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Abstract 

In this study I have tried to give an historical overview as well as a description over 
the current situation regarding inclusion and exclusion of students with special 
needs. How do teachers work with these students and on what grounds are students 
included or excluded from their original group. The curriculums and other 
documents that controls these questions all talk about the individual student as the 
most important party, they are all pointing out inclusion of students with varying 
needs as an important part of the schools assignment. My research shows that the 
decision to include or exclude students can be based on a lot of different grounds, not 
always with the student’s best in mind. Reasons for excluding students can, 
according to my informants, for example be uncomfortable teachers not wanting to 
have an extra adult in the classroom or special teachers not wanting to work in a 
possibly noisy class. If this is a big problem is hard to tell and my informants have 
varying opinions. But just the fact that this is an issue is a problem.  
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Inledning 

Skolan i Sverige är en gigantisk organisation som innefattar en enorm mängd 
människor, allt ifrån skolpolitiker, rektorer, lärare, övrig personal och föräldrar. Men 
framförallt är det en samlingspunkt för barn och ungdomar. Dessa ungdomar är alla 
högst personliga individer och behovskraven varierar enormt. Den svenska skolan 
har tagit på sig ansvar att utbilda varje barn efter bästa förmåga. Genom att studera 
verksamheten vid grundskolan stöter man på en mängd elever, elever vars krav på 
sin egen skolgång varierar enormt. Detta har fått mig att fundera på hur vi inom 
skolan tar om hand de elever som är i störst behov av extra stöd, att skolan tar hand 
om dessa ser jag som en självklarhet, men på vilket sätt gör skolan detta, och på vilka 
grunder tas besluten om hur dessa elever skolgång skall organiseras? Är det den 
enskilda elevens bästa som står i fokus eller finns det andra orsaker till att 
undervisningssituationen ser ut som den gör? Skolverket (1998) skriver följande: 
 

“En skola för alla innebär att alla elever ska ha tillgång till och få en likvärdig utbildning. För att 
barn och ungdomar ska orka arbeta med det krävs att skolan tar tillvara och vidareutvecklar 
alla barn och ungdomars starka sidor. För det behövs i första hand en god inlärningsmiljö som 
väcker lust och nyfikenhet att lära. Men dessutom behöver de bli sedda, hörda och bekräftade. 
De vill också i möjligaste mån vara kvar i den egna gruppen och den gruppen verksamhet.” 
(sid.9.) 
 

Det är framförallt det sista i detta citat som mitt arbete kommer att handla om, var 
sätts resurserna in? Arbetar skolorna inkluderande eller exkluderande, ett mellanting 
kanske? Hur ser attityderna hos lärare och specialpedagoger ut i denna fråga? Till 
min hjälp har jag tagit styrdokumenten, Lpo 94, Skollagen, Grundskoleförordningen 
men även Salamancadeklarationen. En viktig del av informationen till mitt arbete har 
jag även samlat in genom samtal med fyra yrkesverksamma pedagoger, jag har 
genom dessa samtal försökt få en inblick i dessa pedagogers tankemönster samt 
yrkesmässiga vardag. Är det som står i dokumenten om en inkluderande skola en 
utopi eller är det fullt genomförbart, är det kanske redan ett faktum inom vissa 
skolor i vårt skolsystem? Min förhoppning med detta arbete är inte att svara på 
frågan om inkludering/exkludering är rätt eller fel ty detta finner jag omöjligt. Min 
förhoppning är däremot att skaffa mig en vetenskaplig grund att stå på samt försöka 
ta reda på hur lärare samt specialpedagoger på skolor arbetar med denna fråga, eller 
hur de skulle vilja arbeta. Karlsson (2007) menar att forskning av detta slag är en 
bristvara inom den svenska skolan. “Det saknas idag forskning där berörda personer 
får komma till tals om skolans åtgärder för elever i behov av särskilt stöd”  (Karlsson, 
2007 s.78). Jag ämnar inte med mitt arbete fylla hela denna kunskapslucka men 
kanske kan jag dra mitt lilla strå till stacken. 
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Bakgrund 

Skolan har i många år varit en stor organisation som samlat många människor. Hur 
organisationen sett ut för att få denna stora apparat att fungera har varierat kraftigt. 
Jag har i detta stycke valt att titta på skolans organisation av specialundervisningen 
sedan beslutet om folkskola 1842 (Skolverket, 1998). Detta för att belysa hur synsättet 
på elever i behov av särskilt stöd varierat fram till dags datum. Jag kommer även att 
ta upp exempel på aktuell forskning inom specialpedagogiken för att på så vis belysa 
aktuella synsätt på problemet inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt 
stöd. Utöver en forskningsöversikt kommer jag även att beröra de dokument som 
idag styr pedagogernas arbete, Skollagen, Lpo94 samt Salamancadeklarationen. 
Detta för att försöka skapa en förståelse för bakgrunden till skolans arbete med 
elever i behov av särskilt stöd. 
 

Historisk översikt 

Beslutet om folkskola fattades 1842 (Skolverket, 1998). Att det var en skola för alla är 
dock inte riktigt. Barn från mindre bemedlade hem gick ofta inte i skolan utan istället 
i fattigskolan eller i folkskolan men i mindre utsträckning. Dessutom valde föräldrar 
med bättre ekonomi ofta att låta sina barn gå i andra skolor än just folkskolan 
(Skolverket, 1998). Klarade man inte kraven i folkskolan i början av 1840-talet var 
även en vanlig lösning att man fick sitta kvar, det vill säga gå om ett läsår för att ta 
igen det man missat (Vernersson, 2007). En annan vanlig åtgärd enligt Vernersson 
var att låta svagpresterade/handikappade elever gå i specialklasser såsom 
hörselklass, särskoleklass, hjälpklass, läsklass, CP-klass, observationsklass, synklass, 
eller frilufts- och hälsoklass. Även en skolmognadsklass fanns för de som inte 
klarade av den vanliga undervisningen  (Vernersson, 2007). Vi ser här tydligt hur 
långt ifrån dagens stödundervisning detta ligger, inte minst terminologin skiljer sig 
från dagens. Även barn med olika former av sjukdomar kunde lyftas ut från den 
vanliga undervisningen och sättas i specialklasser, exempel på detta kunde vara barn 
med tuberkulos och epilepsi men även barn som klassades som efterblivna 
(Skolverket, 1998). För vissa barn räckte det dock ibland inte med att placeras i 
hjälpklasser och mindre grupper utan anstalter och externat togs ibland till 
(Skolverket, 1998). I vissa större städer inrättades i början av 1900-talet ytterligare en 
nivå i folkskola, denna nivå kallades för svagklasserna (Skolverket, 1998). Detta 
skedde dock inte utan debatt och två läger bildades. Motståndarna menade att detta 
skulle skapa differentiering av de normala i bättre och sämre grupper. Förespråkarna 
var de som ansåg att man kunde dela in eleverna i fyra grupper (Skolverket, 1998). 1) 
de efterblivna, 2) de fysiskt och psykiskt svaga, 3) de lata och tröga, samt 4) de fysiskt 
och psykiskt normala. Genom att skilja dessa grupper åt skulle det enligt 
förespråkarna skapa ett bättre inlärningsklimat som alla grupper i slutändan skulle 
tjäna på. På 1930-talet samlade svagklasserna ungefär 7% av elevantalet på de skolor 
i Stockholm där svagklasser anordnades (Skolverket, 1998). Barn som inte hade 
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inlärningssvårigheter men väl sociala problem, de så kallade vanvårdade eller 
vanartade barnen skiljdes även dom från folkskolan. Ofta skedde detta genom att 
barnen placerades på anstalter eller utackorderades. Var de hamnade berodde på en 
bedömning av vanartens eller vanvårdens svårighetsgrad. Motivet till denna 
förflyttning var att det var för allas bästa, såväl de barn som flyttades ur folkskolan 
som de som gick kvar skulle tjäna på att de störande eleverna förflyttades. De i 
behov av hjälp fick det och de övriga fick arbeta mer i lugn och ro (Skolverket, 1998). 
Den exkluderande tendens som vid den tiden var tydlig fortsattes att förstärkas 
under några årtionden och tog stöd av naturvetenskapen. Det hela ställdes på sin 
spets under 1930- och 40 talet då arvs och rashygienintresset var som störst. 
Exempelvis står det i 1940 års skolutredning att var och en av eleverna skall vara 
utrustad för att fullgöra sin uppgift i samhället, (Skolverket, 1998). Differentieringen 
var påtaglig. Enligt Vernersson (2007) kom under 1950-talet specialpedagogiken att 
domineras av ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Barnens problem sattes in i 
större strukturer och synen på problemen som patologiska ifrågasattes, istället var 
forskningen inriktad på de bakomliggande orsakerna till elevernas svårigheter. 
Under 1960-talet ökade intresset för specialkonstruerade läromedel och 
åtgärdsprogram samtidigt som synen på elevernas svårigheter som pedagogiska 
problem istället för medicinska problem fortsatte stärkas. Med 1962 års läroplan 
skedde en dramatisk expansion av specialundervisningen, resurserna fördubblades 
på tio år (Skolverket, 1998). 1969 händer det någonting revolutionerande för 
specialpedagogiken. I Lgr 69 står det att alla elever, så långt som möjligt, skall få sin 
undervisning inom den ordinarie klassen (Vernersson, 2007). Undervisningen av 
barn i behov av särskilt stöd flyttades nu in i klassrummet i en ökad utsträckning och 
det inkluderande synsättet vann mark. Under 1970-talet började man även vrida på 
problemet, från synen att eleven hade problem med skolan till att skolan faktiskt har 
problem med eleven. Problemfokuseringen flyttades med andra ord från eleven till 
skolan och skolan tvingades nu anpassa sig till allt högre krav på arbetssätt och miljö 
(Skolverket, 1998). Under 1980-talet arbetade skolan efter en linje som innebar att 
man nu skulle ha ett mindre antal högt kvalificerade lärare som arbetade konsultativt 
och handledande samtidigt som ett antalet resurscentra skulle ökas. Dessa 
specialister skulle jobba mot såväl elever, lärare samt föräldrar (Skolverket, 1998). 
Vernersson menar att man inte längre arbetade för att anpassa eleven till skolan utan 
istället jobba för att påverka de förutsättningar under vilka man arbetar (Vernersson, 
2007). 
 
Jag har ovan beskrivit hur synen på specialpedagogik förändrats sedan folkskolans 
införande. Tydligt är att synen på elever i behov av särskilt stöd har varierat kraftigt 
och många av de arbetssätt och synsätt som historiskt varit gällande betraktas idag 
som förkastliga. Givetvis finns det även idag förordningar om hur stödet skall 
bedrivas och jag skall senare komma in på exakt vilka lagar och förordningar dagens 
pedagoger och skolledning har att förhålla sig till. I skolverkets publikation Elever i 
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behov av särskilt stöd, en temabild utgiven av skolverket (Skolverket, 1998) finns ett 
kapitel som heter hur ger skolor stöd idag. I denna text ges en bild av hur 
undervisningen ser ut i Sverige idag (1998). Skolverket målar här upp en bild av 
specialundervisningen som är varierande, exempelvis kan man läsa följande 
“Specialundervisningen rymmer emellertid många insatser som kan variera såväl 
när det gäller tid, form som innehåll och kan bedrivas mer eller mindre segregerat 
eller integrerat” (Skolverket, 1998, s.41). Samtidigt som skolverket säger att 
undervisningen varierar i längd form, segregering och integrering kan man även läsa 
att skolverkets huvudintryck av tillgängliga utvärderingar och forskning förvisso ger 
en blandad bild, men den visar även en tendens till “homogenisering”, denna 
homogenisering sker bland annat genom nivågrupperingar. Som motpol till detta 
har Ahlberg ( 2007) refererat till Perssons (1998) Den motsägelsefulla 
specialpedagogiken… Han menar att skolan fortfarande löser problemet med att vissa 
elever är i behov av särskilt stöd genom att exkludera dessa från gruppen och 
ordinarie undervisning. Enligt Ahlberg tyder detta på att den inkluderande 
målsättningen som finns för svensk specialpedagogik fortfarande inte fått någon fast 
förankring i skolans verksamhet. I denna temabild utgiven av skolverket hänvisas 
bland annat till egen rapport (Skolverkets rapport 140) som visar på att skolorna har 
valt olika vägar att gå. Medan vissa skolor valt att öka grundbemanningen för att 
kunna skapa mindre undervisningsgrupper i grunden så har vissa valt att istället öka 
originalgruppernas storlek och istället satsa på en utökning av 
specialundervisningen (Skolverket, 1998). Att skolor valt så radikalt olika vägar att 
gå visar på hur olika synsätt kan påverka elevers skolgång. Skolverket (1998) visar 
även på att det finns skillnader hur resurserna används beroende på hur gamla 
eleverna är. I årskurs 1-5 är det enligt skolverket vanligare att man bildar mindre 
undervisningsgrupper medan det i årskurs 6-9 är vanligare med större 
undervisningsgrupper men med större inslag av speciallärare. I temabilden kan man 
även läsa att det praktiska genomförandet skiljer sig mindre från skola till skola än 
vad den organisatoriska form som skolorna uppgett gör. Pedagogerna anger att 
största fördelen med mindre undervisningsgrupper är att elever i behov av extra 
stöd ibland inte klarar av att gå i stora grupper, samtidigt kan det vara bra för dessa 
att ha kontakt med ett mindre antal undervisande lärare. De skolor som valt att inte 
ha särskilda grupper utan istället ha mindre ordinarie grupper betonar vikten av en 
genomtänkt klassammansättning. På så vis skapar de en bättre undervisningsmiljö 
för alla (Skolverket, 1998). I temabilden citeras även en biträdande rektor vid en 
skola, ett citat som jag tycker tydligt visar på en viktig aspekt av 
specialundervisning.  
 

“ - Alltså, det blir ju, när man är tonåring vill man ju vara som alla andra och inte vara utpekad 
som en som är utanför. De som har gått i liten undervisningsgrupp har mått jättebra av det på 
många sätt va, men de har missat en stor social del. Plus att vi upplevt att de inte fått stimulans 
för de är tillsammans mer varann hela tiden, det är bara fröken som kan ge dem kickar.”  
(Skolverket, 1998 s. 46) 
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Ett uttalande av detta slag hade inte varit möjligt i den specialpedagogiska 
disussionen för 70 år sedan. Att väga in den enskilde elevens sociala utveckling är 
enligt denna biträdande rektor viktigt och i dagens skola så kommer han/hon stå 
relativt oemotsagd. Detta synsätt får även stöd om man läser exempelvis en rapport 
av specialpedagogiska institutet som redan i titeln tar upp denna aspekt, man vill ju 
vara som alla andra (Specialpedagogiska institutet, 2008). Att skilja sig från mängden 
är för barn och tonåringar någonting som kan vara traumatiskt och kan bidra till en 
stigmatisering och i förlängningen utanförskap.  
 

Styrdokument 

Som verksam i den svenska skolan, vare sig man är ämneslärare, specialpedagog 
eller skolledare, har man vissa styrdokument att rätta sitt arbete efter. I dessa 
styrdokument finns riktlinjer angående hur arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd skall bedrivas. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet Lpo94, Skollagen, Grundskoleförordningen och 
Salamancadeklarationen är alla exempel på dokument som ligger till grund för hur 
vi inom den svenska skolan förmodas arbeta med elever i behov av särskilt stöd. I 
skollagen (1985: 1100) 4 kap.1§ står det att särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Ordet skall har här en viktig innebörd, det innebär att 
skolan har skyldighet att ge elever i behov av särskilt stöd just detta. Detta är 
ingenting som är rekommenderat eller önskvärt, det är ett krav. I 4 kap.2§ finns att 
läsa att eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas samt att 
omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter 
elevernas mognad och ålder (Skollagen, 1985: 1100).  
I 4 kap.3§ står: “Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam 
studiegång, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer” (Skollagen. 1985: 1100 4 kap.§3). 
Eleverna skall alltså ha en gemensam studiegång i huvudsak, alla skolor skall arbeta 
för att detta efterlevs. Vad som menas med i huvudsak är dock tolkningsbart och det 
är detta skolledning och pedagoger tvingas ta ställning till i enskilda fall. I 
Grundskoleförordningen kan man läsa att “Särskilt stöd skall ges till elever med 
behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den 
klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i 
stället ges i en särskild undervisningsgrupp” (Grundskoleförordningen, 1997:599 5 
kap.5§). Stödet skall i första hand ges inom den ordinarie gruppen står det, däremot 
lämnas här en öppning för fri tolkning i och med att särskilda skäl kan stödja att elever 
istället placeras i en annan undervisningsgrupp. Ståndpunkten är dock tydlig, i 
första hand skall eleven få sitt stöd inom den ordinarie klassen/gruppen. I 
Grundskoleförordningen finner man även att det är rektorn som är ansvarig för att 
elever i behov av särskilt stöd får ett åtgärdsprogram utarbetat, i detta 
åtgärdsprogram skall det framgå vilka behov eleven har, hur behoven skall 
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tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas 
(Grundskoleförordningen, 1997:599). Lpo94 inleds med ett stycke om skolans 
grundläggande värden, där kan man bland annat läsa att skolan skall arbeta för att 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är alla 
viktiga delar som skolan skall förmedla kunskap om. Skolan skall även låta varje 
individs finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet (Lpo94, 
2009). Att ge möjlighet för varje enskild individ att utveckla sig själv och bli en del av 
samhället är viktigt. Hur detta skall ske är mycket upp till de enskilda pedagogerna 
och övrig skolpersonal. Enskilda individer behöver bli bemötta på olika vis, Lpo94 
trycker även på detta. “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” (s.4). Just detta, att undervisningen 
måste anpassas till den enskilde individens skiftande behov är någonting som är 
återkommande i Lpo94. Elevens förutsättningar och tidigare erfarenheter skall vara 
styrande när det gäller individens undervisning. Salamancadeklarationen antogs i 
den spanska staden Salamanca 1994 av en internationell konferens, denna 
deklaration har Sverige förbundit sig att följa. Vid denna världskonferens deltog 92 
regeringar och 25 internationella organisationer (Svenska Unescorådet, 2006). I 
deklarationen kan man finna följande citat.  
 

“ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 
funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och - slutligen - hela 
utbildningssystemet.” (s.11) 
 

Detta är ett tydligt ställningstagande för ett integrerat synsätt, detta tillsammans med 
ett synsätt som placerar den enskilda eleven i centrum är en röd tråd genom hela 
Salamancadeklarationen. Deklarationen är även tydlig med att nämna att denna 
integration inte enbart gagnar den enskilde individen och dess kunskapsinhämtande 
utan även spelar en stor roll i övriga elevers utveckling, detta på så vis att integration 
skapar ett klimat där utanförskap och diskriminerande attityder hålls på avstånd. 
Skolan skall lyckas ge undervisning till alla barn, oavsett fysiska eller psykiska 
hinder, detta gagnar även samhället i stort. (Svenska Unescorådet, 2009) “Den 
grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 
möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller 
inbördes skillnader” (Svenska Unescorådet, 2006, s.18). Precis som vi tidigare såg i 
andra styrdokument lämnas här en viss öppning för tolkning, detta genom att 
använda uttrycket, närhelst så är möjligt. Återigen lämnas tolkningsmöjligheter för 
skolpersonalen och möjlighet för avvikande arbetssätt lämnas öppet. Dock påpekas 
det i deklarationen att lösningar som innebär specialklasser eller speciella 
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avdelningar på skolorna på varaktig basis bör vara en undantagslösning i de fall där 
en integrerad undervisning inte är till den enskilde elevens fördel, eller när den 
integrerade undervisningen på något vis hämmar de övriga eleverna. Dock förordar 
deklarationen att även elever utanför den ordinarie undervisningsgruppen bör 
kunna få deltidsundervisning i ordinarie grupp (Svenska Unescorådet, 2006). 
Deklarationen avslutas med en mening som väl sammanfattar grundtanken i 
deklarationen och som effektivt knyter ihop deklarationen. “Barn som lär 
tillsammans lär sig leva tillsammans!” (s.61) 

Litteraturöversikt 

1997 anställde Skolverket Peder Haug som gästforskare. Tiden som gästforskare 
ledde bland annat fram till Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Titeln är talande i 
sig då ordet dilemma antyder att det är ett problem som inte har någon given 
lösning, eller där en lösning på ett problem kan skapa problem på andra ställen. 
Redan i inledningen i denna rapport konstaterar Haug (Haug, 1998) att det finns ett 
stort behov av stöd till elever men det är oklart om hur detta stöd skall utformas, 
vilka åtgärder som är de bästa. Samtidigt pekar han på att det inte räcker med att 
organisera specialundervisningen på rätt sätt för att den skall bli effektiv. Haug ser 
problematiken i att skolan skall vara likställd och att alla skall ha formellt lika 
tillträde. Haug redogör för det komplementära spåret inom specialpedagogiken, här 
favoriserar den gemensamma skolan de grupper som sedan tidigare har stark 
ställning i skolan och skolan kan bli ett besvärligt ställe att vistas i för de elever som 
kräver en personlig anpassning för att kunna fungera väl i skolvärlden. Historiskt 
blir steget därefter att skolan skall anpassa sig så att alla som går där skall kunna ha 
utbyte av vad skolan erbjuder. För att detta skall kunna ske krävs en form av 
interaktion och anpassning mellan eleven och skolan. Detta kan enligt Haug lägga 
grunden för ett differentierat skolsystem. Detta sker ironiskt nog sida vid sida med 
ambitionen att skapa en gemensam skola för alla (Haug, 1998).  
 
Haug redogör i sin rapport även för en rad synsätt på lösningar för problemet barn 
med behov av särskilt stöd. Med den kompensatoriska lösningen menas att särskilda 
resurser tillsätts till en särskilt tillrättalagd utbildning för att stärka elevens svaga 
sidor. Genom att först utreda vilka svaga respektive starka sidor eleven har och 
sedan försöka stärka de svaga skall eleven inom en överskådlig framtid kunna återgå 
till den normala undervisningen och följa denna (Haug, 1998). Kritiken som riktats 
mot denna lösning är att det är problematiskt att ställa en korrekt diagnos för de 
elever som behöver stöd. Diagnoserna är ofta osäkra och starkt präglade av de 
rådande sociala konstruktionerna och värderingarna, denna lösning kan även 
betraktas som stigmatiserande och orealistisk. Stigmatiserande av den anledningen 
att det blir väldigt utpekande för de elever som flyttas ur den ordinarie gruppen. 
Orealistiskt av den anledningen att många elever inte har möjligheten att genom 
specialundervisning tillgodogöra sig samma kunskaper som sina kamrater, 
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kunskapsluckorna är helt enkelt för stora i många fall och enligt Haug är det sällan 
de kommer upp på samma nivå som sina klasskamrater (Haug, 1998). Det 
demokratiska deltagarperspektivet lägger större vikt vid deltagande och vid den 
enskilda elevens samt gruppens rättigheter att skapa sin egen egenart och 
individualism. Skillnaden mot föregående lösning ligger framförallt i att det här är 
deltagandet som står i fokus. Målet är enligt Haug inte att kompensera tills 
avvikaren anses uppträda normalt utan istället skall institutionen, i detta fall skolan, 
bemästra heterogenitet och pluralism. Skolan skall vara öppen för olikheter (Haug, 
1998).  
 
I sin rapport tar Haug upp de två riktningar som han anser vara mest aktuella i 
dagens skola, den segregerande integreringen samt den inkluderande integreringen 
(Haug, 1998). Med segregerande integrering menar Haug att skolan närmast hemmet 
är den naturliga platsen för barns skolgång. Har barnet behov av extra stöd så ordnas 
det i skolan genom exempelvis mindre undervisningsgrupper, enskilda 
undervisningstimmar, att eleven får vara med klassen eller får vara på särskolan. En 
mängd olika alternativ med andra ord och variationen är stor. Det väsentliga är dock 
att man hittar den optimala lösningen för individen, vad denna lösning blir är 
beroende på vad sakkunniga ställt för diagnos på eleven. Ofta är denna sorts 
undervisning framställd som en teknisk fråga och målet är en så stor 
kunskapsinhämtning som möjligt, skolan skall vara en plats där man hämtar 
ämneskunskaper (Haug, 1998). Inkluderande integrering innebär i större 
utsträckning att eleven skall ges undervisning inom den ordinarie klassen, detta för 
att skapa social rättvisa. Tanken med inkluderande integrering är att, oberoende 
intressen och prestationsförmåga, skall deltaga i den ordinarie gruppens 
undervisning. Detta skall leda till att alla elever fungerar bra i samhällslivet och får 
en stark social träning, undervisningen i klassrummet skall vara individuellt 
anpassad och i princip skall undervisande lärare ha kunskapen att ta hand om alla 
sorters elever (Haug, 1998). Som vi ser så har den inkluderande integreringen 
liknande form som deltagarperspektivet jag tidigare nämnde, på samma vis liknar 
den segregerande integreringen det kompenserande perspektivet. 
 
Haug går sedan in på en nulägesbeskrivning och inleder med att konstatera att vi i 
Sverige inte lever som vi lär alla gånger. Enligt Haug ligger den svenska 
specialundervisningen närmare den segregerande integreringen och i och men detta 
bygger undervisningen på en kompensatorisk inställning där effekt och prestationer 
dominerar (Haug, 1998). 

 
Skolan är ett samhälle där deltagande i sig kvalificerar barnet för det stora samhället. Samtidigt 
måste enskilda barn kvalificera sig extra för att vara med i det lilla samhället (skolan) och i det 
stora”  (Haug 1998, s. 28) 

Denna slutsats drar Haug efter observationer både på formulerings- och 
realiseringsnivån. Haug får även stöd av Persson som i sin rapport menar att den 
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svenska skolan löser problemet med att vissa elever är i behov av särskilt stöd genom 
att avskilja dem från den ordinarie undervisningen (Persson, 1998). Haug menar att 
det i skollagen finns stycken som helt klart är segregerande. Han pekar på att det står 
att psykiskt utvecklingsstörda skall gå i särskola samt att syn- eller hörselskadade 
barn skall, om de inte klarar vanlig skola, gå i specialskola, detta menar Haug är 
segregerande. Haug tar även stöd hos Helldin som menar att den svenska skolan och 
specialundervisningen bygger på en segregerande tradition (Helldin, 1997). Haug 
pekar även på att den utbildningsdiskurs som finns sällan berör specialpedagogiken, 
specialpedagogiken finns endast i periferin. Samtidigt finns en specialpedagogisk 
diskurs som behandlar den traditionella undervisningen på samma vis, perifert 
(Haug, 1998).  
 
Ytterligare ett problem som Haug finner är att den kunskap vi idag har om 
specialundervisning är hämtad från medicin och psykologi. Den är problemlösande 
på så vis att vi ska hjälpa barn att anpassa sig till skolvärlden istället för tvärtom. 
Detta problem ser även Ahlberg (Ahlberg, 2007) som menar att elevers svårigheter 
förklaras genom den enskilde individens avvikelse från normen. “Psykologiska 
testmetoder och diagnosinstrument som utvecklats används också i stor utsträckning 
för att diagnostisera elever och möjliggöra sortering och avskiljning.” (Ahlberg, 2007 
s.90) Vernersson (2007) menar att specialpedagogik är ett ämne av tvärvetenskaplig 
karaktär med inslag från filosofi, sociologi, psykologi och pedagogik men som även 
involverar vissa medicinska kunskaper. Detta medicinska synsätt menar Haug även 
har smittat av sig på barn, föräldrar och lärare. Förklaringen till detta kan ligga i att 
vi har en väl utvecklad och långt gången forskning på detta område. Kunskapen om 
problem som är socialt konstruerade är mindre och på så vis är inriktningen som vill 
ändra på skolan klart mindre och svagare (Haug, 1998). Haug redovisar även resultat 
från bland annat Sonnanders undersökning som visar att barn som blivit 
diagnostiserade klarar sig sämre än barn som undgått diagnosstämpeln men har 
motsvarande begåvningsnivå. Detta gäller både i skolan och i ett framtida yrkesliv 
(Haug, 1998). Behovet av specialundervisning har ökat samtidigt som resurserna har 
minskat, om än mindre för specialundervisningen än skolan i övrigt. Antalet 
speciallärare har krympt men kravet på att organisera särskilda 
undervisningsgrupper har ökat, en ekvation som är svår att få ihop (Haug, 1998). 
Däremot är kravet på mindre undervisningsgrupper inget krav som finns överallt, 
tvärtom har röster höjts för att större undervisningsgrupper är socialt stärkande för 
eleverna. Mot fördelen med större, möjligen mer socialt utvecklande, 
undervisningsgrupper kan man dock ställa Karlssons intervjuresultat som visar att 
både elever och lärare nämner fördelen att fler lärare per elev leder till att eleverna 
får möjlighet till mer hjälp i denna grupp än i en vanlig klass (Karlsson, 2007). 
Samtidigt så finner man i Karlssons resultat även lärare som oroar sig för elevernas 
sociala utveckling om de tvingas ha sin undervisning i mindre grupper i allt för stor 
utsträckning, det kan leda till stigmatisering (Karlsson, 2007). Tanken om att 
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specialgrupper kan påverka elevernas sociala förmåga är någonting som även tas 
upp i skolverksrapporten Elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 1998). I denna lyfts 
fram att det kan vara negativt med mindre undervisningsgrupper även för de elever 
som går kvar i den ordinarie gruppen. Detta på grund av att dessa elever lär sig att 
sortera bort avvikande kamrater. Skolverksrapporten lyfter dock även fram 
forskning som visar på att mindre undervisningsgrupper kan vara positivt för de 
elever som ges möjligheten att gå i dessa, även socialt då dessa grupper ofta 
innehåller mycket social träning (Skolverket, 1998). 
 
Denna segregerade tentens som Haug ser i den svenska specialundervisningen ser 
han som ett svar på föräldrars, lärares och barns önskan om en undervisning som 
fungerar för kunskapsinlärning. Dessutom har föräldrar, lärare, specialpedagogisk 
personal och politiker visat ett motstånd mot det inkluderande alternativet, detta 
trots de styrdokument och lagar som finns inom ämnet. Haug finner dessutom 
specialundervisningen oklart definierad, hur skall undervisningen gå till, vilka ska få 
specialundervisning, varför ska barn ha specialundervisning och vilka resultat kan vi 
förvänta oss av denna undervisning (Haug, 1998)?  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Haug ser två världar av den svenska 
specialundervisningen. Den första världen är den som finns i lagar och dokument, 
den som tydligt talar om en inkluderande verksamhet. Den andra världen är den 
som Haug finner i skolans verksamhet, den värld som arbetar på andra sätt än vad 
som går att finna i dokument och lagar, den värld där det kompensatoriska synsättet 
härskar. Specialundervisningen måste vara en fråga för hela skolan, inte bara för 
specialpedagogiken, ett stort problem finner dock Haug i att vi inte har den kunskap 
som krävs för att skapa denna skola. Detta påstående stöds av Karlsson som menar: 
“Det saknas idag forskning där berörda personer får komma till tals om skolans 
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd” (Karlsson, 2007 s.78). Stöd får Haug även 
av Danielsson&Liljeroth som menar att det istället för uttalanden som “det finns 
grupper av elever som faller utanför” istället bör finnas uttalanden som “det finns 
elever som vi inte har kunskaper att klara av” (Danielsson & Liljeroth, 1987 s.145). 
Ahlberg menar att en lösning på problemet att teori och praktik inte är närmare 
varandra är en ökning av praktiknära studier, exempelvis aktionsforskning. 
(Ahlberg, 2007) Vernersson (2007) menar att det finns för få utbildade 
specialpedagoger/speciallärare och detta kompenseras med exempelvis extra lärare, 
specialpedagoger eller assistenter. Karlsson (2007) tar i sin avhandling upp bland 
annat den psykologiska aspekten på elevers förflyttande ur den ordinarie gruppen. 
Karlsson fann i sin studie att klasslärarna talade utifrån ett professionellt perspektiv 
när de talade om enskilda elever och sitt arbete i klassrummet, de såg sig som 
deltagare i yrkeskategorin lärare och legitimerade sina beslut i relation till eleverna. 
När de beskriver elever som är i behov av särskilt stöd så beskriver de dessa elever 
utefter en norm, en ram på hur elever bör vara (Karlsson, 2007).  I sin undersökning 
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har Karlsson genomfört intervjuer med både lärare och elever angående elevernas 
flytt ur ordinarie grupp. Någonting som hon funnit är att medan eleverna nästan 
uteslutande talar om sina kunskapsmässiga brister så håller lärarna istället fast vis 
elevens sociala svårigheter i klassen (Karlsson, 2007). Ett centrat begrepp i den 
specialpedagogiska diskursen är inkludering. Nilholm menar att en viktig poäng 
med detta begrepp är att skolan bör utformas efter den naturliga variation som finns 
bland barn, snarare än att avvikande barn skall integreras i strukturer som inte är 
anpassade för just dem (Nilholm, 2007). Just skolans anpassning till elever i behov av 
särskilt stöd är någonting som Rygvold (2009) tar upp. Rygvold menar att det inte 
finns någon stans som det finns så många funktionshindrade som i grundskolan. 
Både före och efter grundskolan är problemen mer latenta enligt Rygvold (2009). 
Med detta i tanke är det viktigt att skolan ser på sig själv med kritiska ögon, vad är 
det inom skolsystemet som gör att det här finns så många problem hos barn och 
ungdomar? Faktum är att vi inom den svenska skolan ser en ökning av elever i 
behov av särskilt stöd (Vernersson, 2007). Framförallt är det elever med läs- och 
skrivsvårigheter och elever som är utåtagerande med koncentrationssvårigheter. 
Anledningen till detta kan kanske enligt Vernersson (2007) vara dagens 
samhällsklimat med dess höga tempo och många intryck från media och annat. 
Undersökningar visar att många elever känner sig otrygga och har ett fåtal vuxna de 
verkligen litar på (Vernersson, 2007). 

 

Begreppsdefinition  

Inkludering 

Om man slår upp ordet inkludering kan man läsa att inkludering betyder “låta ingå 
som del i viss grupp” (Norstedts, 1999). Den “viss grupp” som vi kan koppla detta 
till är en ordinarie skolklass och begreppet passar väl in i tanken på att skolan skall 
vara en plats för alla. Vernersson (2007) menar exempelvis att det inte är eleven som 
skall anpassa sig till skolan utan det är skolan som skall organisera sig på så vis att 
den klarar av att ta hand om alla elever, även de i behov av särskilt stöd. 
Unescorådet (2006) har in Salamancadeklarationen slagit fast att alla elever bör 
undervisas i ordinarie grupper.  
 
 “ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygg upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 
funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och - slutligen - hela 
utbildningssystemet” (Salamancadeklarationen, s. 11) 

 

Fortsatt står det att läsa i Salamancadeklarationen (2006) att den integrerade skolans 
uppgift är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har förutsättningar 
att med framgång ge undervisning åt alla barn, även de med funktionshinder och 
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grava skador.  
 
Sammanfattningsvis så innebär ordet inkludering i detta sammanhang att elever i 
största möjliga mån bör undervisas i ordinarie undervisningsgrupp, oavsett 
handikapp 

Exkludering 

I vår  svenska ordbok finner vi att begreppet exkludering beskrivs som att “ta bort 
(från) viss grupp” (Norstedts, 1999). Med andra ord så står inkludering och 
exkludering som raka motsatser till varandra. Med exkludering i detta arbete menar 
jag att elever tas ur sin ordinarie undervisningsgrupp under en längre tid, inte 
enstaka tillfällen. Eleverna i fråga får på så vis mindre kontakt med sin ordinarie 
grupp och undervisningen kan exempelvis bedrivas antingen i mindre tvärgrupper 
eller individuellt.  
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Problemformulering 

Hur tänker pedagoger angående inkludering/exkludering av elever i behov av 
särskilt stöd. Tas besluten om förflyttning från ordinarie undervisningsgrupp alltid 
med den enskilde elevens bästa i fokus eller är det andra orsaker som får styra, i så 
fall vilka andra orsaker? 
 
Är förflyttning från ordinarie grupp till specialgrupper någonting som pedagogerna 
reflekterar över, finns det någon tanke på hur eleven uppfattar denna utsatta 
situation?  

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar kring 
exkludering/inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Jag vill undersöka mina 
informanters syn på beslutsgrunder och av vem besluten om specialundervisningens 
utformning tas, samt undersöka om diskussionen är levande på skolorna. 
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Metod 

Jag valde inför påbörjandet av mitt arbete mellan två vägar, den kvalitativa samt den 
kvantitativa vägen. Generellt kan man säga att den kvantitativa metoden innebär att 
man efter en förutbestämd mall samlar in en större mängd data som man analyserar 
och producerar statistiska sammanställningar. Problemet med denna typ av metod är 
enligt Holme och Solvang (1997) att vi har en övertro på det som kan beskrivas med 
siffror. Bara för att något kan beskrivas med exakta siffror betyder det inte att det är 
mer sant eller riktigt. Givetvis finns det områden där detta tillvägagångssätt är det 
lämpliga att ta till men så är inte fallet när det gäller min studie. Jag har istället valt 
den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden har som mål att finna essensen, 
kärnan i det metoden används för att undersöka. Enligt Holme och Solvang (1997) är 
själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten en ständig växelverkan 
mellan teori och empiri, mellan forskare och informant. Den kvalitativa metoden 
kräver även att forskaren själv analyserar det insamlade materialet och själv 
genomför en tolkning. Den stora fördelen, och anledningen till mitt val av denna 
metod, är att den ger ett större djup i informationen, svårigheten består i att som 
forskare opartiskt granska informationen. Samtidigt som metodens styrka är djupet i 
informationen kan det även vara dess svaghet, detta på grund av att forskaren själv 
är ansvarig för att tolka all information, någonting som kan vara problematiskt och 
det kräver att den framtida läsaren av arbetet litar på forskarens tolkningar. Det är 
inte ovanligt att kvalitativ och kvantitativa metoder används parallellt men jag har 
personligen valt att endast använda den kvalitativa. 
 
Jag har i mitt arbete genomfört fyra stycken kvalitativa intervjuer med 
fenomenologisk grund. Informanter har varit skolpersonal vid grundskolor i 
Östersund kommun. Dalen (2008) väljer i sin bok att citera Kvale. Just detta citat 
tycker jag på ett bra vis illustrerar varför denna metod lämpar sig så väl för mitt 
arbete där jag vill nå mina informanters tankar inom ämnet. 
 

“Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 
formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig på 
vetenskapliga förklaringar” (s.11) 
 

Anledningen till att jag valt just den kvalitativa intervjun som metod är den att jag 
genom denna metod kommer mina informanter närmast. Jag kan genom den 
semistrukturerade eller delvis strukturerade (Dalen, 2008) intervjuformen enkelt 
ställa följdfrågor eller be informanten utveckla ett område närmare, samtidigt ger 
denna form informanten stort utrymme att själv tala fritt om ämnet och på så sätt får 
jag en förhoppningsvis väl utvecklad och rättvis bild av informantens syn på ämnet. 
Holme och Solvang (1997) menar att idealt sett är den kvalitativa intervjun en 
avtappning av ett vanligt samtal på den information som det kan ge, att få 
intervjusituationen att kännas som ett samtal har jag jobbat hårt på. Jag tror att 
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samtalsformen får informanterna att känna sig mer avslappnad och gör att de får 
lättare att tala även om ämnen som kan vara känsliga. Dalen (Dalen, 2008) menar 
även att ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå kunskap om fenomen 
som rör personer i dess sociala verklighet. Just att få mina informanter att tala om sin 
sociala verklighet har varit ett mål i mitt arbete och därför passar denna metod bra 
in.  
 

Reflexivitet  

En annan anledning till att jag valt just den kvalitativa intervjun samt dess 
semistrukturerade form är den att jag på så vis får användning av mig egen tidigare 
kunskap inom ämnet som behandlas. Detta är inte helt oproblematiskt då jag genom 
egna värderingar och eventuell tidigare miljöprägling skulle kunna misstolka mina 
informanter, jag har dock arbetat för att tolka mina informanter med ett öppet sinne. 
Genom att använda både egna tidigare erfarenheter samt kunskap hämtad från 
litteratur har jag kunnat ställa frågor men även under intervjuns gång hitta 
ytterligare vinklar och frågor beroende på informantens svar. Jag hoppas även att 
mina egna erfarenheter inom ämnet fått informanterna att känna sig avslappnad och 
att de känt att de samtalar med en person som själv varit i deras situation. Dalen 
(2008) skriver om de begrepp som kallas förståelse samt förförståelse och dess risker. 
Jag har själv arbetat hårt med att gå in i ämnet med öppna ögon och inte låta mina 
egna erfarenheter och kunskaper styra intervjun, det är informanternas verklighet 
som är den viktiga och jag har gjort allt för att tolka informanternas återgivningar 
rättvist. För att på bästa vis återge informanternas ord korrekt har jag som Holme 
och Solvang  (Holme & Solvang) rekommenderat använt mig av bandinspelningar 
som jag senare transkriberat och analyserat.  

Urval 

Holme och Solvang (1997) menar att om urvalsgruppen inte är vald efter relevans 
blir hela undersökningen värdelös. De menar även att urvalen skall göras 
systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 
strategiskt definierade. Att välja en lämplig grupp människor för studien kräver 
alltså en viss förkunskap om de människor som skall ingå i urvalsgruppen. När jag 
har gjort mitt urval har jag använt mig både av min egen kunskap om vissa 
människor men även sökt stöd på annat håll för att få en relevans i gruppen. Jag 
började med att kontakta rektorer på två olika skolor i Östersunds kommun, för 
dessa lade jag fram mina intentioner med arbetet och beskrev exakt vad jag ville 
genomföra på deras skolor. Efter att ha fått godkännande från rektorerna att 
genomföra intervjuer bland deras personal bad jag även om förslag på personer som 
kunde vara intressanta för min undersökning. Jag hade själv förslag på två personer 
som jag på grund av personliga kontakter visste hade stor kunskap om mitt 
problemområde. Efter att ha fått detta bekräftat av rektorerna fick jag även förslag på 
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ytterligare personal att kontakta. De fyra informanterna jag nu har att arbeta med 
kontaktades först av mig informellt med en intresseförfrågan samt en motivering 
med varför jag valt just personen i fråga. Efter denna informella förfrågan har 
samtliga informanter fått ett missivbrev med en formell inbjudan att deltaga i 
undersökningen (Ejlertsson 2005).  
 
De fyra personerna jag valde att bilda min underökningsgrupp av bidrar alla med 
någonting unikt till gruppen. Jag har valt två klasslärare som båda har stor 
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. En av dessa arbetar inom 
någonting som kallas “hörspelspåret” inom Östersund kommun dit elever med 
nedsatt hörsel förflyttas och ges möjlighet att gå i en vanlig klass men med extra 
stöd. I dessa klasser finns även andra elever i behov av extra stöd med av helt andra 
orsaker. Även den andra klassläraren har stora erfarenheter av arbete med elever i 
behov av extra stöd, både genom sin nuvarande tjänst som klasslärare men även 
genom ett tidigare arbete som samordnare för extrastöd inom kommunen. Utöver 
klasslärarna har jag även valt att låta två specialpedagoger ingå i min 
undersökningsgrupp, båda dessa med stor erfarenhet efter lång tid inom 
skolvärlden. Anledningen till att jag valt att inkludera både klasslärare och 
specialpedagoger i min urvalsgrupp är att jag vill försöka få ett bredare perspektiv 
på hur tankarna går när det gäller inkludering/exkludering av elever i behov av 
särskilt stöd. Genom detta urval når jag båda sidor, både klasslärare och 
specialpedagoger.  
 

Genomförande 

Som jag tidigare nämnt så började jag med att kontakta rektorerna på två skolor för 
att för det första be om tillåtelse att genomföra intervjuer på deras skolor och för det 
andra få förslag på pedagoger att intervjua. Efter att ha fått både tillåtelse och förslag 
på intressant personal togs en första kontakt med de eventuella informanterna med 
en informell intresseanmälan samt att jag informerade om undersökningens innehåll 
och syfte. I brevet togs även undersökningens etiska aspekter upp och informanterna 
garanteras full anonymitet samt påmindes om att de när som helst, av vilken 
anledning som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande i undersökningen. 
Samtliga tänkta informanter var intresserade av att låta sig intervjuas och fick 
därmed mottaga en formell inbjudan utformad efter Eljertssons mall (Ejlertsson 
2005). Tid för intervju bokades efter när informanterna själv kände att det var 
lämpligt, detta eftersom jag ville att informanterna själva skulle kunna bestämma en 
tidpunkt där de själva inte skulle behöva känna sig stressade av tidspress eller annat. 
Informanterna fick även i god tid före intervjun mitt intervjuunderlag sänt till sig för 
att de skulle ha möjlighet att på förhand se mer exakt vad det var jag kommer att ta 
upp under intervjun samt eventuellt höra av sig innan med frågor eller funderingar. 
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Själva genomförandet av intervjuerna har skett helt isolerat från andra människor i 
en lugn och trygg miljö på informanternas respektive skolor. Intervjuerna har spelats 
in på en diktafon för att enkelt kunna återges korrekt. Innan bandspelaren har 
startats har vi samtalat om intervjuguiden samt gått igenom om det finns några 
oklarheter inför intervjun. Tiden för intervjuerna har varierat från cirka 35min till 
55min med ett medel på 47min 
 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2008) har fyra huvudkrav på hur en informant skall behandlas 
etiskt. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Samtliga dessa krav anser jag mig ha uppfylld både muntligt med 
mina informanter med samtidigt formellt genom missivbrevet som skickats till 
samtliga informanter. Den första kontakten med rektorerna fyller även denna de 
etiska krav som ställs. Deltagarna i undersökningen har även behandlats helt 
anonymt för att på intet vis röja deras identitet. Informanterna har även erbjudits att 
ta del av undersökningen när denna är sammanställd.  
 

Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Holme och Solvang (1997) inte lika avgörande när det gäller en 
kvalitativ studie, vilket detta är, som för en kvantitativ studie. Anledningen till detta 
är att man i en studie som denna framförallt vill få en bättre förståelse av vissa 
faktorer och på så vis kommer inte den statiska representativiteten i fokus. En 
kvalitativ undersökning är mycket mer tolkningsbar i sitt innehåll. För att säkerställa 
en reliabilitet i min undersökning har jag i mitt urval av informanter varit noga med 
att få en lämplig fördelning mellan ämneslärare och specialpedagoger, jag har även 
styrt mitt urval mot pedagoger som har en erfarenhet av detta ämne som jag bedömt 
som över medelvärdet. Reliabiliteten skulle kunna försvagas om jag som forskare 
exempelvis missförstått mina informanters uttalanden eller själv tolkat dessa efter en 
felaktig mall eller efter en felaktig förförståelse, detta har jag självklart arbetat 
noggrant med för att öka reliabiliteten i mitt arbete (Holme & Solvang 1997). Jag har 
även varit noga med att påminna mina informanter om att den information de 
lämnar kommer behandlas helt anonymt och att inte hålla igen om de tycker att  
någonting är felaktigt i synsätt eller arbetssätt. Detta är en studie av fyra stycken 
pedagoger och skall läsas som just en såda. Att enbart ha fyra informanter innebär att 
det är omöjligt att generalisera resultaten från undersökningen och göra dessa 
allmämngiltiga. Resultaten som framkommer i denna studie skall anses trovärdiga 
utefter dessa fyra informanter men kan inte appliceras på en hel yrkeskår.  
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Validitet 

En kortare begreppsdefinition på ordet validitet skulle kunna vara, mäter du vad du 
hoppas att du mäter. Har jag i mitt arbete lyckats med att få fram den sortens 
information jag haft som mål att få fram eller är min information irrelevant gentemot 
min frågeställning och intention. Genomförandet av mina intervjuer med 
informanterna måste med andra ord vara strukturerade och genomförda på så vis att 
korrekt sorts information framkommer. Jag anser personligen att jag lyckats med 
detta då de genomförda intervjuerna har haft fokus på ämnet och informationen som 
framkommit har kunnats kopplas till mina frågeställningar samt syfte.  
  

Bearbetning och analys 

Efter genomförda intervjuer har jag lyssnat igenom samtliga ljudspår noggrant samt 
fört noteringar om respektive intervju. Efter detta har jag satt mig och skrivit av de 
delar av intervjuerna jag tycker haft starkast kopplingar till mitt arbete samt givetvis 
strukturerat de olika intervjuspåren så att de på bästa vis kunnat jämföras med 
varandra. Jag har sammanställt svaren på varje enskild fråga och jämfört dessa 
informanterna i mellan för att på så vis få en överblick samt kunna jämföra 
uttalandena mot varandra. Svaren har sedan analyserats mot de frågeställningar och 
det syfte mitt arbete har genom att jag jämfört informanterna mot varandra samt mot 
litteratur och styrdokument och sedan satt dessa i relationfrågeställningar och syfte. 
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Resultat 

Bakgrund informanter 

Informanterna i min studie är alla verksamma inom grundskolans senare del. Två av 
informanterna är i huvudsak ämneslärare medan två av informanterna är 
specialpedagoger, deras utbildning skiljer sig åt så även deras yrkeserfarenhet. 
 
En informant har en utbildning till folkskolelärare i botten och har arbetat i 
grundskolan som klasslärare i många år. Informanten har 60hp specialpedagogik och 
har arbetet inom specialpedagogiken sedan 1995. Arbetar idag som specialpedagog 
på 75%. 
 
En informant är utbildad 4-9 lärare inom svenska och SO. Personen har jobbat 8 år 
som lärare på en skola med elever från åk 6-9 men även arbetat ungefär ett år på 
resurscentrum. Resurscentrum anlitas allt som oftast som konsulter av skolor för att 
arbeta med elever som har sociala svårigheter. Elevkontakten under tiden på 
resurscentrum är relativt liten då den största delen av tiden används för handledning 
av lärare och annan personal. Informanten arbetar nu som klasslärare. 
 
En informant har arbetat som lärare sedan 1992. Första 10-12 yrkesåren spenderades 
som mellanstadielärare. Efter en halv termins utbildning inom specialpedagogik mot 
hörsel fick informanten jobb som hörsellärare på en högstadieskola. Arbetar idag 
50% riktat mot elever med hörselnedsättning och 50% som klasslärare. Utbildad i 
svenska, SO samt engelska.  
 
En informant blev färdig mellanstadielärare 1974 men har efter det läst 60hp 
specialpedagogik. Informanten har arbetat inom grundskolan sedan 1974 men även 
arbetat på ett skolhem både som behandlare och lärare. Informanten har de senaste 
20 läsåren arbetat på samma 6-9 skola som specialpedagog. 
 
Jag har valt att kalla mina informanter för pedagog A, B, C samt D, detta för att inte 
på något vis röja deras identitet. Bokstavsbenämningen har heller ingenting med 
utbildning och arbetslivserfarenhet att göra, detta för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Observera att mina fyra informanter inte är verksamma på 
fyra olika skolor, dock heller inte på samma skola. 
 
Pedagogernas kortfattade beskrivning av hur deras skola arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd 

Pedagog A beskriver det som att skolan arbetar med olika arbetsformer där det är 
elevens behov som skall styra utformningen av stödet. Ett flertal av klasslärarna har 
inlagt resurstid i sin undervisningstid och denna tid placeras ut efter behov, exakt 
hur stödet ser ut planeras av resursläraren, ordinarie lärare men även eleven. I och 
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med denna resurstid har antalet assistenter på skolan minskat, assistenter har i 
praktiken ersatts av lärare. Beroende på vilket sorts stöd eleven i fråga behöver tas 
beslutet om eleven skall vara kvar i ordinarie gruppen eller få undervisning enskilt 
eller i mindre grupp. Skolans huvudtanke är dock att eleven skall vara kvar i 
ordinarie grupp. Största orsaken till att elever lyfts ur ordinarie grupp är att de 
behöver lästräning, någonting som är svårt att ge i ordinarie grupp enligt pedagog A.  
 
 
Pedagog B arbetar på en skola som har två specialpedagoger anställda, på 50- 
respektive 75%. På skolan finns ett speciellt arbetslag som heter studiegården och i 
detta arbetar personal med olika kompetens. Specialpedagoger, lärare, 
fritidspedagoger, lärarassistent samt studie och yrkesvägledare har samlats till detta 
arbetslag. Plats i studiegården erbjuds elever som har problem med att klara den 
ordinarie undervisningen, anledningen till detta kan vara både kunskapsmässiga 
luckor samt sociala problem. Personalen i studiegården arbetar på en mängd olika 
sätt, enskilt med elever, i mindre grupper eller som stöd i ordinarie klass. Exakt hur 
stödet ges är beroende på den enskilde elevens behov och önskemål. Pedagogen 
anser att i nuläget finns inte en enda elev på skolan som är exkluderad, detta på 
grund av att undervisningen i studiegården inte är permanent och inte omfattar alla 
lektioner. På skolan arbetar även Pedagog D och pedagogen beskriver hur elever 
erbjuds plats i studiegård utefter resultat på tester som alla elever genomför. De olika 
arbetslagen går igenom resultaten och önskar sedan plats i studiegård för de elever 
som anses behöva det mest. 
 
Pedagog C arbetar på en skola som har en specialpedagog anställd på 100% men 
även en beteendevetare i personalstyrkan. Denna beteendevetare arbetar framförallt 
med att göra kartläggningar av klasser men är även en del av elevhälsoteamet, 
arbetar i övrigt mycket med tjejgrupper på skolan samt med att förebygga mobbing. 
Stödet till elever i behov av särskilt stöd sker i största möjliga mån i klassrummet 
med ordinarie grupp, detta genom att specialpedagogen eller lärare med resurstid är 
med i gruppen och arbetar riktat mot eleven/elever i behov av stöd. Skolan arbetar 
även med att skapa särskilda grupper, av tradition mest inom matteämnet. Dessa 
grupper kan se ut på olika vis och är ofta tvärgrupper med elever från olika klasser 
samt olika årskurser. Skolan kan även arbeta enskilt med elever inom lektionens ram, 
det är enbart under vissa lektioner och skolan är noga med att eleven inte spenderar 
för mycket tid utanför ordinarie grupp.  
 
Skolans riktlinjer, levande diskussion? 

Pedagog A pekar på att skolan har en tydlig linje som går ut på att eleven skall vara i 
sin klass så mycket som möjligt. Denna  riktlinje har blivit tydligare på skolan sedan 
ett rektorsbyte för cirka ett år sedan. Dock arbetar skolan fortfarande med elever 
enskilt men det är uteslutande för att eleven skall förberedas för att senare ingå i 
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ordinarie undervisning. Skolan har ett inkluderande tänk enligt pedagog A. Även 
pedagog C anser att det från rektorns håll förespråkas en inkludering av elever. 
Pedagog C menar även att diskussionen är väl fungerande även från andra håll, 
genom elevhälsoteamet uppmanas lärare att hela tiden reflektera över sin egen 
undervisning och alltid ta i tanke att alla elever skall kunna följa den ordinarie 
gruppen. På detta vis hålls diskussionen levande enligt informanten. 
 
Pedagog B kan inte erinra sig någon diskussion om vad skolan har för synsätt på 
inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd. En debatt som dock är 
levande är hur studiegårdsarbetet skall utformas, dock har diskussionerna inte 
specifikt handlat om skolans syn på inkludering/exkludering även om sådana frågor 
givetvis uppkommer när stödundervisningens former diskuteras. Enligt pedagog B 
är det viktigt att följa de styrdokument som finns och i dessa finns det enligt pedagog 
B en inkluderande tanke men någon direkt och formell diskussion i ämnet har inte 
bedrivits. Pedagog D kan heller inte minnas någon formell diskussion inom ämnet 
inkludering/exkludering. 
 
Pedagogens personliga syn på frågan inkludering/exkludering av elever i behov 

av särskilt stöd. 

Pedagog A menar att det inte finns rätt eller fel i en fråga som denna. “Det som 
fungerar med en elev kan gå åt pipan med en annan”. (Pedagog A) Ibland kan det 
vara nyttigt att lyfta elever ur den ordinarie gruppen och göra någonting helt annat, 
inte traditionella skolaktiviteter, detta för att bygga en relation mellan lärare och 
elev. Det absolut viktigaste är att man hela tiden tänker på vad som är bäst för den 
enskilde eleven och inte enbart arbetar efter gamla inkörda strukturer. 
 

“Ha alltid ett inkluderande tänk men man behöver inte inkludera till varje pris, inte trycka in 
någon. Men för att i slutändan kunna inkludera någon kan en inledande exkludering vara 
möjlig, detta för att förbereda för den undervisning som skall komma.” (Pedagog A) 
 

Pedagogen anser även att det är av yttersta vikt att det inte blir ett “hattande här och 
där”, det kan krävas arbete under en längre tid och man får heller inte släppa eleven 
direkt när det börjar se bra ut. 
 

Pedagog B anser att det finns elever som inte går att integrera. Pedagogen har varit 
med om elever som periodvis fått hela sin undervisning utanför skolan exempelvis 
på fritidsgården. Dessa elever har alltid flyttats från skolan på grund av sitt sociala 
beteende, att exkludera någon på grund av elevens kunskaper sker aldrig, 
pedagogen anser att kunskapsdelen kan vi alltid klara av, däremot inte alltid den 
sociala delen. Skolan skall klara av att både skapa goda samhällsmedborgare och 
blivande doktorander enligt pedagogen, men beroende på vilken grundsyn man har 
så kan man agera olika, från pedagog till pedagog och från chef till chef. 
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Precis som pedagog A menar pedagog C att inkludering inte får ske i absurdum, 
detta kan enligt pedagog C leda till en exkludering i förlängningen. Ett barn som 
exempelvis är väldigt utåtagerande kan få övriga barn emot sig och på så vis hamna 
utanför. Det värsta som kan hända enligt pedagogen är att det bildas en 
föräldraopinion mot en enskild elev, helt enkelt en situation där föräldrar säger att 
“jag kan inte ha mitt barn i samma klass som det där barnet”. Då blir det otroligt 
exkluderande. Därför menar pedagogen att man i vissa lägen måste låta ett barn 
lämna gruppen under en viss tid, huvudsaken är att tanken alltid är att barnet skall 
in i gruppen igen. För att detta skall kunna ske måste det finnas ett åtgärdsprogram 
samt att exkluderingen måste vara tidsbestämd.  
 
“Jag menar att man har misslyckats om man startar en grupp den 25 augusti och den 12 juni finns 
samma grupp kvar, man måste ha flexibilitet utefter behoven som finns och hur de förändras under 
resans gång. Många gånger menar jag att det kan vara punktinsatser som kan krävas, det kan vara ett 
gäng som kört fast och kan exempelvis behöva träna divisionsräkning extra. Sedan kan dessa åter 
flyttas till ordinarie grupp.” (Pedagog C) 
 
Pedagog D menar att det är mycket upp till den enskilde eleven. Pedagogen brukar 
ofta fråga eleven i fråga om var eleven själv vill vara, erfarenheten är att eleven ofta 
vill gå iväg från den ordinarie gruppen för att få arbeta i sitt eget tempo och i lugn 
och ro. Personligen känner pedagogen att han/hon kan nå längre rent 
kunskapsmässigt med en elev utanför den ordinarie gruppen då detta ger en större 
möjlighet att rita och förklara på ett helt annat sätt. Pedagogen anser att man inte får 
vara för försiktig med att lyfta en elev ur klassen, det kan enligt pedagogen vara så 
att en svagpresterande elev kan bli minst lika utanför gruppen om eleven inte alls 
hänger med i tempot och arbetet som vid ett kanske exkluderande arbetssätt.  
 

“Hänsyn kontra max inlärning, man måste ta hänsyn så de inte känner sig dåliga för att de 
måste gå iväg, ibland står de mot varandra. Man måste göra en avvägning så eleverna inte 
känner sig olycklig, då skall eleverna vara i klassrummet. En olycklig elev lär sig inte enskilt 
heller och då kan det sluta med att eleven inte kommer till skolan. Tolerans och solidaritet är 
honnörsord,” (Pedagog D) 

 
 

Beslutsfattande 

Oftast när en elev ges möjlighet till extra stöd är det på grund av att handledaren 
eller ämnesläraren uppmärksammat problemet enligt pedagog A. Efter detta 
kontaktas föräldrar och elev för att med deras godkännande föra det visare till EHT, 
elevhälsoteamet, som sedan tillsammans med rektor gör en utvärdering om var 
stödinsatserna gör mest nytta. Eleven måste alltid själv vara inblandad då det utan 
elevens motivation är svårt att nå resultat.  
 
På skolan där pedagog B och D arbetar är det ofta önskemål från föräldrarna eller 
eleverna som leder till extra stöd. Men de anser precis som pedagog A att det oftast 
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är ämnesläraren som flaggar för problemet. Det är sedan specialpedagogernas 
uppgift att ta beslut om eleven skall erbjudas plats i studiegården, men elever och 
föräldrar har alltid rätt att neka placering. Oftast vill vi även att det medföljer ett 
åtgärdsprogram säger pedagog B.  
 
Pedagog C menar att det i första hand är arbetslaget som äger problemet, det är 
arbetslaget som genom sina resurstimmar kan fördela hjälpen mellan sina elever på 
bästa sätt. Beslutet om extra stöd tas dock ofta genom en diskussion mellan 
specialpedagog, ämneslärare och handledare. Kommer beslutet via EVK och 
föräldrar och då är även rektor med i beslutsfattandet. 
 
Grunder för stödets utformning 

Pedagog A menar följande:  
 

“Jag är helt övertygad om att det lyfts ur elever ur klassen för ordinarie gruppens bästa och 
ibland kan det vara för pedagogens bästa, det är inte säkert att klassen har några stora 
bekymmer med eleven men det kan vara skitjobbigt för den som är lärare. Men jag tycker att vi 
på denna skola blivit bättre på detta, att tänka på detta. Det finns ju en anledning till att 
någonting inte funkar och detta skall sättas i fokus.” (Pedagog A) 
 

Pedagogen är noga med att inte försvara detta arbetssätt på något vis, tvärtom 
trycker pedagogen på att det krävs att varje enskild lärare går till sig själv och 
funderar på sin egen del i problemet. Samtidigt pekar pedagogen på att man heller 
inte får glömma de andra eleverna i klassen bara för att en specifik elev kan vara 
ytterst tidskrävande. Pedagog A menar att problemet med att elever lyfts ut ur 
ordinarie undervisning på andra grunder än att de själva tjänar på detta är störst för 
elever med ett utåtagerande beteende, elever som av lärare anses som stökiga och 
som stör ordningen i klassrummet. Detta menar pedagogen beror på att många 
lärare är trötta och inte orkar ta tag i problemet som ligger bakom elevens beteende 
utan kanske hellre ser att eleven försvinner från ordinarie undervisning. Enligt 
Pedagog A finns det alltid någonstans en elev fungerar bra, om det inte är i 
klassrummet kanske det är på fritidsgården eller annat ställe. Skolan måste därför 
fundera på hur den skall kunna möta denna elev så att just skolans miljö passar 
eleven. Enligt pedagog A är det otroligt viktigt att en elev som kanske har vissa 
undervisningstimmar utanför klassen verkligen är med klassen när det är aktiviteter 
där eleven klarar av att vara med, det kan till exempel vara friluftsdagar eller 
liknande, då ges eleven chansen att växa in i klassen och denna tid kan öka tilliten för 
läraren mer än vad en hel termins klassrumsarbete kan göra enligt pedagog A. 
Pedagog A ser även problemet att det kan finnas lärare som inte söker hjälp med en 
elev för att detta kan ses som ett personligt misslyckande för läraren, men pedagogen 
ser även motsatsproblemet med lärare som direkt lämpar över eleven till 
speciallärare för att de själva inte orkar ta tag i problemet. Båda dessa är 
problematiska enligt pedagogen men anser samtidigt att det största problemet är när 
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läraren själv inte ser att det kan vara skolan det är fel på. Det är eleven som ses som 
misslyckad och inte skolan eller den egna undervisningen. Man måste som pedagog 
fundera över vad jag själv kan göra, varför funkar det på andra lektioner med andra 
lärare men inte på mina egna? Själreflektion är A och O enligt pedagog A. När det 
gäller stöd från specialpedagoger eller annan resurspersonal tror pedagog A att det 
kan bero både på ämnesläraren och specialpedagogen hur stödet till eleven formeras. 
Pedagogen ser problemet att vissa ämneslärare inte vill ha specialpedagoger 
närvarande i sin ordinarie undervisning för att detta kan kännas som att 
ämnesläraren blir granskad. Problemet kan även finnas hos specialpedagogen som 
kan tycka det är lugnt och skönt att plocka ut en elev eller en mindre grupp, detta för 
att slippa vara i helkass med allt vad det kan innebära i ljudvolym och dylikt. 
Ytterligare en variant på problemet som pedagog A lyfter fram är specialpedagogen 
som hellre är i ordinarie klassen som stöd, detta kan givetvis vara bra men det är 
viktigt att beslutet inte är taget på grund av att specialpedagogen inte vill ha det fulla 
ansvaret för en mindre grupp eller enskild elev.   
 
Pedagog B har i motsats till pedagog A inte varit med om problemet som innebär att 
en lärare inte sökt hjälp för att detta kan ses som ett personligt misslyckande, 
tvärtom vill pedagog B säga att det är vanligt med lärare som verkligen vill försöka 
hjälpa eleven. Pedagog B har heller inte varit med om att en specialpedagog valt att 
inte lägga stödet i klassen för att detta skulle vara obekvämt och stökigt. Pedagogen 
har däremot varit med om att som resurs blivit ombedd att vara med i en klass för 
den undervisande lärarens bästa och då har pedagog B backat, stödet skall ges till 
elever inte lärare enligt pedagogen. Pedagog B ser precis som Pedagog A problemet 
med att undervisande lärare inte vill ha en specialpedagog eller annan resurs i sitt 
klassrum som kan granska undervisningen. Det är dock ett ovanligt problem enligt 
pedagog B och beror helt och hållet på den undervisande lärarens osäkerhet på sig 
själv och sin undervisning.  
 
Pedagog C pekar på att ett beslut om var en elev ska få extra stöd ibland kan leda till 
en situation där alla blir vinnare. Genom att en elev som anses stökig lyfts ur 
ordinarie undervisningsgrupp och denna därmed får ett lugnare arbetsklimat kan 
både eleven i behov av särskilt stöd och gruppen i stort tjäna på situationen. Det är 
enligt pedagog C viktigt att sätta den enskilde elevens bästa i främsta rummet, får 
detta sedan positiva sidoeffekter är detta så klart bra men detta är i sig inget mål. 
Pedagog C lyfter även fram vikten av att hela tiden handla professionellt, hela tiden 
ta beslut grundat på den enskilde elevens bästa och inte påverkas av påtryckningar 
från exempelvis andra elevers föräldrar. När det gäller problemet som både pedagog 
A och B tidigare varit inne på med att lärare vill bli av med problemelever så tycker 
pedagog C att detta problem har blivit mindre under senare år. På sin nuvarande 
arbetsplats kan inte pedagogen erinra sig att det skett över huvud taget. Pedagog C 
har inte upplevt problemet med att lärare inte vill ha hjälp av specialpedagoger i 
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klassen för att de upplever det jobbigt att få sin undervisning granskad. Pedagogen 
säger att han/hon kanske år blåögd men tycker sig inte ha stött på detta problem. Att 
specialpedagoger hellre arbetat med några få elever eller med en enda elev för att det 
varit bekvämare för specialpedagogen har dock pedagog C upplevt som ett problem. 
Beslutet att lägga undervisningen utanför klassen sker för att specialpedagogen vill 
ha arbetsro, detta är inte acceptabelt enligt pedagog C. Ett annat problem med på 
vilka grunder beslut tas som pedagog C vill lyfta fram är föräldrarnas inverkan på 
beslutet. Pedagog C har själv varit med om att elevers föräldrar stridit för att deras 
barn inte skall flyttas till specialundervisning eller i extrema fall 
särskoleundervisning, detta för att föräldrarna inte vill att deras barn skall bli 
särbehandlade och anses onormala. Denna tanke kan enligt pedagog C leda till att 
elevens skolgång försvåras och eleven inte får det stöd som är behövligt.  
 
Pedagog D har själv varit den person som ibland varit inne i en klass som resursstöd 
och har upplevt olika mottagande från den ordinarie läraren. “Vissa är inte alls 
bekväma i sin lärargärning, vissa vill inte ha in andra vuxna utan de förordar att 
eleven skall ut ur klassrummet för att slippa ha andra vuxna i klassrummet.” 
(Pedagog D) Pedagog D lyfter även fram hur viktigt det är att avdramatisera 
någonting som studiegård. Pedagogen har aldrig hört någon elev tala negativt om en 
annan elev som får delar av sin undervisning i studiegården och det är viktigt att 
studiegården inte ses som en plats för de som misslyckats. Precis som pedagog C 
pekar pedagog D på att det ibland finns situationer där det som är det bästa för den 
enskilda eleven även får positiva effekter på ordinarie gruppen. Exempelvis kan en 
genomgång för helkass hållas på en annan nivå om någon elev som inte är på denna 
nivå får genomgången någon annan stans. Det viktiga är dock enligt pedagog D att 
detta inte får ligga som grund för varför en elev lyfts ur den ordinarie 
undervisningen, den enskilda elevens bästa skall alltid vara i fokus.  
 
Olika elever olika stöd? 

Pedagog A menar att det är lättare att flytta de som har ett utåtagerande beteende ur 
ordinarie undervisningsgrupp, mycket lättare. Anledningen till detta är att de med 
inlärningssvårigheter eller fysiska handikapp inte stör de övriga eleverna på samma 
sätt och de är därför lättare för läraren att ha kvar dessa i klassen. Pedagogen tror 
dock att det i längden ofta är lättare att få en elev med ett oroligt beteende att fungera 
fullt ut i klassen än en elev med inlärningssvårigheter, det kan dock vara ett tufft 
jobb som många lärare kanske backar inför. Elever med fysiska handikapp tror inte 
pedagogen är något stort problem. Sitter exempelvis en elev i rullstol förstår övriga 
elever att denna person behöver lite extra stöttning i vissa situationer, detta kan till 
och med påverka klassen positivt då sammanhållningen kan stärkas enligt pedagog 
A. Pedagogen tror även att de första som är villiga att låta en elev med ett 
utåtagerande beteende få vara med i klassen är de övriga eleverna, många inom 
personalstyrkan kanske skulle tycka det var skönt om eleven lyftes ur 
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undervisningen. Skulle denna elev vilja ta tag i sin skolgång så är den enligt pedagog 
A övriga elever som lättast skulle acceptera detta och direkt stödja honom/henne. 
Eleverna är ofta mer toleranta än personalen och har ofta sett eleven i situationer där 
det funkar, på så vis kan övriga elever vara en jätteresurs enligt pedagog A.  
 
Enligt pedagog B har 90% av eleverna som har extrastöd detta på grund av att de 
inte klarar kunskapsmålen och endast 10% för att de inte socialt klarar 
undervisningen. Enligt pedagogen kan man alltid nå de utåtagerande eleverna med 
rätt bemötande, det finns stökiga elever som funderar jättebra på vissa lektioner och 
då måste det ha med bemötandet att göra enligt pedagog B.  
 
Pedagog C Menar att elever med exempelvis diagnosen ADHD kan vara i behov av 
att lyftas ur den ordinarie gruppen, detta för att minska stimulansen utifrån och få 
eleven att lägga fokus på arbetsuppgiften. Men en generalisering är jättesvår då varje 
människa är unik och behöver olika sorters stöd. Elever med inlärningssvårigheter 
kan enligt pedagog C genom individualisering av arbetsmaterialet arbeta på ett 
tillfredställande sätt med den ordinarie gruppen. Detta är enligt pedagogen mer 
problematiskt ju längre upp i årskurserna man kommer då det blir allt viktigare att 
vara som alla andra. Pedagog C lyfter än en gång fram föräldrarnas roll i det hela då 
dessa har en viktig del i att inte påverka sina barn till att tycka att det är pinsamt att 
få extrastöd. 
 
Pedagog D arbetar i ett arbetslag där alla som får extrastöd får det på grund av 
inlärningssvårigheter, ingen för att de är stökiga. Pedagogen berättar att arbetslaget 
arbetar så att de som har inlärningssvårigheter prioriteras först när resurserna skall 
fördelas, före de som är stökiga. Pedagogen kan förstå att elever med 
koncentrationssvårigheter ibland kan behöva flyttas ur ordinarie grupp, “om de far 
runt och är oroliga i klassen lär de sig inte något själva heller, på så vis är ju flytten 
motiverad även ur deras synpunkt” (Pedagog D) De elever som har fysiska 
handikapp har ibland resurser tilldelade sig, detta trots att eleven kan vara 
högpresterande i ett ämne. När detta uppstår så arbetar resurspersonalen med andra 
elever i gruppen istället som behöver extra stöttning. Detta gagnar även den 
högpresterande eleven med fysiskt handikapp då denna får mer tid av sin ordinarie 
lärare enligt pedagog D. Elever med exempelvis hörselnedsättning kan ibland 
behöva undervisning utanför den ordinarie gruppen, detta då dessa elever ofta kan 
vara känsliga för ljudvolym och surr. Pedagogen berättar dock att det är ofta en 
mindre grupp går ut, inte endast eleverna med hörselnedsättning. I och med att det 
inte enbart är hörseleleverna som tas ut så blir det inte lika utpekande och övriga 
elever önskar ofta att få följa med ut ur ordinarie grupp för mer stöd av annan vuxen 
men med exakt samma planering och arbetsuppgifter.  
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Resultatsammanfattning 

 

“undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94, 2009 s.4). Detta 
citat från Lpo94 beskriver mina informanters syn väl. Dessa menar att varje enskild 
elev skall få en undervisning anpassad till just denne, oavsett vilka behov eleven i 
fråga har. Hur sedan denna individuella anpassning utformas kan se olika ut på 
olika skolor och där har även olika pedagoger olika arbetssätt, någonting som vi ser 
bevis på i min undersökning. Grundskoleförordningen (1997:599) menar att stödet i 
första hans skall ges inom den ordinarie gruppen om inte särskilda skäl finns för 
annat. Dessa särskilda skäl är tolkningsbart och det är upp till varje skola, rektor eller 
pedagog att tolka detta för att sedan göra en individuell bedömning, hur elevens 
undervisning sedan utformas kan exempelvis bero på om skolan arbetar med ett 
studiegårdssystem eller om de i huvudsak tillsätter resurser i klassrummet. Två 
arbetssätt som vi sett användas av mina informanter. Båda dessa arbetssätt fungerar 
väl enligt mina informanter som i grunden har samma syn på specialundervisningen. 
Denna syn innebär att alla elever skall få det stöd de behöver och det är den enskilde 
eleven som skall stå i fokus, inkludering är eftersträvansvärt men har inget 
egenvärde, elevens behov skall styra. Att inkludera någon enbart för att detta är ett 
mål enligt arbetsplaner är fel och kan vara olyckligt för eleven enligt pedagogerna, 
individuella lösningar skall arbetas fram efter elevens behov.  
 
Enligt Skolverket (1998) får rektorerna allt större roll när det gäller att forma 
specialundervisningen. På skolorna jag varit hos vid min undersökning finns det en 
variation i hur mycket frågor om inkludering/exkludering diskuteras, en tydlig 
ledning och en levande debatt är viktigt för att specialundervisningen skall få en 
tydlig plats inom skolvärlden. Vernersson (2007) menar att det är rektorns viktigaste 
uppgift när det gäller specialundervisning att ge personalen tid att diskutera frågor 
likt dessa. Någonting som ser olika ut på skolorna jag varit vid.  
 
Vilka grunder beslutet om att lyfta ut en elev ur ordinarie grupp tas på är varierande 
på skolorna jag varit på. Informanterna talar bitvis om osäkerhet inför andra vuxna 
och pedagogers ovilja och trötthet. Skolverket (1998) pekar på att 
undervisningsgruppens storlek har en avgörande betydelse för lärarens 
välbefinnande. Detta får dock aldrig, som informanterna ser tecken på, inverka på 
besluten om hur en eleven skall få sin stödundervisning utformad. “elever med 
behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem 
inom en pedagogik som sätter barnet i centrum…” (Svenska Unescorådet, 2006 s.11).  



Inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd   2009-11-13 

- en fenomenologisk studie av fyra pedagogers synsätt på specialundervisning i Östersund kommun 

Henrik Ohlsson 

 30 

Diskussion 

 
Mitt syfte och mål med arbetet var att ta reda på hur pedagoger resonerar när det 
gäller inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd. Jag ville veta på 
vilka grunder beslut om förflyttning av elever tas samt hur vägarna fram till detta 
beslut ser ut enligt mina informanter. Under mitt arbete tycker jag att jag väl fått svar 
på mina frågor även om det säkerligen finns luckor i mitt arbete. Jag har genomfört 
fyra kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier, informationen har jag tolkat och 
detta har givit ett resultat.   

Metoddiskussion 

 
Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer med fyra informanter. 
Anledningen till att jag valde just denna metod var att jag genom semistrukturerade 
intervjuer både haft möjligheten att låta mina informanter prata fritt, samt att jag har 
haft möjlighet att ställa följdfrågor utefter vad informanten talat om. Holme & 
Solvang (1997) menar att den kvalitativa intervjun är en avtappning på information 
från ett samtal, just att få intervjusituationen att likna ett samtal är någonting jag 
arbetat hårt för. Genom att genomföra intervjuerna i en samtalsliknande form har jag 
försökt att få pedagogerna att tala fritt och de skall inte känna att det är ett förhör de 
är del av.  
 
Intervjusituationen har inletts med att vi samtalat om den intervjuguide som 
informanterna fått skickat till sig i god tid före intervjun. Genom detta samtal har vi 
kunnat reda ut eventuella oklarheter samt att det lett till en naturlig ingång i ämnet. 
Samtliga informanter har varit väl förberedda inför intervjun och har satt sig väl in i 
mina frågor genom intervjuguiden. Under intervjuerna har intervjuguiden fungerat 
som ett stöd för mig på så vis att jag genom denna kunnat kontrollera att vi täckt 
samtliga områden, dock är guiden ingenting vi följt till punkt och pricka då 
informanterna ofta valt andra vägar genom samtalet och frågor och svar överlappat 
varandra. Jag har under intervjutillfällena okritiskt lyssnat på informanterna och 
gjort mitt yttersta för att inte värdera svaren. Samtliga intervjuer har genomförts på 
informanternas respektive arbetsplats och har alla ägt rum enskilt med minimala 
störande moment. Givetvis finns det inga garantier på att intervjuerna har 
genomförts på bästa vis då min erfarenhet är begränsad men jag tycker att jag fått 
svar på de frågor jag ställt. 
 
Efter intervjuernas genomförande har jag lyssnat igenom intervjuerna ett antal 
gånger för att skapa mig en övergripande bild. Jag har sedan gått igenom 
intervjuerna mer noggrant och skrivit ner utdrag ur intervjuerna som jag ansåg 
särskilt intressanta. Efter att ha nedtecknat information från alla intervjuer har jag 
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sedan enkelt kunna jämföra informanternas svar med varandras och mot litteratur 
jag läst.  
 
Urvalet av informanter har inte fullt ut legat i mina händer då jag samtidigt som jag 
frågat rektorer om lov att genomföra undersökningen på deras skola även frågat 
efter lämpliga informanter. Jag har dock önskat att tala med två ämneslärare och två 
specialpedagoger som har erfarenhet av frågor liknande de i min undersökning. 
Efter att ha fått förslag på sammanlagt fyra informanter kontaktade jag dessa med en 
första intresseförfrågan. Samtliga tänkta informanter ställde sig positiva till att 
deltaga och fick sedan mottaga en formell inbjudan. Att jag själv inte varit fullt ut 
delaktig i urvalet kan ses både positivt och negativt. Negativt då jag lagt urvalet i 
händerna på rektorer. I värsta fall hade dessa rektorer kunnat välja personal de vet är 
väl insatta i dessa frågor men även har en okontroversiell ståndpunkt, en ståndpunkt 
som passar skolan och skolledningen väl. Positivt i den mening att jag själv inte 
kunnat påverka informanturvalet annat än med önskningar och på så vis inte på 
förhand med hjälp av förkunskap kunnat välja informanter jag trott kunna ge mig 
svar som passat min undersökning. Urvalet av informanter har i min mening blivit 
väldigt lyckat, samtliga informanter har varit vältaliga och så vitt jag kan förstå 
uttryckt sin personliga ståndpunkt utan att hålla tillbaka åsikter. Informanterna har 
alla en gedigen erfarenhet av specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd.  
 
 
Reliabiliteten i min underökning har jag försökt hålla hög. En kvalitativ 
undersökning som denna är dock beroende av forskarens tolkningar likväl 
informantens svar. Detta kan givetvis vara ett problem, Holme & Solvang (1997) 
menar att reliabiliteten är beroende på om jag som forskare klarat av att tolka de svar 
jag fått på ett korrekt vis. Jag har arbetat med att tolka mina informanter 
förutsättningslöst och objektivt utan att låta egna personliga åsikter väga in i min 
bedömning. Jag har även efter resultatinsamlandet arbetat för att analysera mitt 
insamlade resultat på ett rättvist sätt. Att analysera material likt detta utan att själv 
färga resultatet kan vara problematiskt men jag har arbetat hårt för att min analys 
skall vara objektiv och trovärdig. Givetvis hade en större mängd intervjuer ökat 
reliabiliteten men till detta har ej funnits tid. Att jag mätt det jag avsett mäta på 
förhand tycker jag då intervjuguiden jag framställt fungerat bra och jag anser att 
informanterna har behandlat de ämnen som denna tar upp.  
 

Resultatdiskussion 

 

Informanternas bakgrund 

 
Mina fyra informanter har en åldersmässig spännvidd mellan ungefär 30-60 år, 
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denna fördelning var ingenting jag eftersträvade utan något som urvalet landade i 
efter retorernas rekommendationer. Denna åldersdifferens mellan informanterna 
betyder att mina informanter har olika lång arbetslivserfarenhet men även att de är 
utbildade under olika villkor. Av mina fyra informanter är två verksamma som 
ämneslärare medan två är verksamma som specialpedagoger. Denna variation var 
någonting jag ville åt för att få olika sorts pedagogers perspektiv på mina frågor. Att 
mina informanter varit ytterst samarbetsvilliga genom hela undersökningen har 
självklart hjälpt mig mycket, allt från tidsbokning till genomförande har gått bra. 
Informanterna har även varit föredömligt förberedda vid intervjutillfället trots att 
detta inte varit något krav från min sida. 
 
Pedagogernas kortfattade beskrivning av hur deras skola arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd 

 

Här ser vi två riktningar i mina informanters berättelser. Pedagog B och D beskriver 
hur skolan arbetar med ett speciellt arbetslag som kallas för studiegården. I detta 
arbetslag har kompetens samlats för att möta elever i behov av särskilt stöd. Elever i 
behov av särskilt stöd erbjuds plats i studiegården under vissa lektionstimmar och 
arbetar då där istället för i ordinarie gruppen, antingen enskilt eller i mindre 
undervisningsgrupper. Att elever plockas ur gruppen och istället undervisas på 
annan plats kan ses som en form av exkludering. Pedagog B anser dock att skolan i 
dagsläget inte har en enda exkluderad elev då undervisningen i studiegård varken är 
permanent eller omfattar elevens samtliga lektioner. Karlsson (2007) menar att 
eleverna i denna arbetsform är både inkluderade och exkluderade. Eleverna finns på 
en skola men är avskilt placerade i en egen byggnad, eller som i detta fall en speciell 
avdelning av en byggnad. Detta arbetssätt kan jämföras med att skapa vad Ahlberg 
(2007) kallar ”den lilla gruppen” och som hon menar är ett arbetssätt som växte fram 
under 1990-talet.  
 
Pedagog A och C beskriver båda en form där många ämneslärare på skolan har 
resurstid inlagd i sitt ordinarie schema. Hur denna resurstid skall fördelas arbetas 
fram genom ett samarbete mellan klasslärare, resurslärare samt eleven. Beroende på 
vilken sorts stöd eleven behöver bestäms om resurserna skall sättas in i ordinarie 
grupp eller om stödet skall ges enskilt. Skolan arbetar dock för att allt stöd skall ske 
inom ordinarie grupp. Skolan har även mindre undervisningsgrupper framförallt i 
matte, dessa grupper kan bestå av elever ur olika klasser men även olika årskurser. 
Utöver den resurs som ämneslärarna utgör har skolan en specialpedagog samt en 
beteendevetare anställda på 100% 
 
Jämför man dessa skolors arbetssätt så är största skillnaden den resurstid som finns 
utlagd på lärare vid en av skolorna. Att som lärare ha vissa timmar som resurs ser 
jag personligen enbart fördelar i, både för elever och lärare. Genom att lärare 
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samarbetar med att ge stöd till en eller flera elever motverkas även den rädsla som 
verkar finnas hos många lärare att bedriva undervisning med andra vuxna 
närvarande. Lärare kan genom samarbete lära av varandra och även dra nytta av 
varandras styrkor. Ingen lärare är komplett men genom samarbete kan vi komma 
närmare. För eleverna är det positivt att få stöd av en ytterligare lärare, att dessutom 
skolan strävar efter att eleven skall vara kvar i gruppen finner jag positivt ur en 
social synvinkel. Modellen med studiegård ser vi på många skolor. Enligt personalen 
finner vi ingen exkluderad elev på skolan och jag har ingen anledning att misstro 
detta. Ett fungerande studiegårdssystem ger möjlighet att ta emot elever både i 
grupp och enskilt efter elevens önskemål, dessutom finns möjlighet för 
specialpedagoger eller övrig resurspersonal att stödja eleven i klassrummet. 
Flexibiliteten är stor och möjligheten att besvara elevens önskemål likaså, viktigt är 
dock att vara lyhörd för elevens behov och arbeta för den enskilde elevens bästa. Att 
möjligheten finns att flytta stökiga elever till studiegården för att få lugnt i klassen 
gör det än viktigare att fundera på för vem besluten tas. Eleven skall vara i fokus, 
inte skolan och dess personal. 
 
Skolans riktlinjer, levande diskussion? 

 

Pedagog A och C är överens om att skolan har en tydlig och uttalad linje som säger 
att elever skall inkluderas i ordinarie undervisning så långt det går. Båda 
pedagogerna pekar på att detta blivit än tydligare under en relativt nytillsatt rektor. 
Även elevhälsoteamet arbetar för att lärare skall arbeta efter denna linje. 
 
Pedagog B och D kan inte erinra sig att de från ledningshåll fått några riktlinjer i 
dessa frågor. Däremot hålls en levande debatt om hur studiegårdens utformning 
skall vara och i denna ingår i viss mån även frågor om inkludering och exkludering. 
Pedagog B nämner styrdokumenten som någonting som följs utan att någon formell 
diskussion i ämnet funnits.  
 

Att hålla debatten levande och reflektera över hur man som institution bedriver sin 
verksamhet anser jag vara väldigt viktigt. Att fastna i gamla hjulspår och arbeta efter 
en linje utan närmare eftertanke för att det “alltid har fungerat” är farligt. Jag tvivlar 
inte på att det idag fungerar bra på dessa skolor efter mina informanters 
beskrivningar, men det är fortsatt viktigt att det finns en levande debatt så att skolan 
är förberedd om ändringar skulle ske. Det finns ingenting som fungerar så bra att 
ämnet inte behöver tas upp ibland. Vernersson (2007) menar att tid och möjlighet för 
personalen att diskutera frågor som dessa är ytterst viktiga och kan ses som rektorns 
viktigaste uppgift när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Även skolverket 
(1998) pekar på rektorns allt viktigare roll när det gäller hur specialundervisningen 
utformas. De skolor jag varit på har varit av ungefär samma storlek när det gäller 
elevantal, av denna anledning kan jag tyvärr inte dra några slutsatser när det gäller 
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skolans storleks betydelse för arbetssätt. Kanske hade resultatet varierat mer om 
någon skola i undersökningen stuckit ut storleksmässigt. 
 
 

Pedagogens personliga syn på frågan inkludering/exkludering av elever i behov 

av särskilt stöd.  

 

Även om pedagogerna i huvudsak är överens i denna fråga har lite varierande 
synsätt kommit fram. Ingen av pedagogerna uttrycker dock ett totalt motstånd mot 
att lyfta en elev ur ordinarie grupp, en pedagog går så långt som att påstå att det 
finns elever som inte går att integrera. Överlag har pedagogerna synen att 
integrering är eftersträvansvärt men det får inte ske in absurdum. Den enskilde 
elevens behov skall vara i fokus, en pedagog har erfarenheten att om man frågar 
eleven så vill ofta denne arbeta utanför den ordinarie gruppen. Exkludering är ett 
fungerande arbetssätt men målet måste alltid vara att eleven skall in i ordinarie 
gruppen igen säger pedagog C. Pedagog A ser fördelar i att lyfta ur en elev ur 
ordinarie undervisningen och göra någonting utanför skolan, detta för att skapa en 
relation till eleven. Pedagog C är även noga med att peka på att en eventuell 
förflyttning ur gruppen måste vara tidsbestämd samt att det skall finnas ett 
åtgärdsprogram. 
 
Huvudåsikten hos pedagogerna är att det kan vara bra för elever att få bitvis 
undervisning utanför ordinarie grupp, viktigt är dock att alltid sätta den enskilde 
eleven i fokus. Här är jag personligen helt enig med pedagogerna, att hålla en elev i 
ordinarie grupp kan ibland göra mer skada än nytta, detta helt enkelt eftersom alla 
elever är unika och behöver olika sorters stöd. A och O är lyhördhet gentemot 
eleven, att som pedagog D fråga eleven rakt ut var eleven trivs bäst är en bra start. 
Pedagog B säger att vissa elever inte går att integrera, en något kontroversiell 
ståndpunkt. Precis som pedagog A påpekar så finns det alltid någon situation där 
eleven fungerar, om inte i undervisningssammanhang så kanske på friluftsdagar 
eller i andra situationer. Det gäller att hitta de situationerna och när dessa 
uppkommer gäller det att verkligen ta tillvara på tillfället. Att eleven får lyckas inom 
skolans ramar, om än inte i skolans lokaler, är viktigt för att eleven skall få tilltro till 
skolan, denna känsla kommer sprida sig till mer ordinarie skolsituationer. Detta 
styrks av Karlsson (2007) som pekar på att elever i en särskild undervisningsgrupp 
ofta har en otydlig tillhörighet i skolan. Att låta dessa elever deltaga fullt ut under 
särskilda aktiviteter kan verka stärkande för denna tillhörighet. Karlsson (2007) 
menar även att många elever aktivt motverkar skolans problemdefinitioner genom 
att samverka med elever, pedagoger och andra vuxna. Pedagog C säger att en 
förflyttning måste vara tidsbestämd och detta är någonting som enligt Karlssons 
undersökning (Karlsson, 2007) inte fungerat. Eleverna beskriver att de skall lämna 
specialgruppen och återvända till ursprungsklassen, men det vet inte när (Karlsson, 
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2007). Detta är givetvis någonting som kan leda till osäkerhet och oro hos eleverna 
som inte ser något tydligt slut på specialundervisningen.  
 
Någonting som jag reflekterat över men inte tagit hänsyn till i detta arbete är 
informanternas ålder. Det finns tecken i mitt resultat som pekar på att informantens 
ålder kan ha viss betydelse för dennes syn på inkludering och exkludering av elever, 
någonting som är intressant för framtida forskning. Jag vill inte av min, i 
sammanhanget, lilla undersökning dra förhastade slutsatser men vissa tendenser har 
framkommit.  
 
Beslutsfattande 

 
Här ses inga grundläggande skillnader mellan pedagogernas svar. När beslut om 
specialundervisning fattas är det ofta ämneslärare eller handledare som flaggar för 
problemet men det kan även vara eleven själv eller dess föräldrar. Det positiva med 
svaren är att eleverna ofta är inblandade i beslutsprocessen. Utan elevens 
“godkännande” är det väldigt svårt att nå resultat, utan en elev som är tillfreds med 
sin skolsituation når man inte resultat oavsett arbetsmetoder. Att eleven ofta är 
inblandad i beslutsfattandet går emot Karlssons resultat (Karlsson, 2007), hon menar 
att eleverna meddelas att de skall flytta till en särskild undervisningsgrupp men att 
de inte deltar i beslutet om omflyttning. 
 
Grunder för stödets utformning  
 
Under denna fråga har det kommit fram en hel del enligt mig oroande tendenser. 
Läser man pedagog A´s uttalanden kan man enkelt hitta ganska frän kritik mot 
kollegor. Pedagogen är helt övertygad om att beslut om att lyfta ut elever ur 
undervisningen ibland tas för att detta gynnar undervisande lärare, inte eleven. 
Även skolverket (1998) tar upp detta med lärarens välbefinnande och upplevelse att 
klara av sitt arbete, någonting som upplevs enklare i mindre grupper. Mindre 
grupper behöver dock inte automatiskt gagna eleverna enligt skolverket (1998) 
Pedagogen anklagar många lärare för att vara ”trötta” och inte orka ta tag i 
problemet som vissa elever kan utgöra, det är lättare för läraren att skicka iväg 
eleven från sin grupp, detta gäller enligt pedagog A framförallt elever som anses 
stökiga. Pedagogen anser att det är viktigt att rannsaka sig själv. Pedagog A ser även 
problemet med att vissa inte söker hjälp för elever för att detta kan ses som ett 
personligt misslyckande för läraren, dock finns även motsatsproblemet med lärare 
som direkt söker hjälp för att inte behöva ta tag i det själv. Problemet med att se det 
som ett personlig misslyckande är dock någonting som pedagog B inte upplevt. 
Ytterliga problem ser pedagog A när det gäller specialpedagogers vara eller icke vara 
i ordinarie undervisning. Det finns enligt pedagogen lärare som inte vill ha den 
sortens stöd eftersom de känner sig granskade i sin undervisning, någonting som 
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pedagog B och D håller med om medan pedagog C inte upplevt problemet. Även 
specialpedagoger kan tycka det vara skönt att inte behöva vara i ett stökigt klassrum 
och därför förorda att elever lyfts ut enligt pedagog A och C, någonting som pedagog 
B inte ser som ett problem. Att föräldrar inte vill att sina barn skall flyttas ur 
ordinarie undervisning kan enligt pedagog C vara ett problem, detta då eleven 
kanske inte får det stöd den behöver.   
 
Den bild framförallt pedagog A, men även de andra, målar upp är skrämmande i 
min mening. Att beslut om hur specialundervisningen skall utformas tas på grunders 
som lärares osäkerhet, trötthet och lathet är ytterst oroväckande. Att man som lärare 
efter sin utbildning och i många fall en mängd yrkesverksamma år inte klarar av att 
ytterligare en vuxen befinnes sig i klassrummet under undervisning är beklagligt. Är 
det så att man helt enkelt inte tror att ens undervisning håller måttet borde man ta 
upp detta på något vis. Detta för att uppfylla det krav på ansvar man har mot sina 
elever. Att lärare ses som trötta och hellre lämpar över problem på andra är även det 
oroväckande, om man som yrkesverksam pedagog har den inställningen till att 
hjälpa ungdomar bör man man fundera över sin yrkesroll och vad den innebär. 
Beslut om hur elevers undervisning skall bedrivas skall alltid tas med elevernas bästa 
i främsta rummet, börjar man forma sin undervisning efter vad som är bekvämast för 
pedagoger kommer kvalitén på undervisningen för eleverna drastiskt sjunka. Många 
människor, även inom lärarkåren, är benägna att ta den enkla och lätta vägen. Detta 
är ett personligt val men det får inte gå ut över de elever vars utbildning och framtid 
man har ansvar för. Är man inte bekväm nog i sin yrkesroll och inte kan reflektera 
över sitt arbete är det dags att fundera på om läraryrket är lämpligt. 
 

Olika elever olika stöd 

 
Pedagog A menar att det är lättare att flytta en elev som anses stökig ur gruppen än 
en elev som har kunskapsmässiga luckor, detta eftersom den stökiga eleven stör 
ordinarie undervisning på ett annat, mer påtagligt vis. Pedagogen är åter igen kritisk 
mot vissa lärare som pedagogen anser backar inför uppgiften att ta hand om elever 
som anses stökiga. När det gäller elever med fysiska handikapp menar pedagog A 
att det ibland till och med kan påverka klassen positivt på så vis att klassen blir mer 
hänsynstagande och starkare som grupp. Pedagogen menar även att övriga elever är 
en jätteresurs som kan hjälpa en elev med lite problem att komma in i klassen bättre 
än vad många lärare kan. Pedagog B beskriver en situation där 90% av eleverna som 
får extra stöd får det på grund av sina kunskapsbrister medan resterande 10% får 
stöd av sociala anledningar, liknande förhållande beskriver pedagog D. När det 
gäller de stökiga eleverna menar pedagog B att man alltid kan nå dessa genom rätt 
bemötande. Pedagog C pekar på elever med exempelvis ADHD som elever som kan 
tjäna på att arbeta utanför gruppen då det för dessa elever är viktigt med minimal 
stimuli utifrån för att kunna koncentrera sig, pedagogen generaliserar dock ogärna 
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då varje människa är unik. Även Haug (1998) tar upp detta genom att referera till 
Gillberg som menar att elever med diagnoser kan var betjänta av att få sin 
undervisning på andra ställen än i ordinarie gruppen. Undervisning enskilt eller i 
mindre grupp och med starkt individualisering kan krävas (Haug 1998).  Pedagog D 
menar att vissa elever med fysiska handikapp kan behöva undervisning själv eller i 
mindre grupp, exempelvis elever med hörselnedsättning kan behöva en lugnare 
miljö än vad många klassrum kan erbjuda.  
 
Personligen vill jag påpeka vikten av att för varje enskild elev ta ett beslut som är 
anpassat efter just denna elev. Jag efterlyser det Karlsson (2007) finner i sin 
undersökning, att lärare har ett professionellt förhållningssätt när de talar om 
eleverna och sitt eget arbete i klassrummet. Vissa elever trivs bäst enskilt och då skall 
eleven erbjudas den möjligheten, givetvis inte hela tiden då klassamverkan är viktigt. 
Jag menar precis som Nilholm (2007) att det är så att skolan bör utformas utifrån den 
naturliga variation som finns bland barn, snarare än att avvikande elever skall 
integreras i strukturer som inte är anpassade för dem. Även Vernersson (2007) talar 
om denna naturliga variation och trycker på hur viktigt det är att elevernas starka 
sidor tas tillvara. Att pedagogerna redovisar siffror som pekar på att 90% av eleverna 
som får extra stöd får det på grund av kunskapsmässiga behov är positivt, detta är 
ett tecken på att många lärare själv arbetar med elever som behöver stöd av andra 
anledningar. Pedagog B säger att man kan nå alla elever med rätt bemötande, här är 
jag enig. Men jag kan tycka det rimmar lite illa med att samma pedagog även säger 
att vissa elever inte kan integreras, det finns i detta något motsägelsefullt. Alla elever 
kan inte integreras till 100% det är jag övertygad om, men alla elever kan till stor del 
följa den ordinarie gruppen med rätt stöttning. När det gäller elever med fysiska 
handikapp har jag personligen samma erfarenheter som pedagog A. Att ha en elev i 
gruppen med fysiska hinder är absolut ingenting som är något problem, tvärtom kan 
elevgruppen sluta upp bakom denna individ som behöver hjälp och som grupp bli 
än starkare.  

Fortsatt forskning 

 
Jag har under mitt arbete fått en ny bild av specialundervisning och personligen fått 
nya funderingar och en utökad insyn. Någonting som jag tagit upp i detta arbete och 
gärna skulle fortsätta arbeta med är det obehag vissa ämneslärare verkar känna inför 
att bedriva undervisning med ytterligare en eller flera vuxna närvarande i 
klassrummet. Jag skulle gärna försöka finna någon grund till denna obehagskänsla 
och försöka finna sätt att arbeta med detta problem.  
  



Inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd   2009-11-13 

- en fenomenologisk studie av fyra pedagogers synsätt på specialundervisning i Östersund kommun 

Henrik Ohlsson 

 38 

Ytterligare ett forskningsområde jag finner intressant är det som gäller 
inkluderingssyn kontra ålder. Är det så att yngre pedagoger generellt har ett synsätt 
och äldre pedagoger ett annat? Detta är någonting jag skulle tycka vara intressant att 
undersöka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd   2009-11-13 

- en fenomenologisk studie av fyra pedagogers synsätt på specialundervisning i Östersund kommun 

Henrik Ohlsson 

 39 

Referenslista 

 
Ahlberg A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och i morgon. Pedagogisk forskning i 
Sverige, Årg 12, Nr 2. 
 
Allén, S. (vetenskaplig ledare) (1995). Norsteds stora svenska ordbok. Stockholm: 
Norsteds. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dalen, M. (2008). Intervju som metod.  Malmö: Gleerups. 
 
Danielsson, L. ,& Liljeroth, I. (1987). Vägval och växande -specialpedagogiskt perspektiv. 
Helsingborg: Utbildningsförlaget. 
 
Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. 2:a upplagan. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Göransson, K. (2008). Man vill ju vara som alla andra. Elevers röster om delaktighet och 
inkludering med fokus på elever med funktinsnedsättning. Sundsvall: Specialpedagogiska 
institutet. 
 
Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Liber 
Distribution. 
 
Helldin, R. (1997). Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem. Stockholm: HLS 
förlag. 
 
Holme I-M. ,& Solvang B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem, social organisering och utvärdering av 
elever i särskild undervisningsgrupp. Linköping, Linköping Universitet: Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande. 
 
Lpo94. (2009). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Persson, B (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken. Motiveringar, genomförande och 
konsekvenser. Göteborg: Göteborgs Universitet: Institutionen för specialpedagogik. 



Inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd   2009-11-13 

- en fenomenologisk studie av fyra pedagogers synsätt på specialundervisning i Östersund kommun 

Henrik Ohlsson 

 40 

 
Rygvold, A-L. (red.) (2009). Barn med behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur. 
 
SFS: 1985:1100. Uppdaterad: SFS2005:21. Skollagen. 
 
SFS: 1997:599 Grundskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Skolverket (1998). Elever i behov av särskilt stöd. En temabild utgiven av Skolverket. 
Örebro: db grafiska. 
 
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. 
http://www.unesco-sweden.org/shared/pdf/material/salamanca%2007.pdf 
24 september kl. 11.57 
 
Vernersson, I-L. (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
 
Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principerinom humanistisk - samhällsvetenskaplig 
forskning. 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
24 september 2009 kl. 11.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inkludering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd   2009-11-13 

- en fenomenologisk studie av fyra pedagogers synsätt på specialundervisning i Östersund kommun 

Henrik Ohlsson 

 41 

 
Till ........................ 
 
Jag Henrik Ohlsson inbjuder härmed dig till att medverka i min undersökning 
rörande ”integrering/exkludering av elever i behov av särskilt stöd”. Anledningen till 
denna inbjudan är att jag tror att du med din utbildning och yrkeserfarenhet väl kan 
besvara mina frågor och funderingar inom detta ämne. 
 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur personal tänker när det gäller 
specialundervisningens utformning för elever i behov av särskilt stöd. Fungerar 
undervisningen på så vis som forskning, styrdokument och skollagen förespråkar 
eller har skolorna/personalen själva funnit en annan väg att gå, är 
inkludering/exkludering inom specialundervisningen någonting som 
klasslärare/specialpedagoger reflekterar över i sitt arbete? 
 
Medverkan i denna undersökning är givetvis frivillig men ditt deltagande är till stor 
hjälp i mitt arbete. All information som samlas in kommer behandlas konfidentiellt 
och personuppgifter kommer inte röjas. Informationen kommer enbart behandlas 
och användas till detta arbete och kommer inte användas i andra sammanhang. 
Färdigt arbete kommer finnas på högskolans bibliotek. Du kan när som helst under 
arbetet avbryta din medverkan. 
 
Jag som arbetar med detta heter Henrik Ohlsson och läser den avslutande terminen 
till lärare vid Mittuniversitetet. Under denna sista termin ingår 15p examensarbete 
och det är till detta uppgifterna kommer nyttjas. 
 
Undersökningsmetoden kommer vara kvalitativ. Intervjuform kommer att användas 
och denna kommer bandas för att senare transkriberas samt avidentifieras. 
Intervjusessionen beräknas ta mellan 20-60min. 
 
Har du frågor eller funderingar så kontakta mig gärna! 
 
Mvh/ Henrik Ohlsson 
 
---------------------------                             ---------------------------- 
Henrik Ohlsson Farzaneh Moinian 
 
Xxx - xxx xx xx Handledare Mittuniversitetet 
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Intervjuunderlag 
 
Vem är du, utbildning, arbetslivserfarenhet samt nuvarande anställning? 
 
Rent spontant hur, hur arbetar din skola med elever som är i behov av särskilt stöd. 
Finns flera olika arbetsformer? Återge fritt. 
 
Enligt flera oberoende undersökningar och även enligt förordningar skall skolan i 
största möjliga mån arbeta för att alla elever skall inkluderas i den ordinarie 
undervisningen. 
Arbetar din skola efter någon speciell riktlinje när det gäller 
inkludering/exkludering? Är detta någonting som diskuteras hos er eller sker det per 
automatik? 
 
Hur ser du personligen på inkludering/exkludering av elever? Rätt eller fel? Fall till 
fall? Är ”en skola för alla” med långt gången intergrering en utopi eller en klar 
möjlighet? Kanske är vi redan där? 
 
Vem/vilka är det som tar beslut om hur specialundervisningen för elever i behov av 
särskilt stöd ser ut hos er? Klasslärare? Speciallärare/pedagoger? Elevinflytande? 
Föräldrar? 
 
Vilka grunder tas beslut om inkludering/exkludering på? Kunskapsmässiga 
grunder? Sociala grunder? Enskilda elevens bästa eller ordinarie klassens bästa? 
 
Elever kan vara i behov av extra stöd av en mängd orsaker. Görs det skillnader 
mellan elever när det gäller inkludering/exkludering beroende på av vilken 
anledning extrastöd är nödvändigt? Fysiska handikapp, inlärningssvårigheter, 
utåtagerande beteende?  
 
Viken ”sorts” elever tror du tjänar på inkludering respektive inkludering?  
 
Tror du att beslut om hur specialundervisningen sker ibland tas på grunder som inte 
i första hand har eleven som behöver stöd i främsta rummet? Om ja, hur och varför? 
Klasslärare som lämpar över ”problemet”? Elever som ”flyr” ordinarie grupp? 
Klasslärare som inte vill skicka iväg elever då detta kan ses som ett misslyckande? 
Klasslärare som inte vill ha in en speciallärare/pedagog i sin verksamhet? 
Speciallärare/pedagoger som personligen hellre arbetar i en mindre grupp eller 
enskilt istället för i en stor klass? 
 
Vad ser du personligen för nackdelar/fördelar med integrering? 
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Vad ser du personligen för nackdelar/fördelar med exkludering? 
 
Har du personligen exempel på fall där inkludering/exkludering blivit helt fel eller 
helt rätt? Vad berodde detta på i så fall? 
 
Avslutande tankar? Någrot som kommit upp under samtalet? Tillägg? 
Förtydliganden? 
 


