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Sammanfattning  

Den här studien syftar till att undersöka hur “en skola för alla” kan se ut i praktiken 

och hur verksamma lärare arbetar för att inkludera/integrera alla elever med fokus på 

elever som är i behov av särskilt stöd. Insamlad data har gjorts med hjälp av 

samtalsintervjuer med nio stycken pedagoger med blandade yrkesroller; rektorer, lärare 

och speciallärare. Materialet har sedan sammanfattats och analyserats utifrån de 

teoretiska perspektiven inkluderande integrering, segregerad integrering och 

psykosocialt perspektiv. Resultatet har visat att pedagoger måste vara beredda att möta 

alla individer och att deras förutsättningar kan se mycket olika ut. Definitionen av 

begreppet har betydelse för hur verksamheten utformats där antingen segregerande 

eller inkluderad integrering dominerar. Gemensamt för skolorna är att ett psykosocialt 

perspektiv lyser igenom och miljön är viktig utifrån ett inkluderingsperspektiv. 

Faktorer som påverkar inkluderingsarbetet kan vara tid, utbildning, samverkan med 

specialpedagoger och elevhälsa etcetera.  

 

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, ”en skola för alla”, integrering/inkludering. 
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Inledning  

“En skola för alla” är en tanke om att alla elever har en självklar plats i skolan och att 

pedagoger och personal ska kunna möta alla elever oavsett ålder, kön, etnicitet eller 

svårigheter. Detta har dock visat sig vara svårt att uppnå och man hör ofta om elever 

som blir exkluderade från undervisningen på grund av att de har särskilda behov som 

inte kan mötas i den vanliga undervisningen. Våra tidigare erfarenheter säger att det 

inte är så lätt att möta alla elever och tillgodose deras behov då man har en hel klass att 

undervisa. Vi ville därför undersöka hur verksamheter utformas för att i största möjliga 

mån kunna möta alla individer som finns i ett klassrum och arbeta för “en skola för 

alla”.  

I den här studien möter vi rektorer och pedagoger på två olika skolor som genom 

intervjuer berättar om deras erfarenheter om inkluderande undervisning och hur 

skolorna utformat sin verksamhet för deras elever. Fokus ligger på elever som är i 

behov av särskilt stöd och hur man på skolorna anser sig klara att möta dessa elever i 

en integrerande undervisning. 
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Bakgrund  

Historisk tillbakablick 

Den svenska skolan har länge beskrivits som en ”skola för alla”, vilket det också är då 

det sedan 1968 är skolplikt i Sverige och alla barn har rätt att gå i skolan oavsett kön, 

etnisk bakgrund, funktionshinder, social klass etcetera (Emanuelsson i Andersson & 

Thorsson, 2008, s.10). Att detta är svårt att nå visar sig dock i större utsträckning 

genom historien. En orsak till att det är svårt att nå en inkluderande undervisning har 

att göra med att det inom skolväsendet finns många röster som har olika värderingar 

och som hamnar i konflikt med varandra. Haug menar då att detta ofta leder till att 

traditionell exkluderande undervisning tas till, istället för nyskapande integrerande 

lösningar(Emanuelsson, i Andersson & Thorsson, 2008, s. 10-11).  En tanke om en 

gemensam skola har funnits inom svensk skolpolitik länge. Det fanns en tanke om 

bottenskola (en benämning för en gemensam skola) som är en direkt motsats till 

parallellskolor där barn från mer priviligierade hem gick för att sedan fortsätta till olika 

läroverk (http://www.ne.se/lang/bottenskola, 2012-12-29). Bottenskolan skulle vara 

till för alla barn. Dock skulle det dröja länge innan det blev verklighet och först 1968 

som tidigare nämnts blev det skolplikt i Sverige. Det man kunde urskilja ur dessa 

bottenskolor var dock att det skedde en uppdelning mellan starka och svaga elever. De 

svaga eleverna som behövde hjälp och stöd ansågs inte kunna gå i vanlig klass. Andra 

skäl till att uppdelning skedde var att man med hjälp av uppdelning skulle motverka 

hinder i undervisningen som orsakas av elever som inte kunde hänga med i den 

normala undervisningstakten eller som på andra sätt störde (Ahlström, Emanuelsson 

& Wallin, 1986, i Andersson & Thorsson, 2008, s.12).  

 I och med denna segregering och uppdelning av klasserna försvann det 

ursprungliga syftet med bottenskolor och att en gemenskap skulle finnas. Detta var 

något som dock inte reflekterades över märkbart och ordet integrering kom att 

användas i fel sammanhang då ordet avser betyda gemenskap mellan olika individer 

utan påverkan av deras individuella förutsättningar (Emanuelsson i Andersson & 

Thorsson, 2008, s.12-13).  

Vad säger styrdokumenten och Skollagen 

Alla barn har rätt att gå i skolan och ska också få det stöd de behöver för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. Detta är något som är överenskommet enligt svensk 

Skollag och även FN:s konvention om barns rättigheter slår fast i att alla barn har rätt 
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till utbildning och att grundskolan ska vara gratis (Art. 28) 

http://unicef.se/barnkonventionen, hämtad 2012-12-31).  

 

I Skollagen står det, 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till 

att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 

utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 

elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är 

i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (Skollagen (2010:800), 8§ 

s.28)”. 

Det står också om åtgärdsprogram att: 

”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 

programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 

rektorn… (Skollagen (2010:800), 9§, s. 28)”. 

Det särskilda stödet ska sedan ges istället eller som komplement till den vanliga 

undervisningen och inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat bestäms till 

följd av vad Skollagen säger om exempelvis särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning eller anpassad studiegång (Skollagen (2010:800, 7§).  

 

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organ 

för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation 

och inrättades år 1946. Deras främsta uppgift inom utbildningssektorn är att underlätta 

och stödja insatser i enskilda länder som vill komma till rätta med analfabetism och de 

vill bygga ut system med fri undervisning för alla(http://www.ne.se/lang/unesco, 

2012-12-29). De har också arbetat med att främja en syn om “en skola för alla” oavsett 

bakgrund och förutsättningar där alla kan mötas och solidaritet kan byggas upp. För 

att föra detta vidare har skriften ”Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to 

Education for All” tagits fram. På svenska översatt till ”Riktlinjer för inkludering: Att 

garantera tillgång till utbildning för alla”.  

Nuläget 

I Lgr11 tas det upp bland annat att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig. Detta innebär inte att undervisningen ska vara 

http://unicef.se/barnkonventionen
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utformad på samma sätt eller att resurser ska fördelas lika utan att man ska se till varje 

elevs olika förutsättningar och behov. Skolan har dessutom ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårt att nå målen i utbildningen (Skolverket, 2011, 

s. 8).  

Lgr 11 framhåller också normer och värden som ligger till grund för ett 

inkluderande arbetssätt, bland annat står det att:  

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in 

i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen” (skolverket, 2011, s.12).  

Alla elever i dagens skola är i behov av stöd men vissa behöver mer stöd och 

vägledning än andra. Det kan handla om något tillfälligt som en kris i familjen som 

medför att eleven har svårt att koncentrera sig i skolan under en tid eller att en diagnos 

finns bakom som gör att det kan vara svårt för eleven att hänga med i undervisningen 

(Holmsten, 2002, s.52). För att eleverna ska kunna få det stöd de behöver krävs det att 

lärarna samt skolledning är utbildade för att kunna ge det rätta stödet samt kunna välja 

rätt metod (Holmsten, 2002, s.53).  

Begreppen inkludering/integrering avser enligt Emanuelsson om ideologiskt 

motiverande målsättningar samt ska stå för olika utvecklingsprocesser som leder mot 

målet integration där alla har sin tillhörighet och ett ansvar att forma en helhet. Alla 

har rätt till delaktighet och ska heller inte uteslutas eller avskiljas. Olikheter ska 

betraktas som en tillgång och inte som ett problem och en belastning (Emanuelsson i 

Andersson & Thorsson, 2008, s. 13). Enligt Donnelley & Watkins (2011) studie där de 

har forskat i hur väl lärarutbildningen förbereder blivande lärare att möta olika elever 

med olika bakgrund och förutsättningar framkommer det att de olika länderna som 

ingår i studien inte använder sig av begreppet inkludering utan av andra begrepp. 

Sverige till exempel pratar om “en skola för alla”, Spanien ”attention to diversity” 

vilket kan översättas att uppmärksamma mångfald. Flera länder påpekar att det skapar 

ett problem att inte använda sig av samma begrepp, de vet inte riktigt vad som menas 

med inkludering och att det borde vara en gemensam benämning på 

inkluderingsarbetet. Syftet med denna studie blir därför att undersöka hur det kan se ut 

i praktiken på två olika skolor i deras arbete för “en skola för alla”. Då begreppet ”en 

skola för alla” syftar på att arbeta inkluderande/integrerande kommer vi använda oss 

av de här två begreppen under redovisningen av resultat och analys. 
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Litteraturöversikt  

I det här avsnittet redovisas vad tidigare forskning säger om inkluderande undervisning 

och “en skola för alla” samt vilka teoretiska perspektiv som finns presenterade i 

studien. 

Tidigare forskning  

Nedan följer ett avsnitt där tidigare forskning redovisas. 

Historiskt, de avvikande och de andra. 

Tidigare forskning visar att förutsättningarna för barn/personer i behov av särskilt 

stöd inte alltid varit de bästa. Kudlacova beskriver i sin studie hur man förr i tiden 

exkluderade de avvikande personerna från skolan och samhället, redan under antiken 

skiljde man på de funktionsnedsatta och de andra. I takt med att samhället sedan 

utvecklats har också synen på funktionsnedsatta och människor i behov av särskilt 

stöd ändrats. Dessa har över tid kommit att bli inkluderade i samhället och så 

småningom fått bli en självklar del även gällande skolans arena(Kudlacova, 2008 sid 

69). Även Westling Allodi skriver om hur man gillat att gruppera individer efter 

avikelser. Enligt henne finns det en tradition ute på skolorna i landet att det ordnas 

grupper för elever med liknade funktionshinder. Vilket hon menar kan vara 

problematiskt då eleverna ofta får åka till någon skola som ligger i ett annat område än 

där de bor och att de således kan få svårt att få kompisar som bor i närheten. Hon 

menar också att dessa barn blir kategoriserade utifrån sitt handikapp, inte som unika 

individer (Westling Allodi, 2005, s. 52-53). 

Ahlström, Emanuelsson & Wallin talar om att det historiskt sätt sett ut så att man talat 

om “en skola för alla” men ändå av olika skäl exkluderat elever från undervisningen. 

Detta har man gjort på grund av att de kanske har ansetts svaga och i behov av särskilt 

stöd, eller för att de på något sätt har stört undervisningen eller hamnat efter i 

undervisningstakten (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, sid. 12-13). Att 

exkludera vissa elever från undervisningen har också gjort att de elever som blir kvar i 

klassrummet missar de andra elevernas erfarenheter och kunskaper och på så sätt 

missar en viktig del av gemenskapen, detta är också något Westling Allodi poängterar. 

Hon menar att specialpedagogiska verksamheter kan fylla sitt behov men att det bör 

tänkas över om en trend ska startas med fler och fler grupper som exkluderar eleverna 

ur den vanliga verksamheten. Skolorna bör istället uppmuntras att arbeta med 
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inkluderande undervisning och att behålla sina elever i den egna verksamheten 

(Westling Allodi, 2005, s. 52-53). 

 

Sverige har sedan 40-talet strävat mot “en skola för alla” där alla individer ska 

respekteras oavsett bakgrund och förutsättningar. Sedan Salamancadeklarationens 

tillkomst 1994 har strävan mot normalisering, inkludering och integrering blivit 

starkare. Det pratas om nytänkande inom specialpedagogiken som menar att alla ska få 

en god kvalitativ undervisning i en integrerad skola (Furberg i Alerby, 2006, s.17).  

 

 

Inkludering/ integrering - “en skola för alla”. 

För att kunna arbeta inkluderande/integrerande krävs det att begreppet definieras lika 

runt om i världen, för att alla ska kunna arbeta på samma sätt överallt. 

Emanuelsson talar om att betydelsen för ordet integrering över tid har ändrats och 

därmed har blivit missvisande och använts fel. Istället för att fungera som ett ord som 

håller ihop har det lett till att man istället delar upp i ”vi” och ”de andra”, och där 

integrering har blivit en metod gällande ”de andra”. Vidare hamnade det på 

speciallärarnas bord för att dessa med rätt metod skulle kunna arbeta för att integrera 

de individer som var i behov av extra stöd. Men detta ledde emellertid till att eleverna 

istället exkluderades från undervisningen (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 

2008, sid. 12-13).  

Donnelly och Watkins skriver också om att man i olika länderna har olika begrepp för 

att prata om inkludering och att begreppet inkludering inte används i samma 

bemärkelse i alla länder. I Sverige till exempel pratar man om ”en skola för alla” istället 

för inkludering. Ett steg mot rätt riktning menar författarna av artikeln är att ha en 

gemensam definition av begreppet för att kunna arbeta mot samma mål (Donnelly & 

Watkins, 2011, s. 347-348). 

 

Även Emanuelsson talar om begreppet ”en skola för alla”, som han definierar att alla 

elever ska kunna vara delaktiga i samma undervisning, trots behov av särskilt stöd. 

”Det handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande i den gemensamma 

utbildningen” (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, sid. 11). Detta är dock 

högt ställda mål som han skriver kan vara svåra att nå. Han talar också om inkludering 

och inkluderande undervisning och att det handlar om verksamhetens organisation 

(Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, sid. 11). 

 



 12 

Furberg menar att det finns olika sätt att se på inkludering i undervisningen. Den 

första är att alla elever ska gå i samma skola och om specialpedagogisk undervisning 

behövs skall denna ske i klassrummet. Detta synsätt kallas för stark inkludering, Haug 

myntade även begreppet inkluderande integrering. Man kan även tala om svag 

inkludering eller Haugs segregerande integrering som menar att man instämmer i 

grundidén om inkludering men att det ibland krävs särskilda grupperingar för att 

kunna ge bästa möjliga stöd till de elever som kan tänkas behöva det. Vislie (2003) 

menar att det sistnämnda begreppet är det som anses vara det vanligaste synsättet i 

Europa (Furberg i Alerby, 2006, s. 16). 

 

Göransson skriver: ”Enligt inkluderingsidén ska barn oavsett förutsättningar kunna 

undervisas tillsammans och vara delaktiga i en gemenskap där olikheter ses som en 

tillgång”. I och med detta ska skolorna anpassa miljön för att klara att inkludera alla 

eleverna och fokus ska ligga på detta, inte på enskilda elever (Göransson i Andersson 

& Thorsson, 2008, s.67). Skolorna skall arbeta efter att anpassa verksamheten efter 

elevernas olika förutsättningar. För att kunna utforma en verksamhet utifrån 

inkluderingsbegreppet krävs en väl planerad miljö och kunskap om olika 

funktionsnedsättningar samt kunskaper om den enskilda eleven och vad denne 

behöver för att kunna medverka i klassrummet (Göransson i Andersson & Thorsson, 

2008, s.70). 

”Inkludering som mål är en konsekvens av en demokratisk människosyn. Alla har rätt 

till hel och full delaktighet. Eftersom alla är lika värda kan heller ingen uteslutas eller 

avskiljas som umbärlig eller oönskad. Olikheter människor emellan betraktas mer som 

en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker till problem och svårigheter 

”(Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, s. 13-14).  

Det är först när man har en inkluderande sammanhållande grupp med individer som 

har olika bakgrund och förutsättningar som man verkligen kan utmanas och utmana 

olika dilemman som uppstår. Det är först då som skolorna verkligen på allvar kan anta 

utmaningen att åstadkomma en integrerande gemenskap (Emanuelsson i Andersson & 

Thorsson, 2008, sid. 14). 

Emanuelsson skriver också att integrerad gemenskap ska vara målet och först när man 

lyckats skapa en lyckad sådan sammansättning av individer med rätt till sina olikheter, 

det är då man arbetar med inkludering (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, 

sid. 15) 

 



 13 

Ny pedagogik och nya kompetenser 

För att kunna arbeta inkluderande och integrerande samt kunna tillgodose och möta 

alla elevers unika behov kan det också komma att krävas nya kunskaper för 

pedagogerna och lärarna i skolan.  

Kudlacova talar om specialpedagogik och om att denna typ av pedagogik inte kan bota 

specialpedagogiska problem, utan ska ses som ett verktyg till den vanliga pedagogiken. 

Hon talar också om ”inclusive pedagogy” som hon benämner som den nya 

pedagogiken i skolan och kan likställas som en blandning av specialpedagogik och 

”vanlig pedagogik” (Kudlacova, 2008 sid 77). Hon skriver om specialpedagogisk 

undervisning och om hur denna tillsammans med vanlig pedagogik har utvecklats till 

att bli en mer inkluderande pedagogik. I och med att samhället och skolan blivit mer 

inkluderande så krävs det också att kompetensen gällande specialpedagogiska 

kunskaper måste bli bättre. Samtidigt som specialpedagogik allt mer kommer innebära 

en pedagogikform som tillsammans med vanlig pedagogik innebär den kompetens 

som blir självklar för varje lärare i den vanliga skolan (Kudlacova, 2008 sid 77). 

 

Donnelly och Watkins skriver också att i en skola som går mot en mer inkluderande 

undervisning där elever med olika svårigheter och bakgrunder etcetera möts varje dag 

krävs det också att de lärarutbildningar som finns ute i världen förbereder de blivande 

lärarna på att just klara av alla dessa olika elever och deras alla olika förutsättningar 

(Donnelly & Watkins, 2011, s.341).   

 

Emanuelsson skriver att man kan utgå ifrån olika perspektiv då förståelseperspektivet 

är ett av dessa, vilket innebär att man istället för att lägga svårigheterna på individen 

istället lägger det på verksamheten. Man talar alltså inte om att svårigheten har utan 

något som eleven befinner sig i på grund av omgivning och miljö. På det sättet väljer 

man istället att rikta in sig på att vilja få verksamheten att förändra och forma sig efter 

att eleven ska kunna utvecklas. För detta krävs dock att personal utbildas så att dessa 

tillsammans kan hjälpa till för att verka och utveckla verksamheten i arbetet med 

inkludering (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, sid. 18-21) 

 

I Westling Allodis forskning får vi reda på att utbildning är alla barns rättighet enligt 

FNs konvention om barnens rättigheter (Westling Allodi, 2005, s.1). Vi får också reda 

på att utbildningen gällande barn i behov av särskilt stöd behandlas i en deklaration 

som kallas Salamancadeklarationen. Den är från 1994 och tar upp principer och andra 

riktlinjer gällande arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Westling Allodi, 2005, 

s.3).  Westling Allodi skriver också om en inkluderande skola och förklarar att den 

typen av skola utgår från att se människan som helhet, vilket menas med att man anser 
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att alla individer har olika kompetens och olika saker att delge varandra. Varje individ 

blir då en resurs för klassen och man ser allas olikheter som något positivt för 

gemenskapen och verksamheten (Westling Allodi, 2005, s.14-15). 

Men det talas också om en differentierande skola där det istället blir viktigt med 

läroplansmålen och homogena grupper blir centralt. Skolan är då mer resultatstyrd och 

man har lite den synen att kompetens är något som är fast och inte riktigt går att 

förändra. (Westling Allodi, 2005, s 15). 

 

Under 2007 samlade European Agency for Development in Special Needs Education 

ett antal representanter från 25 olika europeiska länder där Sverige bland annat ingick 

för att lyfta viktiga synpunkter och tankar om arbetet med inkludering (Donnelly & 

Watkins, 2011, s. 346-347).  

Olika resultat som studien kom fram till var bland annat att inkludering i 

undervisningen skall erbjuda likvärdiga chanser till kvalitet i utbildningen samt 

likvärdig behandling för alla elever. Det är också av vikt att ge eleverna rätt 

förutsättningar att klara sin utbildning samt att hjälpa de elever ytterligare som möter 

olika inlärningssvårigheter för att de ska klara sin skolgång. För att klara dessa mål 

måste eleverna möta kunnig utbildad personal som är väl förberedda för att möta alla 

elever, oavsett bakgrund, svårigheter etcetera (Donnelly & Watkins, 2011, sid. 350). 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

I Börjessons text kan vi läsa om hur man över tid har definierat begreppen barn i 

behov av särskilt stöd. På 1920-1930-talet började man att exkludera elever som ansågs 

och benämndes som intellektuellt efterblivna, från den ordinarie undervisningen. 

Dessa fick hjälpundervisning, medan de elever som ansågs som emotionellt och socialt 

avvikande placerades i observationsklasser. Under 40-talet började man göra 

intelligensmätningar för att kategorisera barn men också vuxna, och målet var att 

eleverna skulle fostras för att komma ut i samhället och göra sin plikt för att tjäna det 

(Börjesson, 1997, sid 28). Börjesson skriver också om sociala förmåner och att dessa 

tillfallit de elever som ansetts stuckit ut från normen så pass mycket. Skolan har då 

fungerat som en mall som representerat det normativa och elever har utifrån denna 

mall kategoriserats in i de avvikande och de normativa. De elever som hamnat i den 

avvikande gruppen har i och med det också fått rättigheter till särskilt stöd av olika 

slag. Detta har inneburit extra undervisning, särskild hjälp vid prov, särskilda 

hjälpmedel, undervisning i observationsklasser etcetera. Dock har diskussionen funnits 
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angående observationsklasser, huruvida det setts som ett straff gentemot de elever som 

hamnat där. Då eleverna kunde ha placerats i dessa på grund av att de stört den 

ordinarie undervisningen. Men i och med att det särskilda stödet/sociala förmåner 

sattes in för de avvikande eleverna gjorde det också att dessa skulle kunna bedömas 

utifrån samma kriterier som de andra eleverna(Börjesson, 1997, sid 32-33). Under 80-

talet skriver Börjesson att läroplanen började fokusera på vad verksamheterna kunde 

göra gällande barn i behov av särskilt stöd. Fick eleven svårigheter i arbetet skulle 

skolan först se över sin verksamhet för att kunna individanpassa stödet för den eleven 

(Börjesson, 1997, sid 37). Det gällde alltså att eleven skulle få svårigheter att klara 

kunskapsmålen, för att stöd skulle börja diskuteras. Förr gjorde man 

begåvningsmätningar för att skilja ut och hitta de elever som behövde få stöd 

(Börjesson, 1997, sid 40), numera har alla elever rätt till stöd. Dock är det rektorns 

ansvar att utredning görs på huruvida särskilt stöd behövs eller ej, om personal på 

skolan befarar att en elev är nära att inte uppnå kunskapsmålen(Skolverket, 2012, 

Juridisk vägledning: elevers rätt till kunskap och särskilt stöd, sid 1). Om det beslutas om att 

särskilt stöd behövs ska det i första hand ske i den elevgrupp som eleven 

tillhör(Skolverket, 2012, Juridisk vägledning: elevers rätt till kunskap och särskilt stöd, sid 3).   

 

Organisatoriskt 

Skolans verksamhet påverkas av hur samhället styrs politiskt men har också påverkats 

av hur det sett ut historiskt. Skolan måste rätta sig efter vad lagar säger och det innebär 

att verksamheten hela tiden kan komma att förnyas då nya teorier och värderingar 

tillkommer(Assarson, 2007, sid 19). Säger lagen att det särskilda stödet ska ges inom 

ramen för den grupp som eleven tillhör, måste skolan rätta sig efter det (Skollagen 

(2010:800, 7§).  Idag är det så att rektorn är den som beslutar om särskilt stöd ska 

sättas in, men riktlinjer för vad stödet kan innebära finns inte nerskrivet, det är något 

skolan måste utforma på egen hand. 

 

Teoretiska perspektiv 

Integreringsbegreppet har enligt Haug (1998) en rad olika betydelser. Han väljer som 

utgångspunkt denna beskrivning ” [ … ] handlar om att barn ska få bo hemma hos 

sina föräldrar eller målsmän, få gå till sin lokala skola och få undervisning där (Haug, 
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1998, s. 19)”. Han fortsätter sedan med att det finns två olika inriktningar för att 

ytterligare nyansera begreppet vilka är segregerande respektive inkluderande 

integrering. 

  

Segregerande integrering 

Enligt Haug (1998) menas segregerande integrering när elever har behov av andra 

arrangemang än den vanliga undervisningen. Det kan handla om några enskilda timmar 

ifrån den vanliga klassen, att de får vara i mindre undervisningsgrupper utanför 

klassen, att de får gå i särskola eller på andra skolor etcetera I en segregerande 

integrering är det centrala att hitta den mest optimala undervisningsmiljön för den 

enskilde eleven och för att kunna göra det måste sakkunniga rådfrågas. Att en diagnos 

sätts på barnet av en specialist och vad sedan denne värderar är den bästa 

undervisningen för eleven. Om barnen tas ur skolan eller klassen är oftast det 

slutgiltiga målet att de senare skall kunna integreras igen i klassen och den vanliga 

undervisningen. 

”Målet är samhällsintegrering, att barnet både som ungt och vuxet ska vara i stånd att 

delta i det vanliga samhällslivet som alla andra (Haug, 1998, s.21)”. 

Man arbetar mot målet att eleven ska kunna fungera i samhället så småningom och då 

är första steget att få eleven att kunna vara en del av skolan och klassens gemenskap. 

När man talar om segregerande inkludering pratar man också om att det finns 

specialutbildade personer som är till för att ge eleverna det extra stödet. De är 

specialister som kan hjälpa och stödja och se till att eleven får den hjälp som behövs 

för att denne ska kunna komma vidare i sitt lärande.  Detta kan alltså ske genom att 

eleven först får ett extra stöd som ges i den miljön där det passar eleven bäst. Sen är 

tanken att eleven ska kunna bli en del av klassens gemenskap och därmed integreras 

(Haug, 1998, s.21). 

 

Inkluderande integrering  

Inkluderande integrering betyder att undervisning ska ske i den klass där eleven är 

inskriven i. Den främsta anledningen för den här typen av integrering handlar i första 

hand om en uppfattning om social rättvisa med lika rätt till deltagande utifrån 

kollektiva demokratiska värden. Att alla individer oavsett förutsättningar mår bäst av 
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att delta i samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år. 

Stor vikt läggs på den sociala träningen och på att utveckla en gemenskap i 

klassrummet och det finns en acceptans att barn är olika. Skolan ska vara likvärdig för 

alla elever och alla lärare ska ha kunskap i att kunna undervisa alla barn(Haug, 1998, s. 

21-22). Man arbetar för att eleven som behöver det extra stödet ska kunna få ta del av 

samma undervisning som alla andra elever och dessutom, samtidigt som dessa. Med 

andra ord ska det extra stödet kunna finnas i den ordinarie undervisningen och därmed 

göra så att eleven med extra behov slipper exkluderas från klassen och gemenskapen 

(Haug, 1998, s.21). Också här utgår man ifrån att eleven ska fungera som en del av 

samhället, men man utgår istället från att detta ska ske redan från början. Man utgår 

också från att det är lärarnas uppgift att ha alla de kunskaper som behövs för att alla 

elever ska kunna få den undervisning de behöver för att nå målen. Med andra ord ska 

den lärare som ansvarar för klassen kunna undervisa sina elever på olika sätt och 

därmed individualisera undervisningen (Haug, 1998, s.21). 

 

Två olika politiska synssätt. 

Dessa två perspektiv, segregerad och inkluderad integrering, representerar två olika 

synsätt. Inte bara lägger de grunden för specialpedagogisk undervisning och hur man 

möter elever i behov av särskilt stöd utan de visar också enligt Haug (1998) på social 

rättvisa där alla individer ska kunna ha sin självklara plats. 

De representerar också två olika men komplementära utbildningspolitiska diskurser ur 

samma läroplan. Den ena som kallas innovativ och i Norden har detta synsätt 

ursprung i de socialdemokratiska partierna. Tyngdpunkten läggs vid att skolan är till 

för alla, ska vara så lik som möjlig för alla elever och att individuella val ska vara få. 

Gemenskap och medborgarkompetens anses vara viktiga komponenter och det är inte 

bara traditionella ämnen som anses viktiga i utbildningsprocessen utan också kultur 

och social träning får stor plats. Konkurrens, olika examina och betyg ska minimeras. 

Det är den inkluderande integreringens tankar som hör hemma i den innovativa 

utbildningspolitiken. 

Den segregerande inkluderingen hör istället till den utbildningspolitiska riktning som 

kallas restaurerande och har sitt ursprung i de borgerliga partierna i Norden. Här ligger 

vikt på att alla naturligtvis ska få gå i skolan men den behöver inte se likadan ut för alla 

individer. Individualisering och individuella val är viktigt och det gäller både på nivån 



 18 

och de olika ämnena. Konkurrens, betyg och examina spelar stor roll inom denna 

politiska riktning. Dessa två helt olika synssätt är att beakta när man kollar på hur 

specialpedagogiken ser ut samt varför uppfattningar och lösningar inom området 

varierar över tid (Haug, 1998, s. 22-24). 

 

 

Psykosocialt perspektiv. 

Med ett psykosocialt perspektiv menas att man utgår från individen och miljön runt 

omkring individen. Genom ett sådant perspektiv menas att man utgår från sig själv och 

förmågan att själv påverka sin omgivning och på så sätt möjliggöra eller omöjliggöra en 

utveckling hos individen. Betoning ligger på samspel mellan individ och omgivning 

och att faktorer individ- grupp- och organisationsnivå samverkar med varandra. Alla 

elever är i behov av särskilt stöd, men vissa elever kan behöva mer stöd och hjälp för 

att utvecklas. De olika behoven kan ha olika slag, det kan till exempel handla om att 

eleven har svårigheter i matematik eller att det har hänt en kris i elevens liv som 

påverkar skolgången. Det kan också vara så att det fungerar bra för eleven i en miljö 

och sämre i en annan miljö. För lärarna och pedagogerna som arbetar på skolan kan 

det därför vara direkt avgörande hur man anpassar miljön för elever och hur stort 

hindret kan bli i undervisningen (Holmsten, 2002, s.52). 

Om man observerar ett barn i behov av särskilt stöd utifrån ett psykosocialt perspektiv 

utgår man bland annat från vilka faktorer i omgivningen som kan möjliggöra alla barns 

utveckling, man bör förstå vilka hinder som kan finnas för barnen att utvecklas på ett 

gynnsamt sätt samt man bör förstå hur viktigt det är med relationer. Skolan har 

möjligheter att medverka till en positiv skolgång och utveckling för alla elever. Att inte 

utnyttja dessa möjligheter i skolan kan ha förödande konsekvenser för den enskilde 

eleven. Skolan behöver också ha en medvetenhet om hur de arbetar med elever som är 

i behov av särskilt stöd och vad som krävs av personalen. Enligt ett psykosocialt 

perspektiv är det också viktigt att personalen som handskas med elever som är i behov 

av särskilt stöd också får stöd i sitt arbete att kunna stödja sina elever. Detta också 

gäller för skolledningen så de i sin tur kan stödja sin personal (Holmsten, 2002, s.53). 

Grunden för ett psykosocialt arbete är att arbeta med förändring och något som läggs 

stor vikt på är samtal, att man är medveten om sina behov och känslor samt att kunna 
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uttrycka dessa. På så sätt blir det enklare att förstå och sätta sig in i andra människors 

känslor och behov (Holmsten, 2002, s.54). 

Skolan har stor roll i barn och ungdomars liv och om det börjar gå dåligt i skolan av 

någon anledning kan det vara lätt att påvisa ett destruktivt beteende för eleverna. De 

kanske stannar hemma, blir mobbade eller utstötta vilket påverkar skolarbetet negativt. 

Det viktigaste i ett sådant läge är att lärare och personal i skolan bryter dessa 

destruktiva processer och ser till att barn inte far illa i skolan. En viktig del i detta 

arbete är att se och uppmärksamma alla elever varje dag och se vad det är just den 

eleven behöver. En positiv miljö och ett vänligt klimat är vad skolan skall arbeta efter 

att tillstå varje elev och för att kunna göra detta möjligt är det viktigt att skapa positiva 

cirklar. Ibland räcker det med att skolan är en trygg plats som gör att eleverna mår bra, 

en bra relation lärare-förälder är också av vikt för att kunna förstå varför eleven har det 

lite tufft i skolan. Att skapa goda cirklar handlar om att se varje enskild elev och vad 

den behöver, det kan handla om att förändra en verksamhet som inte fungerar, det kan 

handla om att ge föräldrar stöd eftersom denne mår dåligt och det går ut över eleven 

som oroar sig för sin förälder eller att ge en hel klass möjlighet att utvecklas 

tillsammans genom lekar och gruppövningar till exempel och på så vis stärka alla 

individer i klassrummet (Holmsten, 2002, s.70-73). 

Barn och elever behöver en trygg skolsituation och att främja en psykosocial hälsa 

främjar också lärande. Alla elever ska känna att de vågar ta plats i klassrummet, att de 

får komma till tals om de vill och att de har chans att påverka sin egen utveckling. 

Arbetar man i skolan utefter detta och man lyckas stödja alla elever minskar risken att 

mobbning, våld och främlingsfientlighet förekommer. Ett psykosocialt arbete bör 

bedrivas av skolans hela personal för att det ska bli så gynnsamt som möjligt 

(Holmsten, 2002, s.80).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet blir att undersöka vilka faktorer som påverkar/begränsar lärarens möjlighet i 

arbetet med inkludering av alla elever enligt nio verksamma pedagoger? 

 

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar pedagogerna/lärarna att de bedriver undervisning i syfte att 
inkludera alla elever och ge dem de stöd de behöver? 

 

 

2. Vilka faktorer anser pedagogerna påverkar/begränsar lärarens möjlighet i 

arbetet med inkludering av alla elever? 
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Metod  

Under det här kapitlet redovisas hur datainsamlingen till studien samlats in samt vilka 

aspekter som det funderats kring i urvalet av informanter till studien.  

Metod för datainsamling 

Studien är tänkt att undersöka hur begränsas eller påverkas av ett integrerande 

arbetssätt där alla elever är inkluderade, även de elever som är i behov av särskilt stöd. 

För att få fram denna information avser studien att använda sig av kvalitativa 

samtalsintervjuer med olika verksamma pedagoger såsom rektor, klasslärare, 

speciallärare etcetera. Förhoppningarna är att resultatet av dessa intervjuer kommer 

visa på vad lärarna anser som är viktigt i arbetet med integrerande/inkluderande 

undervisning. Enligt Kvale beskrivs den kvalitativa forskningsintervjun som ”en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att 

tolka de beskrivna fenomenens mening”(Kvale, 1997:13 i Esaiasson mfl, 2007). 

Samtalsintervju kan leda till att man kan få svar som är oväntade och ger även 

möjlighet till uppföljningar (Esaiasson, 2007,s. 283).  

Intervjuguiden i den här studien har utformats efter Esaiassons råd om hur en intervju 

ska utföras och hur guiden ska konstrueras. Han talar om att faktorer som form och 

innehåll spelar stor roll samt att det är viktigt att innehållet kopplas till studiens 

frågeställning. För att sedan intervjun ska bli så levande som möjligt och flyta på är det 

ultimata att alla frågor är korta och lätta att förstå enligt Esaiasson. Man bör också 

undvika varför-frågor då utgången av dessa frågeställningar kan uppfattas som 

läxförhör. Intervjuguiden som används i denna studie (se bilaga 1) är uppbyggd efter 

olika teman och är till viss del konstruerad utifrån Esaiassons modell. Frågorna i 

intervjuguiden är öppet formulerade och innehåller: uppvärmningsfrågor, tematiska 

frågor inriktade mot syfte och frågeställningar samt med plats för uppföljningsfrågor 

som knyter an och utvecklar temafrågorna av typen ”kan du utveckla, beskriv hur du 

tänkte etcetera. (Esaiasson, 2007, s. 298). En intervjumatris(se bilaga 2) kommer att 

skickas ut till informanter så att de får en chans att förbereda sig inför intervjuerna. 

Tanken med det är att informanterna ska känna sig bekväma i intervjusituationen och 

väl förberedda. 

Urval 

De informanter som finns presenterade i denna studie har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Ett sådant urval innebär att de intervjuade valts ut för att de 



 22 

funnits nära till hands och för att det av olika anledningar funnits ett intresse från 

början att intervjua just dem. För den här studien innebär det att informanterna 

tidigare varit kända för oss samt att deras arbetssätt gällande det som vår studie 

behandlar, har väckt vårt intresse. De utvalda informanterna är rektorer, lärare och 

speciallärare på två skolor. Genom att ha fått tag i några informanter har dessa sedan 

tipsat oss vidare om andra som varit intresserade av att bli intervjuade. Detta kallas då 

för ett snöbollsurval, då informanter leder vidare till andra informanter (Esaiasson, 

2007,s. 286). 

Metod för bearbetning och analys 

Under bearbetning av intervjuerna har vi lyssnat på våra inspelningar och sedan 

sammanfattat dem. När vi har gjort detta har vi dessutom omstrukturerat dem så de 

mer passar in till vår intervjuguide. Enligt Trost (2010), gör detta att alla intervjudata 

får samma struktur och blir lättare att analysera. Metoden ger också fördelen att vi har 

kunnat ta bort det material som inte behövs för att få fram ett resultat. I studien har vi 

sedan kopplat de svar vi fått av informanterna till de frågeställningar vi formulerat för 

att hjälpa oss komma fram till vårt syfte.  

Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och att intervjuer ska vara så likvärdiga som 

möjligt. Situationerna ska vara liknande, frågorna ska ställas på samma sätt och en 

mätning ska ge ungefär samma resultat vid en förnyad mätning, det sistnämnda kan 

dock skapa ett problem då många studier inte är något statiskt utan kan förändras 

utifrån att villkor ändras (Trost, 2010, s.131). 

Validitet avser giltighet, att de aktuella intervjuerna är till för att mäta det som studien 

är tänkt för att mäta. Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att få veta vad 

informanter avser med något, eller hur han eller hon uppfattar ord eller företeelser 

(Trost, 2010,s.133). 

Validiteten i studien kan anses relativt hög. Då studiens metod är samtalsintervjuer vet 

vi dock inte hur pedagogerna faktiskt arbetar utan bara hur de säger att de arbetar samt 

vad de säger om hur de ser på inkluderande undervisning och hur verksamheten där de 

arbetar på är utformad. Däremot kan reliabiliteten i svaren anses låga då studien avser 

att behandla hur lärarnas arbete påverkas eller begränsas av ett inkluderande arbetssätt. 

Då det är en process och ett arbetssätt kan detta naturligtvis se annorlunda ut från 

termin till termin eller från klass till klass och svaren på intervjuerna kan således se 

annorlunda ut om de skulle ställas vid ett ytterligare tillfälle.  
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Etiska överväganden 

 
Metoden som har valts för den här studien är kvalitativa samtalsintervjuer. När man 

gör en intervju bör man först tänka på informationskravet som innebär att 

informanten informeras om vart intervjun kommer att publiceras och vilka som 

kommer att ta del av den. Man bör också informera varför intervjun görs och vad 

syftet med studien är. Det är också av vikt att som intervjuare redogöra för att det är 

frivilligt att delta och att informanten har rätt att avbryta när som helst. De får under 

inga omständigheter känna sig tvingade att delta i undersökningen. Viktig information 

som informanten måste få, är att studien inte är tänkt att kritisera deras arbete utan för 

att undersöka hur inkludering går till på olika skolor till exempel. 

 Samtyckeskravet innebär att den man intervjuar ska samtycka till att delta och att 

denne vet sina rättigheter gällande intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att 

den man intervjuar ska få förbli helt anonym om så önskas och att inga uppgifter 

lämnas ut för vem denne är. Nyttjandekravet är det sista som intervjuaren behöver 

rätta sig efter då en intervju genomförs. Det handlar om att de uppgifter som samlats 

in inte kommer att användas i annat syfte än i den tilltänkta studien. Det viktigaste 

gällande alla dessa krav är att informanten vet att det är frivilligt att delta och att denne 

vet att dennes identitet inte kommer att synliggöras utan samtycke (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.292-293). 

Reflektion över metod 

Att ha intervju som metod är tidskrävande och man måste avsätta mycket tid för att 

sammanställa intervjuerna. Då vi har ganska få intervjuer valde vi att sammanfatta det 

som sagts istället för att transkribera för att på så sätt spara tid. Att transkribera skulle 

heller inte ge mer information då vi inte avsåg att studera hur informanterna valt att 

uttrycka sig utan mer övergripligt om inkluderande undervisning. Vi upplevde att det 

var svårt att vara så objektiva som möjligt och inte blanda in sina egna tolkningar som 

faktiskt finns.  

Att vi som intervjuar är ovana i situationen märktes också tydligt i de första 

intervjuerna då vi kände oss något nervösa och osäkra på om de teman vi hade gjort 

skulle fungera i intervjusammanhang. När de första intervjuerna visade sig fungera bra 

flöt det på bättre. Överlag är vi nöjda med resultaten i intervjuerna. Informanterna har 

svarat ärligt och engagerat. Det verkar vara ett ämne som både engagerar och upprör. 
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Resultat  

Under det här avsnittet presenteras vad som framkommit i intervjuerna med 

informanterna. Innan resultat redovisas går det att läsa en skolpresentation och en 

redogörelse för de olika personerna vi intervjuat till studien. Genom de frågeställningar 

som ställts med anknytning av syfte till studien redovisas resultatet. Henrietta har det 

övergripande ansvaret för resultatet från Liljeskolan och Matilda ansvarar för 

resultaten från Aledahlskolan. Vi har valt att skriva ihop resultaten för att få ett så 

enhetligt språk som möjligt. Viktigt att poängtera att det som framkommer i resultatet 

är hur pedagogerna säger att de arbetar inte hur det faktiskt arbetar. För att få fram ett 

sådant resultat hade vi behövt använda oss av observation som metod för studien. Det 

är också av vikt att nämna att alla skolor, pedagoger, och namn på verksamheter som 

förekommer i studien är fingerade för att respektera konfidentialitetskravet.  

Skolpresentation 

Vi har varit på två olika skolor i två olika städer där vi har genomfört våra intervjuer. 

Anledningen till detta är för att vi är medvetna om att de här skolorna har olika sätt att 

arbeta med inkluderande undervisning och vi ville se hur de olika pedagogerna 

upplever deras arbetssätt och om det finns några olikheter, likheter.  

 

Aledahlskolan 

En av skolorna där vi har intervjuat pedagoger är en mindre skola i en mellanstor ort i 

Västergötland. På skolan finns klasserna f-3 och två stycken fritidshem. Där går ca 120 

elever.  

I varje klass finns två stycken klasslärare som arbetar tillsammans och fritidspedagoger 

hjälper till i klasserna vid behov. 

På denna skola genomförs fyra stycken intervjuer. tre stycken med lärare på skolan i 

årskurserna förskoleklass, två och tre samt en intervju med rektorn på skolan.  

 

Liljeskolan 

Den andra skolan är en större skola med klasserna f-9 beläget i en förort till 

Stockholm. Det går 500 elever på skolan. I varje klass arbetar en lärare. 

Vi genomför fem stycken intervjuer på den här skolan. Två intervjuer med klasslärare, 

två intervjuer med speciallärare samt en intervju med rektorn på skolan. 
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Lärarpresentation 

I detta avsnitt kommer en kort lärarpresentation av de informanter vi har intervjuat. 

Då de intervjuade har blivit lovade anonymitet, använder vi oss av fingerade namn. 

Under lärarpresentationerna redovisas också hur rektorerna definierar ”elever i behov 

av särskilt stöd”, samt om det finns några elever som är i behov av stöd i de aktuella 

klasserna. Det kommer också presenteras vad för typ av problematik som pedagogerna 

i de aktuella klasserna ställs inför i deras dagliga verksamhet då vi upplevde att det var 

relevant för förståelsen om varför de väljer att arbeta utifrån ett visst sätt.  

 

Pedagoger från Liljeskolan 

Peter 

Utbildad lärare på idrottshögskolan GIH. Läst till samhällskunskap och matematik 

efter färdig utbildning.  Är behörig i årskurs 4-9 och blev klar 1985. Peter har arbetat 

12 år som lärare, 4 av de åren som arbetslagsledare, som han beskriver är en mer 

administrativ tjänst (kan likställas ungefär som en biträdande rektor enligt Peter). Han 

var verksam lärare i första hand idrott men också i slöjd, matematik och 

samhällskunskap. 

Peter menar att om det finns en elev som riskerar att inte nå målen så har rektorn 

skyldighet att skyndsamt utreda om det finns ett behov att skriva ett åtgärdsprogram. 

Skrivs det sedan ett åtgärdsprogram så har eleven rätt till stöd. Dock menar han att det 

är ett något diffust begrepp, tittar man in Skollagen om hur de väljer att definiera 

särskilt stöd får man fram två stycken förslag som behandlar detta. De handlar om 

särskilt stöd i form av ett åtgärdsprogram. De åtgärder som ges som förslag i Skollagen 

kan till exempel vara liten undervisningsgrupp eller hemundervisning. Är det något 

som sedan ingår i den vanliga undervisningen så är det inget särskilt stöd enligt 

skolinspektionen, läxhjälp och extra handledning kan således enligt informanten inte 

räknas som särskilt stöd. 
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Pernilla 

Grundskolelärare svenska, so och engelska i årkurs 1-7. Arbetat sen 2003 och har gått 

handledarutbildning och läst in engelska efter examen. 

Pernilla har ingen specialpedagogisk utbildning. 

 

Pernilla arbetar i en årskurs 1 med 11 flickor och 11 pojkar. Det är en trygg grupp utan 

oroliga barn, dock väldigt pratiga. Enligt Pernilla är det en typisk årskurs 1 med ett 

stort spann. Några läser knappt medan andra läser Harry Potter. Kunskapsskillnaderna 

påverkar klimatet i klassrummet något, det är svårt att hitta bra nivåer. Pernilla 

upplever att det är svårt att hinna med de som blir klara snabbt och de kan därför bli 

rastlösa, börja prata och gå omkring i klassrummet.  

 

I Pernillas klass finns det elever som är i behov av särskilt stöd, de är fortfarande unga 

så de aktar sig för att sätta diagnoser. De har en pojke i klassen med utåtagerande 

beteende när han inte får som han vill. 
 

 

Eva 

Utbildning i svenska- matematik för årskurserna f-6, har arbetat som lärare i 8 år.  

Arbetar nu som pedagogisk ledare, det är första året Eva arbetar som det. Hon är ny 

på skolan sen augusti. Eva har ingen specialpedagogisk utbildning men säger att 

eftersom hon har två egna barn som är i behov av särskilt stöd och det är tack vare 

dem som informanten intresserade sig av ämnet specialpedagogik. Det är ett intresse 

vid sidan av och Eva har läst till sig mycket information själv. Lättare att arbeta med 

specialpedagogik om man kan och förstår ämnet menar hon.  

 

Therese 

Therese är 1-6 lärare och nyexaminerad. Matematik och specialpedagogik är hennes 

huvudämnen. Hon valde att läsa specialpedagogik på grund av intresse.  
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Hon har bara arbetat i 4 veckor i klassen och det är hennes första klass. Där går 22 

elever och en elev är under utredning. Det är en trygg klass med typiska 7 åringar, vissa 

kan ha lite svårt att sitta stilla etcetera.  

Therese har en elev som är under utredning på grund av den sociala biten samt att 

flickan har en hörselskada. 
 

 

Kerstin 

Kerstin är utbildad 1-7 klasslärare med SO och svenska som huvudämnen. Hon blev 

klar med sin utbildning 1996 men började arbeta först 2000.  

Hon har arbetat som speciallärare i två år och innan det utbildade hon sig i två år. Hon 

har arbetat på den nuvarande skolan i nio år. Har arbetat på två andra skolor i Kista 

bland annat.  

Förut ansvarade hon för årskurs 1-5 i alla specialinriktningar på skolan, nu har hon 

årskurs 3-4. Hon ansvarar för svenskan och den andra pedagogen hon arbetar med 

ansvarar för matematiken. 

 

Pedagoger från Aledalskolan 

Anders 

Anders är utbildad matematik och NO-lärare för 4-9. Kompletterat till en 

gymnasiebehörighet. Han har arbetat 10 år som lärare och 4 ½ år som rektor. 

På nuvarande skola har Anders arbetat 1 ½ år.  

 

Enligt Anders är definitionen elever i behov av särskilt stöd de elever som på något 

sätt inte når kriterierna som hör till kursplanen eller på något sätt uppvisar svårigheter 

att nå de mål som beskrivs i kapitel 2 i Lgr 11 som ger en överblick om vilka mål 

skolan strävar efter. Kan vara en inlärningssvårighet, en funktionsnedsättning eller 

någon social svårighet som gör att eleven inte har möjlighet att prestera och det 

behövs då stöd för att kunna visa bättre vad eleven klarar av. 

Med den nya Skollagen anser Anders att det nu har blivit lättare att få det stöd man ber 

om då det står mer utformat att stödet skall ges vid behov. Finns det en elev som man 
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misstänker inte kommer klara målen ska en förhandsbedömning skickas till 

elevhälsoteamet, sedan görs en utredning där man kartlägger vad som är bekymret, hur 

behovet ser ut och vad som ska göras för att det ska bli bättre. Enligt Skollagen skall 

det här åtgärdas och då blir det inte så svårt. Han fortsätter att många rektorer i 

skolsverige därför går över skolbudgeten medan Anders inte ser varför man ska 

behöva göra det. Det gäller att ta modiga beslut och våga göra en omorganisering om 

det behövs. 
 

 

Christina. 

Christina är utbildad Matte/no-lärare, i årskurserba 1-7. Behörig i svenska samt i bild 

upp till årskurs 3. Hon har arbetat som lärare i 15 år. Ingen specialpedagogisk 

utbildning. 

Arbetar i en årskurs 3, 20 flickor och 12 pojkar. Väldigt arbetsvilliga barn, starka 

individer, som tycker att de har rätt i saker kring det sociala. Det pågår mycket sociala 

intriger just nu och de försöker hitta sina roller i klassen något hör till åldern. Mycket 

gliringar, blickar, suckar. Inte något som sägs rent ut utan mer spänt. Inga utåtagerande 

barn.  

 

I Christinas klass finns det en flicka som behöver stöttning socialt då många av 

kompisarna i klassen tröttnat på henne för att hon inte är snäll och har en tråkig ton. 

Tre flickor och en pojke har svårt med matematiken samt 5 barn har åtgärdsprogram 

på läsning. Det finns inga diagnoser på eleverna i klassen men en pojke genomgår för 

tillfället en utredning om dyslexi.  
 

 

Lisa 

Lisa är Utbildad Matte/NO-lärare i årskurs 1-7. 

Hon har arbetat 9 år som lärare. 2 år i år 1-6 och 7 år i klasserna 1-3.  

Lisa har ingen specialpedagogisk utbildning.  

Arbetar i nuläget i en årskurs 2. 30 stycken elever. Flest pojkar.  

Inte så bra klassrumsklimat, fungerar dåligt. Mycket konflikter på rasterna som sedan 

tas med in i klassrummet. Mycket tid går att reda ut konflikter och man måste gå ifrån 
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klassen med aktuella elever. Detta måste redas ut med en gång. Många konflikter 

mellan olika tjejgrupper. Mycket viskande. 

De arbetar 2 pedagoger med gruppen och därför arbetar de mycket med halvklasser. 

Har uppgifter som de tar till ifall de behöver gå ut ur klassrummet. Detta är uppgifter 

de vet att eleverna klarar av utan hjälp.  

 

Lisa har en flicka i sin klass som blir utstött av de andra barnen i klassen. Många visar 

tydligt att de inte vill arbeta tillsammans med henne eller leka med henne på rasterna. I 

klassen finns också en flicka med Aspergers syndrom och en pojke som har anpassad 

studiegång och undervisning anpassas efter den här elevens förutsättningar och behov. 
 

Bodil 

Utbildad förskollärare vid högskolan i Borås. Hon blev klar 1985 med sin utbildning 

och har nu arbetat 27 år inom förskolan och skolan. Har också läst 15 hp 

specialpedagogik på högskolan i Skövde samt 15 hp läs och skrivinlärning via 

Högskolan i Kalmar.  

Arbetar i nuläget i en förskoleklass med 36 elever. Mer flickor i klassen men ganska 

jämt fördelat pojkar och flickor.  

Bra klassrumsklimat, men många elever. Kan vara pratigt.  

 

I Bodils klass finns det två flickor vars ärende nu har tagits upp hos EHT, 

elevhälsoteamet på skolan. För båda flickorna handlar det om det sociala. En av 

flickorna känns väldigt liten för sin ålder. Har svårt att leka med sina kompisar och 

behöver mycket stöttning från vuxna. Den andra flickan har en hörselskada och har 

därav problem med det språkliga och det sociala samspelet med kompisar, hon blir 

trött lätt.  
 

 

Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultat utifrån frågeställningarna på sidan 18. Vi har delat 

in avsnittet i olika underrubriker för att läsaren lättare ska kunna orientera sig i texten. 

De olika underrubrikerna handlar om hur stödet kan se ut samt hur lärarna uppfattar 

specialpedagogisk undervisning i jämförelse med undervisning i sammanhållen klass. 
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1. Hur uppfattar pedagogerna/lärarna att de bedriver undervisning i syfte 

att inkludera alla elever och ge dem de stöd de behöver? 

 

Arbetssätten på de båda skolorna påminner en del om varandra men har olika 

utgångspunkter med att arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd. På 

Aledahlskolan säger dem att de utformat en verksamhet utifrån att alla elever skall 

kunna medverka i denna och vara inkluderade oavsett vilka behov de behöver. 

Verksamheten ska vara utformad på ett sådant sätt att den passar alla olika individer i 

klassrummet. Inkludering av alla elever ses som en självklarhet för skolan då det är en 

mindre skola och med omfördelning av verksamhet och resurser har man god grund 

att klara av det här arbetssättet på egen hand är något som personalen på skolan anser. 

De vill att alla elever ska vara en del av en gemenskap och att ta ut elever från sin 

grupp är något man vill undvika att göra i största möjliga mån. Det ter sig dock något 

annorlunda i verkligheten och att inkludera alla elever är inte hållbart i alla lägen anser 

de. Det kan vara så att pedagogerna väljer att plocka ur elever i klassrummet av olika 

anledningar. Det kan handla om lite extra läsning några minuter i veckan enskilt med 

läraren, att en elev inte kan vara i klassrummet på grund av ett utåtagerande beteende 

etcetera. Skolan strävar efter en 100 % nivå och vill inte nöja sig med att bara klara 

kraven som finns utan arbetar för att hela tiden bli bättre och höja sig. Om 

genomsnittet i Sverige visar att 85 % av alla elever uppnår kunskapskravet i svenska 

för årskurs 3, så ska skolan inte nöja sig med det utan utvärdera varför de andra 15 % 

inte klarar målen. Prioritet på Aledahlskolan är eleverna och uppstår det tankar och 

funderingar kring en elev utgår man ifrån att det är verksamheten som måste ses över 

och utvecklas. En omorganisering i verksamheten kan behövas och då är det personal 

som kan komma att påverkas. 

 

På Liljeskolan har man en strävan om att eleverna ska vara inkluderade i en grupp. 

Samtidigt säger pedagogerna att verksamheten utformats så att en naturlig exkludering 

av eleverna finns i form av en specialutformad verksamhet kallad Oasen. Dit går 

eleverna då de behöver extra stöd med läsning, skrivning, matematik men också då de 

har någon form av diagnos eller koncentrationssvårighet. Oasen är en verksamhet som 

finns för årskurs 1-2, 3-4 och 5. Där arbetar personal om 2-3 stycken för att stödja 

elever som är i svårigheter. Det är tänkt att det ska vara en lugn plats dit eleverna kan 

komma om de känner att de vill eller behöver det. Några elever har så kallade fasta 
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platser, att de får utnyttja Oasen när de vill och hur mycket det vill medan andra elever 

kan gå dit någon gång om de till exempel varit sjuka ett litet längre tag och hamnat 

efter med läxläsningen. Personalen som arbetar i Oasen kan också gå in i klassrummen 

och hjälpa till om handledaren i klassen känner att den behöver stöd.  

 

 
Hur kan stödet se ut i de olika verksamheterna. 

I intervjuerna med informanterna får vi reda på att ett stöd för elever i behov av 

särskilt stöd kan yttra sig i många olika former. I det här avsnittet redogörs hur det kan 

se ut ute i de aktuella verksamheterna och i arbete med de specifika speciallärarna som 

deltagit i intervjuerna. 

 

Kerstin berättar att eleverna arbetar med samma uppgifter i Oasen som de gör i 

klassrummet. Det brukar vara så att eleverna är med på klassgenomgången först för att 

veta vad som ska göras och sedan får de gå iväg för att arbeta tillsammans med 

speciallärare i Oasen. Att göra samma uppgifter som de andra i klassen kan kanske 

vara viktig för att få känna sig inkluderad i gruppen. Oasen blir en plats där de får 

arbeta ostört men också kan få chans att få extra förklaring eller tillgång till bättre 

hjälpmedel. Det viktigaste är att stärka elevernas självförtroende för det är något som 

kan vara rätt lågt när de får komma till Oasen för första gången. Eleverna kanske är 

vana att misslyckas i den ordinarie undervisningen och då är det viktigt att uppmuntra 

mycket och ge komplimanger när de presterar, för de måste prestera i Oasen.  

 

Pernilla talar om att hon försöker arbeta så strukturerat som möjligt, hon går till 

exempel genom schemat varje dag så att eleven i behov av särskilt stöd är väl 

förberedd på vad som händer under dagen. Det är något som gynnar alla elever men 

extra viktigt för hennes elev i behov av särskilt stöd som mår bra av struktur. Therese 

vill individanpassa sin undervisning så mycket som möjligt och säger att det handlar 

om att kunna variera sitt undervisningssätt så mycket som möjligt så att alla elever 

förstår. I Oasen arbetar Eva med olika sorters stöd, klassläraren kan ha skickat med 

eleven uppgifter att arbeta med och då är det Evas uppgift att konkretisera arbetet. 

Elever som hamnat efter i arbetet kan också komma till Oasen och då handlar det om 

att de får arbeta ikapp. Varje vecka har Eva en lista på elever som ska komma till 

Oasen där det står vad de eleverna behöver för stöd, därav kan stödet se olika ut och 

är väldigt individualiserat.  

 

I Christinas klass har pedagogerna själva hand om det särskilda stödet och hon har 

tillsammans med sin kollega utformat ett arbetssätt. De har tid för specialundervisning 
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med elever som har det svårt med matematik och svenska. Hon säger att pedagogerna 

själva håller i specialundervisningen och att stödet kan handla om att sitta enskilt med 

eleverna som har åtgärdsprogram. Gällande matematiken blir det två pass i veckan, i 

svenska är det schemalagt 10-15 minuter 4 tillfällen i veckan då de läser med varje elev 

säger hon. Denna specialundervisning sker när de har svenska eller matematik i 

halvklass, tanken med detta är att eleverna inte ska behöva känna att de missar någon 

lektion som till exempel idrott. Kurator är kontaktad för att ha enskilda samtal med 

flickan som behöver stöttning gällande sociala relationer, men detta arbete har inte 

påbörjats än. 

 

Det särskilda stödet i Lisas klass innebär att kurator är inkopplad och har enskilda 

samtal med eleverna i klassen på grund av hur kompisrelationerna ser ut. Det är en 

grupp där mycket konflikter förekommer och det finns en flicka som utsätts för 

kränkande behandling. Kuratorn ska försöka utreda varför detta förekommer. Flickan i 

klassen som har Aspergers syndrom behöver mycket stöttning av vuxna hur hon ska 

tolka kamraternas signaler. Hon förstår ibland inte vad de menar och kan ha svårt att 

samarbeta. För pojken med anpassad studiegång är det en assistent som är insatt stöd. 

Assistenten är bara till för pojken och ska finnas där för honom, antingen i 

klassrumssituationer eller ute på rasten. Den här pojken behöver stöttning både 

kunskapsmässigt och i hans sociala relationer.   

 

I Bodils klass är placeringen viktigt för flickan som har problem med sin hörsel. Hon 

ska placeras långt fram så hon alltid ser pedagogerna och kan se deras munnar. Detta 

gör också att pedagogerna har översikt på när hon tappar koncentration. I fallet med 

flickan som de känner har svårt att leka försöker en vuxen alltid vara i närheten i 

leksituationer och hjälpa till när det kan tänkas behöva stöttning.  
 

Lärarnas uppfattning om specialpedagogisk undervisning kontra likvärdig undervisning i 

sammanhållen klass.  

Det råder egentligen ingen negativ uppfattning om att elever tas ut ur 

klassrumssammanhang för att antingen få arbeta med en speciallärare som i Liljeskolan 

eller få tid till specialpedagogisk undervisning till exempel med en pedagog i Christinas 

klass hos informanterna. Tvärtom verkar den rådande åsikten vara att de tror att de 

flesta eleverna tycker att det är skönt att få vara själva en stund med pedagogen och 

känna att det bara handlar om eleven och vad eleven behöver. Oasen som är en ny 

verksamhet på Liljeskolan visade sig bli en succé och de elever som inte går dit så ofta 

uttrycker ofta missnöje över detta säger både Pernilla, Kerstin och Eva. Det som 

poängteras är dock att det inte får bli en undervisningsform som tar över mer tid än 
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vad den vanliga undervisningen säger Eva. Lisa nämner att det ofta i hennes klass är på 

elevernas initiativ att få gå ifrån när de känner att de behöver. Pojken i hennes klass har 

alltid en assistent med sig som då går med medan flickan som har diagnos Aspergers 

syndrom får gå ifrån om hon känner att det blir för rörigt för henne en stund och 

sedan komma tillbaka.  

 

 

2. Vilka faktorer anser pedagogerna påverkar/begränsar lärarens möjlighet 

i arbetet med inkludering av alla elever? 

 

Under det här avsnittet har vi valt att dela in svaren i olika områden som verksamhet, 

tid, resurser, samarbetet med elever och föräldrar samt utbildning. 

Verksamhet som faktor 

Anders berättar i sin intervju att han anser att miljön är viktig för att utforma en 

verksamhet. Om en elev är i svårigheter tittar skolan i första hand på hur 

verksamheten ser ut och om det går att göra en förändring. Detta kan handla om att 

måla om ett helt klassrum vitt ifall en elev inte mår bra av för mycket intryck eller om 

en elev mår bäst av att arbeta i mindre grupper så ska detta bistås. Viktigt dock menar 

han att utgå från en klass.  

Lisa pratar om hur viktigt det är med hur man väljer att gruppera klassen för att det 

ska gynna alla elever men kanske särskilt den flickan som är utsatt för kränkande 

behandling. Här väljer Lisa att gruppera klassen i grupper där hon vet att flickan passar 

in.  

Therese anser att placering i klassrummet är A och O. Hon har valt att placera eleverna 

som ett U i klassrummet. Så alla ser varandra och hon fungerar som en central person i 

mitten. För Bodil gäller det också att tänka på placeringen i klassrummet. Hon sätter 

flickan med hörselproblem långt fram i klassrummet så flickan ser pedagogerna och 

deras munnar samt att pedagogerna har koll på när flickan tappar koncentration vilket 

ofta är ett tecken på att hon är trött och slutar lyssna.  

Resurser som faktor 

På Aledahlsskolan får man en skolpeng i början av varje läsår. De här pengarna skall 

sedan räcka hela läsåret. Skolorna i kommunen kan inte ansöka om extra bidrag för 

elever som är i behov av särskilt stöd utan det ska räknas in i den givna budgeten säger 
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Anders. Anders måste därför räkna in i budgetplanen att kriser kan uppkomma i 

familjer och att oväntade händelser som han inte räknat med i början av terminen kan 

uppkomma och därför inte spendera hela budgeten på en gång.  

 

På Liljeskolan kan man söka stöd för elever i behov av särskilt stöd genom RC, 

resurscentrum. Peter menar dock att det ändå är svårt att få extra resurser. Om det på 

skolan går cirka 25-30 elever med någon diagnos får de extra stöd för cirka 5-6 

stycken. Har eleverna ingen diagnos är det lika med noll kronor i stöd enligt Peter.  

 

Tid som faktor 

Många av klasslärarna önskar att det skulle finnas mer tid med 

specialpedagog/speciallärare. På Aledahlsskolan arbetar 1 kurator och 1 

specialpedagog 20 %, de är alltså på skolan 1 dag i veckan. Enligt Anders är det inget 

problem att få kontakt med dem under andra dagar och att de är flexibla och kan 

ändra i sina scheman. Detta verkar dock inte få medhåll av till exempel Christina i 

årskurs 3. Hon anser att 1 dag i veckan på skolan är alldeles för lite och det då är svårt 

att få till ett möte eftersom hela skolan rycker i specialpedagogen eller kuratorn. De har 

ofta fullbokat vilket Christina känner en oerhörd frustation över. Problemen är här 

och nu, inte om en vecka och det måste följas upp direkt menar hon. Men både Lisa 

och Christina framhåller att det har blivit bättre på skolan i och med att de har ett nytt 

elevhälsoteam. Andra terminer har det inte fungerat alls och de har varit helt 

utelämnade menar de. Det är bättre samarbete den här terminen och de känner att de 

får mer hjälp, men tiden räcker inte till. Då Lisas klass nu genomgår enskilda samtal 

med kuratorn för att komma fram till hur de ska motverka kränkande behandling blir 

Christinas klass lidande och den flickan de känner behöver stöttning i det sociala får 

pedagogerna själva komma fram till en lösning hur de ska stötta flickan.  

Kerstin på Liljeskolan har i sitt arbete så många schemalagda elever i Oasen att 

enskilda samtal med handledarna på skolan blir lidande. Tidigare terminer har hon haft 

inplanerade samtal en dag i veckan med enskilda lärare på skolan där elevärenden 

diskuteras. Det här arbetssättet har dock tagits bort och det är något som både Kerstin 

och Pernilla menar att de saknar. Tidigare fanns det även utrymme för att Kerstin 

skulle kunna gå in i klasser och fungera som ett stöd för eleven där i dennes klass. 

Dock finns det inte längre möjlighet till att göra det på samma sätt idag då nästan all 

tid schemaläggs för verksamheten i Oasen. För verksamheten i Oasen 1-2 försöker 

pedagogerna att gå in i klassrummen mer, men då även de måste göra andra saker som 

att följa elever till idrotten blir tiden även där en faktor som gör det svårt att vara med i 

klassrummet. 



 35 

 

På Aledahlskolan arbetar man med två klasslärare i en klass, de har stora klasser på 

cirka 30 stycken elever. I Bodils klass är de 3 stycken pedagoger då elevantalet i klassen 

närmar sig 40 stycken. Att arbeta två stycken i en och samma klass tycker de 

underlättar inkluderingsarbetet samt att stödja de elever som är i behov av särskilt stöd 

med det de behöver. De talar om att de försöker utnyttja samverkanstider (de tillfällen 

då fritids hjälper till eller halva klassen har idrott) så mycket som möjligt för att ha tid 

för specialpedagogisk undervisning då de har halvklasser och alltså färre elever. Att 

vara själv i klassrummet med cirka 20 elever som det är i Pernillas fall är inte optimalt 

ur ett inkluderingsperspektiv. Hon känner att det är svårt att hinna med alla elever och 

samtidigt ge det stöd som elever i behov av särskilt stöd behöver.  

 

På Liljeskolan har man valt att ibland dela upp elevgrupperna och man gör en så kallad 

naturlig exkludering enligt Therese. Med en naturlig exkludering menar Therese att de 

delar klassen på hälften oberoende vart eleverna ligger till kunskapsmässigt eller om de 

är i behov av särskilt stöd. Det innebär att klassen delas på hälften och att den ena 

gruppen blir kvar i klassrummet med sin lärare medan den andra halvan av gruppen får 

ha elevens val. På Liljeskolan är det fritidspedagoger som har hand om elevens val och 

aktiviteten innebär oftast att eleverna får arbeta med något mer praktiskt i svenska och 

matematik. Att klassen delas upp på det sättet flera gånger i veckan gör så att läraren 

får färre elever att arbeta med i klassrummet och kan på så sätt få mer tid till varje elev.  

 

 Föräldrasamarbetet som faktor 

För att eleven ska kunna få tillgång till det stöd den behöver kan det vara viktigt att 

föräldrar samarbetar med personal för att en utredning ska kunna påbörjas och göras. 

Genom att göra en utredning kan det leda till att eleven får tillgång till stöd som gör 

det möjligt att bli mer inkluderad i klassen, det stödet kan innebära kompensatoriskt 

material som till exempel hörslinga. Motsätter sig föräldrar att en utredning ska göras 

kan inte skolan kräva att en sådan görs. Då gäller det att försöka förklara för 

föräldrarna varför utredning är viktig och att den kan leda till att mer resurser ges. 

Peter menar att om utredning görs på en elev blir det lättare att få tillgång till resurs 

och hjälp från RC. Dock pratar både Kerstin och Therese om att det inte borde vara så 

att en utredning ska ligga bakom och avgöra att ett stöd ska kunna ges. 

 

Om samarbetet mellan föräldrar och personal fungerar bra så kan det dessutom spara 

tid för läraren, då tiden istället kan komma att gå till planering av undervisning istället 

för möten med föräldrar som är missnöjda säger Lisa.  
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På Aledahlskolan finner de inte samarbetet med föräldrar något som brukar vara 

komplicerat och svårt. Om dialog finns och de informerar föräldrarna så tidigt 

misstankar uppstår om att en elev kan komma att behöva lite extra stöd så brukar de 

flesta föräldrar finna sig i detta. De menar att föräldrarna i de flesta situationer förstår 

att pedagogerna på skolan vill eleven väl och finna lösningar som är gynnsamma för 

eleven i slutänden. Generellt sätt var detta en övergripande uppfattning på de båda 

skolorna, föräldrasamarbetet fungerar bra men att det alltid kan finnas undantag som 

försvårar arbetet. Alla lärare poängterar att ett bra föräldrasamarbete är en god grund 

för att arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd för att kunna hitta rätt 

arbetssätt som fungerar för eleverna.  

 

Utbildning som faktor 

Den övergripande åsikten om specialpedagogisk utbildning är något som lärarna ställer 

sig positivt till. Bodil och Therese som har läst specialpedagogik anser att de har haft 

mycket nytta av de kunskaperna de fått med sig därifrån. Therese tycker att 

specialpedagogik borde vara en del av grundutbildningen för alla lärare. Deras åsikter 

framhävs också av bland annat Pernilla och Christina som båda anser att de saknar 

tillräcklig utbildning för att möta alla elever. Christina så mycket att hon funderar på 

om hon skulle läsa till specialpedagogik. Lisas åsikt är att hon inte saknar att ha en 

specialpedagogisk utbildning men att hon får rådfråga kunnigare inom området eller 

utveckla sin egen kompetens genom föreläsningar. Hon har till exempel varit på två 

stycken föreläsningar om Aspergers syndrom, då det funnits ett behov av den 

kunskapen i klassen.  
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Analys  

Under det här kapitlet analyseras resultaten från intervjuerna utifrån de frågeställningar 

som finns på sidan 18 och med utgångspunkt för de teoretiska perspektiven på sidorna 

14-17. Dessa perspektiv har vi delat upp så att Matilda ansvarar för 

integreringsperspektiven och Henrietta för psykosocialt perspektiv. Kapitlet börjar 

med en redovisning på hur lärarna definierar begreppet inkludering för att på så sätt få 

en klarare bild om varför deras verksamhet ser ut som den gör. Därefter kommer 

analys av frågeställningarna där resultat är kopplat till relevant tidigare forskning. 

Lärarnas definition av inkludering/integrering.  

I Donnelly och Watkins publikation från 2011 betonas vikten av att tolka begreppet 

inkludering lika för att kunna arbeta mot samma mål. Här nedan följer hur de 

informanter som är klasslärare definierar begreppet inkludering för att vi sedan skall 

kunna analysera hur deras svar ställs i förhållande till de teoretiska perspektiven som 

finns på sidorna 14-17. 

 

Pernilla skulle önska att de var två pedagoger i klassrummet för att kunna arbeta så 

inkluderande som möjligt. När det fungerar i klassrummet får eleverna arbeta på och 

när de inte fungerar får de gå ut ur klassrummet och sitta i lugn och ro. 

Förhoppningen då är att eleverna senare ska kunna delta i klassrumssituationer hela 

lektionen utan att behöva gå ut. Man behöver nödvändigtvis inte arbeta utifrån samma 

uppgifter hela klassen utan individualisera och särskilt för de elever som är i behov av 

stöd menar hon.  

För Therese handlar inkludering och integrering om att individanpassa, enligt henne 

kan man inkludera vem som helst bara man anpassar undervisningen på rätt sätt 

Lisas definierar inkludering att alla elever skall vara med utifrån deras olika villkor och 

utifrån sina olika förutsättningar och behov. Försöka tillgodose alla elevers behov 

vilket kan se väldigt olika ut eftersom en klass är en klass med lika många individer och 

förutsättningar.  

Christina tycker att inkludering är bra men att det inte får bli på bekostnad av en hel 

klass. Vissa elever kan man inte inkludera i klassrummet på grund av ett utåtagerande 

beteende. Hon menar också att då blir det inte “en skola för alla” utan en skola för den 

här enskilda eleven. Bodil är inne på samma spår som Christina. Det kan vara så att det 

behövs göra en exkludering men att arbetet då ska sträva efter att socialisera in eleven i 

klassen igen så succesivt. Annars menar Bodil att begreppet inkludering handlar om att 
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anpassa undervisningen och miljön så att alla elever kan vara med. Det gäller också att 

skapa gruppkonstellationer som passar eleverna och som funkar. Inkludering enligt 

Howes, Booth, Dyson & Frankham (2005) (Assarson, 2007, s.56) är att framhålla 

vikten av olika synssätt på lärande och kunskap när man arbetar för “en skola för alla”. 

Det handlar om en medvetenhet om vad som ska läras och hur kurser utformas. Varje 

ämne måste vara planerat så att eleverna känner en meningsfullhet att lära sig samt 

visar intresse (Assarson, 2007).  

 

Informanterna har lite olika definitioner gällande begreppet inkludering men visar ändå 

på att de förstått vad det innebär. Alla anser att målet är att få alla elever att vara en del 

av den gemensamma gruppen.  I riktlinjer för inkludering – att garantera tillgång till 

Utbildning för Alla förklarar man att det inte handlar om just de eleverna som är i 

behov av särskilt stöd utan om hela skolan. Det handlar inte heller om enskilda lärares 

ansvar utan om att hela skolan och dess personal ska arbeta för att hjälpa elever som är 

i behov av särskilt stöd. Skolan har ett ansvar att se till att alla elever når målen och ett 

särskilt ansvar för de elever som är i svårigheter. En likvärdig utbildning ska det vara 

men då alla är olika krävs det också att undervisningen inte ska vara lika för alla utan 

individualiseras. Det handlar också om att skolan ska främja mångfald och förståelse 

för andra människor (Svenska Unescorådet, 2008, sid 6).  

”Den grundläggande principen för den integrerande skolan är att alla barn, närhelst så 

är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller 

inbördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers 

olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon 

och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, 

organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 

lokalsamhället( Svenska Unescorådet, 2/2006, sid 18)”. 

 

1. Hur uppfattar pedagogerna/lärarna att de bedriver undervisning i syfte 
att inkludera alla elever och ge dem de stöd de behöver? 

Integrering i undervisningen 

Som tidigare nämnts skiljer sig arbetssättet på skolorna något åt. På Aledahlskolan kan 

vi utifrån informanternas intervjuer utgå ifrån att de försöker arbeta utifrån ett 

inkluderande integrerande synssätt som innebär att undervisningen skall ske inom 

ramen för den ordinarie undervisningen med den grupp de tillhör (Haug, 1998, s.21). 

Anders argument för det här arbetssättet handlar om att de är en liten skola och att de 

borde ha resurser och kompetenser att klara av att arbeta inkluderande. Han menar 

också att eleverna inte ska behöva exkluderas från klassen om det inte har särskilda 
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grunder till exempel att en elev faktiskt mår bättre av att vara i en mindre grupp. Då 

ska ett åtgärdsprogram samt ett rektorsbeslut finnas bakom och de ska ändå utgå från 

att eleven tillhör en klass. Liljeskolan däremot, framgår det av den information vi 

samlat in, att de försöker arbeta utifrån Haugs begrepp om segregerande integrering. 

Segregerande integrering definieras enligt Haug (1998, sid 20) att det centrala är att den 

rätta miljön anpassat efter varje enskild individs behov. Undervisningen eller stödet ges 

där det är bäst lämpat för individen till exempel liten undervisningsgrupp, 

hemundervisning eller dylikt. Det är också något som Kerstin understryker då hon 

anser att det absolut bästa för elevers lärande är att blanda de olika undervisningssätten 

och anpassa till vad som passar bäst för varje enskild elev. Enligt Haug (1998, sid 26) 

är det den segregerade integreringen som är den vanligaste i Sverige och det är också 

den som Liljeskolans arbetssätt är präglat av. Eleverna får tillgång till det extra stöd de 

behöver men oftast inte i den grupp de tillhör då en annan verksamhet finns för att 

kunna ge dem bättre hjälp med deras behov. En verksamhet, Oasen, har konstruerats 

för att kunna möta de elever som är i behov av särskilt stöd och tanken är då att 

eleverna måste exkluderas från sin ursprungsklass för att kunna få tillgång till sitt stöd. 

Det innebär att man är tvungen att gå ifrån idén om inkludering men det innebär också 

att klasslärarna inte blir ensamma om att bära ansvaret för att alla elever ska nå de mål 

som krävs. Finns det elever som är i behov av särskilt stöd i klassen kan lärarna skicka 

dem till Oasen så att de får sitt stöd, på det sättet blir mer av skolans personal 

involverad i stöttningen av dessa elever. Detta är i enlighet med Emanuelsson som 

också uppmärksammat att det är svårt att uppnå integrerande och inkluderande 

undervisning trots att de officiella styrdokumenten sedan länge framhållit den typen av 

undervisning(Emanuelsson i Andersson och Thorsson, 2008, sid 21). 

 
2. Vilka faktorer anser pedagogerna påverkar/begränsar lärarens möjlighet 

i arbetet med inkludering av alla elever? 

 

Therese anser att placeringen av eleverna i klassrummet är väldigt viktig för att alla 

elever ska kunna känna sig inkluderade och som en del av en gemenskap. Hon har 

placerat alla elever så att de hela tiden sitter vända mot varandra och dessutom kan se 

henne. Att kompensatoriskt material och hjälpmedel också finns tillgängligt hela tiden i 

klassrummet är en viktig förutsättning för att de barn som är i behov av det stödet ska 

kunna få likvärdig undervisning. Pernilla berättar att hennes verksamhet är utformad 

efter att alla ska vara med i undervisningen så mycket som möjligt men att hon får 

hjälp med att de elever som är utåtagerande kan få gå ut från undervisningen. Dessa 

får då arbeta med skolarbetet där det passar bäst för just dem (Haug, 1998, sid 20).  
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Bodil, Lisa och Christina har få möjligheter att arbeta annat än inkluderande då deras 

verksamhet är utformad utifrån ett inkluderande integrerings synssätt. Är det något 

som försvårar verksamheten så ska en förändring ske. De arbetar utifrån prioriteterna 

eleven, verksamheten, personal och det är alltid elevens bästa som sätts i första fokus. 

Hamnar en elev i svårigheter och riskerar att inte nå målen måste organisationen 

utvärderas och ses över. Är det då något man behöver förändra så ska detta göras. Att 

se över sin miljö och sin verksamhet utgör grunden i ett psykosocialt perspektiv. Att 

förstå vad det i sin verksamhet som kan möjliggöra eller omöjliggöra en förändring 

(Holmsten, 2002, s.52). Då de har stora klasser och arbetar 2 stycken pedagoger i varje 

klass försöker de att utnyttja halvklasser så mycket som möjligt. Detta för att de ska ha 

möjlighet att kunna se och stödja alla elevers behov, inte bara de som är i behov av 

stöd. Även Liljeskolan har utifrån ett psykosocialt perspektiv valt att ändra i sin 

verksamhet genom att utforma Oasen dit elever i behov av särskilt kan gå när de 

känner att de behöver. Enligt Eva på Liljeskolan startades Oasen just för att de på 

skolan kände att de inte hann med de elever som är i behov av särskilt stöd och att de 

behövde en verksamhet dit de här eleverna kunde komma för att få lugn och ro samt 

arbeta med det de behöver.  

En annan faktor som spelar in är samarbetet med föräldrarna, om inte det fungerar 

kan det vara svårt att gå vidare med utredning som kan leda till rätt stöd. Det är också 

viktigt att alla på skolan arbetar tillsammans med föräldrar för att kunna möta 

svårigheter som kan uppstå samt att verka för att det är allas ansvar att hjälpa de elever 

som har svårigheter (Emanuelsson i Andersson och Thorsson, 2008, sid 19).  

En till faktor som spelar stor roll i arbetet med inkludering är tillgång till 

specialpedagog/lärare. Finns det att tillgå kan lärarna få vägledning och känna sig 

tryggare i arbetet med de barn som är i behov av särskilt stöd. Emanuelsson talar också 

om vikten av specialpedagoger och elevvårdspersonal, han anser att de besitter 

kunskaper som är viktiga för verksamheten men då måste den också utnyttjas på rätt 

sätt. Med det menar han att den ska användas genom att skolan som verksamhet får 

tillgång och vägledning och inte som enskilda specialinsatser (Emanuelsson i 

Andersson och Thorsson, 2008, sid 20). Ytterligare en faktor som har stor betydelse 

för arbetet med inkludering är lärarnas egen utbildning. Bodil och Therese är de två 

klasslärare som har läst specialpedagogik och de anser att detta är något som de har 

haft stor nytta av i sitt arbete med alla elever och inte bara i mötet med de elever som 

är i behov av särskilt stöd. Christina och Pernilla uttrycker att de saknar 
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specialpedagogisk utbildning. Christina så mycket att hon funderar på om det är något 

hon behöver läsa till. Eva uttrycker att hon kanske inte saknar specialpedagogisk 

utbildning men att det ibland skulle kännas bättre att ha en kollega inne på Oasen som 

faktiskt har utbildning och de rätta verktygen för att arbeta med barn som är i behov 

av särskilt stöd. I Donnelly och Watkins publikation styrks vikten av att lärare får rätt 

utbildning för att kunna möta alla elever och olika typer av svårigheter, de menar på att 

lärarutbildningen borde satsa mer på att ge de blivande lärarna dessa kompetenser 

(Donnelly & Watkins, 2011, s.341).    

 

I resultat och analysdelen har det nu presenterats hur de på Aledahlskolan och 

Liljeskolan försöker arbeta utifrån ett inkluderande synssätt. De arbetssätt som 

rektorerna på de båda skolorna anser sig arbeta utifrån är också det synssätten som de 

klasslärare och speciallärare hävdar i sina intervjuer att de utformar sin verksamhet 

utifrån. Då det är samtalsintervjuer kan vi enbart anta att det faktiskt är så här skolorna 

arbetar utan att faktiskt veta att det är så deras verksamhet är utformad. För att få in 

sådan information hade en observationsstudie varit ett nödvändigt komplement. Vi 

kan heller inte veta om det här är ett arbetssätt som alla klasslärarna och speciallärarna 

på skolorna arbetar utifrån. Vad som sägs i intervjuerna är hur informanterna säger 

och vill arbeta. 
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Diskussion  

I det här avsnittet redovisas en diskussion kring analysen i studien.   

 

Det ses som en självklarhet av informanterna att alla elever ska kunna få rätt stöd men 

samtidigt kunna vara inkluderande i sin grupp. Förutsättningarna för att kunna arbeta 

inkluderande är att man har rätt utbildning och tillgång till resurser enligt majoriteten 

av informanterna. Vilket kan innebära speciallärare, kuratorer och kompensatoriska 

material. Utbildning är en viktig faktor för att kunna hantera de olika svårigheter som 

kan visa sig hos elever som är i behov av särskilt stöd. Som lärare får man möta elever 

med olika typer av svårigheter och det gäller att vara förberedd på att kunna hantera 

och möta många typer av problematik. Att ha god kunskap om olika typer av 

diagnoser, läs- och skrivsvårigheter samt om bemötande är viktigt för att kunna arbeta 

så integrerande som möjligt. Watson & Donnelly understryker att lärarutbildningen har 

ett ansvar gällande att förbereda blivande lärare på ett inkluderande arbetssätt och att 

ge blivande lärare de verktyg som behövs för att hantera elever i svårigheter. Att 

samma begrepp får samma betydelse är viktigt för att arbetet ska fungera likadant 

överallt (Donnelly & Watkins, 2011). Det visar sig också att begreppet kan vara lite 

svårdefinierat, informanterna fokuserar på olika saker gällande inkludering men 

utgångspunkten är att alla ska vara delaktiga utifrån deras olika förutsättningar. Att 

vara en del av en gemenskap redan i tidig ålder är en bra förutsättning och grund för 

att sedan i vuxenlivet kunna fungera och vara delaktig i samhället. Detta kan tänkas 

vara ett mål med inkluderad integrering(Haug, 1998, sid 21-22). 

 

Det skiljer sig också åt hur de aktuella lärarna och rektorerna i studien uppfattar och 

tänker kring begreppet inkludering där rektorernas synsätt genomsyrar verksamheten 

enligt det vi kan få fram genom intervjuerna, huruvida detta sedan stämmer i praktiken 

på skolorna är svåra att svara på eftersom det inte gjorts en observationsstudie. På 

Aledahlskolan vill man så långt det går inkludera alla elever i sin ursprungsgrupp och 

att plocka ut dem från undervisningen ska ses som ett sista alternativ. På Liljeskolan 

anser man att stödet ska ges där det passar bäst för eleven och skolan har utformat en 

verksamhet dit eleven går för att få sitt stöd. En viss exkludering enligt de flesta 

informanterna är inget negativt, ibland kan det vara nödvändigt att elever tas ut för att 

en paus från undervisningen behövs. Andra gånger kan det handla om att eleven 

behöver en extra genomgång eller tid med pedagog för lästräning dock handlar det inte 

om långa stunder åt gången. Eva och Kerstin som arbetar i verksamheten med 

specialundervisning uppfattar inte heller att eleverna anser det stigmatiserande att de 
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försvinner ett tag från sin ordinarie undervisning. De tror att det snarare är tvärtom, 

eleverna uppskattar att vara själva med läraren samt att pedagogerna verkligen får tid 

att gå igenom och se vad eleven är i behov av att få hjälp med. På Aledahlskolan finns 

åtgärdsprogram utformat på alla elever som tas ut från sin ordinarie grupp. Detta är i 

enlighet med att Skollagen kräver att åtgärdsprogram ska finnas för alla elever som får 

ett särskilt stöd (Skollagen(2010:800), 28). Enligt rektor på Liljeskolan är 

specialverksamheten på skolan något som ska finnas tillgängligt för alla elever och ses 

därför inte som ett särskilt stöd. 

 

Tiden är också en viktig faktor för att kunna arbeta inkluderande integrerande. Om 

undervisningen skall individualiseras så alla elever får det stöd de behöver behövs 

mycket tid till planering samt att verksamheten ses över. Det går inte att arbeta utifrån 

samma arbetssätt utan det kan hända att det behövs nya idéer. Det ställer också stora 

krav på att lärarna är villiga till att arbeta med sig själva och vad de behöver utveckla 

för att de ska kunna möta alla elever vilket är en viktig del i det psykosociala 

perspektivet (Holmsten, 2002, s.53).    

 

Då styrdokument och skollagar styrker en inkluderande undervisning i största möjliga 

mån om inte annat är möjligt (Skollagen (2010:800), så ser verkligheten annorlunda ut 

på skolorna som ingår i studien. Elever exkluderas från den huvudsakliga 

undervisningen för att få sitt särskilda stöd någon annanstans. Men frågan kan också 

ställas hur mycket eleven ska vara borta från ordinarie undervisning för att det ska ses 

som exkludering. Även om det sker en viss exkludering på båda skolorna så är det 

enligt lärarna inget som av eleverna uppfattas som negativt, snarare tvärtom. De båda 

rektorerna är också väl insatta i Skollagen och styrdokumentens riktlinjer för arbetet 

med inkludering och förändring av miljö och verksamhet är en central del som 

genomsyrar arbetssättet. De utgår ifrån att verksamheten bör anpassas till individen 

och inte tvärtom. 
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Konklusion  

Syftet med den här studien var att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig 

arbeta för “en skola för alla” och vad det innebär för dem att arbeta med inkluderande 

undervisning på två skolor. Genom nio intervjuer som har sammanfattats och 

analyserats har det framkommit att många pedagoger i den aktuella studien anser att 

det är svårt att definiera ordet inkludering. Dock är de någorlunda överens om att 

inkluderingsbegreppet handlar om att individanpassa undervisningen så den passar alla 

elever oavsett kunskaper eller svårigheter. Att planera en fungerande undervisning 

samt konstruera passande gruppkonstellationer som de vet fungerar för eleverna och 

där varje elev presterar det bästa de kan. Vad som framkommit i studien visar det att 

pedagogerna utformar sin verksamhet på många olika sätt för att möta olika elever och 

det finns inte något som säger att det är rätt eller fel utan bara att det finns olika 

möjligheter. De olika skolorna som synts i studien har valt att utforma sina 

verksamheter olika där en skola arbetar helt i största möjliga mån integrerande och den 

andra skolan har en verksamhet dit elever får gå om de är i behov av det. Vidare 

forskning skulle kunna handla om att följa informanterna över tid och observera hur 

de arbetar inkluderande för att på så sätt se om det överensstämmer med det som sagts 

i intervjuerna.  

 Oavsett hur man väljer att stödja elever i behov av särskilt stöd så behövs en tanke 

och en väl utformad idé om varför man väljer att arbeta på ett visst sätt. Det ska finnas 

belägg på varför man tror att det här ska stödja eleven i fråga. Detta helst i form av ett 

åtgärdsprogram som sedan utvärderas och reflekteras samt omformuleras om så 

behövs. Om en förändring behövs skall verksamheten i första hand ses över och 

utvärderas. Det är viktigt att förstå att det inte är eleven som behöver förändras utan 

det är verksamheten som ska ses över för att kunna ge eleven det stöd denne behöver. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Teman 
Tema 1- Bakgrund 
Utbildning 
Verksamma år som lärare 
Specialpedagogisk utbildning, tidigare erfarenheter 
 
Tema 2- Klass i nuläget 
Årskurs 
Pojkar, flickor 
Klassrumsklimat 
 
Tema 3- Elever i behov av särskilt stöd 
Finns det elever i behov av särskilt stöd i den nuvarande klassen 
Tidigare erfarenheter av att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd. 
Diagnoser, dyslexi, dyskalkyli 
Märks dessa elever i klassrummet på något speciellt sätt? 
Hur har tidigare erfarenheter sett ut? 
 
Tema 4- Att arbeta inkluderande 
Uppfattning om begreppet inkludering. Vilken definition? 
Får eleven i behov av särskilt stöd samma uppgifter/ hur ser det särskilda stödet ut 
Resurser i klassrummet? 
Vägledning för läraren? 
 
Tema 5- Exkluderande 
Finns smågrupper, vilka får deltaga? Hur är de konstruerande? 
Hjälplärare, specialundervisning, specialpedagog 
Arbetssätt? 
 
Tema 6- Kombination inkludering/exkludering 
Skolans resurser, vilka möjligheter finns det? 
Samarbetet med specialpedagog 

För- och nackdelar med smågrupper 

Olika ämnen. Finns det skillnader ämnen, årskurser? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide som skickas ut till klasslärare 

 

Tema 1 – lärarens bakgrund 

Utbildning. 

Verksamma år som lärare 

Erfarenheter 

 

Tema 2 – klass i nuläget 

Årskurs 

Klassrumsklimat 

 

Tema 3 – elever i behov av särskilt stöd 

Olika erfarenheter 

Möjligheter 

Begränsningar 

 

Tema 4 – att arbeta inkluderande/integrerande 

Hur kan det särskilda stödet se ut 

Vägledning för läraren ifrån exempelvis specialpedagog. Finns samarbete? 

Resurser i klassrummet? 

Definition inkludering? 

 

Tema 5 – exkluderande undervisning. 

Smågrupper på skolan? 

Resurs, specialpedagog, psykolog. Finns det att tillgå? 

 

Tema 6 – kombination inkludering och exkludering. 

Skolans resurser 

Samarbete med specialpedagog 

För- och nackdelar med smågrupper. 

Ämnets betydelse.  
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Bilaga 3- rektorer 

Tema 1 -bakgrund 

Utbildning 

Verksamma år som lärare/rektor 

 

Tema 2 – elever i behov av särskilt stöd 

Definition- vilka är i behov av stöd 

Olika erfarenheter 

Möjligheter 

Begränsningar 

 

Tema 3- Skolans organisation 

skolans skyldighet till stöd 

insatser, process 

inflytande, slutgiltigt beslut om stöd 

uppföljning 

 

Tema 4- att arbeta inkluderande/integrerande 

Hur kan det särskilda stödet se ut, inflytande över beslut om stöd? 

Vägledning för läraren ifrån exempelvis specialpedagog. Finns samarbete? 

Resurser i klassrummet? 

Definition inkludering? 

 

Tema 5 – exkluderande undervisning. 

Smågrupper på skolan? 

Resurs, specialpedagog, psykolog. Finns det att tillgå? 

 

Tema 6 – kombination inkludering och exkludering. 

Skolans resurser 

Samarbete med specialpedagog 

För- och nackdelar med smågrupper. 

Ämnets betydelse.  
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Bilaga 4 - specialpedagog/lärare 

Tema 1 – bakgrund 

Utbildning. 

Verksamma år som speciallärare 

Tidigare erfarenheter. 

 

Tema 2 – arbetssätt 

Lagunen 

Årskurser 

Omdömen? 

 

Tema 3 – elever i behov av särskilt stöd. 

Erfarenheter 

Begränsningar 

Möjligheter 

Din roll i skolans process angående ”elev i behov av särskilt stöd” 

 

Tema 4 – inkluderande undervisning 

Definition inkludering 

Lagunenverksamhet kontra klassundervisning 

Du som en resurs i klassrummet? 

Vägledning för klasslärare 

Erfarenheter av ett inkluderande arbetssätt.  

 

Tema 5 – exkluderande undervisning 

Smågrupper, positivt, negativt. 

Resurser 

Samarbete speciallärare – klasslärare 


