningen för elever som är i behov av särskilt stöd. Vidare kan specialpedagogiken 

som tvärvetenskaplig praktik ytterligare bidra till perspektiviseringen och utveckling av stödinsatser. 
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7 Avslutning 
Av det analyserade materialet framgår att både synen på elever i behov av särskilt stöd och vilka 

stödjande metoder som förespråkas skiljer sig mellan de olika läroplanerna, både i omfattning och i 

synen på såväl särskiljande och inkluderande metoder som vilken form av metoder som behandlas. I 

den nyzeeländska läroplanen finns ett tydligt perspektiv på att utbildningen ska sträva mot att alla elever 

ska kunna delta i den ordinarie undervisningen, jämfört med den svenska och den finska som uttrycker 

mer särskiljande åtgärder när elever inte kan tillägna sig utbildning vid ordinarie undervisningsmetoder. 

Den nyzeeländska läroplanen har ett starkt fokus på sociokulturellt lärande medan den svenska och den 

finska läroplanen ser till individuella förutsättningar och det egna lärandet, även om den nyzeeländska 

uppmärksammar vikten av att se till individuell utveckling. Englands läroplan ser även den till 

individuella behov, men här är det mindre tydligt om undervisningen i sin helhet ska anpassas eller om 

elever i behov av särskilt stöd ska få särskild undervisning. Analysen av materialet visar även på att den 

nyzeeländska läroplanen har en, i förhållande till övriga läroplaner, stark anknytning till den nutida 

forskning kring lärande som presenterades i kapitel 2. I den specialpedagogiska rollen och det 

specialpedagogiska forskningsfältet har medvetenheten om metoder och förutsättningar för att välja 

metoder betydelse för såväl yrkesutövandet i praktiken som den forskning som praktiken och 

läroplanerna bygger på. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

● Undersöka olika läroplaners och skolsystems inverkan på kunskapsnivå. 

● Undersöka olika läroplaners och skolsystems inverkan på inställningen till inkludering. 

● Undersöka läroplanernas skrivningars reella konsekvenser för lärares (och specialpedagogers) 

yrkesutövande i praktiken. 

● Titta på vilka faktorer som påverkar valet av vilka metoder som ska förespråkas av läroplaner 

på nationell nivå och varför dessa val skiljer sig mellan ekonomiskt och socialt liknande länder.  
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