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 Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger ser på begreppet 

inkludering. Studien har också utgått ifrån hur pedagoger anser sig arbeta med 

inkludering i verksamheten. Undersökningen bygger på 12 kvalitativa 

intervjuer med pedagoger som jobbar i grundskolans tidigare år samt 

förskoleklass. Studien tar även utgångspunkt i en fenomenografisk 

forskningsansats detta utifrån att jag ville undersöka hur pedagogerna erfar 

fenomenet och se variationer hos dem.  

 

Resultatet av undersökningen framhåller att pedagoger har en dubbel 

inställning till inkludering. Alla pedagoger i undersökning är positivt inställda 

till inkludering och ser möjligheter med det samtidigt som de problematiserar 

kring vissa elever och anser att de kanske skulle må bättre i en mindre grupp. 

Det framkom också i studien att alla pedagoger anser sig arbeta med 

inkludering i klassrummet, dock hur mycket inkludering det var i 

klassrummet var svårt att beskriva då studien endast bygger på intervjuer. 

Utifrån bakgrunden och denna studies intervjuer kunde jag dock dra 

slutsatsen att klassrummen var mer eller mindre inkluderande.  

 

 

Nyckelord: Inkludering, Exkludering, Grundskola, Specialpedagogik. 
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 Inledning 
Många pedagoger som jag träffat genom åren på vfu eller på andra sätt har 

uttryckt att de känner sig kluvna i frågan om inkludering. Å ena sidan tycker 

alla att inkludering ska vara en självklarhet, men å andra sidan ser de 

svårigheter med inkludering när det kommer till elever i behov av stöd. 

 
Many children experience learning difficulties and thus have special educational 

needs at some time during their schooling. Schools have to find ways of 

successfully educating all children, including those who have serious 

disadvantages and disabilities (UNESCO, 1994, s.6). 

 

Efter att själv ha jobbat som elevassistent i ett år och där stött på en hel djungel 

av ord, begrepp, tankar och olika tyckande från mig själv och andra vill jag ta 

reda på hur pedagoger ser på det här med inkludering. Ska alla elever 

inkluderas till varje pris? Ser man bara till just den elevens bästa eller det bästa 

för klassen? Det är frågor jag ställt mig under detta år. Jag tror dock att man 

måste ta i frågorna var för sig för att få en djupare syn och kunna förstå vad 

som döljer sig där. Därför har jag valt att i denna studie gå in på hur 

pedagogerna ser på begreppet inkludering och hur de anser sig arbeta utifrån 

det i sin verksamhet.  
 

The guiding principle that informs this Framework is that schools should 

accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, 

emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted 

children, street and working children, children from remote or nomadic 

populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children 

from other disadvantaged or marginalized areas or groups. These conditions create 

a range of different challenges to schoolsystems. In the context of this Framework, 

the term 'special educational needs' refers to all those children and youth whose 

needs arise from disabilities or learning difficulties (UNESCO, 1994, s.6). 

 

Eftersom jag själv arbetat med inkludering och på olika sätt fått stöd av 

pedagoger, rektorer och kommun så har jag bildat mig den uppfattningen att 

elever under en tid kanske behöver bli exkluderade ur en grupp eller ett 

sammanhang för att inkluderas i ett annat där eleven kan få den hjälp eller det 

stöd som krävs. När pedagoger, rektorer och andra kring en elev inte längre 

vet vad de ska göra och inte får något stöd utifrån så tror jag att det bästa för 

eleven inte längre kan bli tillgodosett från dessa personer och man måste hitta 

ett nytt sammanhang för eleven där den kan få den hjälp den behöver så att 

eleven mår bra. Jag går därför in i den här studien med en viss förförståelse 

kring hur man kan arbeta i den pedagogiska verksamheten men anser mig 

ändå ny på området då jag inte på ett djupare plan har kunskapen om vad 

inkludering kan innebära fullt ut samt alla de sätt man kan inkludera elever i 

verksamheten.  
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Mitt i allt detta har alla pedagoger både lagar, dokument och läroplaner att ta 

hänsyn till när det gäller elever och deras rätt till utbildning och stöd i 

utbildningen. Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 4§) säger att utbildningen ska 

främja alla elever så att de utvecklas och lär medan man samtidigt tar hänsyn 

till varje individs särskilda behov. Skolverket (2011) uttrycker att alla elever 

ska få en likvärdig utbildning utifrån sina egna förutsättningar och behov. Om 

vi tittar på detta utifrån UNESCO (1994) så ser vi att de belyser just detta som 

ett problem med inkluderande skolor att kunna utveckla en pedagogik som 

utgår från varje elevs behov oavsett vilket behov eleven har.  
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Bakgrund 
Det finns flera sätt att närma sig begreppet inkludering och jag kommer här att 

redogöra för några av dem både i teori och praktik. Jag kommer också titta lite 

på exkludering/segregering som motsats till inkludering samt försöka se hur 

specialpedagogerna finns med i arbetet kring inkludering. Jag vill tydliggöra 

att min utgångspunkt i bakgrunden inte utgår från elever som går i någon 

form av specialskola eller träningsskola, utan min utgångspunkt är de elever 

som går i en ”vanlig skola” utan specialinriktningar.  

 

Inkludering 

Jag kommer här försöka reda i begreppet inkludering på en teoretisk och 

praktisk nivå. 

I teorin 

Inkludering är ett begrepp som allt mer kommit att stå i motsvarighet till 

engelskans ord inclusion (Nilholm, 2006). Nilholm påpekar att man i 

översättningen av Salamancadeklarationen använde ordet integrering som nu 

allt mer anses urvattnat och att det inte står i full enlighet med det som anses 

vara begreppet inclusion som är det ursprungliga ordet. Nilholm menar att 

inkludering uppkom ur att man vill påvisa att skolan behöver ändra sitt sätt 

från grunden för att kunna bemöta barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Integrering kan ses som en föregångare till ordet inkludering och förklaras 

som ett ord där man mer eftersträvade att anpassa delar till helheten d.v.s. att 

normalisera avvikande elever istället för att ta tillvara på de olikheter som 

tillförs gruppen.  

 
När vi träffar på uttrycket ”inkluderad” som benämning av någon enskild individ, 

är det en klar illustration av att begreppsbytet egentligen inte haft någon betydelse 

(Emanuelsson, 2008, s.17).   

 
Inkludering ger förstås i teorin varje elev en hel del rättigheter såsom att få vara 

delaktig och att inte stigmatiseras. Men samtidigt är det också en idé för hela 

klassen/skolan. Inkludering innebär i en vanlig tolkning att klasser och skolor utgör 

miljöer där olikhet ses som något positivt, där det finns tolerans för det annorlunda 

och där prestation inte blir grund för värdering och tillhörighet (Nilholm, 2012, 

s.37). 

 

Emanuelsson (2008) talar om begreppet inkludering utifrån en nära koppling 

till uttrycket en skola för alla. Han belyser inkludering utifrån en fortgående 

process som ska sträva mot sammanhållna utbildningsmiljöer och 

gemenskaper. Carlsson och Nilholm (2004) talar också om inkludering i 

förhållande till en skola för alla och att det är någonting som är 
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eftersträvansvärt och positivt, de menar att man inte kan vara emot 

inkludering. Även Nilholm och Alm (2010) ser inkludering som en process där 

de belyser det faktum att klassrum inte måste vara eller inte vara inkluderande 

utan ger det en möjlighet att ligga däremellan, d.v.s. ett klassrum kan vara mer 

eller mindre inkluderande. Nilholm (2006) talar även han om inkludering som 

en process som hela tiden måste fortgå. 

 

Persson (2012) menar att inkludering genomsyrar den svenska skollagen även 

om den inte uttrycks specifikt i dessa dokument. Även Göransson, Nilholm 

och Karlsson (2009) visar på att själva ordet inkludering inte omnämns i 

varken skollagen eller i den gamla läroplanen (Lpo94), men de anser ändå att 

det är en underliggande målsättning. Nilholm (2012) uppmärksammar också 

att begreppet inkludering saknas i den nya läroplanen trots att detta begrepp 

länge haft en viktig position inom forskningen i specialpedagogiken.   

 
En av slutsatserna är att styrdokumenten för den svenska skolan inte är så 

inkluderande som det brukar påstås. Om det till exempel hade uttryckts i 

läroplanen att den svenska skolan ska vara inkluderande och att olikhet ska ses 

som en tillgång, så hade målet inkludering varit tydligare. Nu öppnar 

styrdokumenten för att få det stöd de behöver, till exempel som en ”elev i behov av 

särskilt stöd” (Nilholm, 2012, s.37). 

 

Nilholm har här en annan uppfattning av den svenska skollagen samt 

läroplanen än t.ex. Persson, 2012; Göransson, Nilholm och Karlsson, 2009. Det 

är intressant att här notera att Nilholm förkommer i två arbeten som har olika 

uppfattning om detta. Det vore intressant att veta om detta kan bero på att det 

fanns förhoppningar på att begreppet inkludering skulle få en framträdande 

roll i den nya läroplanen? Ser man till Skollagen så står det skrivet: 

 
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges 

enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den 

som eleven normalt hör till (SFS, 2010:800, 3 kap. 11§). 

 
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska 

ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad 

studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan 

(Skollagen, 2010:800, 3 kap. 9§). 

 
4 § Styrelsen för särskolan i hemkommunen prövar om ett barn skall tas emot i 

särskolan under sin skolpliktstid. Fråga om mottagande får även väckas av barnets 

vårdnadshavare. 

Huvudmannen för specialskolan prövar om ett barn skall tas emot i specialskolan 

under sin skolpliktstid. Fråga om mottagande får väckas av barnets 

vårdnadshavare eller av barnets hemkommun (SFS, 1985:1100, 3 kap. 4§). 
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Om vi tittar på den gamla skollagen i en jämförelse med den nya så ser vi att i 

den gamla nämns endast att styrelsen i hemkommunen eller huvudmannen för 

specialskolan kan bestämma att flytta en elev från den ordinarie grundskolan, 

vilket inte är fallet i den nya även om man i den nya mer specificerar det till att 

gälla små undervisningsgrupper. 

 

Obiakor, Harris, Mutua, Rotatori och Algozzine (2012) menar att för att 

inkludering ska bli verklighet inom skolan så måste lärarna och de andra 

verksamma i skolan kunna skapa variation i undervisningen, de måste också 

få resurser att genomföra en varierad undervisning. Vidare menar de att 

inkludering är en strävpelare för social rättvisa, mänskliga värderingar och 

samarbete. De menar att inkludering innebär att elever inte bara ska ingå i en 

klassrumsmiljö utan alla elever ska vara fullvärdiga medlemmar i 

klassrummet, alla elever ska i lika stor utsträckning få delta i gemenskapen 

som finns. De menar också att inte endast lärare ska ta ansvar för alla elevers 

inkludering utan ansvaret ligger också på skolledare, föräldrar och andra som 

verkar inom detta område.  

 

Karlsson (2012) beskriver inkludering som något önskvärt stadie i elevers 

skolgång. Hon menar att inkludering är ett ord som används för att på ett 

politiskt korrekt sätt bemöta elever som inte passar in i ”vanliga klasser”.  

Vidare har hon i sina studier av elever i behov av särskilt stöd sett att skolor 

kan ha dubbla inställningar till begreppet inkludering. Elever kunde vara 

inkluderande på skolan som helhet men fortfarande exkluderade till de sätt att 

de ingick i en särskild undervisningsgrupp som hade eget klassrum i en egen 

byggnad. I sin studie upptäckte hon också att gruppen inte fanns beskriven på 

skolan, inte fanns med i översikten av byggnader och klasser, utan var svår att 

hitta till. Detta kan ses som en tydlig exkludering, att gruppen inte var 

önskvärd på skolan och att eleverna i gruppen var mindre värda, men det kan 

också ses utifrån att skolan inte ville peka ut eleverna i gruppen. 

 
Begreppet inkludering försöker i någon teoretisk mening fånga in aspekter av 

vardagliga praktiker för ordnande av elever som inte passar in i ordinarie klassrum 

i dagens skola (Karlsson, 2012, s.40-41).  

 

Laluvein (2010) menar att inkludering inte ska vara ett sätt att flytta elever i 

behov av stöd till vanliga skolor utan inkludering betyder att hela skolor 

behöver ha ett förhållningssätt till sociala relationer och frambringa 

meningsskapande. Detta genom ett samarbete mellan föräldrar, lärare och 

elever, genom det kan alla bidra till att skapa mening i det som händer i skolan 

och skolan blir en plats där alla kan lära av varandra. Vidare menar Laluvein 

att många skolor saknar både fungerande processer och resurser för att 

underlätta för elever och föräldrar att aktivt delta i skolan. Laluvein menar 

också att olika typer av pedagogiska kunskaper och perspektiv måste lyftas i 

skolorna. Skolor kan föredra ett sätt att undervisa där de använder ett särskilt 
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perspektiv, detta kan försvåra för elever och föräldrar att bidra till att uppnå 

en kollektiv kunskap.   

 
The ‘community of practice’ can function as a mechanism for change. By allowing 

experiences to be shared by more or less experienced members, it offers the 

possibility of increased participation and the changing of existing beliefs and 

assumptions (Laluvein, 2010, s.43). 

 

I praktiken 

När vi i praktiken pratar om inkludering handlar det ofta om normer. 

Pedagoger använder sig av normer för att avgöra om en elev har svårigheter, 

både skolan och samhället är uppbyggt på normer och genom detta särskiljer 

vi elever som avvikande i förhållande till det normala (Ahlén, 2011). Ahlén 

menar att vi pratar om att elever ska få vara sig själv och att ingen elev i sig är 

avvikande eller onormal, men alla reagerar vi på onormalt beteende vilket i sig 

inte är ett problem det är snarare så att problemet ligger i vad vi sedan gör 

med tankarna kring detta. Använder vi det för att särskilja eleven eller för att 

bygga upp vår undervisning kring eleverna? 

 
Det brukar hävdas att enbart en placering av ett funktionshindrat barn i den 

”vanliga skolan” inte är tillräckligt för att tala om inkludering. I stället brukar det 

framföras att inkludering kräver en social delaktighet och man kanske kan se detta 

som ett nödvändigt villkor för att vi ska kunna tala om inkludering (Nilholm 2006, 

s.31). 

 

Emanuelsson (2008) menar att inkludering i klassrumsmiljö är av största 

intresse och att det bör appliceras även på hela verksamhetens organisation, i 

planering av undervisning, genomförande av den samt på elevernas 

utveckling. Han menar att det handlar om att nå ut till hela klasser och 

sammanhang inte enbart till så kallade avvikande elever.  

 

Nilholm och Alm (2010) utförde en fallstudie i ett klassrum för att se hur man 

kan jobba med inkluderande undervisning. De såg att de flesta som deltog i 

studien hade en positiv syn på olikheter i ett klassrum, men att det ändå fanns 

ett par som såg olikheter som ett problem. Eleverna i studien kände sig 

delaktiga i klassrummet, ingen verkade vara utanför. De kom också fram till 

att klassrummet de studerat kunde anses i stor utsträckning vara inkluderande 

i förhållande till den heterogena grupp med elever som gick där. Olikheter 

ansågs vara normalt och eleverna var delaktiga i gemenskapen både socialt 

och inlärningsmässigt. Jag kommer mycket kortfattat skriva om de strategier 

som hittades i studien av Nilholm och Alm för att ha ett inkluderande 

klassrum: 1. Anpassade instruktioner för varje elevs eget behov. 2. Tydlig 

struktur i form av; grundläggande regler, tydlig planering av dagen och vad 

som förväntas av eleven samt att omedelbart ta tag i problem som uppstår. 3. 

Använda gruppaktiviteter för att stärka gruppen socialt och inlärningsmässigt. 
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4. Skapa goda relationer till föräldrar. 5. Använda sig av samtal och 

diskussioner som arbetsmodell. 6. Respektera eleverna, vara positiv och 

undvika motsättningsrelationer. En slutsats som drogs i studien var att för att 

få tillskriva ett klassrum inkluderande måste man använda sig av en utarbetad 

metod. Det är också viktigt att eleverna upplever klassrummet som 

inkluderande för att kunna tala om ett sådant.  

 
One might ask to what extent the high teacher-child ratio is a necessary condtion 

for the enactment of strategies. Both teachers pointed out the importance of the 

small class size. On the other hand, the class used to be larger and the teachers 

suggested that they established the ground-rules and working methodes of the 

classrom rather early on (Nilholm och Alm, 2010, s.250). 

 

Nilholm (2006) nämner även han faktorer som kan ses som avgörande för att 

inkludering ska fungera. Han belyser också det faktum att dessa faktorer av 

många ofta anses utmärker bra skolor i allmänhet. 

 
-Ledarskap med en klar vision 

-Engagemang från elever och föräldrar 

-Lärares attityder 

-Övergripande planering med uppföljningar 

-Reflektion 

-Kompetensutveckling 

-Flexibelt stöd 

-Övergripande policy 

-Samarbete i undervisningen 

-Goda ekonomiska möjligheter 

                                                               (Nilholm, 2006, s.44) 

 

Ahlén (2011) nämner aldrig inkludering som begrepp men beskriver hur man 

kan jobba i en klass för att alla elever ska ha en chans att lyckas. Han förklarar 

lärande med att handla mycket om att skapa sammanhang och att förstå 

abstrakta tankesätt. Detta leder till att skapa en begreppsförståelse där eleven 

kan se samband mellan det konkreta och abstrakta. Han menar att man som 

lärare i ett klassrum behöver ha en väldigt tydlig struktur redan från ramnivå 

ända ner på kunskapsnivån. Detta innebär konkret att man på ramnivå 

tydliggör för eleverna vad man förväntar sig av dem och ger dem en inblick 

hur man kan göra för att lyckas. Ahlén fortsätter att tydliggöra att en 

ytterligare nivå kan vara undervisningsnivån och där gäller det att få uppleva 

sammanhang i undervisningen i ett samspel med andra elever. På den sista 

nivån som han benämner som kunskapsnivån gäller det att systematisera 

innehållet i undervisningen och att som lärare veta hur mycket information 

man kan ge eleverna under en lektion utan att det blir för dem en övermäktig 

känsla, eleverna ska ha möjlighet att sätta in informationen i ett sammanhang. 

Han menar att struktur i det stora hela möjliggör för elever att följa med i 

undervisningen på ett sätt som annars inte vore möjligt för eleven. Ahlén visar 

också på att kontinuitet är något som ofta är viktigt för att alla ska hänga med i 
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klassrummet. Om man som lärare använder sig av samma metod att inleda 

varje lektion så lär sig eleverna vad som kommer att hända i början av varje 

lektion. Detta skapar en trygghet hos eleverna och gör det lättare för dem att 

följa med i undervisningen. Han menar också att repetition är en viktig del av 

undervisningen då repetition oftast leder till ett kunskapsbefästande.  

 
Undervisningsmetoder och program i all ära. Vad som verkligen behövs är 

förtroenden och tillit för att lärandet ska ta fart. Av samma skäl är jag tveksam till 

lösningar, där de avvikande eleverna förpassas till en datorvrå med digitala 

träningsprogram, där eleven förväntas sitta alldeles ensam och öva (Ahlén, 2011, 

s.76).  

 
Det spelar ingen roll hur bra läromedel man köper in till sina elever, om 

undervisningsmiljön inte präglas av en positiv atmosfär. Lärande bör istället ske i 

ett sammanhang, där våra relationer till varandra stimulerar till frågor, funderingar 

och delaktighet (Ahlén, 2011, s.77). 

 

Exkludering/Segregering 

Att alla elever har rätt att få det stöd de behöver i skolan håller väl alla med 

om, men tyvärr finns det ett dilemma i detta (Ahlén 2012). Ahlén menar att 

detta stöd alltför sällan erbjuds inom den ordinarie verksamheten. Istället 

erbjuds stödet i så kallade särskilda undervisningsgrupper, där eleverna ofta 

blir isolerade från kompisarna och sätts in i ett sammanhang som har lägre 

status än den vanliga klassen. Han menar också att eleverna här riskerar att få 

en stämpel som avvikande, onormal och lågpresterande. Vilket senare kan 

följa dem genom skolan men även få negativa konsekvenser för resten av deras 

liv då de ofta befinner sig i en ålder där de börjat bygga upp jaget.  

 
Notera att permanenta, segregerande grupper inte är förbjudna, och sådana 

grupper är inte ovanliga (Göransson, Nilholm och Karlsson, 2009, s.546). 

 

Persson (2012) menar att det är vanligt att man i skolan vill använda sig av 

olika grupper som är baserade på elevernas begåvning för att lyfta resultaten. 

Hon lyfter att många lärare anser det lättare att anpassa undervisningen för 

elever i små grupper baserat på begåvning och att man på så sätt lättare kan 

sätta in stöd till de elever som behöver detta. Samtidigt visar hon att både 

svensk och internationell forskning har kommit fram till att lärare har för hög 

tro på att dessa lösningar ska fungera, hon menar att forskningen visar att små 

grupper inte får den positiva utgång som lärare hoppats.  

 
En elev med funktionshinder kan naturligtvis vara lika isolerad och/eller 

segregerad i en vanlig grupp som i en segregerad eller särskil(j)d, om han/hon inte 

ges reella möjligheter till full delaktighet i meningsfulla arbetsuppgifter 

(Emanuelsson, 2008, s.19). 
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Göransson, Nilholm och Karlssons (2009) undersökning av inkludering i 

Sverige visar att de vanligaste lösningarna att ge stöd till elever i behov av stöd 

är att eleven får gå iväg till en specialpedagog en speciell tid varje veckan, att 

eleven får hjälp av specialpedagogen i klassrummet, eleven kan få 

instruktioner i liten grupp men mindre än 50 % av tiden, att det finns extra 

undervisningsresurser i klassrummet och/eller att eleven får tillgång till en 

assistent i klassrummet. I detta kan man problematisera för att se om 

lösningarna är inkluderande eller om de kan upplevas som 

exkluderande/segregerande. Vidare i studien ger 74 % av kommunerna 

indikationer på att elever som är i behov av stöd behöver detta utifrån sina 

individuella svårigheter. Detta leder till att elevers behov fortfarande ses på ett 

negativt sätt och att det är elevens egen svårighet som hindrar dem från att nå 

målen i skolan. De menar vidare att skolan har svårt att ta vara på olikheter 

och att traditionen att individualisera elevernas problem i hög grad lever kvar.  

 

Nilholm (2012) skriver att han i sin forskning försökt ta reda på hur personalen 

i skolan ser på elever i behov av särskilt stöd. I forskningen har de ställt frågor 

om vilka faktorer som är grunden till att elever behöver särskilt stöd. 

Resultatet av den frågan visade sig vara att de vanligaste faktorerna är knutna 

till eleverna själva.  

 
Framför allt menar man att elevers individuella brister är orsak till skolsvårigheter. 

Också brister i hemförhållanden identifieras som en viktig orsak till elevers 

skolproblem. Det betyder inte att andra orsaker ses som oviktiga men de lyfts fram 

i mindre grad, speciellt sådana orsaker som skolan själv kan påverka, som lärares 

arbete och hur klasser fungerar (Nilholm, 2012, s.59)  

 

Hjörne och Säljö (2009) menar på att vi idag inom skolans värld allt mer 

använder oss av neuropsykiatriska diagnoser för att benämna elevers 

olikheter. De är ofta via dessa benämningar skolor eller kommuner skapar 

olika alternativa lösningar såsom, särskild undervisningsgrupp eller särskild 

skola. Även Karlsson (2012) menar att särskilda undervisningsgrupper finns 

för att ta emot elever med neuropsykiatriska diagnoser men även för de elever 

som har andra typer av problematik så som socioemotionella svårigheter 

och/eller beteende problem.  

 

Ahlén (2011) lyfter att ”lärande bör vara något lustfyllt.” (s.113) Ofta är det så 

att elever som befinner sig i svårigheter får mycket negativ förstärkning och 

behöver därför lyftas av uppmuntran och bekräftelse i form av bland annat 

beröm. 

 

Specialpedagogik 

Om inkludering ses som ett begrepp för mångfalden och som en propå om att 

skolan bör organiseras utifrån det faktum att man har att möta elever som är olika, 

så följer med detta att inkluderingsbegreppet också går utöver den traditionella 

distinktionen mellan pedagogik och specialpedagogik. Å andra sidan bygger hela 
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idén om specialpedagogik på en uppdelning mellan normala och avvikande elever, 

vilka kräver varsin form av pedagogik (Nilholm, 2006, s.28).  

 

Begreppet specialpedagogik kan till viss del ses stå i konflikt med inkludering 

då inkludering ska omfatta alla elever och specialpedagogik är till för några få 

elever (Nilholm, 2006). Detta ser han också ur ett myndighetsperspektiv där 

det finns myndigheten för skolutveckling som har hand om generella frågor 

kring skolan och skolutveckling medan Specialpedagogiska institutet (numera 

specialpedagogiska skolmyndigheten) har ansvar för frågor kring barn och 

ungdomar med funktionshinder.  

 

Nilholm (2012) visar på att man traditionellt kan se att speciallärare har 

inneburit arbete enskilt med elev eller med en grupp av elever i svårigheter. Ur 

detta växte specialpedagogrollen fram som en roll där miljöperspektivet 

ansågs viktigt och man började att även fokusera på grupp- och 

organisationsnivån. Det är dock viktigt att poängtera att en ny 

speciallärarutbildning startats samt att sedan början av 2000-talet har 

specialpedagogutbildningen inriktat sig på specifika problemområden.  Vidare 

menar han att det är viktigt för speciallärare/specialpedagoger att ha ett gott 

samarbete med lärarna då det allt för ofta händer att elever som skulle kunna 

klara sig i vanliga klasser blir segregerade på grund av att lärarna inte tar emot 

den hjälp de kan erbjuda. Detta kan vara allt från att ge läraren ett nytt synsätt, 

hjälp att planera lektionerna på annat sätt till att ge extra stöd till eleven. 

Nilholm (2012) menar också att flera studier visar på att specialpedagogerna 

fått fler och större arbetsuppgifter i skolan.  

 
Att stötta elever är naturligtvis hela skolans ansvar, det är vad man gör i sin vardag 

(Hjörne och Säljö 2009, s.56). 

 

Jag vill avsluta bakgrunden med att säga att allt detta kan ställas i kontrast 

med vad Hjörne och Säljö (2009) skriver: 

 
Alla elever kan inte få tillgång till vilken utbildning de vill, och alla kan inte få 

obegränsad hjälp, om de har svårt att klara av kraven. Skolan, liksom alla andra 

samhällsinstitutioner, har en ändlig mängd ekonomiska, pedagogiska, personella, 

tidsmässiga och andra resurser. Och medborgarna vill ha många andra nyttigheter. 

Alla krav kan aldrig tillgodoses (Hjörne och Säljö, 2009, s.20). 

 

Jag anser det också viktigt att lyfta: 

 
I alla dessa förhandlingar och beslut på olika nivåer spelar användningen av 

språkliga kategorier en avgörande roll. Den som kan göra sitt behov synligt hos 

politiska partier i riskdagen, bland kommunpolitiker eller hos rektorn på en enskild 

skola, kan få ett helt annat utfall än den som inte kan det (Hjörne och Säljö, 2009, 

s.23).   

 

 



  

 

11 

 

 Syfte och Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera mitt syfte samt motivera mitt 

metodval, tillvägagångssätt, urval samt de etiska aspekterna vid intervjuer.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogers syn på begreppet 

inkludering och hur de anser sig jobba med det. Jag fokuserar min forskning 

utifrån följande frågeställningar:  

 

 Vad innebär inkludering? 

 Hur anser sig pedagogerna arbeta med detta? 

 Vilka möjligheter/svårigheter anser pedagogerna kan finnas i 

verksamheten med inkludering? 

 Vilken roll har specialpedagogerna? 

 Upplever pedagoger som vill jobba med inkludering något stöd 

från skolan och kommunen? 

 

Metod 

I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och en 

fenomenografisk ansats då jag vill veta mer om hur pedagoger tänker kring 

ämnet inkludering.  

Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer utifrån Bryman (2011) som 

beskriver att kvalitativa intervjuer används för att rikta intresset till den 

intervjuades åsikter. Bryman förklarar vidare att kvalitativa intervjuer styrs av 

vad intervjupersonen anser viktigt och är mindre styrt av intervjufrågor vilket 

leder till att svaren kan ha en större fyllighet och vara mer detaljerade detta 

leder följaktligen till att forskaren får mer material att analyser i studien. Jag 

valde att spela in mina intervjuer för att kunna göra en så detaljerad analys av 

materialet som möjligt och på ett bra sätt kunna återge det den intervjuade sa 

utifrån deras egna ord. Bryman noterar också att det är lätt att inte få med allt 

den intervjuade säger när man antecknar och att man på så sätt kan missa 

viktiga saker den intervjuade säger.  

Fenomenografi 

I min studie har jag inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen 

eftersom jag har för avsikt att ta reda på hur pedagoger ser på inkludering och 

försöka upptäcka om det finns en variation i detta. Marton och Booth (2000) 

beskriver fenomenografiska studier som högt strävande efter att få erfara 
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olikheterna i människors värld för att senare kunna beskriva den variation 

man upptäckt.  
 

De söker det totala antalet sätt varpå människor erfar, eller är förmögna att erfara 

föremålet av intresse, och tolkar det i termer av distinkt skilda kategorier som 

fångar variationens väsen, en uppsättning beskrivningskategorier utifrån ett andra 

ordningens perspektiv. (Marton & Booth, 2000, sid.159) 

 

Studien utgår ifrån ett andra ordningens perspektiv då jag fokuserar på 

pedagogernas erfarande av världen. Här beskriver Marton och Booth att ett 

andra ordningens perspektiv utgår från att beskriva hur fenomenet i fråga 

erfaras av människor.  

Urval 

Studien bygger på intervjuer med 12 pedagoger, alla pedagogerna arbetar vid 

samma skolenhet. Däremot valde jag att dela upp intervjuerna mellan olika 

årskurser och yrkeskategorier. Detta utifrån att jag vill se om det finns 

skillnader och likheter mellan de olika åldrarna på eleverna samt vilken 

yrkesinriktning pedagogerna har. Jag vill även se om man på skolan har en 

gemensam grundsyn på ämnet inkludering. Detta valde jag utifrån att man 

inom fenomenografin intresserar sig för att se så många variationer i 

människors erfarande som möjligt. 

 

Anledningen att jag valt att använda ordet pedagoger är att de intervjuade har 

olika utbildningar samt är verksamma inom olika områden i skolan. Jag 

kommer att hänvisa till dessa pedagoger som pedagog 1-12 i studien.  

 

Pedagog 1: Tidigarelärare 2009, Elevassistent 

Pedagog 2: Grundskolelärare 1-7 Sv/So 2002, Lärare år 1-3 

Pedagog 3: Lärarutbildningen Fritids/grundskolans tidigare år 2008, Lärare 1-3 

Pedagog 4: Förskolelärare 1978, Lärare tidigare åren 1-6 Ma/Sv/No 2005, Lärare 

1-3 

Pedagog 5: Förskolelärare 1980, Förskoleklasslärare  

Pedagog 6: Grundskolelärare 1-7 Sv/So 2000, Lärare 1-3 

Pedagog 7: Lärarutbildning senare åren So 2009, Lärare 4-6 

Pedagog 8: Tidigarelärare 2005, Lärare 1-3 

Pedagog 9: Lärarutbildning Ma/No/En 1-7 1995, Lärare F-3 

Pedagog 10: Tidigarelärare 2006, Lärare 1-6 

Pedagog 11: Lågstadielärare 1989, Specialpedagog 2007, Specialpedagog F-6 

Pedagog 12: Specialpedagog 2005, Specialpedagog F-6 

 

Genomförande  

I början av studien var tanken att jag skulle göra intervjuer med personer ur en 

stödgrupp som finns inom kommunen men när jag inte fick tag på intervjuer 

inom rimlig tid så bestämde jag mig att intervjua pedagoger vid en skola 
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istället. Eftersom jag redan innan min studie nämnt för rektor och skola att jag 

eventuellt ville intervjua pedagogerna för min studie så var det inga problem 

att få tag på tider för intervjuer. Jag besökte skolan veckan innan intervjuerna 

och meddelade att det var inkludering jag ville intervjua pedagogerna om, 

men nämnde inte mer än så för att de inte skulle fundera för mycket kring det 

innan själva intervjun.  

 

Innan första intervjun hade jag ett par intervjufrågor klara men efter de två 

första intervjuerna insåg jag att jag behövde lägga till två frågor extra för att 

kunna svara på mina frågeställningar. De två frågor som jag la till är de sista 

två frågorna som finns med i bilagan. Jag försökte att använda så öppna frågor 

som möjligt för att inte styra in pedagogen i någon riktning i början av 

intervjun men i slutet blev det några lite mer specificerade frågor för att få svar 

på mina frågeställningar.  

 

Analysmetod 

Fenomenografisk analys går ut på att göra helhet av de delar som de 

intervjuade tillför studien. Under analysen av materialet väljer man att 

fokusera på en aspekt eller frågeställning i taget där man tittar efter variationer 

och dimensioner som forskaren sedan omkonstruerar till en helhet. Helheten 

kommer då att bestå av en kategori som man under analysens gång kommit 

fram till som kan beskriva det de olika intervjupersonerna uttrycker på ett bra 

sätt. 

 

Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har de 

pedagoger jag intervjuat blivit upplysta om de fyra huvudkrav som ställs på 

forskaren. 

 

Informationskravet   

I samband med att jag efterfrågade intervjuer har jag talat om vad studien 

handlar om, jag har också i början av varje intervju upplyst om studiens syfte. 

Eftersom jag just efterfrågade intervjuer har jag också upplyst den deltagande 

om deras roll i min studie. Deltagarna har också blivit upplysta om att det är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan om de önskar. 

 

Samtyckeskravet 

Alla de intervjuade har lämnat samtycke till att delta i intervjuerna. De har 

också själva valt om det finns frågor de inte vill svara på. 

 

Konfidentialitetskravet 

I början av varje intervju innan jag börjat spela in har jag först frågat deltagaren 

om det är okej att spela in, sedan har jag upplyst varje deltagare att det är helt 
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anonymt och att jag inte kommer använda mig av de material eller 

personuppgifter som kan härledas till denne.  

 

Nyttjandkravet 

Jag har upplyst de intervjuade att materialet endast kommer att användas till 

min studie och efter godkänd studie kommer allt material att raderas.  

 

Metoddiskussion 

I början av studien var min tanke att intervjua personer ur en 

kommunövergripande grupp som jobbar med stöd till skolor i olika former, 

men när jag inte fick tag på några tider för intervjuer blev jag tvungen att byta 

infallsvinkel. Jag övervägde då att göra enkäter att dela ut till alla som 

arbetade på en skola för att se vad de hade för syn på ämnet. Men det kändes 

som att jag inte skulle få något bra djup i studien så då valde jag istället att 

intervjua pedagoger. Tanken var då att jag skulle intervjua en pedagog ur varje 

årskurs från förskoleklass till år tre samt två stycken specialpedagoger. Men 

för att få mer material i studien beslöt jag mig för att intervjua tolv pedagoger, 

för att ha större chanser att se mönster och skillnader.  

 

Att jag valde den skola jag gjorde var ingen slump, jag hade redan innan 

studien hört mig för om det fanns en eventuell möjlighet att få intervjua dem 

för mitt examensarbete. Dock hade jag inte talat om vilket ämne det handla om 

innan jag bokade intervjutider. Intervjupersonerna på skolan valdes dock 

slumpmässigt utifrån vilken årskurs de arbetade i. I några årskurser blev det 

fler intervjupersoner än i andra detta utifrån vilka möjligheter som fanns för 

deltagande.  

 

Genom utbildningen har jag tidigare genomfört intervjuer, dock inte i samma 

omfattning. Men när jag gick in i intervjusituationerna kände jag ett stöd i de 

intervjuer som jag genomfört vid tidigare tillfällen. Jag var noga med hur vi 

placerade oss så att vi inte hamnade mitt emot varandra, detta utifrån att 

situationen kan upplevas spänd av deltagarna. De flesta intervjuerna flöt på 

bra med undantag för tre stycken där vi blev störda mitt i, men 

intervjupersonerna kom snabbt in på spåret igen så jag upplevde det inte som 

ett problem i efterhand. Alla intervjuade gick med på att bli inspelade, dock 

märktes det på vissa att de kände sig besvärade av detta. När inspelningen 

stängdes av kom det ofta fram mer åsikter, men eftersom jag redan stängt av 

inspelningen och sagt att intervjun var slut valde jag att inte använda mig av 

det material som framkom där.  

 

I efterhand är jag nöjd med att ha spelat in, då jag med större säkerhet kunnat 

citera intervjupersonerna rätt. Efter varje intervju gjorde jag också 

minnesanteckningar där jag noterade lite hur intervjuerna gick och för att 

minnas när pedagogerna använda sig av kroppsspråk för hjälpa till att 

uttrycka någonting.  
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Resultat  
Jag kommer här att redovisa de resultat som framkommit i studien. Jag 

kommer att utifrån mina frågeställningar dela upp resultatet i fyra 

huvudrubriker, som sedan kommer bli indelade i två underrubriker med 

närmare förklaringar.  

 

Vad innebär inkludering? 

Pedagogerna har resonerat utifrån erfarenhet men även utifrån sina 

utbildningar, de har funderat vad det innebär i teorin och hur de anser sig 

arbeta med inkludering därför har jag valt att göra underrubriker så det är 

lättare att reda ut begreppet. Jag har valt att benämna underrubrikerna i teorin 

och i praktiken.  

I teorin 
Du ska känna att du är en del av gruppen eller i klassen. - Pedagog 5 

 

Att få vara delaktig i en grupp, klass eller i ett sammanhang är ett tema som 

framkommer i mer än hälften av intervjuerna. Det framkommer också i de 

flesta intervjuer att alla grupper, klasser eller sammanhang inte passar för alla. 

Att vissa elever mår bra i en stor klass, medan vissa kanske mår bättre i ett 

mindre sammanhang.  

 
Inkludering kan ju vara det att jag är inkluderad i ett sammanhang som passar mig, 

det behöver inte vara att samma sammanhang passar för dig eller för mig eller 

samma grupp eller samma miljö eller va det må vara. – Pedagog 3 

 
Man ska tillhöra en grupp å då kan den vara stor eller liten på en skola eller inte på 

en skola men man ska tillhöra en grupp det är de viktiga. Man ska inte vara ensam 

för då blir känslan att man blir utanför och den känslan kan vara kvar hela livet så 

det är viktigt att vara i en grupp men den kan vara väldigt liten.  

– Pedagog 6 

 
Man har ju en bild av inkludering tycker jag som kanske man är färgad utav 

utbildning å då det man lärde sig där kan jag väl säga, då tolkar jag det som att 

inkludering det är att alla ska finnas i klassrumsundervisning de är liksom den bild 

jag tror /…/ sen tycker ju jag efter att ha arbetat nu i så många år som 

specialpedagog att inkludering för mig idag är att man finns på sin skola, kanske 

att de är att vara inkluderad i en gemenskap på sin skola i första hand. Sen kanske 

inte alltid klassrumsundervisning eller klassrumssituationer är bäst för alla elever å 

då är de inte inkludering om man tvingar in barn som inte kan tillgodogöra sig 

kunskap och lära sig saker i en stor grupp med många intryck, utan då måste man 

bereda dom en nån annan form av undervisning /…/men då kan man ju fundera 

över om vi nu inte lyckas göra den tillgänglig på bästa sätt för vissa elever så 
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kanske man måste hitta en annan form. Då är det väl viktigast kanske för dom att 

man får undervisning och lärdomar det kanske inte alltid betyder att de bästa för 

vissa individer är att vara på en stor skola med 300-400-500 elever. Ja så inkludering 

idag de är, de innebär i första hand att man ska få vara på sin skola sen hur man 

grupperar eller hur man jobbar där de tycker jag är sekundärt. – Pedagog 11  

 

Utifrån ovanstående citat kan man problematisera inkludering ytterligare. 

Pedagogerna här anser att en elev är inkluderad även om det är i en liten 

grupp och/eller på en annan skola. De utgår i intervjuerna från inkludering, 

men i samband med att de använder ordet inkludering i tillfällen av 

exkludering tar man bort meningen med begreppet inkludering. Det visar 

även att pedagogerna kategoriserar eleverna olika utifrån vilka behov de har, 

eftersom de anser att vissa elever kan passa i stora sammanhang medan andra 

inte kan. Men de anser det inte heller rättvist att utsätta elever som mår dåligt 

av klassrumssituationer för dessa, men ur ett inkluderingsperspektiv borde 

klassrumssituationerna anpassas så att alla elever kan må bra av dessa.  

 

Något annat som framkommer mycket i intervjuerna är att alla ska få vara 

med. Utifrån tanken om att alla ska få vara med utvisar nedanstående citat en 

större inkluderingstanke än de tidigare citaten. Här anser pedagogerna att alla 

är jämlika och i och med det så lägger man inte problemet hos eleven. Däremot 

ser även dessa pedagoger problem i undervisningen för alla elever, vilket i sig 

medför en tanke om att alla elever inte alltid kan delta i allt.  

 
Det innebär ju jämställdhet eller jämlikhet blir det väl, samma villkor att man får 

delta att man inte går miste om något alla får vara med. – Pedagog 2 

 

Inkludering de är ja som jag har fått lära mig så är det att alla elever eller barn 

oavsett svårigheter, härkomst, ursprung att dom ska inkluderas i en klass. Fast 

riktigt så fungerar det ju inte eller ja det beror ju på, även fast man är annorlunda 

ska man få vara delaktig så har i alla fall jag fått lärt mig fast sen så funkar det ju 

inte riktigt så. – Pedagog 7 

 
Inkludering det är ju att man ska ges möjlighet att delta på bästa möjliga sätt efter 

dom förutsättningar som finns. Inkludering då tänker jag att i största möjliga mån 

som det går att ordna så ska alla få delta på allt då tänker jag inkludering.  

– Pedagog 8 

 

Sammanfattningsvis tycker jag att det som lyfts som viktigast inom 

inkludering här är att alla ska få känna sig värda något, att de får vara 

delaktiga och att de känner tillhörighet till en grupp, klass eller i ett 

sammanhang oavsett om det är litet, stort, i sin skola eller utanför.  

 
Där man mår bäst där ska man vara. – Pedagog 12 
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I praktiken 

Här ger jag exempel på hur pedagogerna anser sig jobba med inkludering i 

praktiken. Hur de enligt deras intervjuer försöker lösa klassrumssituationen 

för alla elever. 

 

Att inkludera elever i praktiken menar pedagogerna kan innebära allt från att 

de läser efter den vanliga läroplanen, att de har en speciell plats i klassrummet 

till att pedagogen lägger upp undervisningen på olika sätt för att passa alla 

behov som finns i klassrummet. Pedagogerna menar att det även kan innebära 

att elever arbetar med olika material, eller får olika typer av stöd i 

klassrummet, exempel på dessa stöd kan vara, dator, Ipad eller stöd i form av 

en extra vuxen. Pedagogerna anser sig också behöva ha miljön runt vissa 

elever i åtanke när de funderar kring hur de ska lägga upp undervisningen. 

 
Jag jobbar ju med att anpassa materialet för eleven som de andra har, och sen bara 

att klara av de här miljöfaktorerna som finns, att det är mycket ljud och mycket 

barn, att andra barn låter och andra barn rör sig och det händer saker som inte är 

planerande alla dom sakerna måste man jobba med när man ska jobba med att 

inkludera. – Pedagog 1 

 
Dels fysisk miljö att man har en placering eller att man är i en grupp där det finns 

förutsättningar för att lyckas där man kan jobba /…/ sen kan det väl även va 

läromedel att man ordnar anpassat stöd och om det kan vara dator eller Ipad. – 

Pedagog 8  

 
Men det här att alla ska vara i samma klassrum osså tänker man att kan jag göra 

saker på ett annorlunda sätt. – Pedagog 2 

 

Utifrån ovanstående citat ser vi hur pedagogerna anser att de försöker anpassa 

sig själva, elevens material, miljön och undervisningen utifrån elever med 

särskilda behov. De problematiserar kring eleven och dennes miljö och 

möjligheter, inte hos eleven som att problemet ligger hos den. Om vi istället 

tittar på nästa citat så ser vi att den pedagogen problematiserar kring eleven 

men även hos eleven. Pedagogen pratar om hur elevens miljö behöver 

anpassas på olika sätt, men samtidigt antyder pedagogen att eleven i sig kan 

vara ett problem. Pedagogen menar att den endast kan anpassa miljön, sig 

själv och verksamheten till vissa elever eller vissa typer av behov. 
 

Jag har haft elever som har klarat att vara i grupp med viss anpassning av mig. Då 

har de till exempel haft medicin och sen har jag kunnat anpassa hur jag har placerat 

dom, mitt sätt att undervisa, läxhjälp sånna saker och på det sättet klarar man jag 

ska uppskatta cirka 70 % av de som har extra behov, dom klarar läraren av med lite 

stöd av specialpedagog. Med ett bra stöd av föräldrar kanske med medicin då 

klarar man dom i ett klassrum kanske lite stöd på raster /…/ sen är det en 

undervisning som alla barn mår bra av det är att man är väldigt tydlig med vad 

man ska göra varje lektion och förvarna vad kommer nästa lektion, påminna det 

handlar mycket om påminnelser och repetitioner för dom här barnen en 
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förförståelse är jätteviktig å va tydlig både hur jag pratar, hur jag visuellt, hur jag 

kroppsspråk jag har ofta visuellt stöd till dom här barnen å då gagnar det alla barn. 

– Pedagog 6 

 

Här ser vi prov på ett annat sätt att se på inkludering. Nästa citat kommer från 

en pedagog som ser på inkludering på flera sätt. Pedagogen här belyser att 

eleven ska inkluderas i undervisningen så att eleven får en förståelse för det 

den gör och därmed också kan se sig själv som en del av helheten. 

 
Då försöker jag alltså att få dom att inse inte bara ta tillbaka boken och rätta vad 

som är fel utan genom att göra undervisningen så att alla blir med är det lätt för 

dom att gå tillbaka och titta vad vare för någonting. Då inkluderar jag barnet i 

uppgiften, i innehållet, i målet och förståelsen /…/ Men det är att inkludera, jag 

inkluderar jobbet, jag inkluderar barnet i arbetet, i målet. Målet är ett syfte, du ska 

kunna det här när du är klar. – Pedagog 4 

 

I de sista citaten belyser pedagogerna hur de anser sig arbeta med grupper 

runt elever i behov av stöd. Här kan vi också utläsa att pedagogerna anser sig 

försöka få eleverna kring en elev som pedagogen anser speciell eller i behov av 

stöd att bli mer toleranta inför den eleven. Därmed får de också en mer 

förstående grupp som kan eleven i behov av stöd att känna sig delaktig.  

 
Det beror ju på vad det är för problem naturligtvis, antingen så använder man sig 

ju av gruppen, jobba med gruppen runt den speciella eller dom speciella eleverna 

eller så krävs det ju en vuxen som ett ’hjälp jag’. Får man möta tidigare så ofta 

räcker det med det här ’hjälp jaget’ /…/ samarbetsövningar, lekar där vuxna deltar 

alltså regelstyrda lekar /…/ Sen har jag ju också jobbat där man har en extra resurs 

där man får vissa tider på dagen gå ifrån och jobba speciellt med bara den eleven. 

De är ju för elevens skull, för att den ska hänga med gruppen andra tillfällen, 

komma ikapp eller vad man ska säga, få känna att man duger. 

 – Pedagog 5  

 
Vi pratar mycket om elevers olikheter att man måste få vara annorlunda att alla är 

inte likadan å att man måste acceptera det, sen så har vi pratat litegrann om 

diagnoser och att de är inge konstigt att man har en diagnos till exempel ADHD. 

Men att man måste lära sig att hantera det och att dom andra eleverna kanske 

måste vara, att man kanske inte kan behandla alla likadant utan man måste tänka 

sig för om det är så att det är en elev som reagerar på speciella saker. – Pedagog 7  

 

Sammanfattningsvis anser jag att pedagogerna verkar försöka hitta olika 

lösningar utifrån elevernas behov. Det framkommer att man tillsammans med 

eleverna jobbar på olika lösningar, vad som kan fungera bra. Pedagogerna 

jobbar både utifrån gruppens behov men också utifrån den enskilda elevens 

behov även om det sker i grupp. Det förkommer ofta under intervjuerna att 

pedagogerna vill få eleverna delaktiga i arbetet samtidigt som de är noga med 

att nämna att det behöver vara en struktur för att eleverna inte ska behöva 

känna sig osäkra. Dock återkommer det i de flesta intervjuer att man talar 
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utifrån vissa elever med speciella svårigheter när man planerar 

undervisningen.  

 

Möjligheter och svårigheter 

När pedagogerna pratar om möjligheter och svårigheter pratar de mycket om 

positiva och negativa saker runt att inkludera en elev, de problematiserar dock 

även lärarrollen, skolledningens agerande, tillgängliga resurser och mycket 

annat. Här kommer jag att dela upp det i två underrubriker för att tydligt få 

fram det som sägs.  

 

Möjligheter 

När pedagogerna pratar om möjligheter med inkludering i verksamheten 

pratar de mycket om hur eleverna kan ta efter varandra på ett positivt sätt, att 

eleverna på olika sätt stärker varandra, både socialt och undervisningsmässigt. 

Att alla elever har en chans till likvärdig skolgång nämns flitigt under 

intervjuerna samt att eleverna har en chans att bli en i gänget och får en positiv 

syn på sin egen roll, alla är ju olika och det i sig är någonting positivt.  

 
Absolut mest möjligheter att barn lär sig ju tillsammans och med varande så 

möjligheten att man lär sig även om det är någon som är svag och nån som är stark 

och att dom kan dra med. – Pedagog 10 

 
Det är ju bra för alla att se att man är olika, man är ju olika och man ska acceptera 

alla människor det är positivt att man inkluderar tycker jag för alla barn. Så det är 

klart att det finns möjligheter med det och positiva saker med det alla är ju olika så 

är det. – Pedagog 9  

 

Citaten här tydliggör den positiva bilden som pedagogerna visar till 

inkludering genom intervjuerna. De visar också att alla elever är en del av 

inkluderingen och att det inte nödvändigtvis är så att inkludering appliceras 

utifrån en eller flera elever i behov av stöd 

 

Det nämns också att många elever som har ADHD-problematik är väldigt 

driftiga och påhittiga och ofta klarar sig bra efter skolan förutsatt att de fått det 

stöd de behöver i sin skolgång. Inkluderingen ses också som en tillgång för 

hela familjer att de ska få vara i ett sammanhang och inte behöva känna sig 

annorlunda. 

 
Absolut jag vill inte tillbaks till det som fanns när vi hade hem uti skogen och 

gömde alla som var lite annorlunda. – Pedagog 5 

Svårigheter 

Pedagogerna nämner inte så mycket elevers olikheter, diagnoser eller 

funktionsnedsättningar som svårigheter utan de ser framförallt kompetensen 
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som en svårighet. Många av pedagogerna tycker att det är svårt att anpassa sin 

undervisning efter olika behov eftersom de inte har några egentliga kunskaper 

om behoven, de anser också många gånger att de behöver få hjälp utifrån, från 

de personer som faktiskt besitter rätt kompetenser. Svårigheter kan också vara 

miljön, även om man vill så kan man inte ändra på allt, korridorer är långa, 

matsalen är stor och skolgården är stor och för vissa elever blir detta ett 

dilemma i vardagen. De pratar också om svårigheterna med att inkludera alla 

elever i samma grupp/klass/sammanhang det kanske inte är rätt för alla att bli 

inkluderad i stora klasser.  

 
Svårigheterna är ju tycker jag att alla kanske inte bör inkluderas i samma 

sammanhang, alltså det är ju vissa som inte ens fixar att inkluderas i de här mindre 

sammanhangen eller i små grupper eller i en annan miljö, det är väl det som är 

svårigheten alla mår inte bra av det /…/ sen tror jag ju också just det här att man i 

min värld är ju på nått sätt inkludering att alla ska va inkluderade, kan ju vissa 

tolka att alla ska bemötas lika. För att man ska kunna vara inkluderad så behöver 

man ju bli bemött utifrån hur man är så det är ju egentligen tvärtom om man bara 

tar den här klassen jag bemöter ju inte alla barn likadant det gör ju inte nån av 

lärarna. Man har ju olika, man vet ju att det här fixar inte den här eleven då måste 

jag göra på ett annat sätt med den så ja det är ju en svår fråga. – Pedagog 3 

 

En svårighet som väcks i näst intill alla intervjuer och som är den enda 

svårighet man ser specifikt hos eleven är de elever som är våldsamma, som 

slår sina klasskamrater och de vuxna på skolan. Eleverna måste följa de lagar 

och regler som finns, men när de inte gör det står pedagogerna frågande, hur 

gör vi? 

 
Men alltså om jag inte inkluderar oavsett om det är ämne eller elever då sitter man 

ju bara på sin kammare å de kan inte jag förstå det är ju så självklart. För mig finns 

inte det att man inte ska /…/ men samtidigt så finns det en ram, en norm 

någonstans och det finns ju lagar som säger att jag måste ju hålla mig innanför 

lagarna i alla fall, är man inte innanför lagarna då får lagarna och ledningen 

bestämma att den dära eleven då finns på annan plats. (Pedagogen pratar här om 

att eleverna måste hålla sig innanför lagarna) – Pedagog 4  

 

Pedagogerna uttrycker vidare att en av de största svårigheterna med 

inkludering är tiden. Det är otroligt resurskrävande både planering och 

genomförande tar extra tid, tid som de anser att de inte har. Det känns många 

gånger som en omöjlighet att hinna med att se en hel klass behov och att lägga 

upp undervisningen utifrån varje elev.  

 
Svårigheten nummer 1 är att det är nästan omöjligt att hinna med låt säga att du 

har ett barn med extra behov låt säga att du har två låt säga att du har som jag 5-6 

barn i en klass med 19 det är jättesvårt jag är en person och här kan du ha barn som 

har problem som två föräldrar inte riktigt rår på /…/ läraryrket idag det är jag 

menar på att de är föråldrat det funkade när det var en lärarinna och 20 barn. Hon 

satt på en upphöjd scen och sen så satt barnen på platserna och hon kunde berätta 

under en hel dag och lära barnen, det funkar ju inte nu. Men ändå ska vi ha dom 
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här 20 baren och ha ansvar för hela deras utveckling och det är det här jag tycker är 

själva grundproblemet. Vi sitter och skriver åtgärdsprogram och du ska bemöta det 

här barnet på det sättet och det här barnet behöver de /…/ det kan vara mål som 

hade du varit en till en kanske du hade klarat det, 100 % lärartjänst mot den här 

eleven då kanske du hade hunnit och det hade varit dina enda arbetsuppgifter då 

kanske du hade hunnit med det på det sätt som folk förväntar sig. – Pedagog 6 

 

Citaten speglar alla en problematik som pedagogerna upplever. Denna 

problematik kan ligga på olika plan, det kan vara elever som mår dåligt, elever 

som är i behov av stöd, utåtagerande elever men det kan också vara tidsbrist 

och/eller elevgrupper som är för stora.  

 

Pedagogerna uttrycker de att det kan vara svårt att arbeta utifrån inkludering 

om man inte har föräldrarna med sig, föräldrarna är en stor del i arbetet med 

inkludering eftersom många elever ser upp till sina föräldrar och formas 

utifrån deras åsikter. Även ekonomin ses som en eventuell svårighet, om 

skolan inte har god ekonomi kan det vara svårt att få extra stöd till elever och 

undervisningen. Nästan allt kostar pengar i dagens skola, många lärare sitter 

timmar och letar alternativt material till elever för att det inte finns tillgång till 

ekonomiska resurser. Men detta hänger också till viss grad på skolledaren 

anser pedagogerna, vad prioriteras av skolledaren?  

 

Specialpedagogernas roll 

Specialpedagogernas roll kommer jag att förklara först utifrån lärarnas 

perspektiv och sedan ur deras eget perspektiv. 

Lärarnas perspektiv 

Lärarna lyfter att specialpedagogen har en väldigt bred roll på skolan. De har 

stödsamtal varannan vecka med varje lärare där de kan bolla tankar, idéer och 

funderingar som finns i verksamheten. Det behöver inte bara vara elevers 

svårigheter utan det kan vara hur de ska ta sig vidare i ett speciellt arbete.  

 
Vi har ju stödsamtal beroende på behov då men nu har vi även när man känner att 

man inte har ett speciellt specifikt behov så träffar vi dom och pratar om situationen 

i klassen vilket känns jättebra. Jag känner att jag haft jättebra stöd utav dom hela 

tiden, dom finns ju alltid där å dom rycker ut å dom har otroligt mycket goda råd 

och komma med och stödjer. Jag känner att jag har stöd även i kontakt med andra 

instanser genom specialpedagogerna så dom tycker jag har funnits där hela tiden. 

Även i kontakt med föräldrarna har de känts besvärligt så får vi stöd, dom finns ju 

även där och stödjer eleven inte bara mig utan även för eleverna. Dom har ju även 

minder grupper och så. Så det tycker jag fungerar bra. – Pedagog 2 

 

Citaten beskriver hur specialpedagogerna kan hjälpa till med det mesta på 

skolan allt från läs- och skrivinlärning, matematikinlärning till att hjälpa till 

med stöd hur man ska lägga upp undervisningen eller vilka läromedel man 

kan använda sig av. Ofta verkar de kunna hjälpa till rent fysiskt med 
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intensivperioder för de elever som behöver det eller att gå in i klassen och 

stötta upp de elever som behöver detta, men de kan också hjälpa till med att 

förmedla kontakter till andra instanser inom t.ex. kommunen.  

 
Jag tycker att det är ett jättebra samarbete. Det känns som att vad man än har 

problem med så finns dom ju där och kan vara till hjälp både med alltså läs- och 

skrivinlärning och matte och allt det här. Men även när det blir dom här andra 

besvärligare situationerna om dom inte hjälper till själv rent fysiskt så kan dom ju 

alltid hjälpa till att förmedla en kontakt eller hur man ska gå vidare eller hur ska vi 

göra. Jag tycker det funkar jättebra med specialpedagogerna här. – Pedagog 3 

 

Lärarna beskriver att de även kan stötta upp i samtal med föräldrar, hjälpa till 

med åtgärdsprogram men de har ofta en handledande roll eftersom det finns 

mycket behov på skolan av specialpedagogerna. Många lärare uttrycker att de 

känner en viss frustration över att specialpedagogerna går åt till de 

utåtagerande eleverna och inte får tillräckligt med tid över till de elever som 

har svårigheter med kunskapsinhämtningen. Det är viktigt att här poängtera 

att det inte är specialpedagogerna lärarna känner sig frustrerade på utan i 

första hand kommunen och till viss del rektor. 

 
Men just nu har ju deras tid gått åt väldigt mycket till vissa barn då som har haft 

jättestora problem /…/ de går ju åt mycket till de här våldsamma barnen å då är det 

dom här som har problem med kunskapsinhämtning, dom kanske får mindre 

tyvärr. De sitter mer tyst å gör inte sin röst hörda på samma sätt faktiskt.  

– Pedagog 9 

 

Specialpedagogernas perspektiv 

Specialpedagogerna förklarar att de försöker ha ett så tätt samarbete med 

lärarna som möjligt men att det är svårt när de jobbar i olika byggnader. Det 

finns avsatt tid varannan vecka för varje lärare att ha handledning/samtal med 

specialpedagogen som är knuten just till deras klass. De arbetar mycket kring 

elever och klasser med planering och kartläggningar, hur det ska tänkas runt 

olika elever.  

 
Jag jobbar ju med att försöka göra skolan tillgänglig för alla barn och är ju ofta 

inkopplad på elever i klasser där de stöter på problem, där de visar sig att dom får 

ett beteende i grupp som måste utredas och kartläggas. Då i samråd med föräldrar 

å rektor så gör vi lösningar som är tycker vi till det bästa. Sen har vi täta 

uppföljningar och utvärderingar med föräldrar och elever för å se om de var en bra 

lösning. De är ju oftast att jag är med å planerar å även med i undervisning av dom 

här eleverna, satt försöka göra skolan tillgänglig, vår skola tillgänglig för alla elever 

på så sätt är jag med å jobbar för inkludering.  

– Pedagog 11 

 

Specialpedagogerna arbetar också direkt mot elever på olika sätt, dels jobbar 

de med intensivperioder där eleverna får extra träning i t.ex. läsning under en 
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period. Då får de eller den elev det gäller gå iväg till specialpedagog för att 

träna just det specifika ämnet som skall tränas. Men specialpedagogerna 

arbetar också i klass med stöd till eleverna, det görs framförallt med de äldre 

eleverna för att de inte ska missa så mycket och känna att de kommer efter sina 

klasskamrater.  

 
Jag har inte hittat nån bra form där för hur vi ska bäst jobba i klassrummet med 

lärarna jag tycker det är svårt faktiskt, men det gör vi också ibland går in och jobbar 

med klasslärarna. Men då kan jag tycka att jag vet inte om våra specialpedagogiska 

kunskaper kommer till sin rätt då, för de blir bara att vi blir en lotsare på nått sätt, 

det bästa är om man får till tid jag tycker det tid med eleverna för å träna saker. 

 – Pedagog 11 

 

Skolans och kommunens roll 

I skolans roll kommer jag att titta närmare på hur pedagogerna anser att 

rektorn och skolans resurser används. På kommunnivå kommer jag att titta 

vad kommunen har att erbjuda enligt pedagogerna.  

Skolans roll 

Pedagogerna ser framförallt att skolan kan erbjuda resurspersonal i form av 

assistenter, fritidspersonal eller skolsköterska och kurator. Man ser också 

samtal med rektor som ett sätt att få stöd och hjälp. Men det som lyfts stöd är 

arbetslagen man arbetar i.  

 
Sen tycker jag att stöd är ju också vårt arbetslag man får ju inte glömma för vi sitter 

tre stycken minst i vårt arbetslag och nu sitter vi ju nytt, nu sitter vi ju alla 1, 2, 3or 

på måndagar också en stund där kan man alltså lyfta saker jag fastnar på.  

– Pedagog 4 

 

Att det skulle finnas en gemensam syn på inkludering på skolan är inget 

pedagogerna vet någonting om, däremot säger de flesta att de tror att de har 

en samsyn när det kommer till inkludering och att alla på skolan drar åt 

samma håll. Det finns ett fåtal som är osäkra på om alla jobbar åt samma håll 

och tänker lika runt inkludering men i det stora hela så framhålls det att alla 

pedagoger vill elevernas bästa. I intervjuerna visar dock pedagogerna på 

intresse för att samtala om inkludering både med varandra och med rektor för 

att se om det finns en gemensam syn.  

 
Jag vet inte om vi har en uttalad gemensam syn å då kan jag nog inte riktigt svara 

på om vi har en, men ja dom jag pratar med känns det att vi drar nog ungefär åt 

samma håll, att inkludering är inte alltid fysisk inkludering och hela tiden i ett stort 

sammanhang utan man måste utgå från barnets behov å börja där han eller hon 

mår bra. – Pedagog 12 

 

Citaten utger att pedagogerna känner ett internt stöd på skolan från varandra. 

Citaten ger oss också en inblick i pedagogernas tankar om sina kollegor, och 
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hur de tror att de tänker. Citaten visar också att pedagogernas uppfattningar 

ofta faller samman när de pratar om inkludering och vad det innebär, dock 

visar det också de skillnader pedagogerna upplever kring begreppet. 

 

Kommunens roll 

Inom kommunen finns det två grupper (som jag inte kommer benämna vidare 

med namn) som arbetar med att på skolor runt om i kommunen stötta 

pedagoger. Det pedagogerna vet om dessa grupper är att det erbjuds 

handledningsstöd samt ett visst stöd i verksamheten.  

 
Å då kan man ju få hjälp genom att man blir observerad till exempel man kan se 

med andra ögon på hur man är själv och man ska se spel som pågår i klassen 

mellan elever eller om man kan med nya fräscha ögon och med andra utbildningar 

än vad man har /…/ sen är det ju inte alltid man är nöjd med stödet man kan få. Det 

är inte alltid det är tillräckligt ska jag säga oftast är det ju fullt tillräckligt i 

normalfallen. – Pedagog 2  

 

Ytterligare stöd att få via kommunen är AV-media samt skoldatateket på dessa 

enheter man kan få hjälp att hitta läromedel samt lära sig om t.ex. talsyntes 

eller hur man kan använda hjälpmedel i undervisningen. Även habiliteringen 

och BUP finns att tillgång för stöd.  

 

För kommunen som stöd finns det inte mycket tillit hos pedagogerna. Många 

anser att kommunen inte tar sitt ansvar för de elever som är i behov av stöd.  

 
Sen kan jag även tycka att vissa invandrarbarn som kommer som i alla fall i vår 

kommun ofta bara kastas in i en skola utan några förkunskaper i språket till 

exempel. Det tycker jag är fel eller jag tycker det är orättvist det är mycket med 

tanke på dagens läroplan. De ska kunna ganska mycket och kan man inte ens 

språket då när man kommer, man har inte haft chans att få lära sig språket då är det 

väldigt svårt det tar tid för dom i alla fall har jag upplevt det av de elever vi har 

som har kommit direkt in i en klass, också får de väldigt lite stöd i hemspråk eller 

studiehandledning de får för lite. – Pedagog 7  

 
Men egentligen är ju det jävligt sjukt att särskolan dom grupperna är ingenting 

man i första hand tänker lägga ner och där inser man att det finns ett behov för 

vissa å ha mer resurser eller mindre grupper och mer behovsmött pedagogik 

liksom så de är helt okej. Men däremot om man har andra funktionsnedsättningar 

som kanske inte har med begåvningen att göra då tar man inte hänsyn till det, då är 

det minsann exkluderande och fult att låta dem vara någon annanstans, de är ju en 

funktionsnedsättning likväl det. – Pedagog 3 

 
Dom (kommunen) formulerar sig i fantasiord upplever jag. Policy å inställningar å 

planer å de är fantasifoster till stor del tycker jag i en lala land. Där tycker dom att 

det ska inkluderas till varje pris och inkludering är för dom att alla ska vara i 

klassrummet det handlar bara om lärarens inställning ungefär. Så har du problem 

med din grupp med att inkludera är det för att du har jävligt taskig inställning och 
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du gör ju inte nog och du gör inte rätt du gör fel krasst, så upplever jag och så tror 

jag många upplever sådär är ju helt fel. – Pedagog 6 

 

Citaten här belyser att pedagogerna är kritiska till kommunen och till viss del 

känner sig kränkta av dem. De anser att kommunen ser ner på pedagogerna 

ute på skolorna, de känner också att kommunen inte visar något stöd för 

pedagogerna, eller de elever som är i behov av stöd. Pedagogerna talar också 

tydligt om att vissa elever i behov av stöd inte platsar på vanliga skolor. Men 

de menar inte att alla elever behöver en mindre skola eller grupp utifrån att de 

är besvärliga eller stör utan till stor del anser de att eleverna behöver tydlig 

behovsmött pedagogik som de inte anser sig kunna ge i en vanlig klass utifrån 

kompetensnivå, tidsbrist, elevens behov m.m.   

 

Jag vill avsluta resultatet med att lyfta två saker ur intervjuerna speciellt för att 

jag personligen anser dem viktiga.  

 
Jag tror inte att man behöver känna sig utanför eller exkluderad bara för att man 

inte följer normen helt och fullt liksom. – Pedagog 3  

 
Det är väl nästan det viktigaste att dom får ett starkt jag, för oftast är det ju det de 

handlar om, att du inte har någon bra självkänsla utifrån att du har ett handikapp 

som har gjort att du hamnar fel så att säga. – Pedagog 5 
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 Diskussion 
Jag kommer här att diskutera mina resultat utifrån bakgrunden. 

 

Resultatdiskussion 

Jag har delat upp diskussionen i tre rubriker. Under varje rubrik kommer jag 

att problematisera, se likheter och skillnader mellan mitt resultat och utifrån 

bakgrunden. Jag kommer avsluta resultatdiskussionen med några egna 

reflektioner samt förslag på vidare forskning.  

Inkludering  

I mitt resultat fann jag att de flesta pedagogerna talar om att alla ska få vara 

med detta tycker jag stämmer in till viss del med det som Carlsson och 

Nilholm, 2004; Emanuelsson, 2008; Nilholm och Alm, 2010 skriver om en skola 

för alla. Men samtidigt kan detta ställas till den dubbla inställningen till 

inkludering som Karlsson (2012) skriver om. Pedagogerna i studien säger alla 

att de är för inkludering, men samtidigt nämner de samtliga att inkludering i 

klassrum kanske inte passar alla elever. Då blir frågan vad är bäst för eleven, 

vad är mest inkluderande? Att vara i ett klassrum och ”utmärka” sig som 

pedagogerna förklarar det eller är det då mer inkluderande att få ingå i en 

mindre grupp eller ett mindre sammanhang där man får chansen att lyckas?  

Pedagogerna nämner också att man ska utgå från vad eleven mår bäst av. 

Dessa frågor kan problematiseras länge och mycket, men den uppfattningen 

jag har fått i studien är att både forskare och pedagoger anser att inkludering i 

klass är ett mål att sträva mot, dock ser jag tendenser hos pedagogerna att det 

är mål att sträva mot för vissa elever. Detta beskrivs av pedagogerna som mål 

utifrån det bästa för eleven, de menar att alla inte mår bra av att vara i stora 

klasser och/eller sammanhang. 

 

Nilholm (2012) menar att inkludering inte bara är bra för enskilda elever utan 

för hela klasser och skolor eftersom man får lära sig att alla är vi olika och att 

det ligger en positiv laddning i det, detta beskriver också pedagogerna att man 

i klassen eller på skolan får en mångfald och att det är det normala, ingen är i 

sig avvikande eller onormal.  

 

Pedagogerna pratar mycket om att inkludering gynnar alla och de menar att 

det skapar en gemenskap i klassrummet samt att eleverna kan lära av 

varandra, detta anser Laluvein (2010) som en viktig egenskap i ett 

inkluderande klassrum där alla elever ska ha ett lika värde och samma chans 

att tillföra kunskap till gruppen. Laluvein menar också att ett samarbete mellan 

föräldrar, elever och lärare är en stor del i inkludering detta nämner inte 

pedagogerna i intervjuerna så mycket om, de lyfter till viss del att det är viktigt 
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med föräldrarnas samarbete, men de nämner inte att föräldrarna ska vara med 

och påverka skolan i så stor utsträckning. Laluvein lyfter också vikten i att 

olika pedagogiska kunskaper och perspektiv är viktiga i skolan, och detta gör 

pedagogerna också men de anser sig inte ha den kompetens som alltid behövs 

när det handlar om elever i behov av stöd.  

 

Att skolan inte har någon gemensam syn på inkludering skulle kunna bygga 

på det faktum att varken skollagen, den gamla läroplanen eller den nya 

läroplanen nämner inkludering som fenomen. Göransson, Nilholm och 

Karlsson, 2009; Persson, 2012 menar dock att inkludering är ett underliggande 

mål, men om begreppet inte nämns eller har någon beskrivning kan det tolkas 

olika utifrån utbildning och erfarenheter, vilket jag anser vi ser när 

pedagogerna beskriver begreppet inkludering.  

 

Utifrån intervjuerna med pedagogerna har jag sett att inkludering i teorin inte 

är helt enkel. Pedagogerna framhåller många sätt att tänka kring detta. Om vi 

utgår från det Nilholm (2006) skriver att inkludering kräver en social 

delaktighet så vill pedagogerna i studien att eleverna skall vara delaktiga i 

arbetet i klassrummet, men att det ändå är av vikt att man förstår att det är 

pedagogen som lägger upp undervisningen och planerar den utifrån att alla 

ska kunna delta. Detta står då också i enlighet med det Emanuelsson (2011) 

förklarar att inkluderingen borde ingå redan från planering av undervisning 

till genomförandet av den.  

 

Om vi sedan gör en jämförelse med de strategier Nilholm och Alm (2010) 

hittade i sin studie och de jag sett i min så ser vi att i Nilholm och Alm 

använder man sig på olika sätt av anpassade instruktioner, det blev i denna 

studie uttryckt av fem pedagoger att de anser sig göra detta (Pedagog3, 4, 5, 6 

och 9) man ansåg sig även genomföra extra instruktionsgenomgångar efter 

klassgenomgången med de elever som vill ha detta. Vidare lyfter de en tydlig 

struktur som viktigt för inkludering, detta framgick hos två av pedagogerna 

(Pedagog 4 och 6) i min studie att man försökte hålla tydliga och strukturerade 

lektioner. Nästa strategi som nämns är gruppaktiviteter denna strategi nämnde 

två pedagoger (Pedagog 5 och 7) ena pedagogen pratade om att de arbetar 

med gruppen utifrån den elev eller de elever som behöver extra stöd medan 

den andra pedagogen beskrev hur de i klassen pratade om olikheter. Att ha en 

god föräldrar relation ses också som en viktig strategi i Nilholm och Alms 

studie, detta framkom också i två av mina intervjuer (Pedagog 6 och 12) 

pedagog 12 uttrycker att om man inte har en bra föräldrar relation så kan 

arbetet med inkluderingen ta längre tid. Att använda sig av samtal och 

diskussioner som metod i klassrummet framgick tydligt i två intervjuer 

(Pedagog 4 och 7) där i ena fallet (Pedagog 7) förklarade hur de till exempel 

pratade om elevers olikheter. Sista strategin som framkom var att lärarna 

skulle respektera eleverna och ha en positiv inställning detta tycker jag att alla 

pedagogerna uttryckte i studien att de var positiva till mångfald i klassen och 

att alla var lika mycket värda anser jag vara att respektera eleverna. 
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Om vi sedan försöker göra en jämförelse utifrån resultaten i Nilholms (2006) 

studie med resultaten i denna studie tycker jag mig se mindre likheter än i den 

tidigare jämförelsen. Att ha ett ledarskap med en tydlig vision, lärarnas 

attityder, flexibelt stöd och övergripande planering med uppföljning är de 

faktorer jag ser överlag i min studie att alla pedagoger anser sig ha åtminstone 

två eller fler av som grund i sitt arbete. En av pedagogerna nämnde också 

kompentensutveckling som något denne använde sig av. Däremot elever och 

föräldrars engagemang, reflektion, övergripande policy, samarbete i 

undervisningen och goda ekonomiska möjligheter nämndes inte pedagogerna 

som faktorer i arbetet.  

 

Även Ahlén 2011 nämner viktiga komponenter i ett inkluderande klassrum. 

Han skriver att struktur och kontinuitet är av stor vikt i arbetet med 

inkludering. Att läraren är strukturerad kan hjälpa många elever i 

klassrummet, det framgår hos två av pedagogerna (Pedagog 4 och 6) att de 

utgår ifrån att de själva arbetar strukturerat i arbetet med eleverna och att de 

samtidigt använder sig av åtminstone en viss kontinuitet i arbetet. 

 

Obiakor et al (2012) skriver att för att inkludering ska vara en möjlighet i 

skolan måste undervisningen vara varierad, pedagogerna säger sig använda 

sig av olika sorters stöd i undervisningen, men det finns ingen tydlig bild av 

variation i deras intervjuer och därför kan man inte dra slutsatser att de enligt 

Obiakor et al skulle framstå som inkluderande.   

 

Om vi använder oss av Nilholm och Alms (2010) begrepp att klassrum kan 

vara mer eller mindre inkluderande så kan jag utifrån denna studie anta att de 

flesta klassrum inte är så inkluderande som det verkar önskas. Detta är dock 

ett osäkert resultat när inte specifika frågor har ställts till pedagogerna och 

inga observationer har utförts, jag har heller inte frågat eleverna vad de anser 

vilket i Nilholm och Alms studie framgår som viktigt ”att barnen upplever 

klassrummet som inkluderande för att kunna tala om ett sådant”. 

 

Specialpedagoger 

Nilholm (2006) problematiserar begreppet specialpedagogik i att stå i konflikt 

med inkludering då inkludering är för alla medan specialpedagogik inriktar 

sig på några få. I min studie har jag inte upplevt att pedagogerna ser det på 

detta sätt, utan de ser specialpedagogiken som ett sätt att kunna inkludera alla 

elever i verksamheten.  

 

Specialpedagogerna i studien arbetar både enskilt med elev, i klass med elev, i 

grupper med elever samt på organisations nivå med lärarna. Nilholm (2012) 

beskriver att förr hade specialläraren den roll att jobba enskilt med elever eller 

i grupp med elever som hade svårigheter, och att specialpedagogyrket växte 

fram ur detta som ett yrke som skulle fokusera mer på grupp och 
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organisationsnivå, jag anser att de specialpedagoger som är med i studien 

arbetar utifrån både en speciallärarroll samt en specialpedagogroll om man 

utgår från dessa beskrivningar. Nilholm lyfter också vikten av att 

specialpedagogerna har ett bra samarbete med lärarna för att minska 

exkluderingen av eleven, han anser att det händer ofta att elever blir 

exkluderade till följd av att lärare inte lyssnar på specialpedagogerna och tar 

hjälp därifrån. Utifrån mina intervjuer verkar detta inte vara ett problem på 

skolan där studien utförts, både lärare och specialpedagoger tycker att 

samarbetet fungerar bra och de har täta samtal där de lyfter det mesta.  

Skolan och kommunen 

Utifrån Karlsson (2012) anser jag att skolan har en dubbel inställning till 

inkludering. Man har på skolan haft en så kallad särskild undervisningsgrupp 

och de flesta pedagogerna är positiva till att vissa elever behöver en sådan 

grupp, det framkommer dock tydligt utifrån Persson (2012) att lärare har för 

hög tro på dessa separata lösningar. Även Ahlén (2011) är kritisk till att det 

alltför ofta erbjuds stöd i form av dessa särskilda undervisningsgrupper. En av 

pedagogerna nämnde också att det fanns forskning som tyder på att elever i 

dessa grupper inte får ökade studieresultat men pedagogen funderade också 

på om det fanns forskning över de elever som man ansetts ska gå i särskild 

undervisningsgrupp men istället har gått kvar i sin vanliga klass.  

 

Jag kan också se utifrån Karlsson (2012) att kommunen verkar ha en dubbel 

inställning till inkludering. Kommunen har ett antal kommunövergripande 

särskilda undervisningsgrupper, som pedagogerna nämner. Pedagogerna i 

studien är mycket kritiska till kommunen och deras sätt att hantera 

inkluderingsfrågan samt de elever som pedagogerna anser sig behöva 

ytterligare stöd med.  

 

Avslutande reflektioner 

De slutsatser jag drar av denna studie är att inkludering är ett ämne som 

väcker många känslor och tankar, och att det är svårt att stå på en sida om 

inkludering. Alla pedagogerna i studien ser möjligheter och problematik i 

ämnet, främst att inkludera elever som är utåtagerande anses vara 

problematiskt. Det är intressant att se hur pedagoger på en skola har liknande 

uppfattning kring ett så brett ämne som inkludering.  

 

En annan intressant slutsats är att alla pedagoger benämner en viss form av 

exkludering som inkluderande för vissa elever. Pedagogerna trycker mycket 

på att alla ska ingå i en grupp, klass eller sammanhang och att det är kärnan av 

hela inkluderingen. Här håller dock forskningen inte riktigt med som jag ser 

det, därför är detta ämne fortfarande i hög grad relevant och intressant.  
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Det framkommer tydligt i studien att det finns frustration hos pedagogerna 

över hur man ska hantera inkludering. Det framkommer också tydligt att de 

problem pedagogerna känner att de har framförallt handlar om tidsbrist som 

upplevs det stora problemet samt om de elever som slåss.  

 

Tyvärr har jag inte fått tag i forskningen som en av pedagogerna pratade om i 

förhållande till särskilda undervisningsgrupper, pedagogen hade heller inte 

någon referens eller kunde inte minnas var denne hade läst om denna 

forskning. Det hade varit intressant att ta del av dessa i min studie.  

Vidare forskning 

Utifrån vad studien har gett vore det intressant att forska vidare och se vilka 

metoder det finns för att inkludera utåtagerande elever det skulle också vara 

intressant att genomföra en observationsstudie för att se hur pass 

inkluderande dessa klassrum är i förhållande till intervjuerna och vad 

pedagogerna själva anser.  

Det vore även intressant att se hur dessa kommunövergripande grupper 

jobbar mot skolorna och vilken hjälp som erbjuds här.  

Även att ta reda på hur rektorer, skolledare och kommunen ser på inkludering 

är något som vore intressant. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 
Ålder 

Utbildning 

Examen år 

Verksam inom 

Verksamma år 

 

 

Vad innebär inkludering för dig? 

Anser du att alla elever ska inkluderas,  

Finns det undantag, vilka? 

Hur jobbar du med inkludering? 

Vilket stöd går det att få för att inkludera? 

Vilka olika sätt tänker du att man kan inkludera? 

Ser du möjligheter med att inkludera? 

Kan du se svårigheter med arbetet att inkludera? 

Vilket samarbete finns det mellan lärare och specialpedagoger på skolan? 

Har skolan någon gemensam syn på inkludering? 

 


