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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka lärares, särskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

inkluderande undervisning och vilka upplevelser de har av att inkludera elever i behov av särskilt 

stöd i den gemensamma undervisningen. Vi undersökte uppfattningar om inkluderande 

undervisning, uppfattningar om inkluderande strategier, uppfattningar om specialpedagogiska 

insatser i förhållande till inkludering, uppfattningar om lärares och specialpedagogers roller i 

arbetet för inkludering. Studien har utgått från en kvalitativ metod där vi använt oss av intervju 

som datainsamlingsmetod. Det var intervjupersonerna själva och deras uppfattningar som var 

studieobjekten i undersökningen. Resultatet analyserades kvalitativt utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv där vi belyste skillnader och likheter i intervjupersonernas uppfattningar kring 

inkludering som fenomen. Genom resultatet kunde vi se att inkluderande undervisning är ett 

komplext fenomen som är svårt att definiera på ett enhetligt sätt av intervjupersonerna. Det 

framkom att de intervjuade ibland såg en uppdelning av klassen utifrån elevernas förutsättningar 

som nödvändig, men att en uppdelning inte alltid behöver påverka gruppens gemenskap. 

Intervjupersonerna såg elevernas olikheter som en tillgång och att de kan lära av varandra som en 

viktig aspekt i arbetet för inkludering. Intervjupersonerna uppfattade flera olika strategier som 

inkluderade. Det framkom att intervjupersonerna hade olika uppfattningar om hur 

specialpedagogiska insatser bör bedrivas samt att lärare och specialpedagoger har olika roller i 

arbetet för inkludering. Vi anser att se olikheter som en tillgång borde vara en framtidsvison inom 

skolvärlden för att respekt och förståelse ska infinna sig bland människor i samhället. För att 

inkluderingsarbetet ska bli tydligare så borde begreppet inkludering och dess innebörd skrivas ut i 

läroplanerna så att alla verksamma inom skolan förstår inkludering på ett liknande sätt och har 

ansvaret för att arbeta inkluderande i skolans verksamhet. 

 

Nyckelord: Pedagogik, grundskola, intervju, fenomenografi, inkluderande undervisning 
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Inledning  

Vi anser att läraren står inför en rad utmaningar i sitt uppdrag som lärare, en av de största 

utmaningarna är att möta och utveckla eleverna utifrån deras olika förutsättningar.  En lärare vet 

aldrig i förväg hur gruppen av elever kommer att se ut, utan det är ett ständigt skiftande arbete att 

utgå från eleverna och se till att de kan utvecklas utifrån deras individuella förutsättningar. Hur 

man gör detta är inte alltid självklart, det är komplext och beror på den sociala kontexten som 

läraren och eleverna befinner sig i. Eftersom det är skolplikt i Sverige för alla barn så är det av 

vikt att verksamma inom skolan arbetar för att alla elever ska trivas i den miljön som de ska verka 

inom under en lång tid. En stor förutsättning för det är att eleverna känner en gemenskap i den 

grupp de befinner sig i, då är de per definition enligt forskningen inkluderade. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett lärares olika sätt att hantera heterogena grupper och då 

väcktes ett intresse för denna komplexitet fram hos oss. Därför vill vi i vår studie undersöka 

fenomenet inkluderande undervisning, hur olika yrkeskategorier inom skolan uppfattar 

inkluderande undervisning och vilka upplevelser de har av att inkludera elever i behov av särskilt 

stöd i den gemensamma undervisningen.  

Studien har genomförts av två lärarstudenter på Uppsala universitet, Evelina Envik och 

Johanna Olsson. I studien har vi delat upp informanterna mellan oss och intervjuat dessa enskilt 

samt transkriberat dessa var för sig. Vi delade upp resultatanalysen mellan oss och ansvarade för 

olika områden. Evelina Envik ansvarade för området uppfattningar om inkluderande 

undervisning, medan Johanna Olsson ansvarade för områdena uppfattningar om inkluderande 

strategier, uppfattningar om specialpedagogiska insatser i förhållande till inkludering samt 

uppfattningar om lärares och specialpedagogers roller i arbetet för inkludering. Resten av arbetet 

har genomförts gemensamt. 

     Vi vill tacka de personer som varit involverade i framställningen av vår studie. Ett särskilt tack 

vill vi rikta till de som ställt upp som intervjupersoner och gjort vår studie möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare Åsa Arketeg för stöd och handledning i rätt riktning samt Trixie Nyberg 

som gett oss feedback. Vi vill även tacka varandra för förståelse och tålamod gentemot varandra 

där vi sett våra olikheter som en tillgång. 
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Bakgrund  

 

Redan vid den allmänna folkskolans införande i Sverige år 1842 började diskussionen om hur 

man skulle förhålla sig till elever som ansågs avvikande (Ahlberg, 2007, s. 86).  Folkskolan skulle 

ge olika samhällsgrupper samma grundutbildning och att alla elever skulle gå i en gemensam skola 

som skulle bedriva en undervisning som motsvarade alla elevers olika behov (Emanuelsson, 2004, 

s. 101). I och med folkskolans införande så placerades elever med svårigheter inte i särskilda 

klasser. De fick inte något stöd i undervisningen och kunskapskraven sänktes för dessa elever. De 

elever med funktionsnedsättningar så som utvecklingsstörning, blinda och döva stod redan helt 

utanför skolsystemet (Ahlberg, 2007, s. 86). 

     Vid sekelskiftet 1900 diskuterades det intensivt om svaga elevers situation i skolsystemet. Det 

hävdades att elever som ansågs som mindre begåvade varken gynnade sig själva eller de andra 

barnen med sin närvaro i klassrummet. För att lösa detta problem inrättades särlösningar i form 

av specialklasser (Ahlberg, 2007, s. 86). Folkskolans syfte var att bedriva sin verksamhet utan ett 

segregeringsperspektiv, men detta blev komplicerat för de barn som hade svårigheter. Det var för 

dessa barn som det inrättades hjälpklasser och en segregering blev därmed ett faktum 

(Rosenqvist, 2007, s. 110). Denna utveckling med olika särlösningar fortsatte fram till att 

folkskolan ersattes av grundskolan under 1960-talet. Nu skulle alla barn undervisas i 

gemensamma klasser, trots elevers olika förutsättningar och behov. Istället för en organisatorisk 

differentiering, alltså att man har olika specialklasser för de i behov av särskilt stöd, så skulle 

skolan organiseras med hjälp av en pedagogisk differentiering, vilket betyder att arbetsformer och 

läromedel skulle anpassas till den enskilda individen (Persson, 1998 s. 3).  

     Ahlberg (2007, s. 86) skriver om SIA utredningen som gjordes mellan 1970-1974. Den handlar 

om skolans inre arbete där man jämfört studier mellan specialklasser och vanliga klasser. 

Utredningen visade att specialklasserna inte hade gett de positiva verkningarna som man trodde 

att de medförde. Detta gjorde att en delvis ny syn på elever i behov av särskilt stöd utvecklades. 

Istället för att lägga problemet hos individen så breddade man perspektivet och såg till hela 

verksamhetens organisation. Det var i och med 1980 års läroplan för grundskolan som uttrycket 

”en skola för alla” myntades. Under 80-talet så utbildades en stor del av Sveriges lärare för att 

kunna arbeta i ”en skola för alla”. Det betonades att stödåtgärder borde vidtas i den vanliga 

undervisningen och inte urskiljas till särskilda undervisningsgrupper (Ahlberg, 2007, s. 86). 

Salamancadeklarationen undertecknades 1994 av Sverige och ett flertal andra länder. Denna 

deklaration handlar om att alla barn har rätt till en gemensam undervisning oavsett fysiska, 

känslomässiga, intellektuella, språkliga eller andra svårigheter (Assarson, 2007, s. 23). Från 

tankarna om en ”skola för alla” i den tidiga folkskolan, där särlösningar blev en utväg för att 
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tillgodose elever i behov av särskilt stöd, ser man nu att det är allt viktigare att integrera elever i 

behov av särskilt stöd i den vanliga undervisningen (Ahlberg, 2007, s. 87). 

     Hur skapas ett inkluderande klassrum idag och vad innebär ordet inkludering på skolnivå? Det 

kan vara svårt för skolor att veta hur de ska arbeta för att få en inkluderande klassrumsmiljö, då 

det ofta finns oklarheter om inkluderingsbegreppets betydelse (Göransson & Nilholm, 2013, s. 

14-15). Begreppet inkludering står inte utskrivet i skolans styrdokument men många värderingar i 

styrdokumenten är förenliga med vad en inkluderande skola innebär (Göransson & Nilholm, 

2013, s. 31).  Den vanliga uppfattningen om innebörden av inkludering brukar handla om att 

skolan ska försöka undvika speciella undervisningsgrupper för elever med särskilda behov 

(Göransson & Nilholm, 2013, s. 11). Detta är en aspekt av ordet inkludering, men det kan också 

handla om hur klasser och skolan fungerar i sin helhet. Detta kännetecknas av att klassrum och 

skolor vill skapa en gemenskap som alla elever är delaktiga i (Göransson & Nilholm, 2013, s. 14-

15).  

     Idag anser många företrädare för en mer inkluderande skola att det sker en uppdelning mellan 

den vanliga undervisningen och specialpedagogik. De specialpedagogiska insatserna sker ofta vid 

sidan av den vanliga klassrumsundervisningen (Göransson & Nilholm, 2013, s. 22-23). Kritik 

som riktas mot integreringsdiskussionen är att man ofta anser att integrering enbart handlar om 

den fysiska placeringen av eleven, men integreringsförespråkarna menar även att det handlar om 

att eleven ska känna en gemenskap med andra och bli integrerad i klassrumsmiljön. Kritik har 

även riktats mot integreringsdiskussionen att det uppstår ett ”vi” och ”dom”, mellan de som 

anses som normala och avvikande, och att utgångspunkten för undervisningen och miljön inte 

bestäms utifrån elevernas olikheter utan att det är elever som anses avvikande som ska anpassas 

till den befintliga miljön (Göransson & Nilholm, 2013, s. 22-23). 

      Det har varit en ambition i Svenska skolor att undvika segregation genom att alla elever 

ska vara i samma klassrum. I flera årtionden så har politiker uttryckt principen av ”en skola för 

alla”. Sverige betraktas oftast ha ett av de mest inkluderande skolsystemen i världen (Lindqvist & 

Nilholm, 2013, s. 75).  Men Lindqvist och Nilholm (2013) menar att man kan diskutera graden av 

inkludering i Sverige eftersom systemet tillåter skolorna att placera elever i segregerande miljöer 

(Lindqvist & Nilholm, 2013, s.75).  

Vi har valt att intervjua pedagoger både i grundskolan och grundsärskolan. Det finns 

skillnader i hur dessa verksamheter bedrivs. I Skolinspektionens rapport Särskolan - granskning av 

handläggning och utredning inför beslut om mottagande (2011, s. 6) står det att särskolan inte är rätt 

skolform för de elever som betecknas endast vara i behov av särskilt stöd. Det krävs att eleven 

som placeras i särskolan har genomgått en utredning som visar att eleven har en 

utvecklingsstörning. Dessa barn får svårigheter att klara grundskolans kunskapsmål och ger dem 

därmed rätten att gå i särskolan som är en anpassad skolform med lägre ställda kunskapsmål. 

Grundskolans verksamhet har däremot ett ansvar att erbjuda barn i behov av särskilt stöd det 

som behövs för att de ska klara av kunskapsmålen. Skolverket (2014) beskriver att de två olika 
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verksamheterna följer olika läroplaner, grundskolan följer Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, medan grundsärskolan följer Läroplan för 

grundsärskolan 2011 (Skolverket, 2014). 

I vår studie så syftar vi på verksamma lärare inom grundskolan när vi använder beteckningen 

"lärare". När vi använder oss av beteckningen "särskollärare" så menar vi verksamma lärare inom 

grundsärskolan. Med "specialpedagoger" så menar vi verksamma specialpedagoger i grundskolan. 

Mot denna bakgrund ska vi studera lärares, särskollärares och specialpedagogers uppfattningar 

av inkluderande undervisning och vilka upplevelser de har av att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd i den gemensamma undervisningen inom grundskolan. 
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Litteraturöversikt 

I denna del presenteras tidigare forskning inom studiens område inkluderande undervisning och 

specialpedagogik. Den tidigare forskningen presenteras under rubrikerna; inkluderande 

undervisning, lärares strategier för inkludering samt specialpedagogisk verksamhet med 

underrubriken specialpedagogiska perspektiv där tre centrala perspektiv för specialpedagogisk 

forskning beskrivs. Dessa tre perspektiv visar tre olika sätt att se på specialpedagogik inom 

forskningen. Sist beskriver vi den teoretiska utgångspunkten som studien vilar på, det 

fenomenografiska perspektivet. Dessa rubriker ger en bakgrund och djupare förståelse för 

studiens syfte och frågeställningar. 

Inkluderande undervisning 

I artikeln En skola för alla! – Om barns och ungdomars rätt till delaktighet av Brodin och Lindstrand 

(2007, s. 258) har begreppet integrering och normalisering varit omdiskuterat i samband med 

normaliseringsprincipen sedan 1950 och 60-talet. Principen innebar att specialskolorna lades ner 

och elever med funktionsnedsättning skulle få ingå i den vanliga undervisningen i den reguljära 

skolan, med samma villkor som andra elever. Det var i och med denna normaliseringsprincip 

som man började sträva mot integrering. Det problematiska med detta var enligt Brodin och 

Lindstrand (2007, s. 258) att det inte skedde en integrering i och med att eleverna med 

funktionsnedsättning placerades i en klass där majoriteten var utan funktionshinder. Det krävs att 

eleven uppfattas som en naturlig del av klassen och känner en gemenskap med de andra eleverna 

för att eleven ska vara integrerad. Begreppet integrering syftar till att eleverna en gång varit 

segregerade och sedan integreras in i den vanliga undervisningen. Det måste alltså ha skett en 

uteslutning för att eleven senare ska kunna föras in i något, då har en integrering skett. En elev 

som däremot alltid varit en del av gemenskapen har varit inkluderad (Brodin & Lindstrand 2007 

s. 258). I studien Promoting inclusion? Inclusive and effective head teachers descriptions of their work skriver 

Lindqvist och Nilholm (2013, s. 85) att inkludering bör ses i relation till normaliseringsprincipen. 

Det handlar om att byta perspektiv och bredda vår syn för vad vi anser normalt och vad som 

anses passa in inom klassrummets ramar. Enligt Lindqvist och Nilholm (2013) så är det lärarens 

ansvar att skapa miljöer som stödjer eleven, och det bästa vore om alla kunde se olikheter som en 

tillgång och nytta för varandra.  

     Emanuelsson (2004, s. 106) hävdar i sin artikel Integrering/inkludering i svensk skola liksom 

Brodin och Lindstrand (2007) att målsättningen med en skola för alla är att det skapas en väl 

integrerad gemenskap. Det har medfört att skolan försökt få med elever i den vanliga 

undervisningen och inte segregera dem i speciella undervisningsgrupper. Detta har gjort att 

skolan försökt placera in elever som ansetts som avvikande i den ”vanliga klassen”. Ett vanligt 
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missförstånd av begreppet integrering är att en omplacering innebär att eleven integreras i 

undervisningen (Emanuelsson, 2004, s. 106). Andersson och Thorsson (2008, s. 15) skriver i sin 

bok Därför inkludering att genom denna syn på integrering så använder man det som en metod för 

behandling av den avvikande eleven. Problemet löser sig inte genom att enbart omplacera eleven. 

Det är när man får en sammanhållning mellan individer med olika förutsättningar som man kan 

upptäcka de dilemman som uppkommer. Det är nu utmaningen för att skapa en integrerad 

gemenskap uppstår, alltså inkludering (Andersson & Thorsson, 2008, s. 15). Lindqvist och 

Nilholm (2013, s. 76) menar även de att inkludering ofta har använts för att beteckna den fysiska 

placeringen av barn med funktionshinder. De flesta forskare är överens om att inkludering har en 

bredare innebörd och en del föreslår att inkluderande undervisning är en vision som omfattar alla 

barn i alla skolor. Vissa forskare hävdar att integration innebär att skapa lärande samhällen där 

skillnaderna mellan barn bör ses som tillgångar (Lindqvist & Nilholm, 2013, s. 76). 

     I studien Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever av Persson och Persson 

(2012, s. 22) är inkludering att man försöker anpassa utbildningen till varierande olikheter. 

Inkludering borde inte bara handla om utbildning i skolan utan också om hur vi vill att det 

framtida samhället ska formas. Syftet med inkluderingsarbetet i skolan är att eleverna redan i de 

tidiga åldrarna ska lära sig om och möta den naturliga variationen av människors olikheter. Detta 

för att bidra till en samhällsutveckling där man accepterar och respekterat variationen av 

människor, som blir en naturlig utgångspunkt för samvaro i samhället (Persson & Persson, 2012, 

s. 22).  

Lärares strategier för inkludering 

Två studier som har belyst lärares inkluderande arbetssätt är An inclusive classroom? A case study of 

inclusiveness, teacher strategies, and children´s experiences av Nilholm och Alm (2009) och Inkludering och 

måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever av Persson och Persson (2012). I Nilholms och Alms 

studie (2009, s. 243-245) användes tre kriterier för att analysera hur inkluderade klassrummen var. 

Första kriteriet handlade om att se hur olikheter sågs som någonting vanligt, det andra syftade till 

om eleverna var en del av den sociala gemenskapen i klassrummet och den tredje handlade om 

elevers lärandemiljö i klassrummet. I studien kunde man se två olika motiv som lyste igenom. Det 

första var att se olikheter som en tillgång, den andra var att man såg olikheter som ett problem. 

Det framgick att lärarna mestadels såg olikheter som något vanligt och positivt och de flesta 

eleverna var en del av den sociala gemenskapen och lärandemiljön. Nilholm och Alm (2009, s. 

246-247) studerar vilka strategier lärare använder för att skapa en gemensam lärandemiljö där 

man ser olikheter som en tillgång. I studien har de tagit fram sex olika strategier som lärarna i 

undersökningen använder sig av. Dessa var: 1) anpassa instruktioner till barnens individuella 

behov, 2) ha tydliga ramverk i form av grundregler som gäller för gruppen, t.ex. alla har rätt göra 

sin röst hörd och lyssna till andras åsikter, det är okej att tycka olika, ha en tydlig planering över 

skoldagen och agera direkt när problem uppstår, 3) skapa gruppaktiviteter för att stärka den 
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sociala processen och lärandet, 4) skapa och upprätthålla goda relationer med föräldrarna, 5) ha 

inkluderande samtal och diskussioner samt uppmuntra problemlösning i grupp 6) respektera 

barnen, vara positiv samt undvika relationer där man konfronterar barnet, och inte få eleven att 

känna skam. Strategin innebär också att utöva positiv feedback (Nilholm & Alm, 2009, s. 246-

247).  

     Perssons och Perssons studie Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever (2012, s. 

14, 15) har också uppmärksammat att arbetet med eleverna i klassrummet kan ge inkluderande 

effekter. Studien behandlar skolutvecklingen i Essunga kommun i Västra Götaland. År 2007 hade 

kommunen ett av de lägsta resultaten i Sverige, men de lyckades vända detta till att år 2010 bli en 

av de kommuner som hade bäst resultat i skolan. Persson och Persson (2012, s. 12, 13) 

uppmärksammade detta förändringsarbete i Essunga genom ett forskningsprojekt under läsåret 

2010-2011 där de identifierat en rad framgångsfaktorer som gjort att man lyckats förbättra 

resultaten. Enligt Persson och Persson (2012, s. 87, 88, 89) placerades allt fler elever i särskilda 

undervisningsgrupper, men trots skolans insatser så uteblev resultaten. Istället så skulle man ge 

alla elever möjligheten att lyckas och vara en del av en gemenskap inom sina klasser genom ett 

inkluderande arbetssätt. Eleverna fördes tillbaka till sina klasser och det specialpedagogiska stödet 

tillfördes i klassrummet. Det diskuterades att skolans uppgift borde vara att anpassa 

verksamheten till elevens förutsättningar och inte tvärt om. Skolan förankrade förändringsarbetet 

i relevant pedagogisk forskning och utformade sedan sin egen utvecklingsmodell. Persson och 

Persson (2012, s. 155) skriver att två av de viktigaste framgångsfaktorerna var elevers förändrade 

inställning till skolarbetet samt att se elevers olikheter som en tillgång som bidrog till att elevernas 

intresse och motivation ökade. Det som gör detta förändringsarbete intressant är enligt Persson 

och Persson (2012, s. 80) att den ökade måluppfyllelsen tar utgångspunkt med stöd i 

inkluderande arbetsformer. Enligt Persson och Persson (2012, s. 118-123) är dessa aspekter av 

lärararbetet viktigt för inkludering: 1) auktoritativt ledarskap som kännetecknas av värme och 

stöd, 2) uppmärksamma det som är positivt hos eleverna, ignorera negativa beteenden, 3) höga 

förväntningar präglar verksamheten 4) utnyttja hela lektionstiden till arbete så att eleverna lär sig 

så mycket som möjligt, 5) lektionens struktur är tydliga för eleven, koppla undervisningen till 

kursplanens mål och krav, 6) låta eleverna påverka och bli delaktiga i planeringen, 7) kollektiva 

samtal, varierande arbetsformer där eget arbete inte tar för stor plats i undervisningen, elever är 

inte utelämnad till att söka kunskap själv, 8) engagemang, t.ex. söka upp elever som uteblivit från 

lektionen eller visa att de vet om hur eleverna ligger till med lektionsarbetet. 

Specialpedagogisk verksamhet 

Enligt Persson och Persson (2012, s. 25) är det viktigt att diskutera specialpedagogikens plats i en 

inkluderande skola och om specialpedagogisk verksamhet kan förenas med ett inkluderande 

förhållningssätt. I synnerhet då var femte elev får särskilt stöd under ett skolår och de flesta av 
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eleverna som inte fått godkänt har under längre eller kortare tid fått specialpedagogiskt stöd som 

ofta bedrivs genom en avskild undervisningsform (Persson & Persson, 2012, s. 25). 

     I Perspektiv på specialpedagogik skriver Nilholm (2003, s. 11) att specialpedagogik som 

verksamhet förknippas med barn som betecknas vara i ”behov av särskilt stöd”. Denna 

beteckning avser vanligtvis barn som är hörselskadade, döva, synskadade, blinda, dövblinda eller 

barn som har problem i lärandesituationer. Lindqvist och Nilholm (2013, s. 75) skriver i sin studie 

att det finns olika yrkesgrupper som kan ge särskilt stöd, det är oftast speciallärare och 

specialpedagoger som arbetar med detta. Utöver att ge stöd så ska specialpedagogen se över 

bedömningar och utvärderingar som läraren gör och bidra till att utveckla verksamheten. 

Specialläraren arbetar mer i undervisningssituationen med enstaka elever eller grupper av elever 

(Lindqvist & Nilholm, 2013, s. 75). 

     I sin avhandling Specialpedagogiskt arbete i grundskolan – en studie av förutsättningar, genomförande och 

verksamhetsinriktning ställer sig Persson (1997, s. 3-4) frågan vad som skiljer specialpedagogik mot 

vanlig pedagogik. Är det en nödvändighet att tala om speciell pedagogik för vissa grupper och 

vad skulle i så fall vara det speciella? Specialpedagogik har en nära koppling till den vanliga 

pedagogiken. Det är svårt att definiera specialpedagogik, men vad som i huvudsak menas med 

specialpedagogik är att det fungerar som en funktion då den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Även Brodin och Lindstrand (2010, s. 97) skriver att specialpedagogik är svår att definiera, detta 

på grund av att det är ett tvärvetenskapligt område som grundar sig på olika discipliner så som 

pedagogik, psykologi, medicin och sociologi. Brodin och Lindstrand (2010, s. 97) menar liksom 

Persson att specialpedagogik och vanlig pedagogik är nära kopplade till varandra. Det som skiljer 

sig åt är att specialpedagogiken har större koppling till individualiserad undervisning. Det är det 

enskilda barnets förutsättningar och begränsningar som står i fokus. Brodin och Lindstrand 

(2007, s. 97) menar dock inte att man enbart ska tänka individ-orienterat utan även se den 

omgivning och helhet som eleven befinner sig i.  

     Helldin (2002, s. 47) menar i Specialpedagogisk forskning – en kritisk granskning i ett 

omvärldsperspektiv att en analys av den pedagogiska situationen som barnet befinner sig i är en 

viktig del för att förstå barnets problematik. Som specialpedagog eller pedagog måste man kunna 

granska sina egna aktiviteter och verksamheten i stort. Det är enbart genom en mångsidig 

granskning av problemet som man får en god förståelse över problematiken. Efter det kan en 

kritisk och kontextuell undersökning av verksamheten göras. En fråga som ligger i fokus är om 

”misslyckandena” ligger hos skolan eller om det är elevens angelägenhet (Helldin, 2002, s. 47). 

     Nilholm (2005, s. 124) menar i sin artikel Specialpedagogik – vilka är de tre grundläggande 

perspektiven? att man kan se specialpedagogik ur två grundläggande perspektiv. Det ena är det 

kompensatoriska perspektivet, det andra är det kritiska perspektivet. Dessa två perspektiv utgör 

utgångspunkten för en stor del av forskningen inom specialpedagogik. Det finns även kandidater 

till ett tredje perspektiv, det som Nilholm (2005) främst lyfter fram är dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2005, s. 124, 125). Nilholm (2005, s. 128) menar att dessa perspektiv ska användas för 
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att få överblick över området så att man kan orientera sig inom forskningsfältet. Vi har valt att 

lyfta fram dessa tre perspektiv i vår studie för att de enligt Nilholm (2005, s. 136) är de främsta 

som använts i den specialpedagogiska forskningen. 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det kompensatoriska perspektivet 

Haug skriver i sin bok Pedagogiskt dilemma: specialundervisning (1998, s. 15) att i det kompensatoriska 

perspektivet på specialpedagogik menar forskare att problemet ligger hos individen. Individen ska 

få de resurser som behövs för att kunna stärka sina svaga sidor. I det kompensatoriska 

perspektivet är målet att barnet ska försöka nå den nivå som andra barn ligger på genom särskilda 

undervisningsformer. När barnet ligger på samma nivå som dessa barn är det dags att gå över till 

den vanliga undervisningen och följa denna (Haug, 1998, s. 15). Haug (1998, s. 16) skriver att 

detta perspektiv på specialpedagogik kräver att det ställs en diagnos av sakkunniga personer. Det 

är sedan dessa personer som avgör vilka behandlings- och undervisningsplaner som är bäst för 

barnet. Enligt Nilholm i artikeln Specialpedagogik – vilka är de tre grundläggande perspektiven? (2005, s. 

125) så är det kompensatoriska perspektivet ett traditionellt, individualistiskt perspektiv som 

grundar sig på medicinsk och psykologisk forskning. Nilholm (2005, s. 126) hävdar i likhet med 

Haug (1998) att det typiska för det kompensatoriska perspektivet är målet att hitta rätt 

undervisningsmetoder för grupper av elever med en diagnos och att det förespråkar en mer 

segregerande undervisning där professionella har specialpedagogiska kunskaper om det 

avvikande.  

Det kritiska perspektivet  

I det kritiska perspektivet ses de specialpedagogiska behoven och skolproblemen som sociala 

konstruktioner till skillnad från det kompensatoriska perspektivet där problemet placeras hos 

individen (Nilholm, 2005, s. 126). Haugs (1998, s. 17) benämning på perspektivet är det 

demokratiska deltagarperspektivet och enligt honom är det inte individer som skapar problemen 

utan snarare skolan som system. Enligt Nilholm (2005, s. 126, 127, 128) är ett utmärkande drag 

inom perspektivet att man ser kritiskt på det tidigare kompensatoriska, traditionella perspektivet. 

Här vill man istället lyfta bort problemet från individen. Men det finns också olika former av 

kritik beroende på vad man menar skapar ett specialpedagogiskt behov, t.ex. skolors 

misslyckande, professionella intressen eller sociala orättvisor. Kritiken kan handla om att man vill 

avskaffa specialskolor och andra särlösningar helt och skapa en gemensam verksamhet, eller att 

man vill utmana skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik på olika sätt. Kritiken handlar 

ofta om klassrumssituationen och alla elevers rätt att vara en del av den ordinarie verksamheten. I 
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det kritiska perspektivet handlar det inte alltid om att vara kritiskt till specialpedagogik i sig utan 

till vissa former av specialpedagogiska insatser (Nilholm, 2005, s. 126, 127, 128). 

Dilemmaperspektivet  

Enligt Nilholm (2005, s. 124) så finns det en argumentation om att de två tidigare perspektiven 

fokuserar för mycket på vem eller vad som skapar skolproblem och att de har lösningar på dessa 

problem. Detta perspektiv är en ny kandidat som tar sin utgångspunkt i dilemman som samhälle 

och skola ska hantera när de möter elevers olikheter. Nilholm (2005, s. 132) skriver att när ett 

utbildningssystem ska undervisa elever med olika förutsättningar utifrån målen att alla elever ska 

få en liknande utbildning så uppstår flertalet dilemman av politisk och etisk art på olika nivåer. 

Olika situationer står inför olika dilemma av hur det bäst bör lösas och de kan lösas på flera sätt. 

Enligt Nilholm (2005, s. 134) finns ett grundläggande dilemma för elever i behov av särskilt stöd 

som handlar om att man vill urskilja grupper som ska få extra stöd, samtidigt som vi strävar efter 

att möta elever som individer. Ett annat exempel på dilemma är hur elever ska kompenseras, om 

de ska delta i den vanliga undervisningen trots att de behöver särskilt stöd eller inte. Inom 

synsättet anser man inte att det finns något enkelt sätt att lösa specialpedagogiska frågor på. 

Därför är det viktigt att studera skolor utifrån deras komplexa situation och ta hänsyn till de olika 

sociala aspekterna som påverkar skolan (Nilholm, 2005, s. 134). 

Teoretisk utgångspunkt 

Studien har fenomenografi som teoretiskt utgångspunkt. Enligt Svensson i Användningen av språk 

vid konstituering och uttryckande av uppfattningar av kunskapsobjekt (2009, s. 262) påbörjades den 

fenomenografiska forskningen 1970 där fokus låg på hur man skulle kunna förstå människors 

kunskap. Andra traditioner inom lärande och pedagogisk forskning, där man såg kunskapsprov 

som en källa för att mäta människors kunskap gav ingen förståelse av den studerades personliga 

kunskap. Det var på grund av denna brist som den fenomenografiska inriktningen utvecklades 

där man kunde se skilda uppfattningar av samma kunskapsobjekt. Personliga kunskaper påverkar 

individens relation till omvärlden och till olika objekt och detta tog den fenomenografiska 

inriktningen fasta på (Svensson, 2009, s. 262). Larsson (1986, s. 13) skriver att fenomenografin 

uppstod då det fanns en brist inom ämnet pedagogik. Det innebär att en stor del av 

fenomenografiska studier har gjorts och används främst inom det pedagogiska fältet. 

     Larsson skriver i boken Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi (1986, s. 12) att i kvalitativa 

studier strävar man efter att göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt, man vill 

gestalta något. Det finns en åtskillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Det första 

kallas för första ordningens perspektiv som handlar om fakta, det andra är andra ordningens 

perspektiv som handlar om hur människan upplever något, hur verkligheten ter sig för denne. Ur 

andra ordningens perspektiv är det en sanning för personen som har upplevt något, men det kan 
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vara falskt ur ett fakta och första ordningens perspektiv. Fenomenografin utgår från andra 

ordningens perspektiv, hur något uppfattas vara. Fenomenografin är empirisk för att den används 

till att analysera hur människor på olika sätt, uppfattar omvärlden, detta görs genom en intervju. 

Man vill beskriva hur fenomen uppfattas av människor, olika innebörder istället för att mäta hur 

ofta något förekommer, fakta och förklaringar som är fallet i kvantitativa metoder (Larsson, 1986, 

s. 12, 13). Eftersom syftet inom fenomenografin är ta reda på hur någon uppfattar något så har 

intervjuer varit basen inom detta perspektiv (Larsson, 1986, s. 26).  

     Eftersom det framkommit i den tidigare forskningen att inkludering är ett komplext och 

svårdefinierat begrepp så vill vi studera hur verksamma inom skolan egentligen uppfattar och 

tänker kring inkluderande undervisning. Genom att använda oss av ett fenomenografiskt 

perspektiv vill vi synliggöra skillnader och likheter i intervjupersonernas uppfattningar. Därför 

finner vi det fenomenografiska perspektivet relevant för vår studie, då vi studerar variationen i 

intervjupersonernas uppfattningar om inkludering. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur lärare, särskollärare och specialpedagoger i 

grundskolan uppfattar inkluderande undervisning och vilka upplevelser de har av att inkludera 

elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen. 

   

Frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar lärare, särskollärare och specialpedagogen inkluderande undervisning?   

- Vilka uppfattningar har lärare, särskollärare och specialpedagoger av inkluderande 

strategier för elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen?  

- Hur uppfattar lärare, särskollärare och specialpedagoger specialpedagogiska insatser i 

förhållande till inkludering? 

- Hur uppfattar lärare, särskollärare och specialpedagoger rollfördelningen mellan lärare 

och specialpedagoger i arbetet för inkludering? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som vi valt att använda vid insamling av det empiriska 

materialet. Vi förklarar hur urvalet gick till och hur insamlingen genomfördes. Därefter beskrivs 

hur vi bearbetade och analyserade datainsamlingen samt reflekterar över varför vi har valt just 

denna metod.  Slutligen behandlar vi studiens validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. Vi 

redogör även för hur vårt val av metod kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

 Metod för datainsamling 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod där vi använder oss av intervju som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna är av respondentkaraktär, vilket innebär att det är 

svarpersonerna själva och deras egna uppfattningar som är studieobjekten i undersökningen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 228). Enligt Larsson (1986, s. 8, 12) så vill 

man i kvalitativa arbetssätt beskriva egenskaperna hos något, man vill gestalta hur man kan 

beskriva ett fenomen på bästa sätt. Till skillnad från kvantitativa metoder som vill beskriva 

frekvenser av hur ofta ett fenomen förekommer, mätning eller testning så vill kvalitativa metoder 

finna de beskrivningar som bäst beskriver fenomen, hur människor uppfattar något i sin omvärld 

(Larsson, 1986, s. 8, 12). För att ta reda på hur lärare och specialpedagoger uppfattar 

inkluderande undervisning så lämpar sig därför intervju som metod. Den kvalitativa metoden 

hänger ihop med det fenomenografiska perspektivet där intervjuer fungerar som bas när man vill 

studera människors uppfattningar (Larsson, 1986, s. 26). Det typiska för kvalitativ 

forskningsintervju är att man utgår från människors erfarenheter och syftet är att ta reda på 

beskrivningar av intervjupersonens omvärld och att försöka förstå omvärlden så som 

intervjupersonerna upplever den (Esaiasson m.fl., 2012, s. 253). 

Urval  

I studien valde vi att intervjua åtta personer, fyra lärare, två särskollärare och två specialpedagoger 

i grundskolan i två olika kommuner. Intervjupersonerna är utvalda av oss och av en lärare på 

uppdrag av skolans rektor på en skola där intervjuer ägde rum. Personerna valdes ut för att de 

förväntades bära på information och erfarenhet som studien eftersöker. Vi valde tre olika 

yrkeskategorier inom skolan med förhoppningen att få information som kunde belysa olika 

synsätt om inkluderande undervisning och få ta del av varierade synvinklar vad gäller inkludering. 
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Genomförande 

Vi använde oss av mail vid den första kontakten med intervjupersonerna. Inför intervjuerna 

utformade vi en halvstrukturerad intervjuguide vilket betyder att guiden har teman, underteman 

och frågor. Intervjuguiden startar med uppvärmningsfrågor som enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 

256) syftar till att skapa en första kontakt och god stämning. Esaiasson m.fl. (2012) skriver att det 

är väsentligt att innehållet i intervjuguiden knyter an till studiens frågeställningar samt att formen 

på själva intervjuguiden skapar ett levande och aktivt samtal (Esaiasson m.fl., 2012, s. 265). En 

viktig regel är att intervjuguiden utformas så att frågorna är lätta att förstå och befriade från 

akademiskt språk (Esaiasson, 2012, s. 264). Detta hade vi i åtanke när vi utformade vår 

intervjuguide. Vi ställde korta enkla frågor som utmynnade i långa svar. Frågorna i guiden var 

öppet formulerade, enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 265) ger öppna frågor intervjupersonen 

chansen att utveckla det denne anser viktigt om ämnet. Innan de riktiga intervjuerna utförde vi 

två provintervjuer, detta för att se om frågorna i intervjuguiden gav innehållsrika svar och ställdes 

i en dynamisk ordning. Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) anser att provintervjuer är en viktig 

förberedelse.  

     Vi valde att dela upp informanterna mellan oss så att båda fick intervjua lika många av varje 

yrkeskategori. Innan intervjuerna genomfördes så fick informanterna ta del av en 

informationsblankett (se bilaga 2) och skriva under för att godkänna sin medverkan i studien (se 

bilaga 3). Vikten av att informera om deltagarnas rättigheter står beskrivet sist under etiska 

aspekter utifrån Vetenskapsrådets (2002, s. 6-15) restriktioner.  

     Intervjuerna skedde i informanternas arbetsrum, i dessa fall klassrum. Intervjuerna tog mellan 

20-30 minuter. Intervjuer bör ske där det är lugnt och där den intervjuade känner sig bekväm 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). Det är en fördel om den som intervjuar vågar vara tyst, detta gör 

att informanten hinner utveckla sina tankar och medför att svaren blir mer innehållsrika 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 265). Vi har använt oss av denna strategi för att få ut mer av svaren och 

tyckte att metoden fungerade. Under intervjun använde vi oss av olika frågetyper, såsom 

bakgrundsfrågor, inledande frågor som enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 150) kan ge rika 

beskrivningar av de undersökta fenomenen, uppföljningsfrågor som kan göra att 

intervjupersonen utvecklar sin beskrivning samt tolkningsfrågor där man klargör om man förstått 

det intervjupersonen har sagt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150, 152). Det material vi använde 

oss av för att kunna dokumentera intervjuerna var ljudinspelning, block och penna. Vi ansåg att 

det var viktigt att även vara förberedda med block och penna ifall det skulle uppkomma problem 

med den tekniska utrustningen. Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört och 

analysarbetet av resultatet skedde enskilt. Övrigt arbete har genomförts gemensamt. 
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Databearbetning och analysmetod 

Denscombe (2000, s. 260) menar att det är av värde att skriva ut intervjuerna, även om det är 

tidskrävande, för att komma närmare datan som man har samlat in. Transkriberingen gör att 

samtalet väcks till liv igen. Vi har därför valt att skriva ut i princip hela intervjuerna men inte 

alltför detaljerat, utan valde att justera våra utskrifter. Enligt Kvale (2009, s. 197) kan man välja att 

skriva ut hela intervjun med upprepningar och talspråk eller skriva ut dem på ett lite mer formellt 

skriftspråk där man inte tar med alla detaljer, vi valde alltså den mer formella utskriften. Efter 

transkriberingen av våra intervjuer sammanfattade vi intervjusvaren. Vi försökte i våra 

sammanfattningar få en rättvis bild över deltagarnas uppfattningar, men fokuserade på att ta med 

det mest relevanta för vår studie. Esaiasson m.fl. (2012, s. 270) skriver att man kan använda 

fallbeskrivningar för att sammanfatta ett material, med det menas att man tar ut och 

sammanfattar det som är särpräglat för intervjupersonen. Vi organiserade det insamlade 

materialet under olika teman som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar.  

     Vi använder oss av en kvalitativ analys utifrån ett fenomenografiskt perspektiv som 

analysverktyg. Enligt Larsson (1986, s. 31) så är den kvalitativa analysen ett kännetecken för 

fenomenografin, där analysen går ut på att beskriva variationen i uppfattningar av de kategorier 

man formulerat för undersökningen. Enligt Larsson (1986) kräver resultaten återkommande 

läsning och reflektion för att man ska kunna få syn på variationer i uppfattningar och kanske få 

syn på nya dimensioner i svaren. Man ska låta sin förståelse av svaren fördjupas allt mer genom 

att låta reflektioner och material möta varandra. Kärnan i den kvalitativa analysen är jämförelsen 

mellan skillnader och likheter i olika svar, då kan man börja få syn på variationer i uppfattningar 

(Larsson, 1986, s. 31). Vi har i vårt analysarbete försökt koppla och se samband mellan 

intervjupersonernas svar för att kunna reflektera och få syn på variationer i uppfattningarna hos 

dem. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 269) går man först in i personens erfarenhetsvärld i 

analysarbetet och förhåller sig ganska nära intervjupersonens svar, nästa steg är att ta ut sådant 

som kan vara avgörande för hur den intervjuade uppfattar något och dennes erfarenhetsvärld. 

Det är nu en tolkning av den intervjuades svar börjar byggas upp som inte grundar sig på den 

intervjuades egen självförståelse. 

Reflektion över metoden 

Vårt val av intervju som metod kändes som ett genomtänkt val då vi ville undersöka lärares och 

specialpedagogers uppfattningar kring inkluderande undervisning. Genom intervju kunde vi 

komma åt hur intervjupersonernas uppfattningar ser ut och skiljer sig åt. Den teoretiska 

utgångspunkten, det fenomenografiska perspektivet, styrde vår utformning av intervjuguiden och 

dess frågor eftersom vi ville ta reda på intervjupersonernas uppfattningar kring ämnet.  
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     Kvale (2009, s. 181) beskriver att det kan vara svårt att intervjua vissa personer. Det gäller att 

intervjuaren kan motivera intervjupersonen att lämna innehållsrika svar oberoende av vem det är 

som intervjuas. Detta lade vi märke till då vissa personer i vår studie var mer vältaliga än andra. 

När vi märkte att intervjupersonerna var fåordiga och hade svårigheter att formulera ett svar på 

frågan så gällde det för oss att ställa motiverande följdfrågor som förde samtalet vidare. Kvale 

(2009, s.33) menar att intervju är ett hantverk, det är genom att utföra intervjuer som man lär sig 

färdigheten att intervjua. Vi upplevde att det blev lättare att få ut mer av intervjuerna desto fler 

intervjuer vi genomförde. Även om vi genomfört två provintervjuer innan så kände vi oss nya i 

rollen som intervjuare. Detta kan ha påverkat hur lämpliga följdfrågor vi ställde. 

     Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s.264) ska inte forskaren behöva lägga ner mycket tid på att 

förklara frågorna. Trots att vi strävade efter att ställa korta och enkla frågor så missuppfattades 

frågorna ibland av vissa intervjupersoner. Detta gjorde att vi fick omformulera frågorna för att 

personen bättre skulle förstå vad vi menade, men av de flesta intervjupersonerna fick vi långa 

intervjusvar när vi ställde korta och enkla frågor. 

     Efter ett intervjutillfälle fick vi reda på att personen hade känt sig obekväm av 

inspelningsutrustningen. Hade vi förstått det innan intervjun så hade vi endast fört anteckningar 

under intervjutillfället som hade kunnat bidra till en mer innehållsrik intervju.  Esaiasson m.fl. 

rekommenderar att om inspelning är ett hinder så ska man låta bli den, det viktiga är att intervjun 

blir genomförd. 

     I intervjuer av respondentkaraktär menar Esaiasson m.fl. (2012, s.259) att det inte går att säga 

om intervjupersonernas uppfattningar är sanna eller falska. Han menar istället att det är av vikt att 

komma nära den intervjuades erfarenhetsvärld. Vi försökte att vara objektiva och se svaren ur 

deras perspektiv genom att göra dem rättvisa i vår resultatanalys. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet, gilltighet och sanningen i ett yttrande är enligt Denscombe (2000, s. 265) en viktig 

aspekt för den forskare som använder intervjudata i sin studie. Enligt Kvale (2009, s. 264) handlar 

validitet om i vilken utsträckning en metod undersöker det som verkligen vill undersökas och om 

intervjusvaren speglar det fenomen som är av intresse för studien. God validitet kan i en studie 

göra så att kvalitativ forskning leder till en tillförlitlig vetenskaplig kunskap. Reliabilitet hör 

samman med forskningsresultatets tillförlitlighet. Med reliabilitet menas att det resultat man får 

fram genom sin forskning kan reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter. Det kan 

även handla om hur en intervjuperson kan ändra sina svar beroende på vem som intervjuar och 

hur svaren kan variera under ett och samma intervjutillfälle (Kvale, 2009, s.263). 

     I vår forskningsstudie är syftet att undersöka hur lärare, specialpedagoger och särskollärare 

uppfattar fenomenet inkluderande undervisning genom att ta utgångspunkt i det 

fenomenografiska perspektivet. Det är hur intervjupersonerna uppfattar det vi undersöker som 

står i fokus och därför är intervju som metod den mest valida metoden. Vi har gjort åtta stycken 
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intervjuer på två skolor i två olika kommuner, informantantalet gör att studien är begränsad och 

det är svårt att dra några generella slutsatser. Vi anser att det dock är en fördel att vi valt 

informanter från två olika kommuner och olika yrkeskategorier för att se om det kan finnas 

skillnader i uppfattningar mellan informanterna. Det vi vill komma åt med undersökningen är att 

se hur verkligheten ter sig för enskilda individer och sedan jämföra informanternas uppfattningar 

med varandra och den tidigare forskningen. Då vi endast har intervjuat pedagogers uppfattningar 

inom området och inte elevernas uppfattningar så kan validiteten ifrågasättas. Vi ansåg det etiskt 

känsligt att intervjua barn i behov av särskilt stöd och det kan vara svårt då inkludering är ett 

komplext fenomen.  

Etiska aspekter 

När man genomför en studie  är det viktigt att ta del av den forskningsetik som finns, därför har 

vi tagit del av vetenskapsrådets riktlinjer. I Vetenskapsrådet (2002, s. 6) finns det fyra huvudkrav 

som det bör tas hänsyn till i en forskningsstudie, dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

     Vi har innan intervjuns början informerat deltagarna om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan under eller efter studien samt att det är helt frivilligt att delta. Vi berättade hur 

undersökningen går till och vad som är vårt syfte med undersökningen. Vi har helt enkelt 

informerat om de villkor som gäller för studien genom en informationsblankett (se bilaga 2) så att 

deltagarna är väl medvetna om vad de har för rättigheter och vad vårt syfte med studien är 

(informationskravet). Vi har hämtat in samtycke från deltagarna genom en medgivandeblankett 

(se bilaga 3) och informerat om att de har rätten att bestämma över sin medverkan, om hur länge 

och på vilka villkor deltagandet sker. Vill deltagarna hoppa av så får inte vi eller någon annan 

påverka dennes beslut (samtyckeskravet). Vi ger alla uppgifter som samlats in största möjliga 

sekretess och personuppgifterna förvaras på ett säkert ställe. För att alla uppgifter ska vara 

anonymiserade förekommer i studien endas figurerade namn på intervjupersonerna.  Det ska vara 

omöjligt för andra att komma åt uppgifterna (konfidentialitetskravet). De uppgifter vi samlar in 

får bara användas för vår forskning. Uppgifterna får inte lånas ut eller ges till någon obehörig 

(nyttjandekravet). Vetenskapsrådet rekommenderar att man bör fråga om de berörda är 

intresserade av var studien kommer publiceras eller om de vill få ett exemplar. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 6-15). Vi har tagit hänsyn till detta och flera av informanterna har varit intresserade av att 

läsa vårt slutliga forskningsresultat  
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Resultat och analys 

Under denna del analyserar vi resultatet från de åtta intervjuer som genomförts. Resultatet 

analyseras kvalitativt utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Våra kategorier, det vi studerar i 

undersökningen kring inkluderande undervisning är: uppfattningar om inkluderande 

undervisning, uppfattningar om inkluderande strategier, uppfattningar om specialpedagogik i 

förhållande till inkludering samt uppfattningar om lärares och specialpedagogers roller i arbetet 

för inkludering. Det är alltså under dessa kategorier som vi redovisar empirins variation av 

intervjupersonernas uppfattningar. Resultatet och analysen är sammanvävt. Kategorierna utgår 

även från studiens frågeställningar för att det ska bli tydligt för dig som läsare att se kopplingen 

mellan resultatanalysen och studiens frågeställningar. 

 

         Så här ser kategoriseringen ut: 

 

 Uppfattningar om inkluderande undervisning 

- Inkluderande undervisning 

- Elevers olikheter  

- Uppdelning av klassen 

 Uppfattningar om inkluderande strategier  

 Uppfattningar om specialpedagogiska insatser i förhållande till inkludering 

 Uppfattningar om lärares och specialpedagogers roller i arbetet för inkludering 

 

Intervjupersonerna är anonyma och deras namn är fingerade i studien. Med beteckningen 

”lärare” syftar vi på verksamma lärare inom grundskolan, med beteckningen ”särskollärare” så 

menar vi verksamma lärare inom grundsärskolan. Namnen är även följda av en kodning i den 

löpande texten, för att du som läsare ska kunna se deras yrkeskategori. Kodningen anges nedan i 

tabellen. 
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Intervjupersonernas bakgrund 

Intervjupersonerna arbetar på skolor inom två olika kommuner. Nedan finns en tabell med kort 

bakgrundsinformation och kodningssymbol för de olika yrkeskategorierna. Tabellen kan vara en 

hjälp för att orientera sig i resultatanalysen. 

 

 

 

År inom yrket Undervisning i årskurs Kodning i resultatanalys 

Lärare 1          
"Eva" 

13 år 1:an L 

Lärare 2    
"Annelie" 

2,5 år 2:an L 

Lärare 3       
"Jenny" 3 år 1:an 

L 

Lärare 4        
"Tina" 11 år förskoleklass 

L 

Särskollärare 1 
"Berit" 30 år 1-6:an 

SL 

Särskollärare 2  
”Martin” 14 år 5:an – 2:a året på gymnasiet 

SL 

Specialpedagog 1 
"Arne" 

6 år (32år som 
lärare) 

1-6:an SP 

Specialpedagog 2                      
"Monika" 17 år 1-6:an 

SP 
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Uppfattningar om inkluderande undervisning 

Inkluderande undervisning 

 

Jennys (L) första tanke när hon hör ordet inkluderande undervisning är hur elever i behov av 

särskilt stöd inkluderas i en vanlig klass istället för att gå i specialskola eller mindre grupp. Hon 

anser dock att begreppet inkludering är väldigt brett men att begreppet oftast kommer upp när 

man talar om elever i behov av särskilt stöd. Även Berit (SL) anser att inkludering kan betyda 

olika saker och menar att det till exempel kan handla om hur särskolan samverkar i olika projekt 

med grundskolan, och menar alltså att detta är en typ av inkludering. Martin (SL) har liknande 

tankegångar som Berit (SL) och menar att grundskolan och särskolans samarbete är en form av 

inkludering. Han menar att om särskolelever ska inkluderas i grundskolans verksamhet så gäller 

det att man som lärare är lyhörd för vart och när inkluderingen kan fungera för alla elever. Det 

ska finnas ett gott syfte och vara till nytta för särskolanselever, och inte bara göras för sakens 

skull. I likhet med Jenny (L) anser Tina (L) och Annelie (L) att inkludering handlar om att alla 

elever ska kunna gå i en vanlig klass istället för att ha speciella grupper för vissa barn. För Monika 

(SP) betyder inkluderande undervisning att alla elever har en klasstillhörighet och befinner sig i ett 

sammanhang där man kan lära av varandra. Eva (L) menar att inkludering är att man ska sträva 

efter att alla elever ska få möjlighet att vara med i den gemensamma undervisningen, och att det 

samtidigt sker en individualisering i klassrummet så att varje enskild individ kan utvecklas.  Arne 

(SP) upplever att inkludering ofta används i en negativ bemärkelse där det sker en inkludering av 

elever som inte får vara med.  

     Intervjupersonernas uppfattningar kring inkludering är olika och därför kan man säga att 

inkluderingsbegreppet är svårt att definiera på ett enhetligt sätt av pedagogerna. Vi kan se 

skillnader i deras tankar kring begreppet inkludering och det är intressant att se hur Arne (SP) 

uppfattar ordet i en negativ bemärkelse, detta har inte de andra intervjupersonerna uppvisat i sina 

uppfattningar kring inkludering. Berits (SL) och Martins (SL) tankar skiljde sig åt från de andra 

intervjupersonernas uppfattningar då de först och främst kopplade inkluderande undervisning till 

hur särskolan och grundskolan samverkar med varandra.  

     Resurser är något som i princip alla lärare tar upp när de talar om en inkluderande 

undervisning. De flesta av intervjupersonerna menar att resurser i form av extra personal är 

viktigt för att man ska kunna arbeta för en inkluderande undervisning. Annelie (L) och många av 

de andra intervjupersonerna menar att det behövs extra resurser för att kunna ha kvar alla elever i 

klassrummet. Annelie (L) menar även att det skapas en inkluderande undervisning om barn i 

behov av särskilt stöd får vara kvar i klassrummet samtidigt som läraren får förstärkning i form av 

extra personal istället för att barnen går iväg och jobbar i mindre grupp eller med en 

specialpedagog. Det kan tolkas som att resurser är en viktig aspekt för att kunna jobba 
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inkluderande i klassrummet och finns inte detta blir det svårare för lärarna att jobba med 

inkludering.  

     När det gäller placering av elever i behov av särskilt stöd menar Berit (SL) att det är bra att 

särskoleklasserna är placerade mellan de andra klasserna på grundskolan. Hon anser att det är en 

typ av inkludering i och med att de samverkar och har viss undervisning ihop, fast då på en annan 

nivå. Utevistelse, friluftsdagar, sångsamling och andra roliga aktiviteter utför de alltid tillsammans 

med grundskoleklasserna. Martin (SL) menar liksom Berit att särskoleeleverna är organisatoriskt 

integrerade i och med att särskolan är i samma byggnad som grundskolan. Båda särskollärarna 

talar här mycket om placeringens roll för inkludering och huruvida placeringen kan bidra till 

inkludering eller ej är en intressant fråga. En nackdel med inkludering menar Berit är om eleven 

känner ett utanförskap i och med en placering i grundskoleklassen:  

 
Alltså den enda nackdelen skulle kunna vara om inkludering sker i en vanlig grundskoleklass, då 

kan det vara så att om jag har ett barn som har ganska grava svårigheter som befinner sig i en 

grundskoleklass, så kan den eleven möjligtvis känna att den är annorlunda, annorlunda så till vida 

att man inte tycker sig tillhöra klassen och känna ett utanförskap och det tycker jag skulle vara illa i 

så fall, men det handlar ju om hur man hanterar det här. (ur intervju med Berit) 

 

Även Martin (SL) framhåller att det kan finnas en risk med inkludering då eleven blir placerad i 

en grundskoleklass och inte känner en gemenskap. Är pedagogerna inte uppmärksamma kan ett 

misslyckat försök till inkludering bli orsaken till mobbning.  Inkludering av eleverna i en vanlig 

grundskoleklass behöver alltså inte alltid vara en fördel om vi ser till Berit (SL) och Martins (SL) 

svar. Det handlar mycket om hur lärarna organiserar för dessa elever i klassrummet. Känner 

eleven ingen tillhörighet i klassen kan det vara bättre för denna att gå i en mindre grupp.  

Elevers olikheter  

De flesta intervjuade lärarna, särskollärarna och specialpedagogerna visar att de ser olikheter som 

något positivt och att elever kan lära av varandra. Jenny (L) och Annelie (L) menar att många 

barn vill kunna känna sig som alla andra, om man samlar barn med liknande problematik i samma 

rum är det svårt att skapa förebilder. De menar att det är viktigt att vi kan lära av varandras 

olikheter och det är en fördel att man kan använda de andra barnen i klassen som förebilder, 

speciellt för de barn som är i behov av särskilt stöd. Annelie (L) uttrycker: 

 
(…) alla barn vill ju göra rätt, alla vill ju lyckas och alla vill ju vara… alltså för små barn, det är 

jätteviktigt det här med att vara så normal som möjligt och vara så vanlig som möjligt, de vill inte 

vara annorlunda, de vill inte sticka ut. De har nog lättare att känna sig som andra om de får vara 

bland andra barn. (ur intervju med Annelie) 

 

Arne (SP) antar liknande ståndpunkter som Annelie (L) och Jenny (L) och menar att en fördel 

med inkluderande undervisning är att den kan stärka elevernas självförtroende om de får särskild 
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hjälp i den gemensamma klassrumsmiljön istället för i mindre grupp, de skulle känna sig mer som 

alla andra barnen i gruppen menar Arne (SP). Skolan som Annelie (L) jobbar på har både 

samverkansklasser och särskoleklasser. Samverkan med grundskoleklasserna ger eleverna 

möjlighet att lära sig om olikheter. Denna möjlighet skulle försvinna om särskolan blir en egen 

verksamhet separerad från grundskolan menar Annelie (L). Berit (SL) anser att det är en stor 

fördel att särskoleklasserna är placerade mellan grundskoleklasserna och menar att eleverna har 

mycket att lära av varandras olikheter. Martin (SL) tycker att om grundskolan och särskolan 

samarbetar så får särskolans elever förebilder och sociala färdigheter, men han tycker att de stora 

vinnarna i samarbetet är grundskolans elever:  
 

De får ett minne för livet, att de har haft en särskoleelev eller elever som de har lärt känna och det 

är de som lär sig och kan ha mest nytta av det livet sen. (Ur intervju med Martin)  

 

Tina (L) menar att en stor fördel med inkludering är att man kan se allas olikheter och att de 

berikar gemenskapen. Det är viktigt att alla är med och att det inte skapas ett ”vi och dom”. 

     Det finns en enighet om att olikheter berikar gemenskapen och att man inte alltid ska samla 

alla med liknande problematik i samma rum. Berit (SL) som jobbar i särkoleklassen har dock 

elever med olika problematik samlade men menar att det i och med placeringen i grundskolans 

lokaler finns förebilder runt omkring dem, även fast eleverna går i en mindre grupp.  Det går att 

se att Annelie (L) inte är helt emot att samla elever med liknande problematik i en klass när hon 

talar om särskolan.  Hon tycker dock det är viktigt att särskolan inte separeras från grundskolan, 

då det är en stor fördel att de kan lära av varandras olikheter. Detta kan även ses i Martins (SL) 

svar, han visar en tydligare uppfattning om att det är grundskoleeleverna som har störst nytta av 

det i livet och detta kan tolkas som att han menar att de i samhället kan visa större respekt och 

förståelse för människors olikheter även senare i livet. 

Uppdelning av klassen 

De flesta intervjupersonerna ser det som en fördel att ibland dela upp klassen utifrån elevernas 

olika förutsättningar och behov. Eva (L) anser att elever som behöver extra stöd ska få möjlighet 

att gå i mindre grupper, men hon ser det som svårt att få till det schematekniskt. Eva (L) har inte 

tillgång till någon resurspersonal i klassen och hävdar att det är nödvändigt för att lättare kunna 

hinna med alla elevers olika behov. Annelie (L) beskriver att vissa barn behöver extra stöd och 

tid. I klassen finns det en assistent som gör det möjligt för Annelie (L) att gå iväg med de elever 

som behöver extra stöd. Annelie (L) ser inte denna lösning som exluderande, hon menar att dessa 

elever får möjlighet att i sin egen takt få förståelse för något. Monika (SP) tycker även hon att det 

är positivt med en uppdelning, till exempel när vissa elever med svårigheter måste jobba mer 

praktiskt för att få en ökad förståelse för det teoretiska. Hon uppfattar liksom Annelie (L) att 

denna typ av enskild undervisning inte är exkludering. Monika (SP) menar att exkludering är när 

eleverna inte befinner sig tillsammans med andra i gemenskapen. Att specialpedagogen tar ut 



 
 

27 
 

eleven för att arbeta med olika material, som inte går att arbeta med i större grupp, betyder inte 

att eleven har blivit exkluderad anser Monika (SP). Berit (SL) och Martin (SL) är inne på samma 

spår som de andra intervjupersonerna. Berit (SL) menar att det är en nödvändighet att dela upp 

elever så att de får känna att de kan göra sin röst hörd, där deras kunskap kommer fram och där 

de inte känner sig hämmade i sin inlärning på grund av att det finns andra i klassen som kommit 

längre i utvecklingen. Martin (SL) menar att det i särskolan är vanligt att man delar upp i grupper 

och jobbar enskilt med eleverna och ser detta som positivt för dessa elever.  

     Jenny (L) anser att en uppdelning i speciella undervisningsgrupper är individuellt när det gäller 

elevernas olika förutsättningar och behov. Hon kan se både för- och nackdelar med det. Det som 

är bra menar Jenny (L) är att mycket fokus läggs på eleven som behöver stöd, detta är svårare i en 

”vanlig klass”. En nackdel kan vara att eleven tappar en stor social del av att gå i en mindre 

grupp. Jenny (L) har tidigare jobbat på en resursskola och upplevde att det blev en väldigt 

skyddad värld för dessa elever.  
 

[… ]Visst att de har otroligt mycket personal omkring sig och det blir väldigt omhuldat, och 

ombäddat. Det blir en väldigt skyddad värld, skyddad verkstad skulle jag säga. Mycket personal, 

väldigt omhuldat och jag är lite rädd för…så kan det inte vara hela livet…hur blir det när man 

kliver utanför den här skolans värld? (ur intervju med Jenny)  

 

Jenny (L) berättar att det var mycket personal på resursskolan och personalen såg till att vara där 

innan eleverna misslyckades. Jenny (L) menar att det inte är så i verkliga livet, alla människor 

misslyckas ibland. Martin (SL) menar även han att man inte ska hjälpa särskoleelever för mycket 

utan tillåta dem att misslyckas. Han kopplar detta till hur eleverna blir en del av gruppen. Alltså 

kan man se det som att han anser att eleverna självständigt ska få möjlighet att skapa relationer 

med andra människor utan att en vuxen lägger sig i. Berit (SL) som arbetar i en särskoleklass 

beskriver att det är en annan personaltäthet än i en vanlig klass, vilket gör att det finns utrymme 

att dagligen sitta enskilt med var och en av eleverna. Detta kan man tolka som att det i Berits (SL) 

särskoleklass inte finns lika mycket utrymme för dessa elever att misslyckas, då det ständigt finns 

en lärare i närheten som förhindrar ett misslyckande. Det behöver inte alls vara så, men om man 

kopplar det till Jennys (L) svar så kan man dra en slutsats om att i och med den personaltäthet 

som finns i Berits (SL) klass är det mindre risk att barnen misslyckas och Jenny (L) ser detta som 

problematiskt då det inte fungerar så i det verkliga livet. Det går att tolka det som att Berit å 

andra sidan inte verkar se denna aspekt av problematiken kring personaltätheten i klassen. Hon 

uppfattar det som positivt med mycket personal i klassrummet. Berit (SL) menar alltså att mycket 

fokus läggs på varje enskild elev precis som Jenny (L) beskriver det och båda ser det som positivt, 

men Jenny (L) kan dock se en annan sida av den individualiserade undervisningen. Hon menar att 

den sociala delen hämmas, detta visas inte i Berits (SL) intervjusvar. Berit (SL) uppfattar 

uppdelning som viktigt vid själva inlärningstillfället och anser att särskoleeleverna genom att 

inkluderas i vissa situationer får lära sig mycket av grundskoleeleverna. Det går att utläsa ur Berits 

(SL) intervjusvar att hon antar en annan ståndpunkt än Jenny (L), där hon menar att det ibland är 
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bättre att elever med funktionsnedsättning får gå i en särskoleklass, då det kan bli jobbigt för dem 

att gå tillsammans med elever i den ”vanliga klassen”. Berit (SL) menar att den sociala delen med 

kamratskap kan skapa problematik hos eleven i behov av stöd i en vanlig grundskoleklass. Det 

kan vara svårt för eleven att skapa kamratkontakter i den ”vanliga klassen”.   

     Flera av intervjupersonerna tycker att det är positivt att ibland kunna dela upp i 

undervisningsgrupper utefter elevernas förutsättningar och behov, bara det finns tillräckligt med 

resurser. Eleverna ska få möjlighet att träna på det som de har svårigheter med och detta kan 

behöva göras i mindre grupp. Några av intervjupersonerna framhåller att denna lösning inte är 

exkluderande. Jenny (L) och Berits (SL) svar går att ställa mot varandra. Av dessa framgår att de 

har olika tankar kring uppdelning av klassen.  

Uppfattningar om inkluderande strategier  

Två av lärarna, Eva och Jenny uppfattar rutiner och struktur i klassen som strategi för att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen. Eva (L) menar att 

det är viktigt att barnen känner sig trygga i rutinerna så att ett lugnt klimat kan infinna sig. I och 

med det lugna klimatet skapas en trygghet i klassrummet, vilket gör att tid kan läggas på 

gruppsamtal som stärker gemenskapen istället för att lägga tid på disciplinära åtgärder. Kopplat 

till rutiner menar Jenny (L) att det är viktigt att man som lärare håller fast vid det man säger, att 

man är tydlig och har ett tydligt ledarskap. Monika (SP) nämner också lärarens ledarskap när hon 

pratar om strategier, att läraren måste visa barnen vem som leder gruppen och att man har ett 

tydligt ledarskap. Utifrån intervjupersonernas uppfattningar kan man urskilja att de upplever att 

rutiner och strukturer i klassrummet skapas om läraren har ett tydligt ledarskap och visar eleverna 

vem som leder gruppen. Det kan tolkas som att de upplever att strukturer och rutiner beror på 

hur läraren är i sitt ledarskap. Hur läraren är i sin ledarroll och hur denna strukturerar upp sin 

undervisning är utgångspunkten för om det skapas struktur och rutiner. 

     Monika (SP) nämner lärarens tydliga ledarskap i relation till att det samtidigt är viktigt att ha 

kul tillsammans med barnen. Berit (SL) nämner också att man ska ha roligt tillsammans, men hon 

menar att detta är grunden för att skapa en god gemenskap. Berit (SL) upplever att en viktig 

strategi för att inkludera elever i behov av särskilt stöd är att försöka skapa en god gemenskap i 

gruppen och få eleverna att känna en grupptillhörighet. Precis som Eva (L) och Berit (SL) så 

nämner Tina (L) gemenskap. Eva (L) beskrev tidigare att gruppsamtal stärker gemenskapen. Tina 

(L) uppfattar att en inkluderande strategi är att stärka gruppen genom gemensamma aktiviteter 

och upplevelser och därmed skapa en gemenskap. Även Martin (SL) nämner att det är viktigt att 

ha roligt tillsammans utanför klassrummet och åka på utflykter och där arbeta med 

gruppsammansättningen. En viktig strategi för dessa intervjupersoner verkar vara att stärka 

gemenskapen i gruppen genom att ha roligt tillsammans och genom stärkande gruppaktiviteter. 

Att de poängterar att en god gemenskap är en viktig strategi för att inkludera elever i behov av 
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stöd är intressant eftersom det är en avgörande del av definitionen om en person känner sig 

inkluderad eller inte.  

Flera av intervjupersonerna nämner trygghet när de ska beskriva sina strategier. Jenny (L) 

uppfattar att miljön spelar en stor roll för om det skapas en trygghet i gruppen. Jenny (L) anser 

att det kan vara bättre att låta miljön vara som den är istället för att möblera om för att skapa 

trygghet. Tina (L) däremot tycker att det kan vara väsentligt att möblera om för att skapa en 

bättre arbetsmiljö för eleverna. Monika (SP) pratar om att barnen ska känna sig trygga i gruppen 

och att man ska arbeta för en trygg miljö. De har skilda uppfattningar om möbleringens roll som 

inkluderande strategi.  Detta kan tolkas som att möbleringen är av mer eller mindre vikt beroende 

på gruppens behov och den sociala kontext som de befinner sig i. 

Två av intervjupersonerna nämner beröm och positiv feedback som strategi för att inkludera 

elever i behov av särskilt stöd. Jenny (L) anser att det gäller att hjälpa eleverna att hitta strategier 

när de misslyckas för att sedan lyfta dem när de lyckas. Jenny (L) tycker att det är viktigt att ge 

positiv feedback för att stärka eleverna. Även Monika (SP) tycker att beröm och positiv 

förstärkning är något som man ska använda sig av, för att elever i behov av särskilt stöd inte ska 

känna sig sämre än de andra. 

Arne (SP) och Martin (SL) upplever arbetet med elevernas självständighet som en 

inkluderande strategi. Arne (SP) arbetar med elevernas självständighet när de kommer till honom 

i en mindre undervisningsgrupp eller vid enskilt arbete. I början får eleverna mycket hjälp med 

små saker där de försöker träna in delar av undervisningen som de behöver, t.ex. hitta rätt sida i 

boken eller läsa frågor och svara på uppgifter. Målet med deras arbete hos honom är att eleven 

ska bli så pass självständig att de även klarar uppgifterna i den ordinarie klassen. Även Martin 

(SL) nämner att han försöker arbeta med särskoleelevernas självständighet och inte hjälpa dem 

för mycket i en blandad grupp med grundskoleelever så att de ska få lättare bli en del av gruppen. 

      Annelies (L) upplever att en viktig strategi för att inkludera alla elever i den gemensamma 

undervisningen är genom att prata med alla elever om att alla är olika och att alla har olika behov 

som även kräver olika stödåtgärder.  
 

Jag försöker lära dem att förstå att det inte är rättvist att alla får lika utan det är rättvist att alla får 

det alla behöver.” (ur intervju med Annelie) 

 

Det är svårt för många elever att förstå, de tycker det är orättvist om någon elev t.ex. får sitta och 

rulla med en boll för att kunna koncentrera sig. Samtidigt ser de att det kan ge negativa 

konsekvenser om Annelie (L) tvingar en elev att göra precis som alla andra. Även om eleverna i 

klassen tycker att det är orättvist så är de duktiga på att acceptera att klasskamraterna ibland 

kräver ”orättvisa” stödåtgärder. Enligt Annelie (L) är barn väldigt uppmärksamma och märker 

om det finns problem, därför är det dumt att dölja problematiken i klassen utan istället prata om 

det.  Även Martin (SL) anser att det är viktigt med ärlighet och att prata om elevernas olika 

behov. Om elever i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den gemensamma undervisningen så 
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måste man försöka förklara för alla om elevers behov så att de andra eleverna kan få en förståelse 

och respekt för elever i behov av särskilt stöd. Jenny (L) poängterar också ärlighet mot eleverna 

som något viktigt och att låta alla elever ha sina enskilda behov. Precis som Annelie (L) så menar 

Jenny (L) att om en elev får och behöver göra på ett visst sätt så betyder det inte att alla i klassen 

får det. Hon poängterar att alla i klassen måste ha en förståelse för att alla har olika behov. Det 

framkommer att Annelie (L) Jenny (L) och Martin (SL) upplever att en ärlighet gentemot eleverna 

och att man pratar om att alla människor är olika som har olika behov är en viktig strategi i 

inkluderingsarbetet. Genom att vara ärliga och inte dölja att det finns en problematik i klassen så 

kan en öppenhet och förståelse hos eleverna skapas. 

     Det är bara Martin (SL) som nämner som strategi att ge elever i behov av särskilt stöd ett 

försprång genom att arbeta med deras förförståelse innan t.ex. ett temaarbete eller studiebesök. 

Exempel på detta försprång är att träna in nya begrepp. Enligt Martin (SL) skapas då bättre 

förutsättningar för att de ska få ut något av arbetet eller besöket.  

     Flertalet av intervjupersonerna nämner gemenskap och trygghet när området inkluderande 

strategier behandlas under intervjun. Eva (L), Tina (L) och Berit (SL) nämner gemenskap, medan 

Eva (L), Jenny (L) samt Monika (SP) nämner trygghet. Även om de nämner begreppet i olika 

sammanhang så kan det tolkas som att de uppfattar dessa två begrepps innebörd som viktiga att 

sträva emot för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen. 

Strategier som framkommit för att inkludera elever i behov av särskilt stöd är: struktur och 

rutiner i klassrummet, lärarens tydliga ledarskap, skapa en gemenskap genom att ha roligt 

tillsammans och gruppstärkande aktiviteter, tänka på miljön och möbleringens roll för trygghet 

och arbetsro, ärlighet och föra en dialog gentemot eleverna kring klassens olikheter och behov, ge 

beröm och positiv förstärkning, arbeta upp elevens självständighet samt ge elever förförståelse 

kring ett ämne. Det framkommer således att intervjupersonerna använder sig av flera olika 

strategier för att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Detta kan tolkas som att det finns 

delade meningar i hur man inkluderar elever i behov av särskilt stöd. Det framkommer att flera 

intervjupersoner nämner liknande strategier men i olika sammanhang trots att de inte tillhör 

samma yrkeskategori. 

Uppfattningar om specialpedagogiska insatser i förhållande till inkludering 

Alla de intervjuade lärarna uppfattar de specialpedagogiska insatserna som något positivt för att 

insatserna finns för de elever som behöver extra stöd. Eva (L) tycker att insatserna är bra för att 

man ibland som ensam lärare känner att det är svårt att hinna med att hjälpa vissa elever med 

individuellt stöd bland alla andra i klassrummet. Jenny (L) beskriver att hon kan se ett resultat av 

de specialpedagogiska insatserna.  Annelie (L) anser att om specialpedagogiska insatser ska bli bra 

så borde lärare och specialpedagoger diskutera mer kring elevernas problematik och stödåtgärder, 

då kan Annelie (L) samtidigt lära sig av specialpedagogens metoder för att kunna hjälpa eleven 

som behöver det i klassrummet. Annelies (L) erfarenhet är dock att den tiden inte finns för 
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samtal och diskussion med specialpedagogen. Eva (L) upplever ibland att insatserna kan kännas 

avbrytande i den ordinarie undervisningen, t.ex. under en genomgång när specialpedagogen 

kommer och tar ut eleverna för att ge enskilt stöd. 

      Både Annelie (L) och Jenny (L) upplever att de inte har någon inblick alls i elevernas arbete 

hos specialpedagogen. Båda uttrycker en önskan om att specialpedagogen borde komma till 

klassrummet oftare och hjälpa de barn som behöver istället för att eleverna går iväg.  
 

Jag önskar att specialpedagogen är med i klassrummet lite oftare och att man även där försöker 

jobba inkluderande” (ur intervju med Jenny) 

 

Annelie nämner igen att hon då skulle kunna få möjlighet att se och lära sig av specialpedagogens 

metoder, det skulle ske ett utbyte inom klassrummet. Hon påpekar också att man skulle bli kvitt 

det här med att eleverna kan känna sig utpekade av att gå iväg. Det verkar som att lärarna tycker 

att det är bra att specialpedagogiskt stöd finns, men att de har synpunkter på hur  

specialpedagogiskt stöd genomförs i skolan. Detta kan tolkas som att de upplever att stödet och 

insatserna borde användas på ett annat sätt i verksamheten för att de ska kunna bli mer delaktiga 

och få en inblick i specialpedagogens arbete med eleven samt att eleven blir mer inkluderad i 

klassen.  

     Martin (SL) upplever att det inte finns någon tydlig gräns på vad som är skillnaden mellan 

vanlig pedagogik och specialpedagogik. Men han menar dock att specialpedagogik är mer inriktad 

på den enskilda individens behov och kunskapsmål. Monika (SP) anser att det är nödvändigt med 

specialpedagogiska insatser när eleven behöver träna på något speciellt. Till skillnad från Jenny 

(L) och Annelie (L) så tycker hon inte att det går att ha färdighetsträning i större grupp (om 

specialpedagogen skulle komma till klassrummet), utan att man måste ta ut eleverna från 

klassrummet och arbeta enskilt eller i mindre grupp. Arne (SP) uttrycker att han inte skulle ha 

något emot att arbeta med eleverna i klassrummet men att det då (precis som Monika uttrycker) 

skulle bli svårare att träna och utveckla speciella delar av undervisningen som enskilda elever 

behöver utveckla. Arne (SP) upplever att han gör mer nytta genom att ta ut enskilda eller grupper 

av elever till hans arbetsrum. Att specialpedagogerna anser att de bättre gynnar eleverna om de tar 

ut dem i särskilda undervisningsgrupper och arbetar på det sätt de redan gör medan lärarna har 

synpunkter på de specialpedagogiska insatserna är en intressant aspekt. Detta kan tolkas som att 

de är oense om hur specialpedagogik bör bedrivas. 

     Enligt Berit (SL) handlar insatserna om en fördjupning och ett omhändertagande i 

undervisningstillfället. Berit (SL) och Martin (SL) menar att de specialpedagogiska insatserna inte 

används på samma sätt i deras verksamhet som den används i grundskolan. I särskolan har de en 

annan personaltäthet och det finns större möjligheter till att hjälpa eleverna enskilt. Arne (SL) 

menar att målet med insatserna är att hjälpa eleverna så att de bättre klarar av den ordinarie 

undervisningen och att de någon gång helt ska gå tillbaka till den ordinarie undervisningen. Detta 
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kan tolkas som att det har en annan användning för specialpedagogiska insatser i grundskolan där 

läraren kan behöva stöd och hjälp för att hinna med elevers individuella behov.  

Uppfattningar om lärares och specialpedagogers roller i arbetet för inkludering 

Jenny (L), Monika (SP) och Berit (SL) nämner alla lärarnas ansvar när de ska beskriva rollerna i 

arbetet med att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Jenny (L) anser att läraren har det 

övergripande ansvaret och står för det organisatoriska och undervisningen, Monika (SP) anser att 

det är läraren som har det största ansvaret för att inkludera dessa elever. Berit (SL) beskriver att 

inkludering handlar mycket om hur läraren organiserar undervisningen för att skapa en 

gemenskap, är lärare inte bra på detta så finns det en risk att eleven hamnar i ett utanförskap i den 

vanliga klassen. Det framgår i Berits (SL) svar att hon har elever i behov av särskilt stöd i åtanke, 

att det är viktigt att läraren kan skapa en gemenskap i gruppen för att inkludera de barn som kan 

anses som ”annorlunda” av de andra barnen. Martin (SL) anser dock att alla verksamma på hela 

skolan har ett ansvar för att arbeta med inkludering, och det här ansvaret skulle bli lättare att ta 

om alla hade ett tydligt uppdrag från rektorn. Han anser att alla de inkluderande idéerna måste 

fram och alla borde känna ett ansvar för att skapa ett forum för eleverna att träffas utanför 

skolformernas gränser. Detta kan förstås som att flera anser att det främst är läraren som har det 

största ansvaret att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen, 

till skillnad från Martin (SL) som upplever att alla har lika stor roll i det inkluderande arbetet. 

 Enligt Eva (L) arbetar specialpedagogen med samma saker som lärare, men mer specifikt på 

det som eleven behöver träna på, t.ex. läsning. Som lärare tar man kontakt med specialpedagogen 

om man märker att en elev behöver mer hjälp, sen är det specialpedagogen själv som planerar 

och utför stödåtgärderna. Arne (SP) bekräftar det Eva (L) berättar, han anser att rollen som 

specialpedagog är att hjälpa eleven med delar som behöver tränas lite mer utförligt, ett arbete 

som läraren inte hinner i klassrummet. Annelie (L) anser att hennes roll som lärare är att upptäcka 

om det finns ett behov av stöd, specialpedagogens roll är att tillgodose elevens särskilda behov 

och helst informera läraren om deras arbete. Tidigare i intervjun kring temat Specialpedagogiska 

insatser så nämnde Annelie (L) att hon inte alls var insatt i det arbete som eleven utförde hos 

specialpedagogen. Detta uttalande om att hon tycker att specialpedagogen ska informera läraren 

om deras arbete kan tolkas som en önskan att hon vill ha mer information från specialpedagogen 

och även ett samarbete. 

  Flera av intervjupersonerna nämner specialpedagogernas kompetens i relation till lärarnas. 

Både Jenny (L) och Berit (SL) menar att specialpedagoger har och bör besitta en annan 

kompetens än lärarna. Berit (SL) menar att en specialpedagog egentligen är som en lärartjänst 

men att kompetensen skiljer dem åt. Jenny (L) tycker det är svårt att veta hur man ska använda 

specialpedagogens kompetens: 
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Ofta är det så att specialpedagogen går i väg med de barn som behöver extra stöd. (ur intervju med 

Jenny) 

 

Jennys (L) svar kan tolkas som att hon har svårt att använda sig av specialpedagogens kompetens 

eftersom de oftast går i väg med de elever som behöver extra hjälp. Även hon uttryckte en 

önskan precis som Annelie (L) under temat Specialpedagogiska insatser om att specialpedagogen 

borde vara med i klassrummet lite oftare, och även där arbeta för inkludering.  

     Jenny (L) nämner att en specialpedagog ”kliver in” med sin kompetens genom att stödja 

läraren. Även Tina (L) ser specialpedagogen som ett stöd för att kunna hantera olika svårigheter 

som finns i klassen. Men hon uttrycker att det ibland kan vara svårt att ta hjälp utifrån av en 

specialpedagog. Hon tycker det kan låta och verka lätt när de beskriver hur man ska arbeta men 

att det i realiteten är mycket mer komplext. Även Monika (som själv arbetar som specialpedagog) 

beskriver att hon samarbetar med lärare i form av att ge råd och stöd. Arne (SP) nämner också att 

han ger råd och stöd till lärare, men han upplever att det inte är så många lärare som vill ta emot 

några råd. Han poängterar att han inte talar om för någon hur de ska arbeta utan mer för en 

dialog med lärare där man utbyter förslag och idéer på hur man bäst kan stötta eleven. Eva (L) 

känner dock inte att specialpedagogen har som en bestämd rådgivande roll mot lärarna eller ett 

pedagogiskt stöd kring lärarnas undervisning. Precis som Arne (SP) beskriver så anser Eva (L) att 

stödet mer uttrycks i att man för ett samtal vid behov som kollegor om elevers problematik, men 

om Eva (L) skulle behöva stöd kring någon elev så känner hon att hon kan kontakta 

specialpedagogen. 

        Detta kan tolkas som att de flesta av intervjupersonerna anser att specialpedagogens roll är 

att stödja läraren i det inkluderande arbetet för att läraren ska kunna tillgodose de olika behoven 

på bästa sätt, medan läraren har det största och viktigaste ansvaret för att inkludera elever i behov 

av särskilt stöd i den gemensamma undervisningen. Här skiljer sig Martin (SL) från de andra 

intervjupersonerna eftersom han är den enda som uttrycker att alla verksamma i skolan har lika 

stor roll i inkluderingsarbetet. Detta arbete skulle enligt Martin (SL) underlättas om de 

verksamma fick ett tydligare uppdrag från skolans rektor. Att inte alla uttrycker sig som Martin 

(SL) tyder på att det blir svårt för alla att känna ett lika stort ansvar i arbetet mot inkludering.  
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Diskussion 

I denna del kommer vi föra en diskussion om de resultat vi kom fram till i vår analys kopplat till 

den tidigare forskningen och det fenomenografiska perspektivet som tidigare presenterats i 

litteraturöversikten. Diskussionen är uppdelad i sex områden som är relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar som underlättar för att kunna följa med i diskussionens innehåll.  

Inkluderande undervisning - ett komplext fenomen 

Nilholm och Göransson (2013, s. 14-15) menar att det kan vara svårt för skolor att veta hur man 

ska jobba för en inkluderande klassrumsmiljö, då det finns oklarheter om inkluderingsbegreppets 

betydelse. Den vanligaste uppfattningen menar Nilholm och Göransson (2013, s.11) är att 

inkludering handlar om hur skolan ska försöka undvika särlösningar och speciella 

undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd (Nilholm & Görasson, 2013, s.11). Flera 

av intervjupersonerna antyder att de tycker att begreppet inkludering är väldigt brett. De flesta 

intervjupersoner anser att inkludering syftar till att elever i behov av särskilt stöd ska kunna gå i 

en vanlig klass istället för i speciella grupper eller skolor. Särskollärarna menar att inkludering kan 

handla om samverkan mellan grundskolan och särskolan. Det framgår att man kan tänka på 

många olika sätt kring begreppet inkludering och det kan vara svårt för verkssamma inom skolan 

att veta hur man ska jobba då det finns oklarheter i begreppets betydelse hos intervjupersonerna. 

Är eleverna i särskolan till exempel inkluderade genom en samverkan med grundskoleeleverna, så 

som särskollärarna menar eller är det så att dessa elever exkluderas i och med att de går i speciella 

undervisningsgrupper?  Enligt särskollärarna finns en risk att elever i behov av särskilt stöd 

känner ett utanförskap om man endast placerar dem i en grundskoleklass. Det krävs mer av 

pedagogerna än att endast tänka på placeringen av eleven för att en inkludering skall ske. Det 

måste finnas ett gott syfte till varför man försöker inkludera, det viktiga är att det ska gynna 

eleverna. Detta ser vi att särskollärarna är väl medvetna om vilket är positivt i den bemärkelsen 

att de är lyhörda och försöker undvika misslyckade inkluderingsförsök. Det gäller att se allt i sin 

kontext och inte bara anta att det bästa för eleven i behov av särskilt stöd är att placeras i en 

grundskoleklass.  Denna problematik med att placera elever i behov av särskilt stöd i en vanlig 

grundskoleklass kan kopplas till Brodin och Lindstrand (2007, s. 258) som skriver att det inte sker 

en integrering i och med att eleverna med funktionsnedsättning placerades i en klass där 

majoriteten är utan funktionshinder. Det krävs att eleven uppfattas som en naturlig del av klassen 

och känner en gemenskap med de andra eleverna för att eleven ska vara integrerad (Brodin och 

Lindstrand, 2007 s. 258).  
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     En tanke som väcks är om det skulle bli tydligare för verksamma inom skolan hur man arbetar 

mot inkludering om inkluderingsbegreppets innebörd skrevs ut i styrdokumenten, då kan 

medvetenheten öka och arbetet mot ett gemensamt mål uppstå. 

     Av intervjuerna framgår det att resurser i form av extra personal var väsentligt för att kunna 

arbeta för en inkluderande undervisning och ha kvar alla elever i klassrummet. Behovet av 

resurser kan påverkas av hur klassrummets verksamhets organiseras. Är läraren bra på att 

organisera så uppstår det kanske inte ett behov av extra personal. Läraren kan behöva se över och 

omarbeta sin organisering innan extra personal sätts in. 

Olikheter som en tillgång 

Syftet med inkluderingsarbetet i skolan är att eleverna redan i de tidiga åldrarna ska lära sig om 

och möta den naturliga variationen av människors olikheter. Detta för att bidra till en 

samhällsutveckling där man accepterar och respekterar variationen av människor, som blir en 

naturlig utgångspunkt för att vara tillsammans i samhället (Persson & Persson, 2012, s. 22). I det 

empiriska materialet uppvisas det att de flesta intervjupersoner ser olikheter som någonting 

positivt, att elever kan lära av varandra och att man inte ska samla elever med liknade problematik 

i samma rum. Denna enighet bland intervjupersonerna kan ses som att skolan jobbar för att 

olikheter berikar gemenskapen vilket är bra för samhällsutvecklingen och ingår i en strävan mot 

en inkluderande skola. Det är viktigt att olikheter och variation blir en naturlig del i skolan så att 

eleverna även i samhället respekterar varandras olikheter.  

     Martin (SL) hade en intressant synpunkt där han menade att grundskoleeleverna har en stor 

nytta av att lära om elevers olikheter, främst av elever i behov av stöd, för att visa en större 

respekt och förståelse för alla människor i samhället, detta kan ses som en viktig tankegång då det 

handlar om samhälles framtid och hur människor behandlar varandra.  

Uppdelning av klassen – en nödvändighet 

De flesta lärare ser en fördel med att ibland kunna dela upp klassen utefter elevers olika 

förutsättningar och behov. Några av intervjupersonerna menar att det inte är exkluderande att ta 

ut elever för att de behöver extra stöd, utan att det ibland är nödvändigt att ta ut eller ha speciella 

undervisningsgrupper för att ge vissa elever stöd och hjälp i inlärningen. 

     Genom att låta elever i behov av särskilt stöd gå i speciella undervisningsgrupper kan man 

lägga mycket fokus på eleven och individualisera undervisningen. Båda specialpedagogerna som 

medverkar i studien ser att man måste arbeta individuellt med barnen i behov av särskilt stöd och 

menar att det är svårt att göra detta i den gemensamma undervisningen. Haug (1998, s. 15) 

skriver att i det kompensatoriska perspektivet är målet att barnet ska försöka nå den nivå som 

andra barn ligger på genom särskilda undervisningsformer (Haug, 1998, s. 15). Detta kommer till 

uttryck i specialpedagogernas syn, men huruvida de arbetar enbart utifrån ett arbetssätt som kan 
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kopplas till den kompensatoriska synen är svårt att säga, eftersom de även talar väldigt gott om 

den inkluderande undervisning och att det är en fördel att alla lär av varandra i en gemenskap, 

man skulle därför kunna säga att det finns ett dilemma över hur man ska jobba med 

specialpedagogiska insatser.  Nilholm (2005, s.127) framhåller att det kritiska perspektivet på 

specialpedagogik ofta handlar om klassrumssituationen och alla elevers rätt att vara en del av den 

ordinarie verksamheten. Enligt Nilholm (2005, s. 124) finns det inget enkelt sätt att lösa 

specialpedagogiska frågor på. Det finns ett dilemma över om eleverna ska kompenseras så att de 

senare kan följa den ”vanliga undervisningen” eller om de ska få delta i den vanliga 

undervisningen direkt. Detta dilemma kan vi bland annat se i specialpedagogernas intervjusvar.  

     Att mycket fokus läggs på eleverna när de går i speciella undervisningsgrupper genom en hög 

personaltäthet kan ses som en fördel enligt vissa intervjupersoner, men Jenny (L) kan även se 

nackdelar med detta. Hon menar att eleverna tappar en stor social del i och med den skyddade 

värld de befinner sig i och att det inte fungerar på samma sätt i det verkliga livet. Även Martin 

(SL) tar upp denna aspekt och vi kan därmed se att både lärare i grundskolan och särkollärare kan 

ha liknande tänk även om de jobbar med olika verksamheter. En aspekt av att många 

intervjupersoner tycker att det ibland är bra med en uppdelning är om det krävs för elevens  

individuella lärande, men att det då sker i enstaka fall och inte i beständiga grupperingar där 

eleverna kan tappa den sociala förmågan. Det kan alltså vara så att intervjupersonerna ställer sig 

emot fasta grupperingar, men anser att det i vissa lägen kan behövas speciella insatser för elever i 

behov av särskilt stöd. Det går att tolka som att det är viktigt att lärare är uppmärksamma på när 

en uppdelning krävs för att det ska gynna enskilda elever. Det är viktigt att man inte skapar en 

uppdelning där eleven börjar känna ett utanförskap, då detta kan få negativa konsekvenser för 

elevens självkänsla.  

Inkluderande strategier  

I Nilholm och Alms studie (2009, s. 243-245) användes tre kriterier för att analysera hur 

inkluderande klassrummen var. Två av kriterierna; om eleverna var en del av den sociala 

gemenskapen i klassrummen samt kriteriet om elevens lärandemiljö i klassrummet kan kopplas 

till vår empiri. Det första kriteriet kan kopplas till fyra intervjupersoners uppfattningar om 

strategier, de nämner att det är en viktig strategi att skapa en gemenskap i gruppen genom att ha 

roligt tillsammans och genomförandet av gruppaktiviteter. Kriteriet om elevers lärandemiljö i 

klassrummet kan kopplas till tre intervjupersoners uppfattningar om strategier som nämner 

miljön och möblering i klassrummet. Vi konstaterade att flera av intervjupersonernas 

uppfattningar om inkluderande strategier kunde kopplas till forskningsbaserade lärandestrategier 

och man kan tolka det som att de utövar och arbetar på ett inkluderande sätt, även om de kanske 

inte är medvetna om det själva. 

       I Nilholm och Alms studie (2009, s. 246-247) har man tagit fram sex olika strategier som 

lärarna använder sig av för att skapa en gemensam lärandemiljö där man ser olikheter som en 
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tillgång. Av dessa kan fyra helt eller delvis kopplas till vår empiris strategier och arbetssätt, dessa 

är: 1) ha tydliga ramverk i form av grundregler som gäller för gruppen, ha en tydlig planering över 

skoldagen och agera direkt när problem uppstår, 2) skapa gruppaktiviteter för att stärka den 

sociala processen och lärandet, 3) ha inkluderande samtal och diskussioner i grupp, 4) utöva 

positiv feedback. Även Persson och Perssons studie (2012, s. 188-123) har uppmärksammat 

lärarnas arbete med eleverna i klassrummet och har tagit fram åtta strategier av lärararbetet som 

anses viktiga för inkludering. Av dessa kan fyra kopplas till vår studies empiri, dessa är: 1) 

auktoritativt ledarskap som kännetecknas av värme och stöd, 2) uppmärksamma det som är 

positivt hos eleverna, 3) lektionens struktur är tydliga för eleven, 4) kollektiva samtal. Vi vill 

påpeka att vi inte följer samma numrering som de egentliga studierna, utan vi har gjort nya under 

detta avsnitt för att du som läsare tydligare ska se vilka strategier som kopplas till vår empiri. 

Andra strategier intervjupersonerna nämnde men som inte kunde kopplas till den tidigare 

forskningen i vår studie är: ärlighet gentemot eleverna om elevernas behov, arbeta upp elevens 

självständighet samt ge eleverna förförståelse kring ett ämne för att skapa bättre förutsättningar 

för dem. Detta tyder på att det finns många uppfattningar om vad inkluderande strategier är och 

att det finns många olika sätt att arbeta med inkludering i skolorna. Det behöver inte betyda att 

ett arbetsätt är bättre än det andra, utan att man får anpassa sig till den verksamhet som läraren 

befinner sig i och använda de strategier som fungerar där. 

     Att flera av den tidigare forskningens strategier kan kopplas till vår empiri tyder på att fler av 

intervjupersonerna är medvetna om hur man kan arbeta inkluderande får att få med alla elever 

med olika behov i den gemensamma undervisningen. Även att ordet gemenskap kommer upp 

flera gånger när de nämner strategier för att inkludera elever kan tolkas som att de förstår 

innebörden av begreppet. Brodin och Lindstrand (2007, s. 258) menar nämligen att det krävs att 

eleven uppfattas som en naturlig del av klassen och känner en gemenskap med de andra eleverna 

för att vara inkluderad. 

Specialpedagogiska insatser – ett dilemma 

Alla lärare i vår empiri är positivt inställda till specialpedagogiska insatser. Några menar att 

insatserna kan hjälpa elever som är i behov av extra stöd, som läraren inte hinner med i 

klassrummet. Det som lärarna beskriver känns igen i det Nilholm (2003, s. 11) menar att 

specialpedagogik som verksamhet förknippas med barn som betecknas vara “i behov av särskilt 

stöd” och det Persson skriver i sin avhandling (1997, s. 3-4) att det är svårt att definiera 

specialpedagogik men att det brukar beskrivas som en funktion då den vanliga pedagogiken inte 

räcker till.  

     En intressant aspekt är att alla lärare uppfattar specialpedagogiska insatser som något positivt 

men att de upplever att stödet borde genomföras på ett annat sätt i verksamheten, medan 

specialpedagogerna uttrycker att de arbetar bäst på det sättet de redan gör med enskilda elever. 

Detta visar att det finns en skillnad i uppfattningar om specialpedagogiska insatser mellan lärare 
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och specialpedagoger. Att lärarna har synpunkter på de specialpedagogiska insatserna kan kopplas 

till det kritiska perspektivet inom forskningen. I det kritiska perspektivet kan synpunkterna enligt 

Nilholm (2005, s. 128) handla om att man vill utmana skillnaden mellan pedagogik och vanlig 

specialpedagogik. Han anser också att kritiken inom perspektivet ofta handlar om elevers rätt att 

vara en del av den ordinarie undervisningen. Det handlar inte alltid om att vara kritisk till 

specialpedagogik i sig utan till vissa former av specialpedagogiska insatser (Nilholm, 2005, s. 128). 

Det är precis det som lärarna uttrycker i vår empiri, de har synpunkter och förslag på hur 

specialpedagogisk verksamhet kan utövas till skillnad från hur de ser ut i dagens skolverksamhet 

och inte till insatserna i sig som de är generellt positiva till.  

     Specialpedagogernas tankesätt att ta ut eleverna från klassrummet för att kunna arbeta med 

deras enskilda behov kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet inom forskningen, som 

enligt Haug (1998, s. 15) innebär att individen ska få de resurser som behövs för att kunna stärka 

sina svaga sidor. Nilholm (2005, s. 126) hävdar att det kompensatoriska perspektivet förespråkar 

en mer segregerande undervisning där professionella har specialpedagogiska kunskaper om det 

avvikande (Nilholm, 2005, s. 126). Specialpedagogernas tankesätt kan även kopplas till det Brodin 

och Lindstrand (2007, s. 97) beskriver att specialpedagogik har stor koppling till individualiserad 

undervisning där det enskilda barnets förutsättningar och begränsningar står i fokus. I empirin 

framkom det att särskolan arbetar med specialpedagogik dagligen i sin verksamhet, då de har en 

högre personaltäthet och kan individualisera underviningen i högre grad än i grundskolan. 

      Det finns en oenighet bland yrkeskategoriernas uppfattningar kring specialpedagogiska 

insatser och vad de ska bidra till, om det är individens enskilda kunskapsmål som står i fokus eller 

de inkluderande processerna. Frågan är om det inte går att uppfylla elever i behov av särskilt 

stöds kunskapsmål även i klassrummet genom att använda sig av specialpedagogiska insatser där 

och samtidigt arbeta för att stärka gemenskapen. Specialpedagogerna kan ha en poäng med att 

det faktiskt är svårare att arbeta enskilt med en elev som behöver extra stöd inom en större 

grupp. I en klass kan läraren behöva ta itu med disciplinära åtgärder eller samtal i grupp om något 

som hänt på exempelvis raster, tid som tas ifrån elevens enskilda undervisning om denna skulle få 

stöd inom klassrummet av en specialpedagog. När eleven tas ut och arbetar tillsammans med en 

specialpedagog så kan man förstå att det oftast är en effektiv undervisningstid det handlar om.  

     Tidigare i studien har det framkommit att lärarna tycker att det är bra med en uppdelning vid 

vissa tillfällen, men samtidigt framhåller det kritiska perspektivet på specialpedagogik och att det 

därmed går att se att de intar ett dilemma perspektiv (att det finns olika lösningar av en situation). 

Det framkommer även att specialpedagogerna tycker att gemenskap är en viktig del men 

poängterar samtidigt att man behöver arbeta enskilt med elever, detta kopplas till det 

kompensatoriska perspektivet. Det går att se hur specialpedagogerna intar ett dilemmaperspektiv.  
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Inkluderingsarbetets roller – vem bär ansvaret? 

Enligt Lindqvist och Nilholm (2013, s. 85) så är det lärarens ansvar att skapa miljöer som stödjer 

eleven och det bästa vore om alla kunde se olikheter som en tillgång och nytta för varandra. De 

skriver även att det finns olika yrkesgrupper som kan ge särskilt stöd till elever, en av dem som 

ger stöd är specialpedagogen. Det Lindqvist och Nilholm (2013) skriver om känns igen i 

intervjupersonernas uppfattningar om rollfördelningen i arbetet mot inkludering, flera anser att 

specialpedagogens roll är att stödja läraren i det inkluderande arbetet för att läraren ska kunna 

tillgodose elevernas olika behov på bästa sätt, medan de anser att det är läraren som har det 

största och viktigaste ansvaret för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den gemensamma 

undervisningen. Martin (SL) är den intervjuperson som sticker ut från de andra, han anser att alla 

verksamma på skolan har lika mycket ansvar att arbeta med inkludering, alla borde känna ett 

ansvar för att skapa ett forum för eleverna att träffas utanför de olika skolformerna.  

     Detta kan tolkas som de flesta verksamma inom skolan är överens om vilka roller man har 

inom inkluderingsarbetet, men är det verkligen nödvändigt att ha denna uppdelning av ansvar 

eller skulle det vara bättre om specialpedagogen blev mer insatt i hur eleven fungerar i 

klassrummet genom att förflytta insatserna dit, samtidigt som läraren får en chans att bli mer 

involverad i arbetet som det extra stödet innefattar om elevens utveckling. Detta skulle kunna 

vara ett alternativ för att göra verksamheten mer inkluderande.  

     En intressant aspekt är om fler verksamma inom skolan antog en liknande tankegång som 

Martin (SL) uppvisar; att alla verksamma inom skolan kan ha en lika stor del i arbetet för 

inkludering, ingen ska ha eller känna mer ansvar för inkluderingsarbetet än någon annan. Frågan 

är då om inkluderingsarbetet skulle förbättras i skolorna, eller krävs det att någon särskild 

yrkeskategori inom skolan har det övergripanade ansvaret som ser till att inkluderingsarbetet 

fungerar och efterlevs? 
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Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka lärares, särskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

inkluderande undervisning samt vilka upplevelser de har av att inkludera elever i behov av särskilt 

stöd i den gemensamma undervisningen. Genom studiens resultat och analys kunde vi se att 

inkluderande undervisning är ett komplext fenomen som är svårt att definiera på ett enhetligt sätt 

av intervjupersonerna. Resurser sågs som en viktig aspekt för att kunna arbeta inkluderande i 

klassrummet. Flera av intervjupersonerna såg det som en fördel att ibland dela upp klassen 

utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, detta för att eleverna i behov av stöd ska få 

möjlighet att träna individuellt på de delar som behöver utvecklas. De flesta av 

intervjupersonerna såg olikheter i en grupp som någonting positivt och att elever kan lära av 

varandra.  

     Vi anser att inkludering och arbetet med elevernas kunskapsmål i vissa fall kan ställa sig emot 

varandra. För att eleven ska lyckas uppnå målen kan enskild träning vara nödvändig. Detta görs 

ofta utanför klassrummet i mindre grupper eller enskilt tillsammans med en specialpedagog eller 

annan lärare. Det har framgått i vår studie att forskare anser att inkludering sker först när den 

som ska inkluderas känner en gemenskap med de andra i gruppen. Att eleven ibland får gå iväg 

behöver inte betyda att eleven känner mindre gemenskap med sin ordinarie grupp. Ibland kanske 

den bästa lösningen är en segregerande åtgärd för en viss elev då de kan känna mer tillhörighet 

tillsammans med andra barn som är mer lika dem själva, till exempel i en särskoleklass. Det gäller 

att som lärare vara lyhörd för när och hur en inkluderande åtgärd kan fungera för eleven, och inte 

bara ”inkludera” eleven utan något relevant syfte med inkluderingen. Om eleven känner en 

gemenskap eller ej beror mycket på hur läraren organiserar och arbetar med 

gruppsammansättningen i klassrummet. Om yrkesverksamma i skolan inte har en organisatorisk 

medvetenhet kan detta medföra att elever i behov av särskilt stöd inte inkluderas på rätt sätt och 

därmed inte känner en gemenskap i klassen. Berit (SL) nämner att det kan bli en misslyckad 

inkludering då denna organisatoriska medvetehet saknas hos läraren och det istället leder till att 

eleven känner ett utanförskap. 

     Det framkommer att intervjupersonerna använder sig av flera olika strategier för att inkludera 

elever i behov av särskilt stöd, dessa är: Skapa struktur och rutiner i klassrummet, att som lärare 

ha ett tydligt ledarskap, att ha roligt tillsammans och genomföra gruppaktiviteter för att stärka 

gemenskapen, tänka på miljön och möblerings roll för trygghet och arbetsro, ärlighet och föra en 

dialog gentemot eleverna kring klassens olikheter och behov, ge beröm och positiv förstärkning, 

arbeta upp elevens självständighet samt ge elever en förförståelse innan ett nytt arbetsområde 

börjar. Många av intervjupersonernas strategier stämmer överens med vad den tidigare 

forskningens säger är inkluderande strategier för lärare. Men vi anser att det alltid går att utveckla 

sitt arbetssätt och sina strategier för en mer inkluderande verksamhet.  
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     Angående specialpedagogiska insatser har lärarna och specialpedagogerna delade meningar om 

hur verksamheten kan bedrivas. Alla lärare är positivt inställda till specialpedagogiska insatser 

men anser att stöden kan användas på ett annat sätt i skolan, där lärarna blir mer involverade i det 

specialpedagogiska arbetet. De anser även att stödet borde finnas mer i klassrummet istället för 

att de berörda eleverna går iväg. Specialpedagogerna menar att det är bättre för eleverna om de 

tar ut dem i särskilda undervisningsgrupper där det enskilda stödet ges bättre förutsättningar.  

Vi anser att det kan vara nödvändigt med en kompensatorisk lösning, d.v.s. att man tar ut eleven 

för enskild träning för att denne ska kunna uppnå kunskapsmålen, men huruvida detta alltid 

måste ske inom en segregerande arbetsform ställer vi oss tveksamma till. Vi anser att man måste 

vara lyhörd när det finns möjlighet för specialpedagogen att arbeta med en elev eller elever inom 

klassrummet och när de måste ta ut eleven för att kunna arbeta. Det kan även tolkas som att en 

känsla av utpekande kan infinna sig hos eleven om denne återkommande tas ut från klassrummet. 

     I arbetet mot en mer inkluderande verksamhet så har det framkommit att intervjupersonerna 

anser att det är läraren som har det övergripande ansvaret för att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd, medan de anser att specialpedagogers roll är att stödja läraren i det inkluderande 

arbetet för att läraren ska kunna tillgodose elevernas olika behov. Vi vill poängtera att alla 

verksamma inom skolan borde ta lika mycket ansvar för att inkludera alla elever och att det inte 

bara är lärarens ansvar. Ansvarskänslan skulle kanske underlättas om alla fick det uppdraget av 

skolans rektor och att olika verksamheter känner ett ansvar så kan de ömsesidigt arbeta mot 

samma mål.  

     Vi såg det som positivt att intervjupersonerna såg olikheter som en tillgång. Detta är viktigt 

eftersom inkludering handlar om att man är en del av en gemenskap. Detta bidrar till att se och 

lära av varandra samt få en förståelse av att alla människor är olika. Vi anser att det är viktigt att 

skolan strävar efter att skapa ett klimat där man ser olikheter som en tillgång och resurs för 

lärandet. Skolan bör ha ett framtidstänk och skapa förutsättningar för elever att respektera och få 

förståelse för att människor är olika, eftersom detta har betydelse för samhället och dess framtid. 

För att skolan inte ska bli en del av skapandet av oförståelse och klyftor mellan grupper av 

människor, så anser vi att inkluderingsarbetet är avgörande för om eleverna ska få en förståelse 

för varandras olikheter. För att skolan bättre ska lyckas med inkluderingsarbetet så anser vi att 

begreppet och dess innebörd borde skrivas ut och tydliggöras i läroplanerna, så att alla 

verksamma inom skolan förstår dess innebörd och kan arbeta mot samma mål. 

 

Vidare forskning      

Vi önskar att vidare forskning görs på skolors och lärares inkluderande arbetssätt/metoder, så att 

verksamma inom skolan kan få mer redskap från beprövad erfarenhet att bygga sin undervisning 

på samt bidra till att kunskapen och kompetensen höjs inom området. Vi skulle även vilja att 

området berörs mer under lärarutbildningen för att ge blivande lärare verktygen för att arbeta 

inom en inkluderande skolform.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Lärare, särskollärare och  specialpedagoger  

 
Tema 1: Bakgrundsfrågor  

Hur länge har du jobbat som lärare/specialpedagog? Annan yrkesbakgrund? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vilken årskurs/årskurser undervisar du i?  

Till lärare: Hur länge har du undervisat dessa elever? 

  

Tema 2: Inkluderande undervisning  

Undertema 1: Lärarens/specialpedagogens uppfattning av inkludering 

- Vad är inkluderande undervisning för dig?  

Undertema 2: Lärarens/specialpedagogens uppfattningar av segregering 

- Hur ser du på att ibland dela upp klassen i olika undervisningsgrupper utifrån deras 

förutsättningar och behov? 

Undertema 3: Gemensam undervisning  

- Hur ser du på att försöka få med alla elever i den gemensamma undervisningen?  

- Vad har du för erfarenheter när det gäller att få med elever i behov av särskilt stöd i den 

gemensamma undervisningen?  

Undertema 4: Positivt och negativt med inkludering 

- Vilka fördelar kan det finnas med en inkluderande undervisning tycker du? 

- Vilka nackdelar?  

 

Tema 3: Strategier för att inkludera  

Undertema 1: Lärarens och specialpedagogens strategier 

- Använder du dig av några strategier som du upplever  inkluderande? Vilka i så fall? 
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Tema 4: Specialpedagogik 

Undertema 1: Specialpedagogiska insatser 

- Hur ser du på specialpedagogiska insatser i förhållande till inkludering? (bidra till, leda till, 

målet med, hur tycker du att de borde vara?) 

 

Tema 5 – Lärarens och specialpedagogens roller  

Undertema 1: Egna tankar 

- Vad anser du är specialpedagogens roll i arbetet med att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd?  

- Vad anser du är lärarens roll?  
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Bilaga 2 

Informationblad till deltagare om en studie av inkluderande undervisning 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet vårterminen 2014. 
 
Studien handlar om hur lärare, särskollärare och specialpedagoger ser på inkluderande 
undervisning och vilka erfarenheter och upplevelser de har av att inkludera elever i behov av 
särskilt stöd i den gemensamma undervisningen. Metoden som vi använder i studien är intervjuer 
som vi senare kommer bearbeta och analysera. 
 
Deltagandet i studien innebär att vi under ca 30 min kommer ställa förberedda frågor till dig i en 
intervju. Vi kommer att använda en mobiltelefon för inspelning samt föra anteckningar under 
intervjun. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under april och maj månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 
resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den 
medföljande blanketten om medgivande som tas tillbaka av studenten efter intervjun. Om du har 
ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare under eller 
efter studien. Efter att vi har mottagit medgivandet kommer vi att bestämma tid för 
datainsamling och genomföra intervjun. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
 
Studiens handledare: Åsa Arketeg, forskare vid Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik.  
Tel. 018-471 7211, e-post: Asa.Arketeg@estetik.uu.se 
 
 
Uppsala 22 april 2014 
 
Evelina Envik, e-post: Evelina.Envik.2058@student.uu.se 

Johanna Olsson, e-post:Johanna.Olsson.8436@student.uu.se 
 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=HH7:3
mailto:Asa.Arketeg@estetik.uu.se
mailto:Evelina.Envik.2058@student.uu.se
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Bilaga 3  

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om lärares, särskollärares och specialpedagogers erfarenheter 

och upplevelser om inkluderande undervisning, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Evelina Envik och Johanna Olsson som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mina intervjusvar 
kommer att bearbetas, analyseras och finnas med i examensarbetet.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
 
 
 
 
Deltagarens namn: ……………………………………………… 
 
Mail:…………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift   

 

 


