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Sammanfattning	  
 
Att en inkluderande skola bör ses som något eftersträvansvärt är de flesta 
som arbetar inom skolsektorn överens om. Däremot rymmer begreppet 
inkludering fortfarande många frågetecken och just hur ett gynnsamt 
inkluderingsarbete ser ut råder fortfarande många delade meningar kring. 
Begreppet inkludering nämns aldrig i skolans styrdokument och av den 
anledningen finns det därför behov att belysa vilken typ av undervisning 
som behövs för att lärare ska kunna arbeta så inkluderande som möjligt. 
Syftet med studien är att beskriva och analysera några lågstadielärares 
meningsskapande för inkludering samt vilka som är de mest avgörande 
förutsättningar lärare får för att arbeta med inkludering.   
 
Studien är en kvalitativ studie där undersökningsmaterialet tagits fram 
genom intervjuer med lärare. Dessa intervjuer blev mitt underlag för 
resultat och analys.  
 
Resultatet visar att en inkluderande undervisning är beroende av olika 
strukturer, arbetssätt och resurser. Lärares kunskap, vilken gemenskap, 
samt vilka värderingar och attityder som finns i elevgruppen beskrivs alla 
som viktiga utgångspunkter för inkludering. Ett inkluderade arbetssätt bör 
ses som eftersträvansvärt då det ökar förutsättningarna för gynnsamt 
lärande och elevers utveckling i relation till skolans kunskapskrav. 
	  
Nyckelord:  inkludering, tillgänglighet, meningsskapande, lärprocesser 
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1. Inledning 
 
Skollagen säger att skolan ska ta hänsyn till alla barns och elevers olika 
behov. I enlighet med FN-konventionen om barnets rättigheter är 
skollagen grundad på alla barns lika värde där utbildningens väsentligaste 
syfte är att utveckla barnens personlighet, anlag och förmågor (Skollag 
2010:800) Detta innebär ett erkännande av att varje enskild individ har 
unika egenskaper, intressen och behov. Det är alla som arbetar inom 
skolans ansvar att se till att barnen får de rätta förutsättningarna för att 
främja dessa förmågor. Men hur enkelt är det egentligen att omsätta dessa 
fina ord i praktiken? Inom skoldebatten förs det ständigt olika argument 
huruvida elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassning ska 
inkluderas i, eller exkluderas från klassrumsundervisningen för att uppnå 
en så gynnsam riktning som möjligt för inlärning. Jag har valt att 
fokusera på detta ämne då jag förstår att det inte är en lätt uppgift man 
som lärare ställs inför och jag tycker därför det skulle det vara intressant 
att studera hur lärare uppfattar sitt meningsskapande då det kommer till 
möjligheter och förutsättningar att inkludera alla elever i skolan.   
 
I dagens läroplan Lgr11 står det att skolans utbildning ska syfta till att 
främja alla elevers utveckling och lärande. I skolans värdegrund och 
uppdrag står det även att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Undervisningen ska ”främja elevernas 
fortsätta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11). Vad vi 
kan utläsa av det som står formulerat i Lgr11 är att elever i behov av 
särskilt stöd ska få det stöd de behöver och har rätt till. Det ges dock inga 
direkta riktlinjer om hur stödet ska utformas. Begreppet inkludering 
nämns inte i läroplanen utan det är upp till varje kommun och skola att 
avgöra hur man vill stödja eleverna i sitt lärande (Nilholm & Göransson, 
2013). 
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2. Bakgrund 
 
I Sverige har begreppet inkludering kommit att användas allt mer 
frekvent sedan det lanserades under 1960-talet. Allt efter som har 
emellertid begreppet kommit att uppfattas som mer och mer otillräckligt. 
Det finns nämligen en stor mängd olika tolkningar och beskrivningar av 
vad inkludering innebär och det kan därför vara svårt att hitta en ”rätt” 
förklaring (Nilholm & Göransson, 2013). En gemensam nämnare i 
beskrivningarna är dock att man på olika sätt uttrycker människors lika 
värde och rätt att delta i samhällets och skolans gemenskap. ”Den 
inkluderande skolan ska kännetecknas av en miljö där man accepterar 
elevers olikheter och ser dessa som en tillgång snarare än ett hinder” 
(Ahlberg, 2013). Nilholm och Göransson (2013) menar att en 
förutsättning för att vi ska få en mer inkluderande skola är att samhället 
vill det. För att viljan ska finnas där måste även en diskussion ske om vad 
inkludering är och varför det är önskvärt, men också, ifall det alltid är 
önskvärt. 
 

2.1 Problemformulering 
 
En studie publicerad år 2002 av Bengt Persson och Ingemar 
Emanuelsson, professor inom specialpedagogik, visade på ett negativt 
samband mellan specialpedagogik och skolresultat. Närmare bestämt 
visade studien att elever som inte fått specialpedagogiskt stöd uppnår 
målen bättre än de elever som fått specialpedagogiskt stöd (Persson, 
2002). I studien framgår ändock att resultaten från de kognitiva test som 
eleverna i studien genomgått visar att de elever som fått 
specialpedagogiskt stöd i regel har sämre förutsättningar från start. 
Därmed är det alltså fullt möjligt att den specialpedagogiska 
undervisningen haft en positiv effekt men att den inte varit tillräcklig för 
att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. I och med detta 
resultat är det ändå intressant att studera vad i det specialpedagogiska 
arbetet som är av betydelse för kvalitén på stödet. Är det att åtskilja 
grupper av elever med liknande svårigheter för att kunna anpassa 
undervisningen till just dessa elevers behov? Eller är det att undvika 
kategorisering och se på elevernas olikheter och förutsättningar som en 
tillgång i gruppen? Hur det än är så behövs det mer forskning om hur en 
lyckad inkluderande skola kan se ut. 
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2.3 Avgränsning 
	  
Fokus på arbetet kommer ligga på vilka förutsättningar och det som 
generellt är bra för alla elever och inte på elever med specifika 
funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Däremot kommer 
begreppen elever i behov av särskilt stöd samt extra anpassning 
behandlas då detta är något som är en väsentlig del då det kommer till 
inkluderingsarbetet i skolan och något som ofta kommer på tal då man 
talar om just inkludering. Dessa begrepp kommer beskrivas lite längre ner 
som en del av teorin i arbetet.  
 

3. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med arbetet är att beskriva och analysera några lågstadielärares 
meningsskapande för inkludering samt vilka som är de mest avgörande 
förutsättningar lärare får för att arbeta med inkludering.   
 
Den frågeställningen jag valt att besvara för att belysa mitt syfte är: 
 
Hur beskriver lärare inkludering med hänsyn till deras syn på 
tillgänglighet och delaktighet? 

4. Teori 
 
I detta avsnitt kommer jag beskriva begreppet integrering. Därefter 
kommer jag beskriva vad inkludering innebär samt presentera olika 
definitioner av inkludering samt några strategier för ett inkluderande 
arbetssätt. I detta avsnitt kommer även begreppet tillgänglighet 
behandlas.  
 

4.1 Från integrering till inkludering 
 
Begreppet integrering var det begrepp som man tidigare använde för att 
beskriva ett synsätt som vilar på en demokratisk grund där olikheter ska 
ses som en tillgång och inte ett problem. Dilemmat med begreppet var att 
det tolkades på så sätt att det fanns en inbyggd föreställning om motsatsen 
– det vill säga att eleven hade varit, eller kommer att bli, segregerad. 
Problematiken med hur begreppet skulle tolkas innebar att ett nytt 
begrepp introducerades. Detta begrepp hade som idé att förmedla ett nytt 
tankesätt. Om begreppet integrering associerades med att sammanföra 
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något som redan är uppdelat – segregerat, skulle inkludering innebära en 
förändring av hela skolmiljön där mångfald utgör en naturlig 
utgångspunkt (Nilhom & Göransson, 2013).  
 

4.2 Vad är inkludering? 
 
I mitt arbete kommer en viktig utgångspunkt vara inkludering. Därför har 
jag valt att reda ut vad begreppet betyder enligt några olika forskare inom 
ämnet. Jag har valt att rikta mitt största fokus mot Claes Nilholm och Ann 
Göranssons rapport Inkluderande undervisning – vad kan man lära av 
forskningen då jag anser att det är de som är dem främsta forskarna och 
mest uppdaterade inom just inkluderingsämnet i Sverige.  
 
Claes Nilholm och Ann Göransson skriver i en Fou-rapport från 
specialpedagogiska myndigheten som heter Inkluderande undervisning – 
vad kan man lära av forskningen, där har man sammanställt och redogjort 
för ett antal vetenskapliga studier som har det gemensamma i att de 
studerat inkluderande undervisning. De har i sin rapport fokuserat på att 
främst beskriva fyra studier som de alla handlar om inkludering, både på 
skol- och klassrumsnivå. Nilholm och Göransson har då de granskat 
studierna både tagit hänsyn till kunskapsöversikten för inkluderande 
undervisning samt förutsättningar för sådan undervisning (Nilholm & 
Göransson, 2013). 
 
Inkludering är något som generellt ses som något idealt och 
eftersträvansvärt i all undervisning. Idealiseringen av begreppet skapar 
dock ofta problem då det inte finns några precisa, gemensamma 
antaganden om vad som definierar en inkluderande undervisning. Fou-
rapporten har kritiskt granskat de studier som presenteras rörande 
inkludering och även fört ett resonemang kring forskningens tillämpning i 
praktiken.  
 
Nilholm och Göransson (2013) menar att många lärare uppfattar 
inkludering som något som handlar om att undvika särlösningar utanför 
klassrummet, som exempelvis särskilda undervisningsgrupper. Detta 
menar man är en aspekt av inkludering men att begreppet handlar om ett 
betydligt bredare uppdrag än så. Inkludering handlar även om betydelsen 
av att skolor och klassrum ska erbjuda en gemenskap. Ifall man enbart 
utgår från individen är det risk för att man missar helhetens betydelse. 
Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram skrivs för enskilda 
elever, men det saknas sådana för skolor och klasser. Alla som gått i 
skola vet vilken stor betydelse det har att den klass man går i fungerar. 
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Nilholm och Göransson menar även att det finns många beskrivningar i 
forskningen av hinder för inkludering och därför behövs det fler studier 
som visar på metoder som visar på hur skolor och lärare kan arbeta för att 
främja en mer inkluderande inriktning (Nilholm & Göransson, 2013). 
 

4.3 Olika definitioner av inkludering 
 
Man kan skilja på tre kvalitativt skilda definitioner av inkludering. 
 

1. Den gemenskapsorienterade 
2. Den individorienterade definitionen 
3. Den placeringsorienterade definitionen 

 
 
Det finns flera olika definitioner på vad inkludering är. Ett radikalt 
inkluderingsbegrepp har förespråkats av flera kända företrädare inom 
inkluderingsrörelsen. Bland denna rörelse har det länge funnits ett 
missnöje med så kallade segregerade lösningar i skolan. Med det menas 
att man länge kämpat för att lösa det utbildningssystem där man skiljer på 
”normala” elever och de elever som är avvikande i en eller annan mening. 
I svenska skolan idag finns det en blandning av mer eller mindre åtskilda 
särlösningar såsom särskolan, specialskolan och särskilda 
undervisningsgrupper och annat stöd som ges i anslutning till den 
ordinarie klassrumsundervisningen. Gemensamt för den rörelse som 
förespråkar ett radikalt inkluderingsperspektiv är att det finns en kritik 
mot traditionell specialpedagogik. Den radikala förändringsrörelsen har 
istället försökt skifta fokus från att problematiken ligger på eleven och 
istället fokusera på hur skolan kan anpassa sig till det faktum att elever är 
olika. En viktig betydelse inom det radikala inkluderingsbegreppet är att 
elevers olikheter ska ses som en tillgång och vara berikande samt att 
undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Flera forskare inom den radikala rörelsen lyfter även fram vikten 
av att utbildning präglas av en gemenskap. Att man som skolelev har tillit 
till sina klasskompisar och får, genom att möta andras erfarenheter, 
möjlighet att växa som person menar forskarna är en viktig aspekt. En 
förutsättning för detta menar man är att det finns tydliga normer och 
regler och även arbetsformer där eleverna inkluderas med varandra och 
där lärandes sker tillsammans med andra (Nilholm, Göransson, 2013). 
 
Den individorienterade definitionen är en inkludering där man endast 
syftar på hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. Man tittar 
exempelvis på hur eleverna trivs i skolan, hur de sociala relationerna ser 
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ut och ifall eleven når målen. Uppnås dessa aspekter anser man att eleven 
är inkluderad. Inom detta synsätt ligger mindre fokus på gruppen som 
helhet och ett vanligt förekommande är även att man enbart fokuserar på 
elever med svårigheter i skolarbetet (Nilholm & Göransson, 2013). 
 
I den placeringsorienterade definitionen används begreppet inkludering 
ofta för att beskriva att elever med svårigheter befinner sig i det ”vanliga” 
klassrummet. Trots att forskare är överens om att begreppet innehåller 
betydligt mer är det ändå vanligt att det beskrivs som just vilken plats 
eleven befinner sig på (Nilholm & Göransson, 2013). 
 
Enligt Egelund, Haug & Persson (2006) innebär inkludering att kunna 
hantera individens behov inom kollektivet. Individuell anpassning inom 
ramen för en samlad undervisning torde då vara en förutsättning samtidigt 
som den sociala gemenskapen och samspelet fokuseras.  
 
International Conference on Education (ICE) (2008) beskrev att 
”inkludering är en pågående process med målsättningen att erbjuda 
utbildning av god kvalitet för alla med respekt för mångfald och olika 
behov och förmågor, särdrag och förväntningar på undervisningen ifrån 
både elever och samhället i stort, samt hindra alla former av 
diskriminering”. 
 

4.4 Sociokulturellt perspektiv 

 
Det svenska skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Skollag och 
läroplaner kan ses som influerande av en sociokulturell kunskapssyn 
(Tufvesson, 2014). Ett sociokulturellt perspektiv innebär inom 
psykologin, att man ser på individen som en social varelse, där 
utvecklingen sker i gemenskap med andra. Med det menas att en persons 
tankar, känslor och beteende går att förklara utifrån den sociala påverkan 
individen utsätts för. Denna syn på människan går att koppla till hur den 
radikala inkluderingsrörelsen ser på utbildning – det vill säga något som 
sker i gemenskap med andra. I skolans värld så består undervisningen till 
stor del av att läraren ställer frågor och att eleverna förväntas svara. En 
form av oskriven regel i skolan är att den elev som blir tilldelad en fråga 
också ska besvara den. I de fall eleven inte kan besvara frågan hjälper 
oftast läraren till att ”lotsa” fram svaret eller så går frågan vidare till 
någon annan. Ifall någon av klasskamraterna försöker viska svaret till 
eleven uppfattas detta oftast som fusk. Detta menar Nilholm och 
Göransson (2013) blir ett dilemma - då teorin om vikten av gemenskap 
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säger att värdet av att hjälpa varandra blir viktigare än varje individs 
kunskap att stå självständig.   
 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i bland annat Lev 
Vygotskijs syn på tänkandet och språket. Vygotskij betonade vikten av 
människans behov av samspel med sin omgivning och som genom 
kommunikation skapar sina verktyg för att kunna tolka och konstruera sin 
föreställningsvärld. Vygotskij talade mycket om lärarens betydelse, där 
ett genuint möte anpassat efter vilka möjligheter som finns i den sociala 
situationen och där läraren styr, vägleder och stödjer eleven i sin 
lärandeprocess är en god förutsättning för att ta till sig kunskap (Säljö, 
2005). 
 
Att känna gemenskap med andra och att ingå i ett sammanhang är en 
viktig del i livet för alla människor. Genom att utbyta erfarenheter och 
skapa en samhörighet i kamratgruppen och i den gemensamma 
undervisningen upplever eleven delaktighet, vilket i sin tur leder till stärkt 
självkänsla. Detta är något skolinspektionen skriver i sin 
kvalitetsgranskning 2009:6 är en förutsättning för lärande.  
 

4.5 Meningsskapande 
 
Meningsskapande är ett centralt begrepp som avser hur vi i en viss 
situation gör vår verklighet begriplig. Begreppen lärande, socialisering 
och personlighetsutveckling används i studier om meningsskapande när 
man kan identifiera ett förändrat sätt att handla. Inom begreppet 
meningsskapande kan lärande ses som en utvecklad och mer specifik 
handlingsrepertoar. En utvecklad handlingsrepertoar kan exempelvis 
innebära ett nytt sätt att använda språket, nya sätt att argumentera, 
bedöma, diskutera och dra slutsatser på. Förutom lärande inom kunskap i 
skolan sker även en socialisation som leder till en viss 
personlighetsutveckling. Människan tillägnar sig ett visst sätt att förhålla 
sig till världen och lär sig exempelvis vilka synsätt som råder inom en 
viss kultur, ett visst samhälle eller gemenskap. Dessa tre aspekter av 
utbildning – lärande av kunskap, socialisation och 
personlighetsutveckling är processer som sker samtidigt och i relation till 
varandra. Centralt inom begreppet meningsskapande är att studera 
utbildningsverksamhetens syften, det vill säga vilken riktning som 
undervisningen avser att lärandet ska ta (Almqvist m.fl, 2008).  
 
Lärarens sätt till meningsskapande kommer i detta arbete beskrivas som 
olika epistemologiska drag – det vill säga handlingar från läraren som 
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vägleder eleverna i deras meningsskapande. Jag kommer analysera 
lärares meningsskapande utifrån det han eller hon säger i mina intervjuer. 
Inom de teorier som de senaste åren dominerat inom forskning om 
lärande, till exempel konstruktivismen, anser man att språket återspeglar 
människors inre tillstånd och därför är mening möjligt att studera på detta 
sätt. I mina analyser kommer olika aspekter av meningsskapande 
undersökas. Dels kommer hur lärarna ser på den individuella aspekten 
analyseras, dels elevernas erfarenheter för meningsskapande samt den 
sociala aspekten - alltså interaktion mellan elev och lärare samt relationen 
elever emellan. De lärverktyg som lärarna använder i verksamheten för 
elevernas meningsskapande kommer också analyseras i mitt arbete 
(Almqvist m.fl 2008). 

 

4.6 Skolans uppgift 

 
Det är skolans uppgift att ge alla elever det stöd de behöver i sitt lärande 
och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(Skolverket, 2014). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag – vilket 
innebär att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och ge 
det stöd som behövs för att varje elev ska uppnå skolans mål. I och med 
detta är det viktigt att skolan i ett tidigt skede sätter in de stödinsatser som 
behövs. Innan man sätter in särskilda stödinsatser mot eleven är det 
viktigt att skolan har sett över hur organisationen kring eleven ser ut, 
exempel på detta är vilka pedagogiska metoder som används, hur de 
aktuella elevgrupper fungerar och hur lärmiljöerna fungerar för eleven. 
Förändringar i organisationen kan ibland vara tillräckligt för att skapa 
förutsättningar för utveckling. Bestämmelser om arbetet med särskilt stöd 
förändrades i och med att nya styrdokument började gälla för skolan 
2011. Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i 
skolan ändrats. Skolverket har då reviderat de allmänna råden och gett ut 
en skrift som man kallar Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).   
 
I de fall då det finns elever i behov av ett mer individriktat stöd kan dessa 
sättas in i form av två olika stödinsatser. Dessa är extra anpassning eller 
särskilt stöd. Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande 
karaktär. Dessa insatser är normalt inte möjliga att genomföra för lärare 
inom ramen av den vanliga undervisningen. Det är insatsernas omfattning 
eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten som skiljer 
särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Exempel 
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på extra anpassning kan vara att hjälpa en elev med att planera och 
strukturera ett schema över skoldagen, eller ge tydliga instruktioner eller 
stöd för att sätta igång med arbetet. I de fall då det behövs särskilt stöd så 
beslutas detta av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2014).  
 
Huvudmannen och rektor har ett övergripande ansvar då det kommer att 
se till att skolorna har de rätta förutsättningarna i form av resurser och 
personal för att kunna leva upp till skollagens bestämmelser om extra 
anpassningar och särskilt stöd.  Som pedagogisk ledare och chef för 
lärarna ansvarar han eller hon för att skolan lever upp till de nationella 
mål och de kunskapskrav som står utskrivna (Lgr11). I skollagen 4 
kapitel 3§ står det att: ”Varje huvudman inom skolväsendet skall på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen”. 
 

4.7 Vad säger de svenska styrdokumenten om inkludering? 
 
I de svenska styrdokumenten används inte ordet inkludering. Generellt 
kan man se att styrdokumenten för svensk skola innehåller flera rader av 
mål som ibland kan te sig motsägelsefulla. Ett exempel är mål där det står 
att alla elever ska behålla sin lust att lära står i motsättning till mål om att 
varje elev ska nå upp till vissa kunskapskrav. Generellt saknas också 
prioritering av de olika mål som är utskrivna i läroplanen. I 
styrdokumenten finns det även få beskrivningar på hur hela skolans miljö 
ska passa alla elever och hur elever olikheter ska ses som en tillgång 
(Nilholm & Göransson & 2013).  
 
Däremot är de övergripande mål och riktlinjer som står utskrivet i 
styrdokumenten snarlika de definitioner för inkludering som beskrevs 
ovan - framförallt inom den individorienterade definitionen. Vad man kan 
utläsa i Lgr11 under mål och riktlinjer är att: ”läraren ska ta hänsyn till 
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
samt ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Lgr11). 
Läraren ska även ”hålla sig informerad om den enskilda elevens 
personliga situation och iakta respekt för elevens integritet” (Lgr11). 
Vad man kan se är att skolans styrdokument fokuserar stora delar på 
individen. Detta gör att skolsvårigheter fortfarande främst ses som 
individuella problem där det är individens brister som behöver 
kompenseras (Nilholm & Göransson, 2013). 
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Vad man kan utläsa i styrdokumenten som man kan också kan koppla till 
den gemenskapsorienterade definitionen är att ”skolan ska medverka till 
att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar.” 
Ett annat mål är att eleven ska ”respektera andra människors egenvärde 
och kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och handla 
därefter” (Lgr11). Utbildningen ska också syfta till att i samarbete med 
hemmen främja barn och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.  
 
Tufvesson (2014) skriver i SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning vikten av att undervisningen ska vara utformad så att varje 
barn ska få möjlighet att vara delaktig i alla aktiviteter. För att alla elever 
ska kunna vara inkluderade bör man anpassa undervisningsmaterialet 
eller aktiviteterna så de blir valbara för alla elever. Tufvesson tar upp fem 
punkter som är avgörande för att det sociala samspelet i skolan ska 
fungera. Det handlar främst om att inom skolan ska det finnas möjligheter 
för: 
 

• tillgängliga aktiviteter 
• tillgängliga mötesplatser 
• tillgängliga ramar och regler för hur det ska fungera i gruppen 
• att innehållet i det som kommuniceras tillgängliggörs  
• att väcka nyfikenhet och skapa tillfällen för att förstå varandras 

perspektiv 
 
(Tufvesson, 2014) 
 

4.8 Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet är ett begrepp som kan definieras som den grund som är en 
förutsättning för full delaktighet och inkludering. En tillgänglig lärmiljö 
innebär att de förutsättningar som krävs för att alla barn ska kunna vara 
delaktiga och inkluderade i undervisningen utifrån sina egna 
förutsättningar. För att kunna nå en tillgänglig lärmiljö menar SPSM att 
man måste anpassa den pedagogiska, sociala och den fysiska miljön 
utifrån barns och elevers behov (Tufvesson, 2014). 
 
Specialpedagogiska myndigheten tog i juni 2014, fram ett material som 
fungerar som en handledning för hur skolor kan kartlägga tillgängligheten 
i skolan och göra en handlingsplan för att kunna skapa en ännu bättre 
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lärmiljö för barn och elever. Materialet utgår från forskning, beprövad 
erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. 
Tillgänglighetsmodellen som SPSM har utvecklat ger en bild av de 
indikationer som måste ingå i en tillgänglig utbildning. Indikationerna 
bygger på forskningsteorier om samspelet mellan individ, pedagogik och 
fysisk miljö utifrån specialpedagogik, pedagogik och miljöpsykologi. 
Man menar även att för att kunna göra utbildningen tillgänglig för alla 
krävs ett arbete på organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå 
(Tufvesson, 2014). 
 
 

 
Figur. Samspelet i tillgänglighetsmodellen (Tufvesson, 2014) 
 
 
Tillgänglighetsmodellen består av tre hörnstenar som tar alla hänsyn till 
miljöer som ger förutsättningar för lärande – dessa bildar tillsammans 
modellens fyra områden. Dessa fyra områden innehåller i sin tur ett antal 
indikationer som beskrivs i modellen nedan.  
 
Fysisk miljö:    Rum för lärande 
                          Auditiv miljö 
                          Visuell miljö 
                          Luft miljö  
                          Ute miljö 
 
Social miljö:      Delaktighet 
                           Jämställdhet 
                           Mångfald 
                           Demokrati 
 
Pedagogisk miljö:       Strategier & stödstrukturer 
                                      Lärsituationer 
                                      Lärstilar 
                                      Lärverktyg 
                                      Hjälpmedel 
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Fysisk tillgänglighet handlar om exempelvis tillgängliga lokaler, 
läromedel, och andra alternativa verktyg. Den pedagogiska 
tillgängligheten handlar om att personalen behöver få gemensam 
förberedelse och planering av sitt arbete för att kunna skapa en 
undervisningsmetodik som är anpassad för alla elever i gruppen. Den 
sociala tillgängligheten handlar om att eleverna har tillgång till ett 
meningsskapande där de får möjligheter att förstå normer och 
sammanhang (Szönyi & Dunkers, 2013). 
 

4.9 Strategier för inkludering 
 
European Agency for Development in Special Needs Education 
påbörjade 2009 ett treårigt projekt för att undersöka vilken kompetens 
och beredskap lärare har för att kunna arbeta inkluderande i de ordinarie 
undervisningsmiljöerna. I projektet har 55 stycken kompetenta inom 
området ifrån de 25 länderna varit med och deltagit i rapporten. 
Information från 14 studiebesök som genomförts i de deltagande länderna 
har samlats in med syfte att ge exempel på vad som kan främja 
inkludering (European Agency for Development in Special Needs 
Education, 2011). De faktorer man tittade på var framförallt vilka 
grundläggande förmågor, kunskap och förståelse, attityder och 
värderingar som lärare behöver för att kunna arbeta inkluderande i sin 
undervisning. Inom projektet har följande ”ledmotiv” lyfts fram som 
avgörande för att kunna utveckla en inkluderande verksamhet.  
 

1. Riktlinjer och praxis i samverkan: För att ge stöd åt samtliga 
elever menar man att det behövs samarbete på alla nivåer i 
skolsystemet. Både nationellt, lokalt, i skolan och på lektionerna.  

2. Stöd för skol och sektorledare: Skol- och sektorledare bör få det 
stöd de behöver för att utveckla tillräcklig kompetens som krävs 
för att kunna behålla en positiv grundinställning och bedriva ett 
ledarskap där inkludering är en självklarhet.  

3. Inkluderande ansvar: Att alla iblandade parter inom 
utbildningssystemet får de rätta verktyg de behöver i form av 
resurser för att kunna främja inkluderande värderingar och 
tillämpning.  

4. Individualisering genom att lyssna på elever: Genom att lyssna 
på individen och för att kunna skaffa sig en förståelse för elevens 
behov krävs också ett samarbete med föräldrar. På så sätt kan man 
möta eleven lättare.  
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5. Fortbildning i inkluderande utbildning: Alla lärare måste aktivt 
medverka i allt förändringsarbete och tillägna sig den kompetens 
som krävs för att kunna arbeta inkluderande med alla elever.  

6. Pedagogiska ansatser för alla: Pedagogiska ansatser som gynnar 
alla elever – exempelvis teamundervisning och kamratstött lärande.  

 
 (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011)	  	   	  
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5. Metod 
 
För att kunna göra en analys över lärares beskrivningar av inkludering 
samt vilka förutsättningar som ges till inkludering har en intervjustudie 
gjorts. Den litteratur som använts har haft sin tyngdpunkt på just 
inkludering. Litteraturen har valts för att få med olika aspekter och 
aktuella forskningsteorier som berör begreppet inkludering. Litteraturen 
jag använt mig av har även tagit upp olika verktyg för hur man arbetar 
med en inkluderande undervisning i praktiken. Denna litteraturgranskning 
har även använts för att definiera olika begrepp.  
 
För att kunna beskriva och analysera lågstadielärares syn på 
inkluderingens betydelse i skolan har jag valt en kvalitativ metod med 
halvstrukturerade intervjuer. Jag har valt att lägga mig någonstans mitt i 
mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun för att 
lämna en viss frihet till respondenten att resonera och prata om det som är 
viktigt för honom eller henne utan att för den delen lämna 
inkluderingsämnet. Detta ger i någon mån en större garanti för att alla 
frågeställningar berörs - vilket inte är helt säkert med en helt 
ostrukturerad intervju (Bell, 2006). Syftet med en kvalitativ analys är att 
få en djup och god förståelse genom att fånga olika personers 
uppfattningar och föreställningar i ämnet. Det resultat jag kommer få ut 
av mina intervjuer kommer ge en grov skattning av lågstadielärares 
beskrivningar av inkludering (Bell, 2006). En fördel med intervju som 
metod är att den rymmer möjligheter till att följa upp idéer och försöka 
förstå motiv och känslor hos respondenten. I jämförelse med enkät kan 
man med intervjumetoden lättare tolka respondentens svar genom att ta 
hänsyn till tonfall, mimik och känslor. Däremot kräver planeringen och 
utförandet av intervjuer mycket tid. I detta arbete har tidsbegränsningen 
inneburit att det inte finns utrymme till mer än fem intervjuer. Detta i sin 
tur innebär att risken för skevhet blir större (Bell, 2006).   
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5.1 Bakgrund till materialet av mina intervjuer 
 
Jag valde att intervjua fem lågstadielärare ifrån fem olika skolor. Att jag 
valde fem lärare ifrån olika skolor gjorde jag för att få ett så representativt 
urval inom kommunen som möjligt med hänsyn till den tidsbegränsning 
som fanns för arbetet. Alla skolor har varit kommunala skolor inom en 
och samma kommun. Lärarna har alla varit klassföreståndare i sin klass 
och årskurserna har varierat mellan årskurs ett, två och tre. De lärare jag 
intervjuat har alla haft fullständig utbildning – det vill säga är 
legitimerade med lärarlegitimation. Intervjupersonerna har haft olika lång 
erfarenhet inom läraryrket. Detta är dock något jag valt att inte lägga 
någon vikt vid i min analys då jag anser att det inte har någon stor 
betydelse för resultatet. Jag valde medvetet att begränsa mig till 
kommunala skolor inom en och samma kommun för att avgränsa mig och 
för att reliabiliteten ska bli så tillförlitlig som möjligt för det jag 
undersöker (Bell, 2006). Hade jag tagit med friskolor i undersökningen 
hade det funnits en rad andra faktorer som kunnat vara med och påverkat 
svaren då förutsättningarna kan se annorlunda ut där än i kommunala 
skolor. 
 
Då jag formulerade frågorna till intervjuerna var jag noga med att inte 
ställa några ledande eller värderande frågor för att få respondenternas 
spontana tankar kring ämnet och för att undvika skevhet. Jag såg till att 
ordningen på intervjufrågorna följde ett visst upplägg. Först började med 
de mindre personliga frågorna för att sedan, när jag etablerat en kontakt 
med personen gå djupare in på dennes personliga tankar och idéer kring 
inkludering (Bell, 2006).  
 
 

5.2 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjustudien genomfördes för att få reda på lärares beskrivningar av 
inkludering och vad dessa lärare anser vara de viktigaste 
förutsättningarna för inkludering. Jag ansåg att det räckte med fem 
intervjuer för att spegla mina frågeställningar och samtidigt få ett 
representativt urval. Jag kontaktade ett antal lärare via e-post inom en 
kommun för att få medgivande till intervju. I mailet informerade jag 
respondenterna om vad mitt uppsatsarbete handlade om, varför jag ville 
intervjua dem, vilka typer av frågor som skulle ställas samt hur 
undersökningsmaterialet skulle behandlas och publiceras (Se bilaga 2) 
(Bell, 2006). Då man genomför en intervju bör man ta hänsyn till de 
forskningsetiska principer som finns för att skydda intervjupersonen. Just 
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därför är det viktigt att informera respondenten vilka förutsättningar som 
råder för studien. Med detta i åtanke var jag noga med att informera om 
intervjupersonernas anonymitet både innan intervjun samt vid 
intervjutillfället (Bell, 2006). Vi kom därefter tillsammans överens om 
lämplig tid för intervju på respektive skola.  
 
Validitet handlar om hur man observerar, identifierar eller mäter det som 
ska undersökas. I mitt arbete kommer mitt syfte och mina frågeställningar 
vara utgångspunkt för det jag undersöker. Dessa kommer sedan 
diskuteras i min slutdiskussion. För att försäkra mig om att de 
intervjufrågor som utformats för att beröra mitt syfte samt 
frågeställningar är tillförlitliga och förståeliga har jag testat dessa på 
några ”provpersoner” som funnits i min närvaro (Bell, 2006).  För att 
förstärka validiteten ytterligare och samtidigt kunna ägna fullt fokus på 
respondenten under intervjun, samt få ut så mycket material som möjligt 
valde jag att spela in samtalet med en ljudinspelning. På detta sätt stärks 
validiteten då man på ett enkelt sätt kan gå tillbaka och lyssna igenom 
materialet på nytt och på detta sätt uppfatta respondenternas svar så 
korrekt som möjligt. Innan intervjun informerade jag åter igen vad som 
skulle göras av materialet samt hur länge denna inspelning skulle bevaras 
(Bell, 2005). Intervjuerna har analyserats dels under själva intervjun, dels 
vid lyssnandet av det inspelade material samt under transkriberingen -
vilket innebär att materialet skrivits ut i löpande text.  
 
Mina intervjuer utfördes efter en i förhand skapad intervjuguide.  Jag 
utgick från de frågeställningar jag ställt i mitt syfte när jag skapade mina 
intervjufrågor. Mitt mål var att de skulle belysa mina frågeställningar i 
största möjliga mån.   
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6. Bearbetning av empiri och analys 
 
Jag ska i följande text att redovisa mina fem intervjuer. Jag kommer att 
utgå från varje intervjufråga där jag sedan redovisar vad intervjupersonen 
berättat samt min egen reflektion kring svaren. Jag har då jag redovisat 
mina anonymiserade lärares svar namngett dem som lärare A, lärare B, 
lärare C, lärare D och lärare E.  
 
Utgångspunkten för den empiriska delen av arbetet var att få bättre insikt 
om lärares meningsskapande när det gäller inkludering samt vilka 
processer/förutsättningar som främjar respektive hindrar delaktighet. 
Detta har gjorts genom att utgå från de tre olika definitioner Nilholm och 
Göransson tagit fram för inkludering samt genom att göra vissa 
kopplingar till skolans styrdokument. De definitioner som jag utgått från i 
min analys är alltså det Nilholm och Göransson (2013) kallar för den 
gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade definitionen 
samt den placeringsorienterade definitionen. Jag har även tagit hänsyn 
till de olika aspekter och strategier för tillgänglighet och delaktighet som 
tidigare beskrivits i teoridelen av arbetet. Dessa har sedan jämförts och 
analyserats med utgångspunkt från lärarnas svar på intervjufrågorna. Jag 
kommer nedan att presentera varje intervjufråga, lärarnas svar samt min 
egen analys av desamma.  
 

6.1 Vad menar lärarna med inkludering?  
 
En av mina frågeställningar att besvara var hur lärare beskriver 
inkludering i skolan. Resultatet av intervjuerna visade att så gott som alla 
övervägande beskrev inkludering som något som sker när alla elever 
vistas tillsammans i en grupp och har möjligheten att lyckas i skolarbetet 
utifrån sina egna förutsättningar. Samtliga lärare var överens om att 
inkludering innebär att inte avskilja elever ifrån den ordinarie 
undervisningen som sker i klassrummet. Denna syn på inkludering går att 
koppla till den radikala inkluderingsrörelsen som ser på utbildning som 
något som sker i gemenskap med andra. Även inom den 
placeringsorienterade definitionen används begreppet inkludering för att 
beskriva att alla elever befinner sig i det ”vanliga” klassrummet (Nilholm 
& Göransson,  2013). 
 
Lärare A beskrev inkludering som något där olikheter ska ses som en 
tillgång i klassrummet. Detta kan man koppla till det Tufvesson (2014) 
tar upp i sin modell för tillgänglighet där hon beskriver betydelsen av att 
det sociala samspelet ska fungera för inkludering av alla elever. I 
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Tufvessons modell om tillgänglighet beskrivs delaktighet, jämställdhet, 
mångfald och demokrati som viktiga indikationer.  
 
Lärare A: ”Inkludering är ju att man har alla elever i en klass oavsett om 
man har en funktionsnedsättning eller behov ut av särskilt stöd. Att inte 
avskilja eleverna från den ordinarie undervisningen och att alla olikheter 
ses som en tillgång.” 
 
Lärare B betonade även vikten av att eleverna ska få den stöttning de 
behöver samt få möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Lärare B: 
”Inkludering är väl att alla barn med olika förutsättningar ska vara i en 
klass och att man kan stötta dem på bästa sätt och att de får utvecklas i 
sin takt. Så känns det för mig.”   
 
Precis som Nilholm och Göransson (2013) beskriver tolkar jag även 
många av de svar jag fått av lärarna jag intervjuat att inkludering är något 
eftersträvansvärt för meningsskapande i skolan. Inom meningsskapande 
ryms begreppen lärande, socialisering och personlighetsutveckling 
(Almqvist m.fl, 2008). 
 
Flera av lärarna beskrev inkludering som något som man enligt forskarna 
kan koppla ihop till den placeringsorienterade definitionen. Som tidigare 
nämnt innebär den att man beskriver inkludering som något där fokus 
ligger på just vilken plats eleven befinner sig. Både lärare C och D 
beskriver att en del av inkluderingen just är att undervisningen och stödet 
ska kunna bedrivas i klassrummet. Lärare C: ”Spontant kom jag att tänka 
på att det är att alla ska vara delaktiga och vara en del av en helhet. Och 
då tänker man sig att i skolan så är det väl då att alla ska vara med i 
klassrummet.” Även lärare D uttryckte vikten av vilken plats eleven 
befinner sig på då denna beskrev inkludering: ”Det är ju att, att alla får 
vara med i klassrummet utifrån sina egna förutsättningar. Det är 
inkludering. ” 
 
Lärare A och E beskriver inkludering som något som kan kopplas både 
till den individorienterade definitionen och även den 
gemenskapsorienterade definitionen. Lärare A beskrev även, som nämnt 
ovan, inkludering som något där elevernas olikheter ska ses som en 
tillgång i klassrummet. Tufvesson (2014) skriver om vikten av att som 
lärare väcka nyfikenhet och skapa tillfällen för att förstå varandras 
perspektiv. Nilholm och Göransson beskriver den gemenskapsorienterade 
definitionen som något där utbildningen präglas av gemenskap och där 
man genom att utbyta erfarenheter med varandra får möjlighet att växa 
som person. 
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Flera av lärarna beskriver även inkludering som något där man utgår från 
varje elevs förutsättningar när man planerar sin undervisning.  Lärare E 
uttryckte det så här: ”Alla har ju inte samma förutsättningar men att alla 
ska kunna lyckas bra utifrån de förutsättningar som varje elev har.” 
Detta går att koppla till det Nilholm och Göransson kallar för den 
individorienterade definitionen där man ofta fokuserar på elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Precis som lärarna jag intervjuat är det flera av 
dem som nämner de elever som är i behov av särskilt stöd eller extra 
anpassning då man talar om inkludering. Nästan alla lärarna tar upp 
elevens förutsättningar och behov då han eller hon beskriver inkludering. 
Precis som den så kallade radikala inkluderingsrörelsen beskriver är att ta 
hänsyn till elevens förutsättningar och behov en av de viktigaste 
förutsättningarna för en inkluderande skola (Nilholm & Göransson, 
2013). 
 

6.2 Hur tydlig tycker lärarna att läroplanen är då det kommer till 
inkludering? 
 
I den forskning som redovisats i min uppsats har det framgått att 
inkluderingsbegreppet är förhållandevis otydligt utskrivet i läroplanen 
vilket kan bidra till att en otydlighet kring vad ett inkluderande arbete 
innebär. Jag ville just därför med min intervjufråga få möjlighet att höra 
lärarnas synpunkter kring ämnet.  
 
De allra flesta blev aningen ställda då frågan kom eftersom de saknade 
svar och hade relativt dålig koll på vad som faktiskt stod i läroplanen 
kring inkludering. De flesta av de intervjuade var överens om att det 
säkert stod ”någonting där” men att det i så fall var beskrivet otydligt. 
Ingen av lärarna visste just precis var, vad, och om, det stod något om just 
inkludering. Flera av lärarna tog däremot upp att de ”fina orden” nämns 
där och började efter en stunds funderande koppla ihop dessa med 
inkluderingsbegreppet. Lärare A uttryckte sig så här då frågan ställdes: 
”Jag kan inte säga att jag kan läroplanen så bra så jag kan säga att jag 
har läst någonting, men det står säkert någonting om det men där får jag 
säga att jag inte riktigt vet. Men att alla har rätt att lyckas och att alla 
ska bibringas i det demokratiska samhället, de där fina orden finns där, 
men jag kan inte påminna mig om att jag har läst just ordet inkludering 
någonstans.” Det lärare A säger kan man koppla ihop med det som 
uttrycks på under skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11. Där det står 
att ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.” 
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Även lärare B tyckte det var aningen svårt att koppla ihop inkludering 
med läroplanen. Lärare B: ”Jaa.. alltså.. det var ju lite svårt, då måste 
man ju nästan titta i läroplanen för att se vad den säger och så men det 
är väl mycket det här med att alla barn har samma rättigheter att gå i 
skolan och ska få jobba utifrån sina förutsättningar och få det hjälp och 
stöd som de behöver och även utvecklas i sin takt.” Detta kan man koppla 
ihop med det som står under rubriken En likvärdig utbildning i Lgr11. 
Lgr11 uttrycker precis som lärare B säger, att ”undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”  
 
Lärare C beskrev inkluderingsbegreppet i läroplanen som tolkningsbart. 
Hon ansåg att beroende på vilken syn man som lärare har på inkludering 
kan den tolkas på olika sätt och då, menar läraren, säger även läroplanen 
att den tolkningen är okej. Lärare C ”Den är ju rätt otydlig. Hela 
läroplanen är ju otydlig. Den är verkligen otydlig. Det är verkligen 
tolkningsbart. Man kan tro att, det beror på vilken syn man har som 
lärare. Jag kan tro att jag inkluderar om jag tar ett barn och sätter i ett 
helt annat rum men den får fortfarande gå i klassen så att säga. Tycker 
jag att det är inkludering så säger läroplanen att det är okej. Jag tycker 
att det är väldigt fritt tolkat.” 
 
Lärare D tolkade läroplanens allmänna del samt de övergripande målen 
som ett stöd för tanken att inte ta ut eleven ur klassrummet utan att 
bedriva undervisningen inne i klassrummet och anpassa den så att den är 
lämplig för alla. Lärare D: ”Läser man läroplanens allmänna del samt de 
övergripande målen så har man stöd i tanken att tillexempel inte ta ut 
eleven utan att bedriva undervisningen så att den passar alla. Men jag 
vet faktiskt inte om ordet inkludering finns i läroplanen…” 
 
De övergripande mål och riktlinjer som står utskrivna i skolans 
styrdokument är snarlika vissa av de definitioner av inkludering som 
beskrivits tidigare. Det står bland annat utskrivet i Lgr11 att läraren ska 
”ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov där man även ska ge 
utrymme till elevernas olika förmågor att använda olika typer av 
uttrycksmedel.” Lärare E har tolkat den allmänna delen som en form av 
beskrivning för inkludering. Denna lärare nämner bland annat att det i 
den allmänna delen står om hur man som lärare ska främja alla elevers 
utveckling och att man ska ha aktning för alla elevers lika värde. Hon 
kopplar även ihop läroplanen och dess värdegrund med inkludering – där 
hon förklarar att det bland annat står utskrivet att man ska ”utveckla 
elevernas känsla för samhörighet.” Detta svar går att koppla till den 
gemenskapsorienterade definitionen som bygger på att utbildning präglas 
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gemenskap och att man lär sig bäst i samverkan med andra. Lärare E: ”I 
allmänna delen står ju om demokratins grunder, och att man ska främja 
alla elevers utveckling och att man ska ha aktning för alla elevers lika 
värde. Och en likvärdig skola, att man ska ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och behov och att undervisningen inte kan utformas lika 
för alla. Alla som jobbar i skolan ska ju också utveckla elevernas känsla 
för samhörighet. Den delen om värdegrund får man ju titta på.” 
 

6.3 Vad har rektor för betydelse så det kommer till arbetet med 
inkludering?  
 
Att rektors roll är betydelsefull för att skapa en mer inkluderande skola 
har tydligt framgått av den tidigare forskning som finns kring gynnsamma 
effekter för undervisning. Rektor är viktig dels för att fördela vilka 
resurser lärarna får men även hans eller hennes ledarskap blir en 
avgörande faktor för inkluderande undervisning. I skolans styrdokument 
står det under övergripande mål och riktlinjer utskrivet vad rektor har för 
ansvar. Bland annat så har rektor ett särskilt ansvar då det kommer till att 
utveckla arbetsformer så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Rektor har 
även ett särskilt ansvar då det kommer till att resursfördelningen och 
stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör (Lgr 11).  
 
De flesta av lärarna är överens om rektors viktiga roll för arbetet av 
inkludering på skolorna. Framförallt framgår det av intervjusvaren att 
rektorn sitter på en viktig roll då det kommer till att fördela olika resurser 
rätt. Några av lärarna uttrycker en viss nedstämdhet på grund av 
saknandet av tillräckliga resurser – både i form av material och av 
personal för att de ska kunna arbeta inkluderande i sina klasser. Lärare A 
uttrycker sig så här: ”Jaa.. det är ju.. rektorn har ju som egentligen det 
yttersta arbetet för att stötta mig i det arbete som jag gör med dom här 
barnen.. Både att vägleda och ge mig resurser. Så det är ju det som är 
svårt i de här spartiderna, upplever jag. Att även om man, alltså om man 
berättar vilka behov som finns i gruppen och barnens problematik, får 
man bara höra att det ska sparas.” Även lärare B beskriver hur viktigt 
det är att rektor fördelar skolans resurser rätt. Som en del av svaret på min 
intervjufråga sa hon så här: ”Rektorn har ju en stor roll för det är ju han 
eller hon som har det övergripande, som har personalansvaret och så. 
Och utifrån vad jag anger att jag har för behov för min grupp så att alla 
ska ha den här chansen att lyckas så är det ju rektors uppgift att ge mig 
de redskapen, om det ska vara fler timmar, eller någon extra vuxen 
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person, eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju rektors uppgift 
helt enkelt.”  
 
Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsbegrepp på tillgänglig utbildning 
och omfattar kunskap om den fysiska miljön, den pedagogiska och den 
sociala miljön. Flera av lärare uttryckte att det fanns brist i den fysiska 
tillgängligheten. När man talar om den fysiska tillgängligheten talar man 
ofta om lokaler, läromedel och andra verktyg som underlättar och är en 
förutsättning för lyckad undervisning.  Många av lärarna känner sig ofta 
otillräckliga i klassrummet och menar att skolan inte har tillräckligt med 
ekonomiska resurser och därför blir det även svårt för rektorn att uppfylla 
deras behov. Lärare C beskriver också att det är särskilt viktigt att rektor 
delar samma värderingar då det kommer till den syn man har på 
inkludering. Lärare C: ” Det är ju hennes sätt att se på inkludering som 
ju formar skolans sätt att jobba med inkludering. Om vi tycker väldigt 
olika då är det ju väldigt svårt men jag upplever att jag och min rektor 
har väldigt lika värderingar där, att alla ska få vara med, det är det 
viktiga och att ingen får tas undan åt sidan bara för man har andra 
behov.” 
 
Lärare D anser att rektor har är en stor roll då det kommer till att skapa de 
rätta förutsättningarna men att de maktpersoner som sitter högre upp, så 
som skoldistrikt, kommun och riksdag kanske spelar en ännu större roll. 
”Rektorn är ju en del men samtidigt bara en bricka i spelet. Om vi nu 
pratar om vår rektor är denne väldigt medveten om de problem som finns 
och försöker skapa de bästa förutsättningarna. Men rektorn har ju också 
band på sig med de pengar skolan får tilldelat och kan ju inte trolla. Det 
är de som kanske är.. Sitter ännu högre upp som är kanske ännu 
viktigare.” 
 
I enlighet med lärare D var även ett av de teman som togs upp inom 
projektet European Agency for Development in Special Needs Education 
just att för ett framgångsrikt arbete med inkludering behövs det samarbete 
på alla nivåer i skolsystemet. Både nationellt, lokalt, i skolan och på 
lektionerna.  Lärare E uttryckte även betydelsen av att rektor är positiv till 
ett inkluderande arbetssätt och delar personalens värderingar.  Lärare E: 
”Rektor har ju ganska stor betydelse då det kommer till 
resursfördelningen på skolan och vi har ju då tanken att vi har två 
pedagoger i klassen, med specialundervisning som är inbakad i den 
dagliga verksamheten, och det har han drivit med oss, han tycker det är 
bra. Så att det är mest resursfördelningen, men också att han är positiv 
till det jobbet.” 
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6.4 Kan lärarna ge något konkret exempel på när de tycker att de 
lyckas med inkludering i klassrummet? 
 
Det fanns en stor samstämmighet bland lärarna att ett inkluderande 
arbetssätt är eftersträvansvärt i skolan men att det ibland kan finnas vissa 
svårigheter att omsätta detta i praktiken. För att få reda på mer kring 
lärarnas tankar om detta bad jag respondenterna berätta om några 
konkreta exempel på när de själv tycker de lyckats med inkludering i 
klassrummet.  
 
Lärare A beskrev att, för henne betyder att lyckas med inkludering att 
varje dag prata med eleverna om att ”rättvist är när det är orättvist och 
att alla inte har det likadant.” Denne menar att den största betydelsen är 
vilken inställning och attityd eleverna har till varandras olikheter. Lärare 
A menar att genom att vara öppen i gruppen då man talar om elevers 
olika behov i form av stöd och hjälpmedel skapar man ett accepterande 
klimat och på så sätt har man inkluderat behoven i klassen. Detta kan man 
koppla till vad man i SPSM:s modell för tillgänglighet kallar den sociala 
miljön, där aspekter som demokrati, delaktighet och mångfald är viktiga 
faktorer för inkludering.  
 
Lärare B talar om vikten av att hålla gemensamma genomgångar och att 
oavsett vilka elever som befinner sig i klassrummet får alla samma 
introduktion av lektionen. Därefter menar denne lärare, får man anpassa 
efter den enskilda individens behov. Lärare B beskrev det på detta sätt: 
”Tillexempel vid gemensamma genomgångar, eller vid introduktion av ett 
tema så tycker jag att det är viktigt att alla är med i just det momentet… 
sen får man anpassa och göra utifrån elevernas förmågor och så, men att 
man alltid har tanken att oavsett vilka som är i klassrummet så får alla 
samma introduktion eller genomgång.” 
 
Flera av lärarna nämner det viktiga i relationsarbetet och att de lägger 
mycket tid på att i samspel med eleverna bygga relationer. Flera av 
respondenterna beskriver att tillfällen då de själva anser att de lyckats 
med inkludering är stunder då eleverna hjälpt varandra i skolarbetet. 
Lärare C berättar om ett tillfälle då en svagare elev fick hjälp av 
bänkkamraten som satt bredvid och hur detta bidrar till ett inkluderande 
klimat. Lärare C: ”Jag har en pojke med en generell språkstörning och 
det är ju en grav språkstörning. Och han är ju på en helt annan nivå, 
kunskapsmässigt än de andra i klassen. Nu i veckan så satt han vid 
datorn och jobbade med den och då kom en annan elev som är 
jätteduktig, alltså har kommit väldigt långt i läs och skrivutvecklingen 
och i matte. Han kom och berömde honom att ”å vad duktig du är på att 
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skriva på datorn och han kunde ta ut och visste var han kunde skriva ut 
och sådär, och det var ju så härligt att hon kunde ge beröm till honom 
som egentligen har det så himla svårt. Och jag såg ju hur liksom han 
växte och blev stolt. Och sånt är ju härligt!” 
 
Även lärare D berättar om när en elev med bättre kunskaper i ämnet gav 
en svagare elev beröm och hjälper henne och hur härligt det var att se hur 
den svagare eleven skina upp på grund av det. ”Eleverna är otroligt 
snälla och fina med henne.. Så dom hjälper ju henne.. Särskilt killen som 
sitter bredvid henne, han har fått sätta sig bredvid henne efter jul och jag 
märker ju att han hjälper ju henne jättemycket, han hjälper henne stava 
ord och peka vad hon ska göra och sådär.” 
 
Tufvesson skriver i SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
fem punkter som är avgörande för det sociala samspelet i skolan. Dessa 
handlar dels om att skapa ramar och regler för hur det ska fungera i 
gruppen men även om att väcka nyfikenhet och få eleverna att förstå 
varandras perspektiv för att kunna skapa ett gott klimat i klassen. Detta är 
något som jag anser flera av de intervjuade lärarna tar upp när de 
beskriver om tillfällen då de känner att de lyckats med inkluderingen i 
klassen.  
 
Lärare E tyckte det var svårt att komma med något konkret exempel och 
menade på att det är beroende av ifall man jobbar individuellt eller i 
grupp. Lärare E beskriver att ifall arbetet ska ske i grupp eller i par är det 
extra viktigt att vara uppmärksam på ifall det finns en risk för så kallad 
exkludering. Ifall så är fallet menar läraren att det alltid ska finnas en 
extra vuxen med som stöttar och hjälper till. Läraren talar också om att 
vid enskilt arbete är det viktigt att ta hänsyn till elevens behov utifrån den 
situation som råder. Ifall exempelvis en elev vill sitta enskilt med en 
stödperson i ett separat rum ena dagen och vara med i klassen nästa dag 
så måste man alltid ta hänsyn till det. Dock, lägger respondenten till, bör 
man alltid ha som grund att eleverna är med i klassrummet, då det är dit 
man strävar. Lärare E betonar även vikten av att alla elever ska få 
möjlighet att arbeta både i klassrummet men också undervisas i enskilt 
rum. Att ha en frekvent rotation menar läraren, särskilt då eleverna börjar 
i årskurs ett, gör att det inte blir lika utpekande för de elever som mer ofta 
behöver gå iväg och få extra stöd. Lärare E menar att det är viktigt att 
komma ihåg att elever som lämnar den ordinarie undervisningen inte 
nödvändigtvis missgynnas för det utan det är när den enskilda 
undervisningen är förknippat med något negativt som det kan vara 
skadligt för eleven. Läraren jag intervjuar beskriver att i dennes klass så 
ses det som något attraktivt att få gå iväg och arbeta på annan plats. ”Jag 
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har en tanke att för att det ska ses om något positivt så ska även de som 
inte behöver få göra det. Och dessa elever kan ju också uppleva det som 
ganska skönt att få sitta i en liten grupp med en lärare och få lite mer 
hjälp, alltså du får ju som mer precist direkt stöd och det blir lite lugnare 
kanske, färre barn och dessa elever tycker som att det kan vara ganska 
trevligt så att jag brukar försöka rotera det och speciellt till en början 
när de börjar i årskurs ett, sen kanske en del får vara lite oftare än 
andra.” 
 
Samhandling handlar om att delta i en gemensam aktivitet med andra. 
Man har kunnat konstatera att ifall en elev ofta undervisas i avskilt rum 
tillsammans med en annan lärare eller resursperson kan detta att komma 
att påverka elevens möjligheter till engagemang då han eller hon ska delta 
i något samarbete tillsammans med klasskamraterna. Man menar att 
många elever behöver lugn och ro då de ska arbeta för att kunna behålla 
koncentrationen, därför tenderar det lugna, trygga rummet att bli en slags 
trygghet för eleven och kan leda till att eleven hellre väljer det alternativet 
snarare än att den anpassade undervisningen sker i klassrummet (Szönyi 
& Söderqvist Dunkers, 2013). Precis som en av de lärare jag intervjuade 
beskrev, menar Szönyi och Söderqvist (2013) i sin rapport att för att 
undvika detta dilemma är ett sätt att organisera klassen i mindre grupper 
där man helt enkelt turas om vilka som får arbeta i grupprum utanför 
klassrummet. På så sätt skapar man en attityd i gruppen att det är något 
positivt att få gå iväg ibland och jobba utanför klassrummet.  
	  
	  

6.5 Vilka förutsättningar anser lärarna är viktiga för ett 
framgångsrikt inkluderingsarbete med eleverna? 
 
En del av förutsättningarna för ett framgångsrikt inkluderingsarbete är att 
det finns lärverktyg som är utformade för att elever ska kunna få en bättre 
lärsituation och att delaktigheten ska bli större bland alla barn och elever. 
I skollagen kallas nu mera begreppet läromedel för lärverktyg. Skolverket 
definierar lärverktyg som något som ska ge eleven tillgång till sådana 
verktyg som eleven behöver för att ha en tidsenlig utveckling 
(Skolverket, 2011). Ett lärverktyg kan vara allt från tryckt till konkret 
material eller digitala verktyg (Tufvesson, 2014).  
 
Jag var intresserad av vad lärarna tyckte var viktiga förutsättningar i 
arbetet med inkludering i klassen. Resultatet av intervjuerna visade att 
många av lärarna ansåg att den pegagogiska miljön var av stor betydelse 
– det vill säga de resurser i form av kompensatoriska hjälpmedel och 
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annat material som är viktiga hjälpmedel för arbetet med inkludering. 
Lärare A beskriver att i dennes klass hade arbetet underlättat ifall det 
funnits tillgång till exempelvis fler iPads och datorer. Detta då flera av 
eleverna är i behov av att kunna träna ordbehandling istället för att skriva 
för hand. Läraren uttrycker även en önskan om att elever som har 
svårigheter med motoriken skulle få extra idrottslektioner. Lärare A: 
”Kompensatoriska hjälpmedel, alltså att man får typ man skulle ju vilja 
ha kanske lite mer datorer och iPads.. Nu har jag ju en i klassrummet och 
så kan man ju låna in ibland.. Man skulle ju också kunna önska 
tillexempel att elever som har svårt med motoriken kanske att dom fick 
lite extra idrott, så det handlar ju mycket om pengar och resurser också.” 
 
Flera av lärarna delar åsikten att väl tilltagna resurser är nödvändigt för 
att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov och att detta är 
något som ofta brister. Lärare B svarar att en annan viktig aspekt i arbetet 
med inkludering är att resurspersonen som finns med i klassen delar ens 
uppfattning och värderingar då det kommer till inkluderingen av eleverna 
i klassrummet. Lärare B: ”En viktig del kan ju vara att också den 
resursperson också delar den det tyckandet, att eleven ska vara med i 
klassrummet i så stor utsträckning som möjligt.. När det fungerar. Så att 
den personen blir ju också väldigt viktig och att den tycker likadant. Och 
att denna person också arbetar för att träna personen till det.” Lärare B 
menar att exempelvis ifall resurspersonen inte delar uppfattningen om att 
eleven ska vara med i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt kan 
det bli en konflikt. Det är viktigt att ett arbetslag i en 
utbildningsverksamhet arbetar sig fram till en gemensam barn- och 
elevsyn. Detta är något som sätter förutsättningar på att den pedagogiska 
miljön fungerar. Den pedagogiska miljön handlar till stor del om att 
personalen i arbetslaget behöver få utrymme och tid att gemensamt 
planera sitt undervisningsarbete så att det är anpassat för alla elever i 
gruppen (Tufvesson, 2014).   
 
Lärare C beskriver att olika ramfaktorer kan vara svåra att påverka även 
om man vill. Lärare C förklarar att denne i detta fall syftar på faktorer så 
som skolans ekonomi, barnstorlek och antalet personal. Lärare C 
beskriver att vissa resurser som man kan önska sig ofta är svåra att få till 
på grund av skolans ekonomi. Däremot menar läraren att det denne själv 
kan påverka är relationen till eleven och till föräldrarna. Läraren menar 
att genom att bygga upp en god relation med föräldrarna där man har så 
kallade ”öppna kort” för vad som gäller för eleven underlättar arbetet för 
inkludering. Lärare C: ”Det jag kan påverka och som jag själv kan göra 
som lärare så, det är ju relationen till eleven och till föräldrarna. Om 
man börjar med att ha en god relation där och man tänker väldigt öppna 
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kort om hur man tänker och resonerar, då tycker jag man tar sig ganska 
långt. Och där man liksom har olika kontrakt med föräldrarna och eleven 
om hur man har bestämt att det ska vara.” 
 
Föräldrarnas deltagande i inkluderande skolor får inte underskattas. De 
får inte bara ses som ”kunder” i utbildningen utan också som deltagare. 
Det är viktigt att deras behov uppmärksammas och att de får kontakt med 
en person som de har förtroende för (Tufvesson, 2014). I projektet som 
gjordes för European Agency for Development in Special Needs 
Education skriver de att det är viktigt att elevens föräldrar informeras om 
alla detaljer, genomförande, utvärdering, struktur och innehåll i 
samarbetet. Även i skolans styrdokument står det utskrivet under 
övergripande mål och riktlinjer att alla i skolan ska samarbeta med 
elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 
innehåll och verksamhet (Lgr11).  
 
Lärare D anser att det är viktigt för inkluderingen att man själv tar sitt 
ansvar och håller sig uppdaterad och är påläst kring de nya rön och den 
forskning som berör inkludering. Lärare D säger att: ”Det krävs 
engagemang från en själv. Det är viktigt att inte tänka att jo men det här 
har jag läst för 10 år sen, 20 år sen, utan man måste ju som fräscha upp 
det för det kommer ju nya råd och rön hela tiden så det är ju viktigt med 
fortbildning, det tycker jag.” Tufvesson (2014) skriver i SPSM:s material 
om hur man arbetar för tillgänglighet i skolan vikten av att som lärare 
analysera, reflektera och kritiskt granska sina egna värderingar, 
föreställningar och förhållningssätt för att hela tiden förebygga och 
förhindra diskriminering och kränkande behandling bland elever 
(Tufvesson, 2014).  
 
Lärare E menar att medvetenheten hos pedagoger om hur inkludering ska 
gå till är av stor vikt. Denne lärare menar att det behövs mer 
kompensationsutveckling för att få en ökad förståelse och på så vis kunna 
anpassa undervisningen bättre. I Projektet som European Agency for 
Development gjorde lyftes sex olika teman upp där man synliggjorde 
några avgörande faktorer för en inkluderande verksamhet. En av dessa 
var ”fortbildning i inkluderande utbildning”. Med det menar man att alla 
lärare aktivt måste medverka i allt förändringsarbete och tillägna sig den 
kunskap som krävs för att kunna arbeta inkluderande. Detta ställer såklart 
även krav på att skol och sektorledare får det stöd som han eller hon 
behöver för att kunna ge sin personal tillräckligt med kompetens. Av 
mina intervjuer att döma så kan man dra slutsatsen att trenden som råder 
är att lärarna ofta tar ett eget ansvar då det kommer till fortbildning – 
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detta ofta på grund av skolors bristande ekonomi eller skolledares 
bristande engagemang.   
 
En förutsättning för inkluderande är en tillgänglig miljö – detta gäller så 
väl både i undervisningen och i mer sociala sammanhang med 
skolkamrater som exempelvis under raser (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 
2013). I mina intervjuer uppmärksammades särskilt bristande 
tillgänglighet då det gällde läromedel och resurser i form av personal. 
Andra saker som visade sig påverka tillgängligheten negativt var tidsbrist 
för lärarna då det kom till tid för planering.  
 

6.6 Vad ser lärarna för hinder och svårigheter med inkludering i 
klassrummet?  
 
Det finns många beskrivningar inom forskningen för vad som anses vara 
svårigheter för inkludering. Då jag medvetet fokuserat på att istället 
inrikta mig på de faktorer som istället gynnar inkludering har jag valt att 
inte ta med denna forskning. Däremot är det ändå av värde för mitt 
resultat att låta lärarna ventilera sina tankar kring svårigheter för 
inkludering i iallafall en av intervjufrågorna. På frågan vilka hinder och 
svårigheter som kan finnas med inkludering var en gemensam åsikt att för 
lite tid kombinerat med stora elevgrupper och för lite personal utgör de 
största svårigheterna för inkludering.  
 
Lärare A beskriver hur en frustration kan uppstå när man är medveten om 
vilka behov eleverna behöver men inte har möjlighet, varken fysiskt eller 
psykiskt att hinna med. Denne lärare förklarar att barn i behov av särskilt 
stöd kräver mycket extra anpassning i form av individuella scheman och 
andra anpassade läromedel då dessa elever inte kan arbeta enligt den 
ordinarie dagordningen. Detta kräver mycket ansträngning och tid från 
läraren som ofta måste göra dessa anpassningar utanför sin ordinarie 
arbetstid då tiden inte räcker till. Läraren beskriver detta som en tuff 
arbetsbörda och att behov av extra resurser; både i form av personal och 
lärverktyg, är nödvändigt för ett hållbart arbetsklimat både för lärare och 
elever. Lärare A: ”Vissa elever behöver ju speciella material, speciella 
böcker, de kan inte jobba efter den arbetsordningen som vi har och då 
måste jag ju varje dag planera så att de eleverna har det dem behöver så 
att det inte blir ännu svårare för dessa elever. Och det blir en tuff 
arbetsbörda och då känner man att man har suttit i så många möten och 
sagt att, jamen jag alltså såhär är det i barngruppen och vi ser de här 
behoven och så och får man bara höra att okej men vi har inga pengar, vi 
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har de resurser vi har.. Och då känner man ju som att stånga huvudet 
mot en vägg och det är ju verkligen frustrerande. ” 
 
Tidigare forskning har visat att skolor som använder alla sina resurser, 
som duktiga lärares expertis, nya strategier och extra tid och på så sätt 
kan inkludera sina elever med särskilda behov straffas direkt då de inte 
får extra resurser eftersom de inte kan påvisa att elevens behov är så stora 
(Haug m.fl. 2006). Lärare A beskriver sin situation som ohållbar i 
längden – ”trots att det fungerar nu så finns det en risk att jag kommer 
att gå in i väggen”.  
 
Lärare B anser också att stora klasser är ett hinder. Även denne lärare 
beskriver svårigheterna med att hinna med och se till att alla elevers 
behov uppfylls. ”Egentligen är det stora klasser som är ett hinder tänker 
jag… Och att hinna med alla elever och att se varje elevs behov. Det är 
liksom det ständiga som man tänker på – har jag sett den här eleven nu? 
Har jag hunnit hjälpa han eller hon? Har jag hunnit förstå hur den 
eleven tänker? Och ju större klasserna är desto svårare är det ju att 
hinna med eleverna.” 
 
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 
ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11). Vad 
kan utläsa av skolans styrdokument är att skolan ska se till att tillräckliga 
resurser delas ut där det finns behov. Av mina intervjuer att döma kan 
man tolka vissa av lärarnas svar att skolan här, i många fall brister.  
 
Lärare D beskriver också bristen av just tid som ett problem i planeringen 
av undervisningen. Så här säger lärare D: ”Jag känner att jag skulle 
behöva mer tid att planera och plocka fram.. Jag tycker om att vara väl 
förberedd så att jag kommer tidigt och försöker göra i ordning för hela 
dagen i stort sett eftersom sedan händer det ju alltid något så då hinner 
man inte sitta. Jag brukar säga det att man är i direkt sändning hela 
dagen. Så är det faktiskt.” 
 
 
 



	   33	  

6.7 Vad får lärarna för specialpedagogiskt stöd i sitt arbete som 
klasslärare?  
 
Lärare A berättar att denne har en resurs som är med i klassrummet och 
främst jobbar med en elev som är i stort behov av särskilt stöd. Läraren 
berättar även att på skolan finns det en specialpedagog som kan, ifall man 
uppsöker honom eller henne, kan ge tips på hur man kan jobba. I övrigt 
berättar läraren att man främst får prova sig fram ohjälpt och ta reda på 
saker själv. Läraren förklarar att en bra sak är att gå till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få låna litteratur som rör 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
Lärare B beskriver att, på grund av sin långa erfarenhet, har denne stött 
på många olika elever med varierande behov vilket har bidragit till 
hennes kompetens. Lärare B berättar att denne också oftast på eget 
initiativ gått fortbildningskurser och läst många böcker inom 
specialpedagogik. Denne lärare tycker själv att det är viktigt att hålla sig 
uppdaterad kring den senaste forskningen och är medveten om att det 
kommer nya rön och fakta som är viktiga att ta till sig. Lärare B berättar 
att ifall det är något speciellt man behöver hjälp med så finns det en 
specialpedagog på skolan som man kan gå till.  ”I och med att jag jobbat 
så länge så har jag ju stött på väldigt många barn med olika svårigheter 
genom åren. Så jag har ju stor erfarenhet sen har jag ju gått många 
kurser, och sen har jag ju läst en hel del böcker. Så att det är ju ett 
intresse hos mig också. Sen kan man ju fråga specialpedagogen också om 
det är något speciellt att få hjälp med.” 
 
Lärare C berättar att stödet ges några timmar per vecka i form av att en 
speciallärare kommer till klassen. Läraren förklarar att det ofta inneburit 
en så kallad ”exkludering” av eleverna då dessa fått gå iväg för att träna 
något. Lärare C berättar att detta kan ske antingen individuellt eller i par. 
Eleverna går då tillsammans med speciallärare iväg och arbetar på annan 
plats. Lärare C förklarar att ibland så är speciallärare också med i 
klassrummet och hjälper till. Under denna tid arbetar alla elever med 
samma sak och speciallärarens uppgift blir då att hålla ett extra öga på de 
elever som behöver mer stöd. ”Det är ju då inte en specialpedagog utan 
vi har en speciallärare och det stödet ja. Det ges ju några timmar per 
vecka och det är ju då fördelats till hela klassen, oftast har det inneburit 
en exkludering av eleverna, att de får gå iväg och träna någonting, 
individuellt eller i grupp eller i par. Tillsammans med speciallärare på 
annan plats. Ibland så är speciallärare också med i klassrummet och 
hjälper till och då jobbar liksom gruppen med samma sak och hjälper till 
och kanske håller ett extra öga på dem som behöver ha det.” 



	   34	  

Läraren beskriver att det i klassen finns en positiv attityd bland eleverna 
att få gå iväg och jobba på en annan plats. Denne menar att eleverna 
oftast ser det som ett privilegium att få lämna klassrummet och tillägger 
även att det alltid är ett fritt val för eleven. Lärare C säger att: ”Föredrar 
eleven exempelvis att arbeta i klassrummet denna dag så får han eller 
hon göra det.” Samma lärare informerar mig om att denne är medveten 
om att den senaste forskningen visar på att enskilt arbete inte skulle ha 
någon positiv effekt för de elever som får lämna klassrummet. Däremot, 
förklarar lärare C, kan man ställa sig frågan hur resultatet hade blivit ifall 
man låtit dessa elever stanna i klassrummet och sedan jämfört de två 
variablerna. Läraren beskriver att enligt dennes mening kan vissa elever 
vara i behov av att få lämna klassrummet och träna vissa specifika saker 
för att inte bli låsta av att de andra redan kan något, då vissa elever kan 
uppleva detta som lite skamset. Läraren förklarar även att för att det ska 
fortsätta ses som något attraktivt att gå iväg att jobba är det viktigt att 
även de elever som inte är i behov av det också ibland måste få göra det. 
På detta sätt blir inte heller de svagare eleverna utpekade utan alla får 
möjlighet att gå iväg och jobba, enda skillnaden är att vissa får göra det 
mer ofta.  
 
Lärare D beskriver att det mesta tar denne reda på själv. Läraren berättar 
att denne brukar ta hjälp av specialpedagogiska myndigheten. Läraren 
förklarar att dit kan man ringa och boka tid för att sedan få hjälp med att 
plocka ut relevant litteratur och även få andra tips och idéer på hur man 
kan jobba med olika elever. Läraren nämner även fördelarna med att ta 
kontakt med personer som trätt fram i media med olika diagnoser. 
Läraren menar att dessa personer är bra att kontakta då man kan få hjälp 
med tips och idéer hur man ska tänka kring olika saker och lära sig något 
utifrån dessa människors personliga erfarenheter. ”Jaa.. Innan jag läste 
till lärare så jobbade jag på triangelskolan i några år och det har ju varit 
jättebra för mig, erfarenhetsmässigt att ta med mig. Sen så finns ju 
specialpedagogiska myndigheten nere på stan, jättebra med läromedel 
och sånt, ringa och boka tid, få komma dit och få en massa tips och idéer 
hur man kan tänka och göra, så dem använder jag ju mycket.  Sen så är 
ju Google oändligt.” 
 
Sammanfattningsvis kan man se av mina intervjuer att det största 
specialpedagogiska arbetet gör lärarna själva i form av att leta fram 
information och fortbilda sig. Ofta finns det tillgång till en 
specialpedagog på skolan som lärarna kan rådgöra med kring problem 
som uppstår men allt som oftast finns det ingen särskild utsatt tid i 
schemat för detta. En av lärarna har utsatt hjälp några timmar i veckan i 
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form av att en speciallärare kommer till klassen och hjälper vissa elever, 
ibland i avskilt rum och ibland i klassrummet.  
 

6.8 Hur ser lärarna på betydelsen av elevernas sociala samverkan 
med varandra i klassen?  
 
I SPSM:s skrift Lära tillsammans (2013) skriver de om sam orienterat 
arbete för ökad delaktighet. Vinsten av att elevernas sociala samverkan är 
att de kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger 
fler vidgade perspektiv. Eleverna får även möjlighet att visa sina styrkor 
genom att ta initiativ, ansvar och ibland även vägleda sina kamrater 
(Hammar, 2013). Även Vygotskijs tankar, som tidigare nämnts, handlade 
om att det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften i barns lärande. 
Även politiker talar mycket om att barn och unga ska ges fler möjligheter 
till att samarbeta och lära tillsammans, detta är något som synliggörs i 
skolans nya styrdokument där det står utskrivet att lärandet ska stödja 
utvecklingen till elevers övergripande förhållningssätt (Lgr11). Därför 
ansåg jag att det var intressant att ställa en intervjufråga för att belysa 
lärarnas tankar kring elevernas sociala samverkan i klassen.  
 
Gemensamt för alla lärare jag intervjuade var att de ansåg att den sociala 
biten var av stor betydelse. Lärare A beskrev att det sociala och lärande 
går hand i hand – fungerar inte den sociala biten blir också lärandet 
lidande. Läraren förklarar att Ifall det sociala samspelet fungerar i klassen 
behöver inte eleverna heller sitta och oroa sig över som ska hända eller att 
någon ska vara dum och retas. Läraren menar att det istället blir ett 
tillåtande klimat där barnen utvecklas tillsammans och lär känna till de 
olikheter som finns i denna värld och att ur den aspekten bör alla elever 
ses som tillgångar i en klass. ”I ett tillåtande klimat då utvecklas ju alla 
barnen tillsammans plus att de barn som inte har den här typen av 
svårigheter lär ju känna att det finns ju i vår värld. Att det finns barn som 
har andra kunskaper eller förutsättningar och att man måste lära barnen 
att acceptera alla.” 
 
Lärare B beskrev att denne trodde eleverna i många fall säkerligen lär sig 
mer av varandra än ifall det skulle vara en vuxen med och berätta. 
Läraren ansåg att det dock kan finnas en viss problematik med 
samarbetsövningar då det ställer krav på de andra eleverna att förstå och 
acceptera vissa elever som kan vara i behov av särskilt stöd eller extra 
anpassning. Lärare B menar att för att eleverna ska ha något 
erfarenhetsutbyte av varandra kräver det att man känner sina elever och 
vet vilka som kan vara ett stöd för de svagare i gruppen. Läraren 
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poängterar även vikten av att tänka på att inte alltid låta samma elever 
utgöra detta stöd. ”Alltså jag tror ju att eleverna kan lära sig jättemycket 
av varandra i utbyte av idéer tillsammans. Absolut. Dom lär sig 
säkerligen mer av varandra än om det skulle vara en vuxen som pratar 
eller berättar. Det som kan vara är att då det är en elev i särskilda behov 
så ställer det också lite krav på de andra eleverna att förstå denna elev 
och acceptera den för den han eller hon är. Och det är inte alla som 
klarar detta.” 
 
Lärare C beskriver att det sociala arbetet är det svåraste arbetet. Denne 
förklarar att så länge du som lärare kan hålla i ramarna och hjälpa den 
eleven som är i behov av ett visst stöd kan denne lärare göra eleven 
”anpassningsbar”. I en grupp menar läraren att det blir svårare eftersom 
där blir den svagare eleven också som mest utsatt på grund av att hans 
eller hennes svagheter blir mer synliggjorda i gruppen. Läraren förklarar 
att för att kunna träna alla elever i samarbete krävs bra förutsättningar i 
form av olika resurser. ”Om vi har ett samarbete där jag då slänger ut så 
här ska det se ut och vad den eleven förväntas kunna göra det i grupp och 
jag inte är där och styr upp på samma sätt, det är det som är absolut 
svårast. Och det är då också den personen blir som mest utsatt. För 
dennes svagheter kommer också fram då och det är det svåraste och sen 
så behöver ju den eleven för att träna sig i ett samarbete men om man 
inte riktigt har förutsättningarna, förmågorna att kunna göra det, då är 
det skitsvårt.” 
 
En utmaning för den svenska skolan är att skapa en organisation och hitta 
strategier för detta så att alla får möjlighet till delaktighet och gemenskap. 
Lärare D berättar i intervjun att denne tycker det viktigaste är att 
pedagogerna som arbetar i skolan öppet talar med eleverna om att alla 
behövs och att alla är viktiga i en grupp. Läraren menar att det är av stor 
betydelse att man tar till vara på både olikheterna och likheterna hos 
varandra. 
 
I den gemenskapsorienterade definitionen talar Tufvesson (2014) om fem 
punkter för tillgänglighet som är avgörande för just det sociala samspelet 
i skolan. De punkter hon tar upp, som även tidigare nämnt, är: tillgängliga 
aktiviteter, tillgängliga mötesplatser, tillgängliga ramar och regler för hur 
det ska fungera i grupper, att innehållet i det som kommuniceras 
tillgängliggörs, att väcka nyfikenhet och skapa tillfällen för att förstå 
varandras perspektiv.  
 
Lärare D nämner i svaret på intervjufrågan vikten av kommunikation. 
Denne beskriver att genom att tala om för eleverna vilket värde 
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människors olikheter har kan man arbeta fram en god sammanhållning. 
Detta går att koppla till Tufvessons sista punkt – där hon beskriver vikten 
av att väcka nyfikenhet och skapa tillfällen för att förstå varandras 
perspektiv. En lärare ansåg att den sociala samverkan eleverna emellan 
var den svåraste biten då det kom till arbetet med inkludering. Denne 
lärare ansåg att det var i just samarbete i grupp de svagare elevernas sidor 
blev utpekade på ett negativt sätt. Här är det, som Tufvesson (2014) tar 
upp, viktigt med ramar och regler för hur grupparbeten går till och att 
eleverna vet vad som gäller just för att ingen ska hamna i en utsatt 
position.  

7. Resultatdiskussion 
	  
Nedan följer en diskussion kring den metod jag valt att göra och därefter 
följer resultatdiskussionen. Resultatdiskussionen fokuserar på lärarnas 
möjligheter (och svårigheter) till inkludering av alla elever med 
utgångspunkt från analysen av mina intervjuer samt några egna 
reflektioner kring resultatet. Därefter kommer även behov och förslag till 
fortsatt forskning beskrivas.  
 
Mitt syfte med arbetet var att undersöka, beskriva och analysera några 
lågstadielärares meningsskapande för inkludering samt vilka som är de 
mest avgörande förutsättningar lärare får för att arbeta med inkludering. 
Utgångspunkten för denna studie har varit svaren på mina intervjufrågor.  
 
De intervjuer jag gjort med fem lärare har gett mig fördjupad förståelse 
för vilka insatser som är betydelsefulla för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för att inkludera alla elever. 
Intervjupersonerna har insiktsfullt delat med sig av sina tankar, känslor 
och upplevelser kring inkluderingsämnet.  
 
Av det resultat jag fått av mina intervjuer kan man se att det fanns en 
samstämmighet i de olika lärarnas svar på intervjufrågorna. Att jag valde 
att intervjua fem lärare från olika skolor inom samma kommun gjorde jag 
för att reliabiliteten skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Hade jag 
däremot blandat och gjort mina intervjuer både i kommunala skolor och i 
friskolor hade mitt resultat kunnat se annorlunda ut - då det ju finns vissa 
förutsättningar som skiljer skolformerna åt.  
 
De lärare jag intervjuade hade i förväg fått kännedom om intervjuns tema 
och frivilligt ställt upp i undersökningen. Att de i förväg fått reda på att 
intervjun skulle handla om inkludering kan ha haft en viss påverkan på 
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resultatet. Eftersom denna undersökning grundar sig på fem intervjuer 
kan det vara svårt att göra några generella slutsatser, däremot kan jag 
utifrån mina intervjuer urskilja några olika perspektiv på lärares syn på 
inkludering.  
 
Min hypotes innan jag satte igång med arbetet var att lärare skulle ha 
delade meningar kring huruvida inkludering alltid är en självklar 
eftersträvan då det av egen erfarenhet fortfarande i skolan förekommer 
många särskilda lösningar i form av separata undervisningsgrupper för 
elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassning. Det har därför varit 
intressant att arbeta med just detta ämne då alla lärare jag intervjuat har 
tyckt att inkludering varit något viktigt och ett ämne som också varit 
aktuellt att diskutera.  
 
Lärares förhållningssätt till inkludering är bland annat beroende av dels 
deras syn på olikheter, dels deras förmåga att jobba med sociala relationer 
och dels att kunna anpassa undervisningen efter varje elevs behov och 
förutsättningar. Resultatet av mina intervjuer visade att för ett 
framgångsrikt inkluderingsarbete behöver lärare dels kunskap, dels 
pedagogiska strategier, lämpliga material och även tid - både då det 
kommer till planering och fortbildning (Tufvesson, 2014). Det är viktigt 
att lärare får det stöd de behöver utifrån. Rektorns ledarskap blir en viktig 
faktor men även riktlinjer från regering, riksdag eller myndigheter är av 
stor betydelse för att förbättra inkluderingsarbetet i den svenska skolan.   
 
Av mina intervjuer framgick att majoriteten av lärarna ansåg att behovet 
av resurser var stort för att kunna tillfredsställa och tillgodose alla elevers 
behov samt att dessa resurser i nuläget inte var tillräckliga för ett kunna 
tillämpa ett framgångsrikt inkluderingsarbete. Lärarna ansåg att det 
specialpedagogiska stödet i skolan var bristfälligt och flera av 
respondenterna uttryckte behovet av större personalstyrka för att kunna 
inkludera och gynna alla elevers lärande. Detta var något som särskilt 
kom till uttryck då det i intervjuerna talades om det sociala arbetet i 
klassen. Elevers samverkan med varandra i exempelvis grupparbeten 
kräver mycket vuxenstöd – detta för att de svagare eleverna inte ska bli 
negativt utpekade eller exkluderas från undervisningen på grund av deras 
brister. 
 
Även om lärarna ansåg att skolans ekonomiska resurser var av stor 
betydelse då det kom till vilka förutsättningar som var av störst betydelse 
för inkludering, betraktade de även att deras egen kompetens var av stor 
angelägenhet. Resultatet av mina intervjuer visade på att någon 
schemalagd fortbildning på skolorna var ovanligt och att de flesta av 
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lärarna såg till att utbilda sig själva. Något som även framgick av mina 
intervjuer var betydelsen av att samarbetet i arbetslagen fungerar. Att det 
finns en gemensam åsikt bland kollegor och rektor hur 
inkluderingsarbetet ska gå till tyckte flera av respondenterna var av stor 
vikt. Detta är även något som Tufvesson (2014) poängterar som en viktig 
indikation i sin modell för tillgänglighet. Hon menar att för inkludering 
ska fungera är det viktigt att den pedagogiska miljön fungerar. En viktig 
faktor i den pedagogiska miljön blir samarbetet kollegor emellan. 
Något som jag ansåg som väldigt positivt var att flera av lärarna var 
angelägna om att se till att fortbilda sig själva och hålla sig uppdaterade 
på den senaste forskning som råder. Det fanns även en samstämmighet 
bland lärarna där man ansåg att problematiken i att kunna inkludera alla 
elever inte låg i elevers olika behov, utan på skolans förmåga att hantera 
dem. Detta visar på en stor medvetenhet hos de lärare jag intervjuat vilket 
bör ses som hoppfullt för den svenska skolans framtid. Däremot anser jag 
att skolan behöver få tillgång till mer resurser då det kommer till att ge 
lärarna den fortbildning de förtjänar och behöver. 
 
Av de fem lärare som jag intervjuade kunde man se en stor kännedom då 
det kommer till den positiva innebörden av inkludering. Alla lärare var 
överens om att inkludering är något att sträva efter och att elevers 
olikheter är något som man bör ta till vara på för att främja lärprocesser. 
De intervjuade lärarna var alla överens om att inkludering är något som 
sker i en grupp tillsammans med andra där man tar hänsyn till elevens 
individuella behov och förutsättningar för att göra alla delaktiga. Något 
som ingen av lärarna tog upp då de beskrev inkluderingsbegreppet var 
betydelsen av den sociala gemenskapen i gruppen och hur relationer 
påverkar inlärningen för eleverna. Däremot när intervjufrågan som var 
riktad för att beröra just denna punkt ställdes så var alla övertygade om 
att elevernas samverkan med varandra är en av de mest betydelsefulla 
aspekterna för ett framgångsrikt lärande. Precis som Nilholm och 
Göransson (2013) belyser i sin forskning är det av stor vikt att 
utbildningen präglas av gemenskap och där man i en elevgrupp tar 
tillvara på varandras olika egenskaper för att utvecklas. Som diskuterats 
tidigare i arbetet är det denna definition av inkludering Nilholm och 
Göransson kallar för den gemenskapsorienterade definitionen.  
 
Den svenska skolan är influerad av en sociokulturell kunskapssyn som 
bygger på att man ser på människan som en social varelse där man 
utvecklas och formas tillsammans med andra. Detta anser jag är något 
som behöver framgå mer tydligt i skolans styrdokument då det är något 
som formar vilka värderingar och attityder skolan ska förmedla till 
samhället. I läroplanen står inte begreppet inkludering utskrivet, däremot 
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finns det på olika sätt utryckt intentioner om att alla som arbetar i skolan 
ska sträva efter att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 
stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande (Lgr11). Flera av lärarna tolkade vissa delar av läroplanen som 
olika sätt att se på elevernas inkluderande. Vissa av de intervjuade lärarna 
hade dock svårigheter att koppla ihop något som står i läroplanen med 
inkludering. För att det ska bli tydligare för lärare vad inkludering innebär 
skulle det behövas en bestämdare beskrivning i skolans styrdokument då 
det kommer till betydelsen av inkluderingsbegreppet. Detta för att i sin 
tur kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevernas 
inlärning. I den svenska skolan finns det även få beskrivningar över hur 
skolans miljö ska utformas för att passa alla elever och hur olikhet ska ses 
som en tillgång. Detta är något som blir centralt då det kommer till lärares 
gemensamma syn på alla elevers rätt att kunna delta i en 
utbildningsverksamhet på ett likvärdigt sätt.  
 
Sammanfattningsvis är en inkluderande undervisning beroende av olika 
strukturer, arbetssätt och resurser. Lärares kunskap, samt vilken 
gemenskap, vilka värderingar och attityder som finns i elevgruppen 
beskrivs alla som viktiga utgångspunkter för ett inkluderande arbetssätt. 
De svar jag fått ut av intervjuerna har besvarat mina fem frågeställningar i 
den mån att lärarna har beskrivit sin egen definition av inkludering. De 
har även delat med sig av sina tankar kring i vilken omfattning 
inkludering sker i deras klassrum. Lärarna har berättat om vilka 
svårigheter samt positiva aspekter de anser finns då det kommer till 
inkludering. Respondenterna har även beskrivit och delat med sig av 
vilka förutsättningar de upplever som viktigast i inkluderingsarbetet. Jag 
har i och med detta fått stor inblick i lärares meningsskapande till 
inkludering vilket också var syftet med mitt arbete.  
 
Det har varit roligt och väldigt lärorikt för mig att studera detta ämne  
närmare. Jag är nu övertygad om att många med mig delar tanken att ett 
inkluderade arbetssätt bör ses som eftersträvansvärt då det ökar 
förutsättningarna för gynnsamt lärande och elevers utveckling i relation 
till skolans kunskapskrav. 

7.1 Fortsatt forskning 
 
För vidare forskning hade det varit intressant att även göra intervjuer med 
rektorer för att få reda på deras uppfattning kring vad de anser är av störst 
betydelse då det kommer till att uppnå en skola som främjar inkludering. 
Rektor sitter på ett stort ansvar där han eller hon ska fördela resurserna på 
skolan rätt och samtidigt har begräsningar och riktlinjer på sig ovanifrån. 
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Av de lärare jag intervjuade kan man dra slutsatsen att rektor drar ett 
tungt lass då det kommer till att tillfredsställda sin personals behov och 
att hans eller hennes stöd är i många fall avgörande för lärarnas 
inställning till sitt arbete. 
 
För vidare forskning anser jag även att det skulle vara intressant att gå in 
djupare på tillgänglighetsbegreppet och att, kanske genom observationer i 
klassrumsmiljöer samt intervjuer med lärare kartlägga vilka metoder som 
är de mest framgångsrika för att undervisningen ska vara tillgänglig för 
alla barn och elever. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Personbeskrivning: utbildning, antal år i yrket, klasstorlek, skola 
 
Vad har du för utbildning? 
Hur många år har du jobbat?  
 
             

• Vad är inkludering för dig?  
• Hur tydlig tycker du läroplanen är då det kommer till arbetet med 

inkludering?  
• Vad har rektor för betydelse i ditt arbete med inkludering? 
• Kan du ge något konkret exempel på när du tycker att du lyckas 

med inkludering i klassrummet?  
• Vad ser du för hinder och svårigheter med inkludering i 

klassrummet?  
• Vilka förutsättningar anser du är viktiga för ett framgångsrikt 

inkluderingsarbete med eleverna?  
• Vad får du för specialpedagogiskt stöd i ditt arbete som 

klasslärare? 
• Vilka möjligheter har du som lärare att anpassa undervisningen till 

elevers olika förutsättningar och individuella behov? 
•  Hur ser du på betydelsen av elevernas sociala samverkan med 

varandra i klassen?  
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Bilaga 2 
 
Mitt mail till respondenterna 
 
 
Hej! 
 
Jag skriver nu mitt självständiga arbete inom pedagogik där jag 
undersöker hur man inkluderar alla barn i klassrummet och vad det kan 
finnas för fördelar/svårigheter med just inkludering. 
 
I mitt uppsatsarbete har jag behov att intervjua några lärare i grundskolan 
årskurs 1-3. Intervjuerna kommer att pågå cirkus 45 minuter och svaren 
kommer registreras med hjälp av en inspelare. Namnen på 
undersökningspersonerna kommer att avidentifieras och vid 
redovisningen av undersökningsmaterialet skall de enskilda 
respondenterna inte kunna spåras.  
 
Jag undrar nu ifall du har möjlighet att ställa upp för en intervju någon tid 
då det passar dig under antingen vecka v.16 eller v.17. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fanny Morén 
Grundskollärarprogrammet F-3 
Uppsala Universitet 
	  


