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Abstrakt 
Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers uppfattningar gällande 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Det är en kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra verksamma pedagoger 

där alla har en anknytning till inkluderingsprocessen.  Två fritidslärare, en 

speciallärare och en resurspersonal blev valda att delta utifrån deras yrkesroll 

för att skapa en variation av uppfattningar. Analysarbetet av datainsamlingen 

skedde genom att mönster upptäcktes i informanternas utsagor och 

kategorierna Förutsättningar för inkludering, Olikheter är möjligheter,  Stödinsatser 

för inlärningen, Arbetet med sociala problem och Orsaker till exkludering skapades.  

Diskussionsdelen presenterar analysmaterialet i förhållande till tidigare 

litteratur och forskning och redovisas under kategorierna Pedagogens 

inställning, Sociala problem, Speciallärarens roll, Resurser och Acceptans och 

medvetenhet. Studiens resultat visar att en positiv inställning till  att elever i 

behov av särskilt stöd inkluderas i den ordinarie verksamheten är en 

förutsättning för att arbetet ska ske. Resultatet visar även att stödinsatser 

enbart sätts in vid inlärningssvårigheter. Stödinsatser för att utveckla 

socialkompetens tillämpas inte  och det uppfattas av pedagogerna vara en 

svaghet inom skolan, då sociala problem uppfattas påverka inlärningen.  

 

Nyckelord: Inkludering, exkludering, elever i behov av särskilt stöd, skola och 

fritidshem. 
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 Inledning  
Enligt skolverket (2011) har varje elev rätt till att utvecklas, känna glädje och 

tillfredställelse över framstegen som görs för att övervinna svårigheter. De 

decentraliserade åtgärder som införts i svenska skolan har orsakat en varierad 

kvalitét i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och de stödåtgärder som 

sätts in. Decentraliserade åtgärder innebär att bestämmelser inom skolan 

numera sker lokalt och det skapar som sagt skillnader i kvalitén. Heimdahl 

Mattson och Audrey Malmgren Hansen (2009) belyser konsekvenserna med att 

elever i behov av särskilt stöd fortfarande exkluderas ur den ordinarie 

undervisningen. Eleverna kan utveckla en negativ självbild som påverkar 

inlärningen.  

Studien påverkade mitt val av ämnesområde genom att väcka nyfikenhet och 

en vilja till att utforska hur skolan arbetar med inkludering som planerad 

stödåtgärd och som en spontan handling i verksamheten. Elever i behov av 

särskilt stöd är ett område inom skolan som behöver utvecklas och därav 

väcktes min nyfikenhet. Ogden (2013) lyfter problematiken kring att antalet 

diagnostiserade barn är högre än någonsin men att man fortfarande arbetar 

utifrån ett individinriktat perspektiv och fokuserar på elevernas individuella 

brister, istället för att se över lärarnas kompetens till att anpassa 

undervisningen och förändra sitt förhållningssätt. 

 En diagnos ger ingen vägledning för hur undervisningen ska bedrivas utan 

ger personalen en aning om eventuell problematik som kan uppstå men inte i 

vilken skala. För att kunna undervisa elever i behov av särskilt stöd så måste 

man utgå från individen och dess problematik och därefter organisera 

verksamheten så att elever kan inkluderas. Ett förändrad attityd kan bidra till 

att verksamheterna blir mer mottagliga till att tillgodose elevers olika behov 

och att anpassningen ligger hos skola och fritidshem istället för hos eleverna. 

Min studie utgår från ett pedagogperspektiv där uppfattningar av inkludering 

och exkludering kommer att undersökas. Hur arbetar pedagogerna med 

inkludering och exkludering? I vilket syfte använder man begreppen? 
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 Bakgrund 
Bakgrunden består av både vetenskapliga artiklar och litteratur som fokuserar 

på inkludering av elever i behov av särskilt stöd och hur exkludering används 

som en stödinsats. För att sammanställa tidigare forskning så används 

rubrikerna Exkludering som åtgärd, Pedagogens kompetens, Yrkesroll under 

förändring och Perspektiv. Bakgrunden avslutas med en kort sammanställning 

för att förtydliga vad som redan är beforskat och hur min studie kan bidra till 

att utveckla området ytterligare.  

Exkludering som stödåtgärd 

Exkludering är ett resultat av att skolan arbetar utifrån ett individperspektiv 

där elevens svårigheter sätts i fokus och att exkludera dem ur den ordinarie 

undervisningen har blivit en åtgärd för att skydda den övriga gruppen 

(Ogden, 2013).  På 70 och 80-talet gjorde skolan ett försök till att avveckla 

särskilda undervisningsgrupper men under 90-talet återgick man till små 

undervisningsgrupper som stödåtgärd men inte i samma utsträckning som 

tidigare. Än idag fokuserar man på elevernas svårigheter och använder 

fortfarande exkludering som en stödåtgärd i varierad form som undervisning i 

mindre grupp, enskild undervisning med speciallärare eller resurs (Ahlberg, 

2001).   

 

Isakssons (2009) omfattande studie där både personal, elever och 

vårdnadshavare intervjuades stödjer det faktum att problemet ligger i att 

skolan har svårt att se sin egna påverkan på elevers svårigheter. Anledningen 

till detta är att de allra flesta elever klarar av att anpassa sig i skolmiljö och 

man söker då andra orsaker till elevernas anpassningssvårigheter. Isaksson 

(2009) kan i sina resultat se att det både finns positiva och negativa effekter 

med särskiljande undervisning men de elever som får annan undervisning har 

ofta en diagnos. Den negativa attityden gentemot diagnoser skapar ett stöd 

enbart inriktad på individen. Isaksson (2009) menar att tanken bakom 

särskiljande undervisning kan vara god om undervisning används på ett 

sådant sätt där elevens positiva egenskaper gynnas men i dagens skola så 

används exkludering som en kortsiktig problemlösning där man enbart 

fokuserar på elevens brister.   

Den vanligaste orsaken till att elever får särskilt stöd är enligt Persson (2013) 

socioemotionella problem och beteende störningar. Lärarna anser sig inte ha 

resurser nog till att hjälpa dessa elever utan special pedagogiska insatser sätts 

in.  
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Resultatet av en studie som genomförts i England och Wales visar att 

pedagoger anser att de svåraste eleverna att inkludera i verksamheten, är 

elever med emotionella svårigheter och beteende störningar. Det är en ökad 

oro för elever som blir permanent exkluderade och tidigare studier visar att 

elever som blir exkluderade även ofta hamnar utanför samhällets ramar när de 

blir vuxna (Evans & Lunt 2002). 

Pedagogens kompetens 

Lindholm och Nilholms studie (2013) där 45 pedagoger intervjuades visar att 

skolor strävar efter ett mer inkluderande arbetssätt men att definitionen av 

inkludering är otydlig och påverkar inkluderingsprocessen. Rektorn är ett 

viktigt verktyg i utvecklingen av arbetet och de intervjuade menar på att 

bristande delaktighet från rektorn bidrar till att inkluderingsarbetet blir 

begränsat. Persson (2013) anser att man tidigt i lärarutbildningen ska arbeta 

med attityd och förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd. 

Persson argumenterar för att pedagoger behöver utveckla sin förståelse för 

elever i behov av särskilt stöd genom detta citat: 

 
För detta ändamål behövs specialpedagogisk kunskap, vilket emellertid inte 

innebär att alla lärare skall kunna allt om alla slags hinder utan att alla lärare skall 

ha förståelse för att funktionshinder av olika slag ryms inom den naturliga 

variationen av olikheter (Persson 2013 s.112) 

 

Ogdens studie (2013) visar på att det är viktigt att berörd personal är 

involverad i inkluderingsprocessen men att det är vanligt att man nöjer sig 

med att bara förändra den materiella strukturen som gruppindelningar och 

resurser. Den bästa långsiktiga lösningen för inkludering är enligt Ahlberg 

(2001) att skapa förändringar i den professionella strukturen där man arbetar 

med att förändra attityd och förhållningssätt gentemot elever i behov av 

särskilt stöd. All personal måste vara involverad i förändringar som sker och 

införstådda med att förändringar kräver tid och engagemang. Evans och Lunt 

studie (2002) visar att den främsta anledningen till att det är svårt att arbeta 

inkluderande är attityden och åsikterna hos pedagogerna. Pedagogerna känner 

att de inte har tillräckligt med kompetens för att kunna inkludera alla elever.  

Orsaken till svårigheter är mångskiftande och komplexa och därför finns det 

inte ett sätt eller en undervisningsmetod som leder till att alla elever uppnår 

kunskapskraven (Ahlberg, 2001).  

Elever lär sig genom en process där de omedvetet identifierar sig med viktiga 

vuxenpersoner i sin tillvaro. Det innebär att lärarens uppträdande, förhållningssätt 

och reaktionssätt är viktiga faktorer i undervisningen och bör utvärderas 

kontinuerligt   (Ogden 2013 s.99) 

Sandström, Nilsson och Stier (2014) menar på att för att inkludering ska ske så 

måste pedagoger vara medvetna om att integrering och inkludering är två 
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skilda begrepp. Integrering har varit ett begrepp för att man arbetat med att 

normalisera avvikande elever för att dem ska passa in i skolan medan 

inkludering innebär att man fokuserar på att förändra den pedagogiska miljön 

så att den anpassas efter elevernas behov.  Problematiken att förstå begreppen 

är globala och svårigheterna ligger i att förstå vad inkludering innebär och hur 

det skiljer sig från integrering. Armstrong, Armstrong och Spandagou (2011) 

beskriver betydelsen av inkludering som följande:  

”It is not simply that inclusion means different things to different people but rather 

that inclusion may end up meaning everything and nothing at the same time”(s.31) 

Armstrong, Armstrong och Spandagou (2011) menar på att beskrivningen av 

inkludering kan vara varierande då det finns enligt dem två olika synsätt. Det 

ena innebär att man enbart talar om inkludering gällande elever i behov av 

särskilt stöd medan andra menar på att inkludering gäller allas olikheter 

oavsett om eleven är i behov av stöd eller inte.   

Vad läraren behöver veta är vilka konsekvenser detta får i gruppen eller klassen, 

för barnet självt eller kamraterna liksom planering och genomförande av 

undervisningen (Persson 2013 s.113) 

Det har emellertid blivit allt mer nödvändigt för specialpedagogikens utveckling att 

förstå att all kunskap direkt knuten till individer och diagnostiserade syndrom inte 

räcker som underlag för förståelse och utveckling av specialpedagogisk kompetens 

och verksamhet. (Persson 2013 s.38) 

Enligt Persson (2013) så behöver alla pedagoger utöver en förståelse för 

begreppen integrering och inkludering även en specialpedagogisk 

grundkompetens som innebär att man som pedagog kan se sin egna del i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd men också som en del av ett 

arbetslag och organisation.  Följande citat skrivna av Persson:   

Lindqvist & Claes Nilholm (2013) studie visar att majoriteten av de intervjuade 

pedagogerna anser att skolan ska utgå från flera perspektiv när åtgärder ska 

införas men att pedagogerna i verkligheten baserar åtgärderna utifrån 

elevernas svårigheter. De ovanligaste faktorerna som påverkade elevernas 

svårigheter var enligt undersökningen en icke fungerande grupp och lärarens 

kompetens. (2004)  beskriver förutsättningarna för inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd som följande:  

Integrering och förutsättningar för inkluderande undervisning handlar alltså om 

utveckling av kollektivets kunskaper och förmågor. Utvecklingen ska leda till 

nödvändiga förändringar och bättre utvecklingsbetingelser främst för dem som 

bedöms ha de sämsta förutsättningar (Tøssebro s.114). 
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Tøssebro (2004) menar på att ansvaret ligger hos skolan då pedagogerna 

behöver utveckla en förståelse för vad inkluderande undervisning innebär och 

hur man kan göra förändringar som gör skolan mer anpassad för de elever 

som har de sämsta försättningarna . 

En stödinsats som Ogden (2013) anser att skolan bör utveckla är 

klasskamraternas bidrag gällande socialkompetens och intresset för inlärning. 

Om skolpersonalen enbart koncentrerar sig på klassens välbefinnande och 

exkluderar en enskild individ ur gemenskapen så kommer eleven att se sig 

själv som avvikande och självkänslan kommer att påverkas negativt.  

Armstrong, Armstrong och Spandagou (2011) skriver att elevers svårigheter 

förstärks när samhället inte är anpassat för olikheter och när de utesluts ur den 

sociala gemenskapen. En sammanhållen klass innehåller resurser som kan 

användas till stöd för elever som är i behov av särskilt stöd (Ogden, 2013). 

Ogden (2013) stödjer Tøssebros (2004) påstående att gemenskapen är viktigt 

för elever i behov av särskilt stöd genom detta citat:   

För att eleven inte ska hamna i svårigheter ställs alltså krav på att den inkluderande 

undervisningen är planerad och genomförs på ett sådant sätt att den kan möta alla 

elever olika behov inom ramen för den sammanhållna gemenskapen (Tøssebro 

2004 s.112). 

Tøssebro (2004)  menar att läraren måste planera och genomföra en 

undervisning som är anpassad efter elevernas olika behov, för att de ska kunna 

delta i den ordinarie undervisningen och ta del av den gemenskap som råder.  

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) genomförde en undersökning i 290 

kommuner där syftet var att se hur svenska skolor arbetar med inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd. Studien bestod av delstudier där en del var att 

undersöka skoldokument och sedan genomföra en enkätundersökning för att 

se hur svenska skolan uppfyller de krav som ställs idag gällande inkluderande 

undervisning. Författarna kunde konstatera att inkluderande undervisning 

inte nämns en enda gång som en skyldighet utan man benämner det som 

elevansvar och elevdelaktighet och att alla elever har rätt att tillhöra och delta i 

den sociala omgivningen trots svårigheter.  Ett av de skoldokument författarna 

undersökte var skolinspektionens dokument gällande de riktlinjer som 

kommunerna ska lyckas införa och utföra  och inkludering är inte ett av dessa 

mål som skolinspektionen utvärderar.  

Enkätundersökningen visade att 74% av kommunerna anser att elevernas 

individuella brister är främsta anledningen till att eleverna är i behov av 

särskilt stöd och där individuell färdighetsträning anses vara den bästa 

specialpedagogiska insatsen. Författarna konstaterar i studiens resultat att 
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stora skillnader mellan kommunerna råder och det är styrdokumentens 

utrymme för tolkning som är orsaken till detta.  

Nilholm och Alm studie (2010) där de följt en klass under årskurs 5 och 6 där 

två klasslärare har funnits och fem av eleverna är diagnostiserade. Studie 

bestod av delmoment där intervjuer och observationer har utförts. Syftet med 

studien var att undersöka om lärarens undervisningsmetoder påverkar 

möjligheterna för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Tydligt 

planering för hela dagen och där eleverna informeras om vad som krävs av 

dem är två av strategierna för att få eleverna intresserade. Stor del av 

undervisningen har bedrivits utomhus och där man främst koncentrerat sig på 

teambuilding och grupparbeten. Undervisningsmetoderna har visat sig ha en 

positiv påverkan då alla elever i klassen kände sig delaktiga i gemenskapen 

och trivs att jobba i grupp.  

Yrkesroll under förändring 

Tidigare studier som genomförts av Ahlberg (2001) och Ogden (2013) tyder på 

att specialpedagogens uppdrag är under förändring. Tanken är att 

specialpedagogen ska agera handledare åt berörd personal och utforma 

metoder som gör att eleven ska kunna befinna sig i den ordinarie 

undervisningen. På grund av de lokala bestämmelserna är skillnaderna stora 

gällande användandet av specialpedagogen och speciallärarens kompetenser. 

Isakssons studie (2009) där Isaksson undersökt åtgärdsprogram i årskurs 3,6 

och 9 visar att specialpedagogens yrkesroll har varit att undervisa i mindre 

grupper och agera stöttepelare för specialläraren när resurserna inte har varit 

tillräckliga. En tredjedel av de undersökta åtgärdsprogrammen i  Isakssons 

(2009) studie visar att skolan främst koncentrerar sig på skolmiljön och särskild 

färdighetsträning för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. 

Persson (2013) beskriver speciallärarens roll som att denne bedriver 

långsammare undervisning för att eleverna ska hinna ikapp sina klasskamrater 

kunskapsmässigt.  Den enskilda undervisningen ska bidra till att eleverna blir 

mer motiverade och intresserade av att studera när undervisningen läggs på 

en nivå som eleven kan hantera. Eleven har inte alltid inlärningssvårigheter 

utan tanken med enskild undervisning kan enligt Persson (2013) vara att elever 

som försvinner i helklass ska lyftas genom att självkänslan ska stärkas och 

eleverna ska våga mer.   

Specialpedagogens roll innebär att handleda och diskutera olika metoder och 

undervisningssätt men rädslan för att eventuella konflikter med kollegor ska 

uppstå begränsar arbetet och specialpedagogen tar sig an undervisningen själv 

i en annan miljö (Persson 2013). Utifrån valfriheten att välja skola så har skolor 
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med inriktning på en viss problematik blivit populärare. Heimdahl - Mattson 

och Malmgren- Hansens (2013) studie visar att färre elever i behov av särskilt 

stöd går i vanlig grundskola, vilket resulterar i att tjänsterna för speciallärare 

och specialpedagoger begränsas. Det är vanligt att en speciallärare och/eller 

specialpedagoger arbetar i ett område med flera skolor och då räcker inte 

resurserna till för de elever som behöver det.   

Perspektiv 

Giota och Lundborgs studie (2007) som genomfördes med 17 000 elever födda 

1982 och 1987 visar på att det finns ett negativt samband mellan elever och 

stödinsatser  för att uppnå kunskapskraven. Studiens syfte var att kartlägga 

omfattning och former för specialpedagogiskt stöd i skolan. Giota och 

Lundborg följde elevernas skolgång från årskurs  3 till årskurs 9  och jämförde 

sedan förändringarna som skett över en 5 årsperiod.  

Det man kunde se under åren var att det skedde en ökning av insatser mellan 

årskullarna men att den ekonomiska nedgång som samhället drabbades av 

1992/1993 bidrog till att resursindragningar gjordes och färre elever uppnådde 

kunskapskraven.  Hur stor påverkan den ekonomiska krisen gjorde på studien 

kan man inte utläsa men det Giota och Lundborg kan konstatera är att  det 

negativa samband mellan elever och stödinsatser berodde på att eleverna i 

studien hade sämre förutsättningar och att stödinsatserna inte lyckades 

kompensera för det.  Det fanns flera potentiella orsaker till att stödinsatserna 

inte var tillräckliga.  En orsak utifrån ett ekonomiperspektiv var att eleverna 

inte fick den hjälp de var i behov av men också ur ett individperspektiv där 

stödinsatserna enbart fokuserade på elevens svårigheter och visade sig ha en 

negativ effekt på elevernas självuppfattning  och motivation till att lära.  

Delar av Giota och Lundborgs (2007) resultat överensstämmer inte med 

Isakssons (2009) resultat men det går att utläsa av de båda undersökningarna 

att stödinsatser kan ha en negativ påverkan om stödinsatsen enbart baseras 

utifrån ett individperspektiv. Därför vill jag lyfta tidigare forskning som 

påvisar de negativa effekterna som kan uppstå, om stödinsatserna inte är 

anpassad efter individen utan att individen behöver anpassas efter 

stödinsatserna.   

Isakssons (2009) studie påvisar att man måste utgå ifrån flera perspektiv när 

stödinsatser ska införs i verksamheten. Isaksson lyfter det strukturalistiska 

perspektivet där man berör skolans organisation och fördjupar sig i hur skolan 

påverkar elevens svårigheter och det socialkonstruktivistiska perspektivet där 

man fokuserar på de sociala processer som pågår och hur dem påverkar 

elevens självbild och identitet.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att dagens skola arbetar utifrån ett individfokuserat 

perspektiv där en åtgärd anses vara att normalisera de elever som anses 

avvikande och som inte passar in i den befintliga skolmiljön som råder idag. 

Isaksson (2009) omfattande studie har belyst arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd utifrån flera perspektiv och där man tydligt kan se de negativa 

effekterna som drabbar elever som exkluderas ur den ordinarie verksamheten.  

Specialläraren och specialpedagogen roll inom inkluderingsprocessen 

benämns ofta och att yrkesrollerna är under förändring påvisar tidigare 

forskning men hur stor förändringen är, är högst individuell för varje kommun 

då bestämmelserna sker lokalt och riktlinjerna för arbetet är otydliga. 

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd är ett beforskat område och den 

litteratur jag använt mig av pekar åt samma håll att arbetet är under utveckling 

men att utgångsläget skiljer sig beroende på var i landet man befinner sig.  

Då min kommande yrkesroll är fritidslärare och trots att befintlig forskning 

inom fritidsverksamheten är begränsad så är det möjligt att dra paralleller med 

arbetet inom skolan dels för att skola och fritidshem arbetar med samma 

elever, dels för att fritidslärare stundtals befinner sig i klassen under skoltid. 

Ogden (2013) lyfter problematiken kring den sociala utvecklingen och hur 

viktig gemenskapen är för elever i behov av särskilt stöd. Svårigheter i skolan 

påverkar självkänsla och självbild negativt vilket påverkar både inlärningen 

och utvecklingen av socialkompetens.  

Jag ser en kunskapslucka inom ämnet då ett flertal av tidigare forskningar 

fokuserar på pedagogers åsikter och hur arbetet ser ut med inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd. Det är vanligt att man enbart fokuserar på en 

eller två yrkesgrupper och där ser jag min studie som användbar då jag 

undersöker hur pedagoger från samma skola uppfattar arbetet med 

inkludering och hur deras yrkesroll påverkar hur dem arbetar med 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Både pedagoger ifrån skola och 

fritidshem deltar i undersökningen vilket kan ge en helhetsbild av 

inkluderingsarbetet.  
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Syfte 
Syfte  

Syftet med studien är att analysera och beskriva pedagoger uppfattningar om 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

Frågeställning  

 Hur uppfattar pedagoger arbetet med inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd?  
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Metod 
Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag använt mig av intervjuer som 

metod.  Det fenomen jag valt att undersöka är hur pedagoger ser på 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd och när uppfattningar ska 

undersökas så lämpar sig en kvalitativ studie bäst, då man är intresserad av att 

upptäcka vad som sker snarare än att omfattningen av någonting är på 

förhand bestämt (Svensson & Starrin, 2010). Utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv så skall fokus ligga på de intervjuades upplevelse gällande 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  Ett fenomenografiskt perspektiv 

innebär att intresset i studien ligger i att få fram pedagogernas olika 

uppfattningar utifrån den livsvärld pedagogen befinner sig i. (Kvale 1997) 

 

Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att utgå ifrån en intervjuguide för att skapa en grundram för att 

motverka att de olika intervjuernas ska dra åt för olika håll så att analyseringen 

försvåras och resultatet blir påverkat.  Alvesson (2011) argumenterar för 

användandet av en intervjuguide då struktur behövs för att man ska få de svar 

som man vill ha svar på och för att  underlätta vid analys av materialet. 
 

Jag startade samtliga intervjuer med samma fråga för att få igång 

konversationen och därefter använde jag frågorna om jag upplevde att 

informantens svar inte var tillräckligt tydliga eller att svaren inte besvarade 

studiens frågeställningar. Intervjufrågorna gav ett varierat utbud av svar och 

det ledde till att även spontana frågor dök upp under vägens gång då det 

visade sig att pedagogens yrkesroll påverkade svaren mer än vad jag trott i 

början av studien. Yrkesrollerna innebar att pedagogerna var olika mycket 

insatt i inkluderingsprocessen och för att samtalet skulle fortgå och ge 

berikande svar så var spontana frågor nödvändiga. Alvesson och Deetz (2011) 

skriver att löst strukturerade intervjuer innebär att informanterna delger olika 

saker beroende på vad denne anser vara viktigt och relevant, vilket är en faktor 

för att studien ska anses vara kvalitativ och varierande. 

 

En kvalitativ intervjuundersökning kan också bidra till att teman är svåra att 

skapa under analyseringen då informanterna kan delge intervjumaterial som 

är  svårarbetat och som tappar fokus på undersökningen egentliga syfte.    

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som: 

  
Fokuserad på vissa teman i den intervjuades livsvärld. Den är varken strängt 

strukturerad med standardiserade frågor eller helt icke-styrande utan just 

fokuserad (1997 s. 37). 

 

Det är viktigt att den som intervjuar är insatt i tidigare forskning och är 

medveten om vilka områden som ännu inte är utforskade  och styra intervjun 
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mot kunskap som tidigare inte är erhållen.  En lyckad kvalitativ intervju är 

sammanhängande och där det finns ett begripligt resonemang (Svensson & 

Starrin,  2010).  

Urval 

Min studie baseras sig på fyra intervjuer med pedagoger med olika yrkesroller. 

Jag har valt mina informanter utifrån den yrkesroll de innehar och det har varit 

det väsentliga i urvalet då ett varierat synsätt av inkluderingsprocessen ger 

undersökningen ett bredare underlag.  Jag har enligt Bryman (2011) gjort ett 

målinriktat urval där intervjupersonerna är valda utifrån deras relevans för 

forskningsfrågorna. Alvesson (2011) och Ahrne och Svensson (2011) beskriver 

förutsättningarna för en bra kvalitativ intervjustudie att urvalet av informanter 

ska grunda sig på att de har olika relationer till det fenomen som ska 

undersökas.  Det är viktigt att få olika personers bild av ett och samma 

fenomen som sedan kan jämföras och skapa en helhetsbild.  

 
Att få till ett urval som leder till förståelse av variationer i det fenomen som 

studeras (Svensson & Starrin, 2010 s.215). 

 

Jag mailade till två klasslärare, två fritidslärare, specialpedagog, speciallärare, 

resurs och rektor. Fritidslärarna och specialläraren besvarade mitt mail ganska 

omgående och vi kom överens om tid och plats. Specialpedagogen besvarade 

mitt mail efter en tid men på grund av sjukt barn så kunde inte denna delta. 

När jag var i skolan för att utföra första intervjun med fritidsläraren så träffade 

jag resurspersonen och bestämde att utföra intervjun senare under samma dag. 

Rektorn besvarade inte alls mitt mail och fanns inte på plats någon av 

gångerna när jag var där. Klasslärarna besvarade inte heller mitt mail men jag 

fick veta när jag var i skolan att de inte ansåg sig ha tid att delta i studien.  

 

Som blivande fritidslärare och då min yrkesroll innebär att jag kommer att 

befinna mig både inom skola och fritidshem anser jag att det vore lärorikt att 

verksamma pedagoger inom skola och fritidshem görs synliga då den 

spontana inkluderingen får större utrymme i en verksamhet där kunskapskrav 

inte existerar. Här nedan presenterar jag pedagogerna och deras yrkesroller. 

Namnen är fiktiva för att göra läsningen mer personlig.  

 

 Pedagog 1:  Kurt är utbildad fritidslärare och arbetar i årskurs 2 både 

under skoltid och på fritids.  

 Pedagog 2: Anna är utbildad fritidslärare och arbetar i årskurs 1 både 

under skoltid och fritids. 

 Pedagog 3: Margareta är utbildad klasslärare 1-7 och har vidareutbildat 

sig till speciallärare.  

 Pedagog 4:  Simon arbetar som resurs/assistent åt en flicka i årskurs 5 

och på eftermiddagarna på fritids med årskurs 3.    
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Genomförande 

Jag utformade inför intervjuerna en intervjuguide som ett  hjälpande verktyg 

så att syftet med undersökningen skulle beröras och att informationen jag fick 

var relevant för studien. Intervjumallen följdes inte till punkt och pricka utan 

frågorna fanns som ett stöd för att jag skulle få material som kunde svara på 

undersökningens varför och vad.  Min studie baseras på semistrukturerade 

intervjuer där jag i förväg har bestämt specifika teman som skall tas upp men 

där ordningen inte är förbestämd och nya frågor kan dyka upp beroende på 

vilken information den intervjuade delger (Bryman, 2011). Enligt Kvale (1997) 

så anses den erhållna kunskapen inte objektiv utan subjektiv av forskare som 

genomför kvantitativa undersökningar och intervjuer som forskningsmetod 

anses  vara för mycket beroende av de intervjuade personerna och kan därmed 

inte vara objektiv.    

 

Intervjuerna ägde rum i olika rum i skolans lokaler. Två av intervjuerna 

genomfördes i personalrummet och två i speciallärarens arbetsrum.  Jag valde 

att åka till skolan då jag träffade samtliga pedagoger under deras arbetstid. 

Varje intervju inleddes med att jag ställde frågan, hur anser du att ni arbetar 

för att alla elever ska ha möjlighet till att delta i den ordinarie verksamheten? 

Därefter ställde jag spontana följdfrågor beroende på vad pedagogen valde att 

berätta om. När jag upplevde att pedagogen hade pratat klart så fortsatte jag 

samtalet genom att ställa en ny fråga (se: bilaga 2, intervjufrågor). Intervjuerna 

spelades in från intervjuns början till slut och ingen av pedagogerna upplevdes 

känna sig besvärad av mobiltelefonen och samtalen kändes naturliga. Alla 

intervjufrågor har inte ställts under samtliga intervjuer utan pedagogerna har 

fått styra samtalet  då de varierande yrkesrollerna innebär att pedagogerna 

arbetar med inkludering på olika sätt och känner sig mer bekväm att diskutera 

ämnet inom sin verksamhet.  I mitt missiv (Se: bilaga 1) bad jag deltagarna om 

30-45 minuter för att genomföra intervjun, vi landade på cirka 30 minuter för 

varje intervju.  

 

Analys  och tolkning 

Då informantens uppfattning var väsentlig utifrån yrkesroll, valde jag att 

sammanfatta och återge de svar jag fått för att kunna få ett klargörande om 

dennes uppfattning om inkluderande av elever i behov av särskilt stöd.  För att 

mina tolkningarna skulle överens stämma med informantens uttalanden så 

agerade jag utifrån Kvales (1997) råd att verifiera mina tolkningar genom att 

under intervjuns förlopp presentera dessa som sedan pedagogen fick möjlighet 

att  bekräfta eller bestrida. Först när någon svarat på frågan kan man förstå hur 

frågan tolkades och då kan man formulera om frågan så att man ökar 

sannolikheten att få svar på den fråga som man avser att få svar på (Larsson, 

1986) För att öka validiteten och minska utrymmet för feltolkningar så lyfter 

Svensson och Starrin (2010) begreppet kommunikativ validitet där man som 

respondent kommunicerar med de personer som är involverade i det 

sammanhang som studerats. Det är deltagarna i studien som bäst kan verifiera 
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och falsifiera de tolkningar som gjorts och därmed ökar trovärdigheten. De 

svar jag ansåg vara otydliga upprepade jag och informanten förtydligade sitt 

svar antingen genom att bekräfta det jag sagt eller ändra sin utsaga. Alla fyra 

intervjuer blev inspelade och jag antecknade  sådant som inte framträder på 

inspelningen som kroppsspråk och grimaser samt vilka intryck jag fick under 

intervjun när informanten pratade. Kvalitativa intervjuer är till skillnad från 

kvantitativa detaljrika och mer djupgående och för att fånga de viktiga 

detaljerna så anser Bryman (2011) att anteckningar ska föras och intervjun ska 

spelas in för att få med vad informanterna säger och hur de säger det.  

 

Efter varje genomförd intervju så transkriberade jag ganska omgående medan 

det fortfarande var ganska färskt i minnet och jag kunde relatera det 

informanten sagt med vad jag upplevt.  Det transkriberade materialet skrevs 

sedan ut dels för att jag anser det lättare att läsa ifrån ett papper men också för  

för att underlätta vid redovisning av citat i resultatdelen.  Efter att ha skrivit ut 

intervjuerna så läste jag noggrant igenom dessa och markerade de svar jag 

anser vara väsentliga för att besvara studiens frågeställning. Svaren i 

datainsamlingen jämfördes mellan samtliga intervjuer och övergripande teman 

som inkludering, exkludering, skola och fritidshem skapades för att ringa in de 

områden som berörts. Därefter sökte jag efter likheter och skillnader i mina 

teman och grupperade in dessa i mindre områden och skapade kategorier jag 

ansåg bäst reflekterade pedagogernas uppfattningar.  

 

 I en kvalitativ  analys arbetar forskaren aktivt med sin datainsamling genom 

att organisera data och sedan bryta ner dem till hanterbara delar. Kvalitativ 

analys handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och ointressanta och 

identifiera mönster (Fejes och Thornberg, 2015) Att analysera kvalitativ 

innebär att man arbetar utifrån tre grundläggande arbetssätt enligt Rennstam 

och Wästerfors (2011): sortering, reducering och argumentering. Kortfattat så 

innebär sortering att man försöker skapa en överblick genom att läsa 

materialet flera gånger och bli förtrogen med det material man samlat in.  

Sortering ska leda till att analytikerna kan skapa en ordning bland 

informanternas utsagor genom. Reducering innebär att man som analytiker 

sållar bort data som inte är väsentligt för studien, samtidigt som materialet 

man väljer att använda ska representera den ursprungliga datainsamlingen  

och återges på ett rättvist sätt. Argumentering innebär att man som analytiker 

argumenterar för den nyvunna kunskapen man fått fram genom sortering och 

reducering och relaterar materialet till tidigare studier 
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Etiska Överväganden 

Jag har i min studie följt vetenskaps rådets forskningsetiska principer och har 

utgått ifrån dessa då jag skickade min förfrågan. I mitt missivbrev har 

deltagarna informerats om att deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst 

under studiens gång avbrytas och insamlat datamaterial raderas. Deltagarna 

kommer under hela tiden vara anonyma och utlåtanden kommer inte att 

kunna spåras till en individ. All datamaterial kommer enbart att finnas till mitt 

förfogande och när examinationerna är slutförda så kommer allt material att 

raderas. Ingen av de medverkande är minderåriga och därför har ingen 

tillåtelse behövts skickas ut. Genom mitt missiv så blir deltagarna informerade 

utifrån samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Namnen på pedagogerna är fiktiva.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervju bör vara löst strukturerad för att få en variation i 

pedagogernas uppfattningar kring fenomenet. Jag utgick ifrån semi 

strukturerade intervjuer där jag utformade en intervjuguide för att 

säkerhetsställa att studiens syfte skulle att beröras.  Den kvalitativa intervjun 

anser jag som den mest lämpade metoden för mitt arbete då jag fick en 

variation av uppfattningar. Nu i efterhand så skulle jag ha utformat en mer 

allmän intervjuguide där frågorna var mer anpassade för fritidsverksamheten 

då fritidslärarnas svar inte alltid var väsentliga för studiens syfte. Spontana 

frågor ställdes under varje intervju men som Kvale (1997) beskriver kvalitativa 

intervjuer så finns det alltid en risk att svaren blir för breda och analyseringen 

försvåras.  

 

Inspelningen och anteckningarna som fördes under intervjuernas gång gav 

mig ett bredare material att analysera än om jag enbart hade antecknat. 

Inspelningen främst gav mig möjlighet att använda mig av fler citat för att 

stödja mitt analys och tolkningsarbete. Då skolan jag undersökte redan var 

bekant för mig underlättade urvalet av pedagoger. Nackdelen var att 

pedagogerna emellanåt hänvisade till elevers individuella svårigheter i och 

med att de redan var bekanta för mig, men hade skolan varit okänd så hade 

datainsamlingen delvis varit mer allmän och relaterad till fler elever vilket 

hade kunna ge mer användbar empiri.  Pedagogerna valdes utifrån yrkesroll 

och de informanter som var tillgängliga gav varierade uppfattningar men 

givetvis kan fyra intervjuer anses vara för få. Två pedagoger till var tänkta för 

studien men då sjukdomar avlöste varandra så räckte inte tiden till.  
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Resultat  
Här nedan presenteras resultatet av informanternas uppfattningar som är 

indelat i följande kategorier: Förutsättningar för inkludering, Olikheter är 

möjligheter, Stödinsatser för inlärningen, Arbetet med sociala problem och Orsaker till 

exkludering  

Förutsättningar för inkludering 

Samtliga informanter nämnde egenskaperna ansvarstagande, intresserad och 

engagerad som viktiga egenskaper hos en pedagog i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Pedagogers attityd gentemot elever i behov av särskilt 

stöd har en stor påverkan på hur arbetet kan se ut och i vilken utsträckning 

man arbetar för att skolan ska vara en plats för alla.  Fritidslärarna beskrev 

relationsskapade som en viktig faktor för att arbetet med inkludering av elever 

i behov av särskilt stöd ska bli så givande som möjligt. Pedagogen måste vara 

insatt i elevernas relationsskapande för att kunna  se var eleverna befinner sig i 

utvecklandet av socialkompetens. Relationsskapandet gäller även pedagogens 

egna förmåga till att kunna samarbeta med närstående kollegor för att arbetet 

med inkludering ska kunna utvecklas och anpassas till en nivå som skapar de 

bästa förutsättningar för samtliga elever.  

 
Klassläraren och jag pratar hela tiden, varje dag sådär men tyvärr har vi ingen 

planeringstid tillsammans och det skulle behövas just nu när det gäller dem här 

också för att strukturera upp det lite mer. Sen pratar vi med varandra , vi har en bas 

som vi tänker kring. (Kurt) 

 

Samarbetet ska vara så tätt som möjligt men fasta samarbetstider eller att man 

skulle ha en kvart i veckan eller halvtimme i månaden eller timme i månaden, det 

finns inga fasta tider men det blir ju att vi springer hos varandra och pratar när det 

är aktuellt. Jag till klassläraren eller klassläraren till mig eller både och. Men ju 

tätare kontakt vi har desto bättre blir det ju . där är vi ju olika också, klasslärarna är 

olika hur mycket de orkar kanske man ska säga. (Margareta) 

 

Det är nog olika.. Hos oss fungerar det väldigt bra alltså det är ju... Jag tror att det 

alldeles beror på vilka man jobbar närmast med, hur det fungerar. Så att det finns 

olika.. bara här på skolan finns det olika sätt hur man samarbetar. Både bra och 

dåligt. (Anna) 

Jag får ju den informationen både från läraren och sen när jag kommer ner på 

fritids. Sen har vi husmöte på fredagar och Msg på onsdagar och sen så pratar jag 

och klassläraren ganska mycket med varandra. (Simon) 

 

Klassläraren uppfattas av samtliga informanter vara länken emellan 

fritidspersonal och specialläraren för ett bra samarbete. I dagsläget finns inget 

samarbete mellan fritids och Margareta, då Margaretas uppdrag är att hjälpa 

eleverna att uppnå kunskapskraven och fritidsverksamheten är inte behov av 
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Margaretas expertis.  Trots att samarbete inte sker mellan alla parter som är 

delaktiga i inkluderingsprocessen så beskriver Kurt och Anna att de  ändå 

känner sig delaktiga. De upplever dock att ansvaret ligger hos pedagogen själv 

att ta reda på nödvändig information om elevernas svårigheter.  Samarbetet 

mellan Simon och klasslärare ser en aning annorlunda ut då resurspersonal 

anses vara  ansvarig för eleven och dess utveckling men att klassläraren står 

för planeringen av lektionerna.  Simon har idagsläget inget samarbete med 

Kurt och Anna då dennes elev inte går på fritidshemmet.  

 

Pedagogerna uppfattar det som att kontinuerliga utvärderingar sker både 

inom skola och fritidshem. Inom skolan sker utvärderingar var 6-8:onde vecka 

av elever i behov av särskilt stöd.  
 

Vi utvärderar hela tiden. Vi pratar med varann om vad vi behöver göra och hur kan 

vi lösa det.. Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Men det är ingenting direkt 

som man skriver ner.. För det finns ju ingen.. Barnen på fritids har inga mål på det 

viset. Det har ingenting de måste nå upp till.  Man kan bara jobba på det man vet 

med sig att man behöver träna på. (Anna) 

 

Utvärderingarna i skolan ger eleverna en chans till att uppnå delmål som man 

satt upp tillsammans med klasslärare och speciallärare. Utvärderingarna på 

fritidshemmet sker i det syfte att man vill skapa en verksamhet anpassad 

utifrån elevernas behov.  

 

Engagemang och goda relationer uppfattas vara två förutsättningar för att ett 

inkluderings arbete ska ta plats. Goda relationer mellan pedagog och elev kan 

vara nödvändigt för att pedagoger ska kunna utveckla en förståelse för 

elevernas individuella behov och därefter skapa en miljö där eleverna kan 

inkluderas.  En tolkning är att pedagoger bör inneha förmågan att kunna 

utveckla givande relationer med både vuxna och barn.  Analysen visar att ett 

bra samarbete i arbetslaget kan vara en förutsättning för att berörda pedagoger 

ska kunna utveckla en anpassad verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.  

 Olikheter är möjligheter  

Pedagogerna uppfattar det som att det råder en stor acceptans för olikheter 

mellan eleverna och att det beror på att man ofta pratar med eleverna om att 

alla är olika och att det är bra att vara olika. Det har skapat en stor acceptans i 

gruppen och pedagogerna uppfattar det som att  de elever som går till 

Margareta inte känner sig utpekade.  
 

De upplever det inte så att de måste gå ifrån någonting utan jag går till någonting. 

Så att det är lite häftigt att det kan vara så. Jippi jag får gå dit nu. Det är inte så att, 

nej jag får gå ifrån klassen utan det är snarare dom andra som frågar om de också 

kan få gå. (Kurt) 

 

Alla är välmedvetna om att inlärningen skiljer sig från person till person och 

behovet av stödinsatser varierar.  Pedagogerna uppfattar det som att eleverna 

påverkas av exkludering både ur positiva och negativa aspekter. Inställningen 
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hos eleverna  kan variera från gång till gång dels beroende på vad de tvingas 

lämna för att gå iväg till Margareta men också för att stödinsatsen inte passar 

alla elevers inlärning utan andra metoder kan passa somliga bättre.  Kurt, 

Anna och Margareta beskriver inställningen till exkludering som följande:  

 
 

De kanske inte är riktigt sugna på att gå iväg liksom. Sen kan det vara så att många 

gånger passar det inte dem. Alltså det passar inte just det sättet att lära. Även fast 

det är en stödinsats så kanske dom inte tycker att det är roligt” (Anna). 

 

Alltså egentligen så är det inget att rekommendera att de ska gå ifrån dem andra 

men faktum är att... ja.. det allra flesta tycker att det är jätte.. både roligt och skönt 

att få gå iväg. Ibland kan de visa någon sur min i klassrummet liksom som en liten 

attityd och så kommer de hit så pustar de ut och så sätter de igång och jobbar och 

tycker att det känns bra. (Margareta). 

 

Acceptansen gentemot olikheter eleverna emellan uppfattas av pedagogerna 

vara stor och det beror sannolikt på att det råder samma attityd inom 

personalgruppen. Pedagogerna använder sig av varandras expertis genom att 

ansvara för olika områden inom verksamheterna. Varje yrkesroll anses vara 

värdefull och besitta kompetens som bidrar till att eleverna utvecklas både 

som individ och som del av en grupp.  Diskussionen om olikheter bidrar till att 

begreppet rättvisa kommer upp och vad dess egentliga betydelse är och hur 

skolan arbetar för att skapa en rättvis miljö för alla trots individuella olikheter.   

Olikheter anses vara möjligheter då individuella förmågor uppfattas vara 

positiva och jag kan i analysen se att pedagogernas attityder kan påverka 

elevernas attityd gentemot elever i behov av särskilt stöd. En öppenhet inför 

olikheter skapar en förståelse för att vi är olika och lär på olika sätt.  

Stödinsatser för inlärningen 

Redan i årkurs ett gör Margareta en screening av alla elever för att upptäcka 

om det finns några inlärningssvårigheter. Margareta anses vara ansvarig för 

processen och vid eventuella upptäckter så sätter hon in stödinsatser direkt i 

form av enskild undervisning. Den enskilda undervisningen ges enbart när 

eleverna har svårigheter i svenska och matematik.  Informanterna är 

övertygade om att det finns fler elever som är i behov av särskilt stöd än det 

som ges idag men någonstans lär gränsen dras av Margareta och det är 

eleverna med största svårigheterna främst som får stödinsatser.  Det finns 

elever i skolan som har diagnoser men flera av dessa är inte i behov av 

stödinsatser utan de klarar av att befinna sig i den ordinarie verksamheten.  

 
Vi har barn som har diagnos som inte har något extra stöd så jag tror inte att... men 

jag tror att det kan påskynda om man märker att det verkligen inte fungerar. För då 

finns det ju ändå något på papper som säger att det är någonting som är fel. (Anna) 

 

Diagnoser innebär inte nödvändigtvis att en elev är i behov av särskilt stöd då 

de har elever som klarar sig utmärkt i den ordinarie verksamheten men 
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pedagogerna uppfattar det som att en diagnos kan bidra till att processen går 

fortare om problematiken är fastställd.  
 

Förutom enskild undervisning så finns stödmaterial som surfplattor och 

datorer, som specifika elever får använda som sin personliga. Det finns även 

surfplattor till förfogande både till skola och fritidshemmet men hela skolan är 

tillåtna att använda dessa och då avtar den spontana användningen då 

tillgången är begränsad.  Kurt och Anna är medvetna om att arbetet med 

surfplattor går att utveckla men att det tagit för mycket energi att boka och 

bära med sig dessa så att det ansetts vara tidskrävande och osmidigt.   

 
Man kanske kan göra så att man får.. man kan ta Ipads till fritids och jobba med det 

också. Det finns ju bra spel så att man får varva ner dem här barnen för oftast så är 

de väl uppe i varv. Så ett bra sätt att varva ner dem då. (Simon) 

Får jag höra om någon app  så kollar jag om det är någonting jag kan använda på 

någon elev. det utvecklas hela tiden, det är en oerhörd mängd.  Jag har ju Pettson 

tillexempel som är väldigt populärt och de älskar att få avsluta med 5minuter. Om 

de är hos mig en halvtimme , så jobbar de  25 minuter så får de  5 minuters pettson 

och lura på hans uppfinningar då tycker jag, det är inte vad som helst man sätter i 

händerna på dem. (Margareta) 

Simon och Margareta  använder i sina yrkesroller surfplattor som 

undervisningsmaterial vilket märks under intervjuernas gång då de verkar 

vara mer insatt i fördelarna av användandet av en surfplatta. Specialläraren 

använder surfplattan som en del av sin undervisning, antingen som en 

undervisningsmetod eller som en belöning för att de har arbetat bra.  

 
De barn vi har nu som har behov de klarar sig bättre på fritids i den fria leken i det 

sociala.  ääh... det finns många elever som har det här rörelsebehovet, som inte 

klarar av att sitta för länge, inte koncentrera sig för länge utan de behöver röra på 

sig emellan och den biten är lättare att styra på fritids tycker jag än i klassrummet 

ibland. det beror lite på vilken problematik man har. (Kurt) 

 

Vi försöker göra så att det finns aktiviteter för dem som kanske inte kan delta. Att 

man ordnar liksom, vissa gånger då tänker man bara ojdå. Det här vart väl inte så 

bra, då får vi tänka om till nästa gång så att alla kan vara med. Det är bra, vi kör en 

utvärdering, hur gick det liksom? Ah men vänta, oj, nej nu måste vi tänka så här 

nästa gång. Så att.. vi har inga stödinsatser som fritids direkt använder, 

stödinsatserna är mest om man tänker språkligt och så under skoltid. Vi har ju inte 

det på fritids. (Anna) 

 

Spontana stödinsatser är svårt att uttala sig om då Kurt och Anna inte 

upplever att elever i behov av särskilt stöd har lika omfattande problem att 

anpassas in i verksamheten så som i skolan. Problematiken uppfattas vara 

lättare att hantera på fritidshemmet då verksamheten styrs av elevernas 

intressen och behov snarare än kunskapskrav och inlärning. 
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Margareta tar upp en stödinsats som omfördelning av lärartid vilket innebär 

att lärare som har arbetstid över placeras i en klass där behovet finns.   

 
..Sen kan det vara omfördelning av lärartid i en sådan omfattning att en lärare som 

inte gör fulltid i sin klass får tid "över" och då pusslar man ihop det, tillexempel 

syslöjdsläraren har varit inne och stöttat i årskurs 2. (Margareta) 

 

Uttalanden av Simon och Anna visar att en liknande stödinsats ges spontant 

då dessa befinner sig där behovet finns trots att det inte hör till deras 

vardagliga arbetsuppgifter. Förutsättningen för detta är att övriga 

verksamheten fungerar och båda beskriver arbetet som att det handlar om att 

se var behovet finns. 
 

Det blir ju så.. man hjälps ju åt. För om jag backar ifrån hen så kan jag ta någon 

annan,  förstår du det gäller att ge och ta. (Simon) 

 
Finns det resurser utöver då ska man vara där det behövs. Det var som jag , erbjöd 

mig att före påsklovet att gå in till det här barnet.. Då kan jag lätta för dom barnen 

som sitter omkring också. Att de kan få jobba i lugn och ro. Nu löste ju det sig på ett 

annat sätt men att vi fick en annan resurs men. Är vi många i klassen och det 

fungerar ja men då behöver jag inte vara där utan då kan jag gå och göra någonting 

annat och hjälpa till istället för att bara kanske sitta och titta i väggen. (Kurt) 

 

Utifrån vilka svårigheter eleven har, kan olika stödinsatser sättas in. Enskild 

undervisning  uppfattas vara det främsta verktyget då Margareta redan i 

årskurs 1 sätter in stödinsatsen vid behov. Stödinsatser sätts inte in i 

fritidshemmet då elevernas problem inte uppfattas vara lika omfattande då 

verksamhetens struktur är annan än skolans..  Elevernas individuella behov är 

utgångspunkten för vilka stödinsatser som behöver sättas in. En diagnos 

betyder inte nödvändigtvis att eleven är i behov av särskilt stöd men uppfattas 

vara en fördel om man ansöker om det. Utifrån analysen kan jag se att 

fritidsverksamhetens struktur kan underlätta för elever i behov av särskilt stöd 

då verksamheten inte kräver att eleverna ska uppnå några kunskapskrav. 

Problem som uppstår i skolan behöver inte uppstå på fritidshemmet.  

Arbetet med sociala problem 
Analysen visar att samtliga pedagoger uppfattar utvecklingen av 

socialkompetens som en viktig faktor för inlärningen men då det inte är ett 

kunskapskrav så sätter man inte in några stödinsatser specifikt för sociala 

problem. Kurt och Anna gav intryck av att de främst fokuserar på den sociala 

utvecklingen och ser detta som en svaghet inom skolan då de uppfattar 

socialkompetens som ett viktigt mål att uppnå.  

 
Det är ju aldrig som så att någon får gå till en speciallärare för att man fortfarande 

inte klarar av att ta kontakt med kompisar och leka. Det kan ju jag se som pedagog 

att han eller hon kan fortfarande inte det, de klarar inte av det själv. Vi måste ta.. de 

måste ha stöd av oss, de måste få hjälp för att komma in i leken fortfarande. Och det 

är ju minst lika viktigt mål egentligen. (Kurt) 
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Margareta är inriktad på att kunskapskraven ska uppnås men även hon ser att 

konflikter och relationsproblem kan påverka inlärningen negativt.  

Om vi tar en elev som ofta hamnar i bråk på rasten då brukar jag rita upp några 

gubbar där och säga att så där var det som hände och försöker prata lite och göra 

lite som en socialberättelse. Det är inte så att jag struntar i det för jag vet att 

kommer de in från rasten och är liksom upptagna av andra tankar, ja då lär jag ta 

det först. (Margareta) 

Trots att det inte ligger på Margaretas bord att ta itu med sociala problem så 

finns det undantag då hon märker att eleven inte kan fokusera på uppgifterna.  

Alla elever har en individuell utvecklingsplan som utformas i samband med 

utvecklingssamtalen. Kurt och Anna är inte delaktiga i utvecklingssamtalen 

men känner sig involverade i processen då klassläraren delger information 

som kan vara relevant för dem.  Relevant information för Kurt och Anna är 

sociala problem som påverkar inlärningen och som fritidslärarna informellt 

arbetar med på fritidshemmet.   

.. För vi har ju sociala mål där med tillexempel på IUPn så det kan vara en sådan 

grej då och då är det ju att har man nått något som fungerar då och man har träffat 

föräldrarna löpande då berättar man bara det - att nu har vi nått det här och nu 

fungerar det och kanske bestämmer något nytt istället då (Kurt). 

Att man väljer att den här aktiviteten ska du göra nu och du behöver träna på det 

här. Man talar om det för barnet att just därför behöver du träna på det här. Att det 

här är inte din starka grej så då får man träna lite till så blir det bättre. Att man 

liksom puschar dom till att prova det som verkligen inte är deras starka sida och att 

man kanske vågar vara med andra man vanligtvis inte är med (Anna). 

Kurt och Anna är eniga om att det finns informella mål att uppnå och Kurt 

hänvisar till de sociala mål som utformas under skoltid medan Anna inte  

relaterar till de sociala målen utan snarare att man tränar på det som 

pedagogen själv uppfattar vara ett problem eller en svagare sida hos eleven.  

Samtliga resurser som arbetar på skolan arbetar heltid vilket innebär att de 

även arbetar på fritids. I dagsläget är eleverna som har assistent för gamla för 

fritids vilket innebär att när resurserna kommer till fritids så har de inte någon 

specifik elev utan är tillgänglig för hela gruppen.  Det är en satsning skolan har 

gjort för att öka antalet vuxna på eftermiddagarna då det tidigare har varit för 

få vuxna på antalet elever.  Fritidslärarna arbetar parallellt med varandra i 

varje årskurs vilket innebär att det under skoltid är två klasslärare och två 

fritidslärare men i fritidsverksamheten så är det enbart två fritidslärare på 

samma antal elever.   

 
På den här skolan är det ovanligt så, här är det alltid nästan. Vi får nästan överskott 

av personal på det sättet, extra. Det är fantastiskt bra, för oftast så är det som så, att 

vad heter det.. att stödet försvinner på eftermiddagen och ibland kan det vara så att 

när man kommer i den fria leken och när det är stora grupper så är det en annan 

struktur. så jag tycker att det är bra på den här skolan att de är kvar hela 

tiden.(Kurt) 
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Vi har ganska många assistenter, resurser på skolan. Vi har ju en för dem som 

behöver. Sen använder man dom på eftermiddagen också, så att dom finns kvar. 

Dom har ju heltidsarbete liksom. Det tycker jag är kung. Det är ju jätte bra att det är 

sagt så, man lägger in lite mer pengar för dom får ju betalt under en viss del. Ändå 

så satsar man så att det finns personal ända till dagens slut. (Anna) 

Arbetet med sociala problem uppfattas hamna i skymundan då stödinsatser 

enbart sätts in vid inlärningssvårigheter. Fritidslärarna uppfattar det vara en 

svaghet inom skolan då de anser att social kompetens är en viktig faktor för 

inlärandet.  Fritidslärarna ser social kompetens som ett mål som de arbetar 

med genom informellt lärande på fritidshemmet. Skolan satsar på att använda 

resurserna på eftermiddagarna för att öka antalet vuxna på antalet elever och 

det gör att fler elever kan få sina behov tillgodosedda. I analysen kan jag se att 

arbetet med sociala problem och den sociala utvecklingen främst sker på 

fritidshemmet. Ett bra samarbete mellan pedagogerna uppfattas behövas i 

arbetet med sociala problem.  

Orsaker till exkludering 

Begränsade lokaler och stora klasser uppfattas av informanterna göra 

inkluderingsarbetet betydligt svårare då det inte finns möjlighet att dela in 

klasserna i mindre grupper och arbeta mer inkluderande både på fritids och 

skola. Arbete i mindre grupper kan anses vara exkluderande samtidigt så kan 

de vara inkluderande då man tillgodoser elevens behov, om problematiken 

ligger i att eleven inte kan infinna sig i stor grupp.  Kurt uppfattar inkludering 

som att det inte alltid behöver vara uttalat utan man kan agera utan att 

eleverna alltid måste förstå varför.  

 
Om man hade ett sådant rum så skulle man kunna flytta lite material, låta den 

eleven få vara där och kanske få ta med sig någon kompis som han eller hon vet 

fungerar bra med och det kommer inte vara några problem. Det vet jag också om 

jag är en bra pedagog, då vet jag vilka den här personen fungerar med och då är det 

helt plötsligt inga problem och då är man ju kan jag tycka om det kommer från 

eleven själv då att man tycker att det fungerar då är man ju inkluderad fast man är 

exkluderad. Jag tror inte att man upplever att man är exkluderad då. (Kurt) 

 

Pedagogerna uppfattar inte den enskilda undervisningen som problematisk 

om den anses vara den undervisningsmetod som lämpar sig bäst för elevens 

inlärning. Pedagogerna är medvetna om att exkludering kan påverka eleverna 

negativt men det är beroende på i vilket syfte exkluderingen sker och i vilken 

utsträckning eleven exkluderas ur den ordinarie verksamheten. Den spontana 

exkluderingen som får större utrymme i fritidsverksamheten orsakas av att 

fritidshemmet befinner sig i samma lokaler som skolan och anpassandet av 

miljön är begränsad. Utomhusmiljön uppfattas av pedagogerna vara en miljö 

för  dem som inte kan infinna sig inomhus men om pedagogerna ordnar 

utomhusaktiviteter för dessa elever framgår inte i intervjuerna och då kan man 

ifrågasätta om det verkligen är en stödåtgärd eller enbart en spontan handling 

som innebär exkludering.  

 



  

 

22 

 

Orsakerna till exkludering är mångskiftande och beror främst på elevernas 

svårigheter och verksamheternas möjligheter till att arbeta inkluderande. 

Analysen visar att spontan exkludering sker i större omfattning i 

fritidshemmet då verksamheten inte innehar stödinsatser. Jag kan i analysen se 

att det finns en medvetenhet hos pedagogerna gällande för - och nackdelar 

med exkludering. Min tolkning är att medvetenheten hos pedagogerna kan 

bidra till att man funderar en extra gång över syftet med inkludering innan 

man inför det i praktiken. Den spontana exkluderingen behöver inte alltid vara 

uttalad utan kan ske på ett sådant sätt där eleven inte uppfattas vara 

exkluderad utan snarare inkluderad i en mindre grupp. En god kännedom om 

elevers relationer kan vara en fördel om pedagogen måste skapa en mindre 

grupp för att kunna inkludera en elev i behov av särskilt stöd.  
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Diskussion 
Här nedan kommer jag att presentera studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och föra en diskussion utifrån studiens syfte att  anlysera 

och beskriva pedagogers uppfattningar om inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Diskussionen är indelad i följande kategorier: Pedagogens 

inställning, Sociala problem, Riktlinjer för arbetet, Resurser och Acceptans och 

medvetenhet. Till sist kommer förslag på fortsatt forskning att ges.  

 

Pedagogens inställning 
Analysarbetet visar att pedagogers inställning till elever i behov av särskilt 

stöd har en påverkan på hur arbetet går till och i vilken mån man strävar efter 

att arbeta inkluderande. Pedagogerna var ense om att pedagogen måste inneha 

egenskaper som ansvarstagande, intresserad och allra främst engagerad i att 

vilja involvera alla elever trots svårigheter.  Pedagogerna uppfattar det som att 

de har skapat en förståelse för vad som krävs av dem som individer och 

pedagoger. Det behövs en förståelse för att eleverna är olika och att det ska 

anses vara en möjlighet istället för en svårighet. Evans och Lunts studie (2002) 

visar att attityd och åsikter hos pedagogerna är den främsta anledningen till att 

det är svårt att arbeta inkluderande.  Sannolikt är det så att pedagogens 

inställning har en avgörande roll i hur arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd bedrivs och att arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver ske 

med en förståelse för svårigheter.   

 

Samarbetet mellan pedagogerna uppfattas vara fungerande men även där är 

pedagogens inställning till samarbete  en stor del i processen då det också finns 

mindre fungerande samarbeten på skolan.  Inkluderingsarbetet anses fungera i 

den mån som skolan och fritidshemmet kan samarbeta kring elever i behov av 

särskilt stöd. Ahlberg (2001) menar på att den bästa långsiktiga lösningen för 

inkludering är att skapa förändringar i den professionella strukturen, där man 

arbetar med attityd och förhållningssätt. All personal måste vara involverade i 

förändringarna som sker och införstådda med att det är tidskrävande. I 

relation till tidigare forskning så är informanterna väl medvetna om vad som 

krävs av dem som enskild pedagog och del av ett arbetslag vilket ökar 

möjligheterna till att de elever som är i behov av särskilt stöd inkluderas i den 

mån som är möjligt. Ogdens (2013) argumenterar för att all berörd personal 

ska vara involverad i i inkluderingsprocessen men att det är vanligt att man 

nöjer sig med att bara förändra den materiella strukturen som 

gruppindelningar och resurser. Sannolikt så är en positiv inställning hos 

pedagogen främjande för  arbetet med inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna har möjlighet att skapa en bra atmosfär för eleverna då de 

är införstådda med vilka åtgärder som kan underlätta arbetet med 

inkludering.  
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Sociala problem 

Sociala problem uppfattas av skolan inte vara problematiskt nog för att 

stödinsatser ska sättas in då utvecklingen av social kompetens inte anses vara 

ett kunskapskrav som ska uppnås.  Fritidslärarna som främst arbetar med den 

sociala utvecklingen anser detta vara en svaghet inom skolan då eleverna är 

beroende av att utveckla social kompetens då uppfattas hänga samman med 

inlärningen.   Pedagogerna uppfattar att det är fler elever som är i behov av 

särskilt stöd än vad som kan ges idag. Ansvaret för gränsdragningen av 

stödinsatser tas av specialläraren och speciallärarens uppgift ligger i att se över 

elever inlärningssvårigheter och där räknas inte sociala problem in.  Elever 

med diagnoser behöver inte nödvändigtvis stödinsatser utan det finns i 

dagsläget elever med ADHD som klarar sig utan stöd. Vem som är i behov av 

särskilt stöd är högst individuellt då personer med samma diagnos inte 

behöver ha samma problematik.  Elever med diagnoser kan anses avvikande 

men pedagogerna uppfattar eleverna som accepterade och öppen för olikheter. 

Enligt Tøssebro (2004) så ligger ansvaret hos berörd lärare då det är dennes 

ansvar att planera och utforma en verksamhet som är anpassad efter elevernas 

olika behov.  Sannolikheten att elever med sociala problem inkluderas i 

verksamheten ökar om pedagogerna aktivt arbetar med den sociala 

utvecklingen på ett informellt sätt på fritidshemmet. En öppenhet inför att vi 

är olika och lär oss på olika sätt kan öka elevernas acceptans inför det som är 

unikt och annorlunda.  

 

Persson (2013) beskriver skolor där man tillgodoser elevers sociala behov med 

specialpedagogiska insatser, vilket enligt analysen är något pedagogerna 

uppfattar som eftersträvansvärt och som skulle bidra till att fler elever skulle 

kunna inkluderas i den ordinarie verksamheten. Fritidshemmets arbete med 

den sociala utvecklingen skulle sannolikt stärkas av att specialpedagogiska 

insatser sattes in både inom skola och fritidshem.  Sociala problem ska anses 

lika svåra som inlärningssvårigheter  och Ogden (2013) föreslår att 

klasskamraterna ska användas som en stödinsats då de positivt kan påverka 

utvecklingen av social kompetens hos elever i behov av särskilt stöd.  

Inlärningssvårigheter hos en elev kan utveckla en känsla av misslyckande och 

motivationen till att lära tryter. Ogden (2013) menar att klasskamraternas 

påverkan bör belysas och ses som ett utvecklingsområde. Sannolikt så skulle 

elevernas inlärning påverkas positivt om sociala problem ansågs vara ett 

hinder för inlärningen och om skolan utformar stödinsatser som kan hjälpa 

eleverna. En fungerande grupp kan troligtvis öka chanserna till att glädjen för 

skolan ökar och sannolikt skulle man kunna anamma det på fritidshemmet där 

elevernas intressen styr verksamheten och strukturen är friare.  
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Riktlinjer för arbetet 
Specialläraren uppfattas vara den som är ansvarig för att elevers svårigheter 

ska upptäckas och stödinsatser ska sättas in. Redan i årskurs ett påbörjas 

arbetet med stödinsatser och pedagogerna uppfattar det som en bra strategi då 

man i tid upptäcker svårigheter och eleverna har större möjlighet att lämna 

skolan i årskurs 6 med uppnådda kunskapskrav.  Speciallärarens roll i 

inkluderingsprocessen är tydlig men för fritidslärarna finns inga tydliga 

riktlinjer på hur arbetet ska bedrivas utan pedagogerna uppfattar det som att 

det  är snarare pedagogens engagemang, som styr hur pass inkluderade elever 

i behov av särskilt stöd blir inom skola och fritidshem.  Definitionen av 

inkludering anses vara otydlig och det har ett negativ påverkan på processen 

och  Lindholm och Nilholms studie (2013) där 45 pedagoger intervjuades om 

inkludering visar att problemet finns på fler skolor. Pedagogerna vill arbeta 

mer inkluderande men de dåliga riktlinjerna försvårar arbetet. Sannolikt så 

försvåras arbetet med inkludering av elever i behov av särskilt stöd när 

pedagogerna inte har tydliga riktlinjer att följa. Det kan skapa varierande 

kvalité bland skolorna då pedagogerna arbetar utifrån sin egna kapacitet.  

 

Margareta bedriver enbart enskild undervisning i form av färdighetsträning 

och det är inget ovanligt inom skolan då Isakssons studie (2009) visar  att  en 

tredjedel av de undersökta åtgärdsprogrammen främst koncentrerar sig på 

särskild färdighetsträning för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Den 

enskilda undervisningen utformas efter elevernas behov och upplägget 

varierar beroende på vilka svårigheter elevernas har. Enligt Persson (2013) 

bedriver specialläraren långsammare undervisning för att eleven ska hinna 

ikapp sina klasskamrater vilket överens stämmer med den uppfattning vi får ta 

del av då tanken med stödinsatsen är att undervisningen ska vara mer 

individualiserad  än den som bedrivs i klassrummet.  Margareta ger uttryck 

för att det finns för – och nackdelar med färdighetsträning.  Hon uppfattar det 

som att elevens inställning till att få enskild undervisning  påverkar hur 

mottagliga de är för att lära. En nackdel kan vara att eleven upplever det 

jobbigt att gå iväg till specialläraren och då ses stödinsatsen som något 

negativt.  

 

Ogden (2013) argumenterar för att exkludering är ett resultat av att man 

arbetar utifrån ett individperspektiv där eleven utesluts ur gemenskapen för 

att skydda den övriga gruppen.  Pedagogerna uppfattar exkluderingen i form 

av enskild undervisning som ett långsiktigt mål för att eleven förhoppningsvis 

ska kunna inkluderas i den ordinarie verksamheten beroende på hur stora 

svårigheterna är.  Man arbetar utifrån ett individperspektiv men syftet med 

exkluderingen skiljer sig ifrån det Ogden(2013) argumenterar för. Elevens 

svårigheter belyses men enbart i det syfte att kunna anpassa undervisningen 

efter individen. Sannolikheten att elever kan inkluderas i den ordinarie 

verksamheten ökar om pedagogerna anpassar verksamheten efter elevernas 

behov istället för att fokusera på svårigheterna. 
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Resurser 
Samtliga pedagoger uppfattar resurspersonalen som en stor tillgång både 

inom skola och fritidshem. Främst inom fritidshemmet anses dessa vara extra 

personal som kan tillsättas där behoven finns med tanke på att eleverna inte 

har några stödinsatser på fritidshemmet. Simon som jobbar som 

resurspersonal under skoltid besitter högst troligt kompetens gällande 

svårigheter då dennes uppdrag är att vara ett stöd för elever i behov av särskilt 

stöd och den kunskapen kan komma till användning på fritidshemmet. Enligt 

Persson (2013) så behöver alla pedagoger en specialpedagogisk 

grundkompetens och förutsättningarna för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd ökar då resurspersonalen tar med sin kompetens till 

fritidshemmet.   Då fritidshemmet inte är resurspersonalen huvuduppdrag så 

krävs det av samtliga att ett fungerande samarbete råder, då ansvaret för 

utformningen av verksamheten ligger hos pedagogerna (Tøssebro, 2004). 

Sannolikheten att elever kan få sina behov tillgodosedda på fritidshemmet 

ökar när fler vuxna finns närvarande. En mer inkluderande verksamhet skulle 

kunna planeras då fler vuxna finns på plats att genomföra aktiviteter som 

gynnar elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling oavsett svårigheter.  

 

Förutom resurserna som en spontan åtgärd på fritidshemmet så finns det 

surfplattor och datorer både för skola och fritidshemmet men användningen är 

begränsad. Pedagogerna uppfattar det som ett möjligt utvecklingsområde men 

då krävs det att de tar av sin tid för att boka, hämta och lämna vilket uppfattas 

vara för energikrävande. Litteraturen i förhållande till pedagogernas 

uppfattning om resurser skiljer sig då tidigare forskning visar på att 

personalbrist är en stor orsak till att elever i behov av särskilt stöd exkluderas 

då klasslärarna inte anser sig besitta rätt kompetens (Ogden 2013).   

Antalet vuxna på antalet barn uppfattar pedagogerna skapa möjligheter att 

kunna utforma en fritidsverksamhet anpassad efter eleverna men enligt 

Tøssebro (2004)  behöver pedagogerna inneha en förståelse för vad inkludering 

av elever i behov av särskilt stöd innebär, för att kunna göra förändringar som 

gör skolan mer anpassad för de elever som har de sämsta försättningarna.  

Sannolikheten att man arbetar inkluderande ökar när personalbristen inte 

anses vara ett problem och där fler vuxna finns tillgängliga för eleverna.  

Acceptans och medvetenhet 

Analysarbetet visar att pedagogerna uppfattar elevernas olikheter som 

möjligheter istället för problem. Den stora acceptansen som råder både inom 

skola och fritidshem gör eleverna införstådda med att alla är olika och att alla 

har olika förutsättningar. Tidigare forskning visar att pedagogers försök till att 

normalisera elever i behov av särskilt stöd ger eleverna signaler på att de är fel 

och avvikande. Att känna sig dum har en stor påverkan på självkänslan och 

självförtroende vilket påverkar elevernas utveckling både kunskapsmässigt 

och socialt enligt Tøssebro (2004). Isaksson (2009) argumenterar för att arbetet 

med eleverna måste utgå ifrån flera perspektiv. Det strukturalistiska 
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perspektivet där skolans organisation och påverkan på eleverna lyfts samt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet där man fokuserar på elevernas sociala 

processer och dess påverkan. Beroende på vilken yrkesroll man innehar så 

arbetar pedagogerna med inkludering utifrån olika aspekter. Fritidshemmet 

uppfattas arbeta med den sociala utvecklingen med samtliga elever i den mån 

som går. Öppenheten inför att man får vara olika kan bidra till att det inte 

finns ett behov av att normalisera eleverna utan man accepterar eleverna för 

den de är.  Så till skillnad från tidigare forskning så uppfattas det inte finnas 

något behov till att normalisera eleverna utan skola och fritidshem arbetar för 

att anpassa verksamheterna efter eleverna och inte eleverna efter 

verksamheterna efter de förutsättningar som finns.  Sannolikheten att eleverna 

utvecklar en god självkänsla och självförtroende ökar om man aktivt arbetar 

med eleverna acceptans gällande olikheter.  

 

Pedagogerna uppfattar sig vara medvetna om att exkludering kan ha den 

påverkan på elevernas självkänsla samtidigt som man inte ser en annan 

lösning i dagsläget då det finns elever som är i behov av en annan 

undervisningsmetod än den som kan ges i klassrummet.  Isaksson (2009) 

menar att tanken bakom särskiljande undervisning kan vara god om 

undervisning används på ett sådant sätt där elevens positiva egenskaper 

gynnas. Fritidshemmet har möjligheter till att lyfta elevernas positiva 

egenskaper genom att utforma aktiviteter där eleven får en chans att känna sig 

duktig och lyckade. Sannolikt kan goda relationer med eleverna underlätta 

arbetet genom att pedagogerna får kunskap om vad eleverna kan och vad de 

behöver träna på. Som jag tidigare skrivit under rubriken pedagogens 

inställning så är engagemang en viktig egenskap att inneha.  Skolan kan ha 

svårare att utforma en särskiljande undervisning där elevernas positiva 

egenskaper belyses då det i dagsläget är begränsat med stödinsatser och där 

specialläraren enbart arbetar utifrån en arbetsform. Då pedagogerna sedan 

tidigare arbetar inkluderande efter de förutsättningar som finns och utifrån att 

de inte riktigt finns några tydliga riktlinjer så ökar sannolikheten att arbetet 

kommer att fortsätta utvecklas och att man i framtiden hittar andra arbetssätt 

som tillåter elever i behov av  särskilt stöd att infinna sig i den ordinarie 

verksamheten.  
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Avslutning 
Den här studien visar att  visar att en positiv inställning till  att elever i behov  

av särskilt stöd inkluderas i den ordinarie verksamheten är en förutsättning för 

att arbetet ska ske. Resultatet visar även att stödinsatser enbart sätts in vid 

inlärningssvårigheter. Stödinsatser för att utveckla social kompetens tillämpas 

inte  och det uppfattas av pedagogerna vara en svaghet inom skolan då sociala 

problem uppfattas påverka inlärningen. Slutsatserna som kan dras utifrån  

resultatet är att  arbetet med inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

försvåras när pedagogerna inte har tydliga riktlinjer att följa. De otydliga 

riktlinjerna kan skapa en varierad kvalité bland skolorna då pedagogerna 

arbetar utifrån sina erfarenheter. Sannolikheten att elever kan inkluderas i den 

ordinarie verksamheten ökar om pedagogerna anpassar verksamheten efter 

elevernas behov istället för att fokusera på svårigheterna. Goda relationer 

sinsemellan pedagoger och elever kan underlätta arbetet då pedagogerna får 

en bättre förståelse för vad eleverna kan och vad de behöver utveckla både 

socialt och kunskapsmässigt.   

 

Alla elever i behov av särskilt stöd är individer och det måste man främst ha i 

beaktning när stödinsatser sätts in i verksamheterna. Oavsett om det gäller 

enskild undervisning eller att ha stödmaterial i form av en surfplatta så bör 

man alltid utgå från elevens svårigheter och hur man bäst hjälper eleven att få 

en bra skolgång. Tidigare forskning jag fann var negativt inriktad mot 

exkludering. Den här studien visar att exkludering kan gynna eleven om 

enskild undervisning är den mest lämpliga metoden för just den individen. Jag 

har under studiens gång mött positiva tankar kring undervisningsmetoden 

och det har framkommit argument som belyst exkludering ur ett  mer positivt 

perspektiv. Det beror på i vilket syfte exkluderingen används, om det är en 

begrundad stödinsats eller om det är en spontan handling skapad av 

verksamheternas begränsningar Syftet med studien har varit att undersöka 

pedagogers uppfattningar gällande inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd och jag anser att frågan har blivit besvarad då det inte finns några svar 

som är varken rätt eller fel då studien baserar sig på uppfattningar.  

Förslag på vidare forskning 
Då forskning kring elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet är väldigt 

begränsat så är det önskvärt att det området vidareutvecklas.  Hur kan miljön 

anpassas så att alla elever kan inkluderas? Den här studien utgår ifrån ett 

pedagogperspektiv och förslag på fortsatt forskning är att utgå utifrån ett 

elevperspektiv för att ta del av elevers uppfattning gällande inkludering och 

exkludering.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Till dig som erhåller denna förfrågan 

Jag är en student från Mittuniversitetet i Härnösand som läser till grundlärare 

med inriktning mot fritidshem. Jag skriver till dig för att jag håller på med att 

samla in empiri för min C-uppsats. Jag ska genomföra en intervjustudie som 

undersöker pedagogers syn på inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

 

Jag har fördjupat mig i relevant forskning och litteratur men för att kunna göra 

en kvalitativ studie så behöver jag samla in empiri genom intervjuer med 

verksamma pedagoger. Jag räknar med att intervjun ska ta 30-45 minuter och 

jag hoppas att du har möjlighet att delta. Vid intervjun kommer jag att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed 

ditt deltagande. Du som deltar kommer givetvis vara anonym och all data 

kommer att raderas när examinationen är slutförd.  

 

 Vid övriga frågor eller funderingar kontakta mig eller min handledare: 

Rebecka Hedkvist, rehe1200@student.miun.se  

Staffan Löfqvist, staffan.lofquist@miun.se 
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 BILAGA 2: Exempel – Intervjufrågor  

 

1. Hur anser du att ni arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till att 

delta i den ordinarie verksamheten? 

 

2. Vilka stödinsatser använder ni er av? 

 

3. Har eleverna stödinsatser som gäller under hela dagen eller endast 

under skoltid? 

 

4. Hur tror du att eleven påverkas av stödinsatser som innebär 

exkludering? 

 

5. Hur går processen till, vem eller vilka är med i bestämandet av 

stödinsatser? 

 

6. Hur ofta utvärderas stödinsatsen och eventuella mål som satts upp? 

 

7. Hur ser samarbetet ut mellan pedagogerna som arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd? 

 

8. Om en elev inte har stödinsatser eller om stödinsatserna bara gäller vid 

specifika tillfällen, hur agerar ni spontant när en elev inte kan infinna 

sig i den ordinarie verksamheten? 

 

9. Vart drar ni gränsen, vem är i behov av stödinsatser? 

 

10. Hur anser du att man kan utveckla arbetet med inkludering? 

 


