
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsvetenskap 

Pedagogik 

 

Inkludering eller exkludering, det är frågan?   

En studie av lärares upplevelser avseende inkludering respektive exkludering 

 

Annika Nyberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MITTUNIVERSITETET  

Avdelningen för Utbildningsvetenskap 

Examinator: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se 

Handledare: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se 

Författare: Annika Nyberg, anny0804g@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Beteendevetenskaplig program, 180 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: VT, 2016   



 

 

2 

Abstrakt  

Inkludering och exkludering av elever är något som det forskas mycket omkring. Skolverket 

(2013) skriver i sin rapport att inkluderande undervisning är något som bör innefatta alla 

elever. Ingen elev skall behöva exkluderas på grund av funktionsnedsättningar eller annat. 

Elever skall även undervisas på lika villkor och att bedriva en inkluderande undervisning på 

lika villkor ställer stora krav på såväl lärarna som på samhället. Personalresurserna behöver 

ökas för att uppfylla behovet av stöd till elever. En inkluderande undervisning som bedrivs i 

en social kontext är det som utvecklar individen och ökar elevens prestationer (Olsson & 

Martin, 2012). Det var de förutsättningarna som utmynnade till att undersöka hur lärarna 

upplever detta fenomen av inkludering och exkludering. Studien är en kvalitativ ansats med 

inspiration från fenomenologin. Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer 

används där sex stycken lärare från både vanliga klasser, men även från så kallade särskilda 

undervisningsgrupper, har deltagit och beskrivit sina upplevelser utifrån dessa begrepp. 

Resultatet visar att inkluderande undervisning överlag är det som bedrivs, men att det finns 

vissa otydligheter vad gäller exkludering av elever. Exkludering behöver sättas i en kontext 

för att visa om det är en inkludering eller en exkludering eftersom elever som sätts i 

särskilda undervisningsgrupper inte behöver anses vara exkluderade genom dess 

medverkan i en annan grupp. Däremot finns det elever som blir exkluderade på grund av 

deras svårigheter att delta i vanlig klassrumsundervisning och med det åsidosätts. Detta 

skulle kunna påverka dessa elevers vidare utbildning och begränsa deras utveckling för 

lärande av sociala regler och normer i samhället. Trots detta visar ändå studien på det 

positiva inkluderande ”tänk” som lärarna har.  

 

Nyckelord: exkludering, inkludering, lika villkor, barn i behov av särskilt stöd, social gemenskap 
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Introduktion  

Inledning 

Lärande är ett komplext begrepp som kan innefatta betydelser som undervisning, utbildning 

eller uppfostra (Johansson, 2012; Skolverket, 2013). Det sträcker sig från att lära sig nya 

vardagliga saker till att delta i ett mer avancerat lärande som vetenskap. Lärande kan också 

innefatta betydelser som utveckling och då i syfte att utvecklas som individ (Johansson, 

2012). Den utvecklingen kan vara individuell, men också individens egen i förhållande till 

den sociala kontexten (Gilovich, Keltner, Chen, & Nisbett, 2013; Olsson & Martin, 2012). 

Individen har ett ”socialt själv” som består i ett lärande genom de egna erfarenheterna i den 

sociala miljön och kulturen (Gilovich et al., 2013; Johansson, 2012). Det är alltså viktigt att få 

tillfälle att vistas i de grupper av sociala sammanhang som skall fostra individen och lära 

den de regler, den moral och etik som gäller i samhället. Grupptillhörighet har alltså stor 

betydelse för den utvecklingen (Olsson & Martin, 2012). Den visar vilka ”vi” är vilka ”de 

andra” är (Nilholm &Göransson, 2014; Olsson & Martin, 2012). Gruppen visar vilka 

värderingar och åsikter vi har och har dessutom en stor och viktig betydelse för vårt 

välmående. Grupptillhörigheten har också visat sig ha betydelse för de prestationer som 

utförs (Gilovich et al., 2013; Olsson & Martin, 2012). Vi presterar bättre i grupp än enskilt. 

Lärandet blir ett kreativt och spännande utbyte för individen som finns i en 

gruppgemenskap (Nilholm & Göransson, 2014). Av just av den anledningen skall skolan 

bidra till att alla elever får en möjlighet att delta på lika villkor i den sociala kontexten 

(Skolverket, 2013). Det vill säga, alla elever skall ges möjlighet till deltagande i klassrummet. 

Det visar sig dock att det finns många elever med olika problem i skolan som omöjliggör 

deltagande i klassrummet på lika villkor (Razer, Friedman, & Warshofsky, 2013; Skolverket, 

2013). Det kan vara problem som neuropsykiatriska störningar, beteendeproblem, fysiska 

problem eller andra problem som försvårar delaktigheten. Allt detta gör det svårt för läraren 

att bedriva en fullgod undervisning, vilket gör att en del elever exkluderas från 

klassrumsundervisningen för att det skall fungera för de andra eleverna. Detta kan också 

gälla för att eleven som exkluderas behöver det för att kunna bedriva sitt skolarbete, även 

om det, i detta sammanhang, inte benämns exkludering (Nilholm & Göransson, 2014). 

    Skollagen säger att elever skall i möjligaste mån få undervisning, vid behov med särskilt 

stöd, i den elevgrupp individen tillhör (Skolverket, 2013). Det är skolan och 

socialpedagogikens grundläggande tanke att skapa möjligheter för socialt deltagande för alla 

(Madsen, 2011; Nilholm & Göransson, 2014; Skolverket, 2013). Det betyder att exkludering 

inte borde vara ett alternativ. Görs en sökning över ”inkluderande arbetssätt”, så kommer 

flera träffar på Skolverkets regler, olika lärartidningar och från kommunsidor som påstår att 

skolorna arbetar för att elever skall inkluderas i undervisningen (Hedström, 2003; Karlsson, 

2013; Skolverket, 2013). Det betyder att de flesta skolor praktiserar den inkluderande 

undervisningen, i alla fall teoretiskt. Genom att vi alla är olika personligheter och har olika 

bakgrund, så kan det vara svårt att bedriva en inkluderande undervisning. Därför är det 
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intressant att närmare undersöka hur det förhåller sig i klassrummet, genom att intervjua 

lärare, för att genom det se om inkludering är det som bedrivs eller om exkludering kan vara 

ett alternativ, både för elever i behov av stöd, men även för de andra eleverna i klassrummet.   

Problemställning 

Inkludering och exkludering kan ses ur olika perspektiv. Ska alla elever, oavsett problematik 

eller funktionsnedsättning, få sin undervisning i klassrummet tillsammans med sina 

”vanliga” klasskamrater eller är det bättre än den/de eleverna får visats i ett eget klassrum 

där de eleverna, med samma problematik, också går? Är det rätt att eleven med svårigheter 

skall vara i samma klassrum som sina ”vanliga” klasskamrater för att genom det, utvecklas 

som individ i den sociala kontexten och med det tillvaratar de förmågor som den eleven har? 

Är det rätt att exkludera en elev från klassrummet och låta den tillbringa delar av sin skoltid 

i angränsande rum eller är det så att det inte alls är en exkludering? Kan exkludering 

innebära att tillbringa sin skoltid i ett eget socialt sammanhang, i ett eget klassrum med 

likasinnade elever eller är det inte exkludering?  

    Det finns en stor problematisering kring dessa begrepp – inkludering och exkludering. 

Avsikten är här att se vad som kan främja elevers situation, vad som kan anses vara det som 

gör att de finner det värdefullt att gå till skolan och känna att sin delaktighet i den sociala 

kontexten. Detta sker utifrån lärarnas perspektiv, hur lärarna upplever situationer avseende 

inkludering och exkludering.  

 

Bakgrund 

Inkluderande undervisning 

Inkluderande undervisning är ett begrepp som det råder stor förvirring kring (Barton, 1997; 

Cervin, 2016; Hansen, 2012; Lombardi & Woodruma, 2000; Nilholm & Göransson, 2014; 

Smelter, Rasch & Yudewitz, 1994). Nilholm och Göransson (2014) beskriver i den 

forskningssammanställning de gjort, fem områden vilka de anser innefattar inkluderande 

undervisning. Dessa är: a) möjligheterna som finns vid individers olikheter b) ett 

avskaffande av de ”dubbla system” som finns i och med att elever med behov av särskilt 

stöd skall gå separat c) gemenskapen d) de demokratiska processer som är viktiga för 

gemenskapen e) elevernas eget inflytande. Cervin (2016) beskriver i sin artikel en debatt 

angående betydelsen av ordet ”inkluderings”. Där diskuteras ”placeringsdefinitionen” som 

inkluderingsbegrepp. Elever som befinner sig i klassrummet anses vara inkluderade, men 

debatten i artikeln vill istället påstå att elevens egen känsla av att tillhöra den sociala och 

pedagogiska gemenskapen är det som ska betyda om en elev är inkluderad eller inte. Här 

finns det en gränsdragning i vad som kan anses vara inkludering eller exkludering och 

definitionen av dess placeringsbetydelse. Hansen (2012) diskuterar dessa begrepp och 

påtalar betydelsen vid användandet av ena begreppet även inbegriper det andra begreppet. 

Det vill säga, talas det om inkluderande undervisning, så innebär det att de elever som inte 
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befinner sig i den sociala kontexten, då skulle anses vara exkluderade. Vidare diskuterar 

Hansen (2012) den ”gränslöshet” som råder angående inkluderingsbegreppet.  

 

If we understand inclusion as all individuals´ right to participate and if we argue that 

active participation in the established communities is a prerequisite for learning and 

development, then we base inclusion on assumptions that, in principle, make 

inclusion limitless. In this sense of inclusion, there will, in principle, be no limits to 

diversity and no limits to the right of participation, because it is right which applies 

to all individuals and which is necessary for all children in order to ensure their 

learning and development 

     (s. 91) 

 

Författaren menar att om vi med inkludering menar att alla skall få vara med i en 

inkluderande undervisning och med det talar om en individs rättigheter att delta, så finns 

det ingen skillnad i deltagandet och inga gränser. Alla skall få vara med. Det skulle då väl 

stämma överens med de fem områden som Nilholm och Göransson (2014) beskriver i sin 

forskningssammanställning och som de anser gälla inkluderande undervisning.  

 

Det är en svår balansgång att ge alla elever samma förutsättningar och delaktighet utan att 

exkludera någon. Barton (1997) anser att inkluderingsbegreppet innehåller både ideologiska 

och praktiska svårigheter där det finns en tanke om inkludering, men att det behöver förstås 

i den kontext begreppet befinner sig inom. Med det menar han att inkludering kan ske på 

olika sätt i olika situationer. Detta menar också Hansen (2012) och Lombardi och Woodruma 

(2000). Lombardi och Woodruma (2000) diskuterar huruvida begreppet är en filosofi, en 

form av program som skall genomföras eller helt enkelt en placeringsdefinition. Cervin 

(2016) skulle hellre vilja använda ordet ”pedagogisk flexibilitet”, men de andra deltagarna i 

debatten ville inte utesluta ordet ”inkludering” eftersom de då anser att vi praktiserar en 

tillbakagång i utvecklingen mot en inkluderande skola. Ross-Hill (2009) undersökte vad 

lärarna själva ansåg vara inkluderande undervisning och om de ansåg att de bedrev sådan 

undervisning. Det visade på varierande resultat. De flesta lärare var medvetna om de 

inkluderande aspekterna, men tyckte att det kunde vara svårt att genomföra, medan andra 

lärare ansåg att de arbetade inkluderande. Även här kommer definitionsbegreppets 

svårigheter in av vad som anses vara inkludering. Smelter, Rasch och Yudewitz (1994) 

bestämmer begreppet ”inkludering” till att bedriva specialundervisning för elever i behov av 

stöd, i de vanliga klassrummen tillsammans med de andra klasskamraterna. Alltså inte 

genom att plocka ut eleven till ett särskilt rum. De använder också begreppet ”full 

inkludering” till att betyda att läraren ensam, bedriver både specialundervisning och vanlig 

undervisning för alla elever oavsett problem. Det kan däremot vara oerhört svårt, för att inte 

säga ogenomförbart för läraren att klara av att ge alla elever oavsett problem, en fullgod 

undervisning även om eleverna själva och lärarnas ambition anser att det är korrekt.  
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De olika forskningsartiklarna och forskningsrapporterna (Barton, 1997; Cervin, 2016; 

Hansen, 2012; Lombardi & Woodruma, 2000; Nilholm & Göransson, 2014; Rose-Hill, 2009) 

visar på de svårigheter som finns att klart bestämma inkluderingsbegreppets betydelse. Det 

visar även på de svårigheter som vidare finns att praktiskt genomföra på alla skolor i alla 

skolmiljöer. Detta beror bland annat på definitionens oklara och breda tolkning.  

Lika villkor 

Lika villkor i skolan jämställs många gånger med inkluderingsbegreppet (Nilholm & 

Göransson, 2014). En sökning efter forskningsartiklar och andra artiklar mot det begreppet 

visar oftast en koppling till olika individers olikheter, vilket till exempel kan vara övervikt, 

invandring, sjukdomar (Guo, 2014; Rönnbäck, de Verdier, Winberg, & Baraldi, 2013; 

Wabitsch, Moss, Reinehr, Wiegand, Kiess, Scherag, Holl, Holle, & Hebebrand, 2013). Lika 

villkor är således ett begrepp som hänvisar till olikheter för individerna och dess 

begränsningar till deltagande i en social kontext. Det verkar vända sig främst till individer 

med olika former av begränsningar och problem där en följdeffekt blir svårigheter att 

deltaga i klassrumsundervisning och att dessa istället erbjuds eller behöver  

specialundervisning. Det kan bland annat vara problem med synen som gör det svårt att 

delta på ”lika villkor” då inte ”lika villkor” gäller (Rönnbäck et al., 2013). Eleven med 

synnedsättning är i stort behov av hjälpmedel för att kunna deltaga. Miljön kan behöva 

anpassas och vissa aktiviteter kanske inte är möjliga att genomföra. Likaså kan detta gälla en 

elev som kommer från ett annat land (Guo, 2014). Guo (2014) problematiserar det som kan 

uppkomma med en invandring, vilket kan vara olikheter mellan länders acceptans av 

invandring och språkets roll. Där det finns en svårighet att förstå språket kan vidare 

omöjliggöra för eleven att tillgodogöra sig undervisningen, men även de normer och 

värderingar som gäller i det nya landet.  

    Ett annat problem som inte uppmärksammas kan vara extrem övervikt som kan, bland 

annat på grund av en känsla av utanförskap och mobbing, göra att eleven får problem att 

delta (Wabitsch et al., 2013). Speciellt på skolaktiviteter som innehåller fysisk aktivitet. Den 

egna självkänslan påverkas och med det en känsla av utanförskap. Kan eleven inte delta på 

lika villkor, oavsett problematik, så infinner sig strax ett utanförskap. Det finns flertalet 

begränsningar som kan ställa till problem för en elev att delta i skolan på lika villkor och 

dess betydelse för social gemenskap.  

Betydelsen av social gemenskap  

Det finns flera aspekter som har betydelse för den sociala gemenskapen för individen. 

Wenger (1998) har tagit fram en modell vilka aspekter som han anser är viktiga. Han utgår 

från olika teorier om den sociala strukturen, identiteten, situerat lärande och den praktiska 

verkligheten som individen deltar i. Sedan bygger han på andra aspekter som är viktiga där 

meningsfullheten, subjektiviteten, kraften och kollektivet. Den sociala strukturen är de 

grundläggande normer och regler som finns kring individen medan den sociala praktiska 

verkligheten är den värld som individen är delaktig i. Det formar individen till den identitet 
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individen har eller får genom dess delaktighet via bland annat situationslärande. Kollektivet 

anser Wenger (1998) är den sociala och kulturella miljön som finns runtomkring vilka kan 

vara familjer, organisationer eller liknande och genererar subjektiviteten som bygger på 

individens engagemang i den sociala världen. Till sist är meningsfullheten och kraften något 

som är mycket viktiga. Dessa visar på den egna meningsfullheten och inbegriper också 

delaktighet, men också kraften visar hur individen finner saker begripliga i den sociala 

världen. Allt utgår mer eller mindre utifrån en delaktighet i den sociala världen som skapar 

individens utveckling. Även Olsson och Martin (2012) går i dessa tankebanor. Det vill säga 

att delaktighet i grupper är socialt utvecklande och ökar inlärningen. En känsla av 

utanförskap kan göra att en elev känner sig orättvist behandlad och med det försvinner 

lusten till att lära. Därför är det viktigt att få tillhöra en gemenskap bland annat för att öka 

lärandet och med det också lusten och intresset av utbildning. 

 

Delaktighet är en annan aspekt som hör ihop med gemenskapen och som vidare kan 

påverka studieresultaten (Townley, Katz, Wandersman, Skiles, Schillaci, Timmerman, & 

Mousseau, 2013). Betydelsen av en individs samröre med gruppen, att få känna sig viktig, att 

få känna att det är betydelsefullt att just individen bidrar med något till gemenskapen. Den 

studie som Townley et al. (2013) genomförde visade att de elever som hade högst deltagande 

på aktiviteterna och kände en stark känsla av gemenskap även var de som presterade bäst 

akademiskt. Känslan av gemenskap är således viktig vilket Wenger (1998) även påtalar då 

han talar om meningsfullheten och kraften som finns i gemenskapen. Då en elev känner ett 

utanförskap och inte har någon motivation för studier och lärande, så skulle en aktiv 

grupprocess kunna göras för att återskapa kontakten till gruppen, motivera eleven och få 

den att känna en meningsfullhet till klassen, gemenskapen och studierna (Olsson & Martin, 

2012). Det visar på den betydelse en social gemenskap har. Det kan vara värdefullt att lägga 

ner tid på att inkludera elever för att genom det ge eleven en chans att få en likvärdig 

utbildning som sina kamrater. Det finns nämligen en risk att exkluderade elever med en 

känsla av att inte tillhöra en gemenskap, får en sämre utbildning (Nilholm & Göransson, 

2014; Townley et al., 2013).  

 

Kroksmark (2011) diskuterar Vygotskijs sociokulturella teori och anser att lärandet är en 

social process och alltså behöver människor för att utvecklas. Hans teori gör gällande att vi 

utvecklas och internaliseras genom kulturella verktyg, som är ett centralt begrepp i teorin. 

Ett verktyg är språket, vilket vi tillgodogör oss genom socialisationsprocesser. Språket är en 

viktig aspekt för att kunna kommunicera med andra och vara ”social” med andra 

människor. Med andra ord, att befinna sig i den sociala kontexten av gemenskap. En nyligen 

publicerad studie diskuterar den sociala kontextens betydelse för elever med någon form av 

problematik, som kan stärka de bildande erfarenheterna för eleverna och med de en 

möjlighet för eleverna att uppnå lärandemålen (Mulholland & O´Connor, 2016). Den visar 

hur lärare, både speciallärare och andra pedagoger, arbetar tillsammans för elever som 

behöver extra stöd i huvudklassrummet och med det tillhandahåller den sociala 
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gemenskapen i klassrummet. Den visar även de utmaningar som visar sig med den formen 

av undervisning. Liksom Vygotskijs teori (Kroksmark, 2011) och Wengers (1998) teori 

påpekar Mulholland och O´Connor (2016) hur olika ”lärgemenskaper” påverkar en individs 

möjligheter att utveckla sig själv och sitt lärande. Mulholland och O´Connor (2016)diskuterar 

vidare hur lärarna kan hjälpas åt för att hjälpa elever i behov av stöd och få dem inkluderade 

i undervisningen, genom att lärarna själva bildar ”lärgemenskaper” för att tillgodogöra sig 

hjälp och support av andra i gruppgemenskapen. Betydelsen av sociala gemenskaper kan 

alltså sägas ha betydelse för både lärare och elever. Detta är viktigt att komma ihåg för bland 

annat elever med olika uppmärksamhetsproblem eller andra former av problem som gör att 

elever blir exkluderade. Kroksmark (2011) berättar vidare om Vygotskijs olika strukturer av 

uppmärksamhet, minne och perception som kopplas till betydelsen av den sociala kontexten 

och således i ett vidare skede kan påverka lärandet. Mulholland & O´Connor (2016) tar upp 

att även elever i behov av stöd, kan delta i klassrumsundervisningen, men med lite 

anpassning. Den sociala gemenskapen är viktig. Även McCloskey (2012) anser att just att det 

lärande som sker i en inkluderande klassrumsundervisning kan hjälpa elever med 

funktionsnedsättningar. Även här diskuteras hur olika former av gemenskaper kan ses som 

en möjlighet för utveckling istället för utanförskap och exkludering där elever hjälper 

varandra.  Socialt engagemang och förbättring av kunskapen var ledorden som gällde för 

alla elever i studien. Det visar således på att den sociala gemenskapen, känslan av 

delaktighet och en meningsfullhet påverkar elevens egen utveckling vilket dessa artiklar och 

litteratur påvisar (Kroksmark, 2011; McCloskey, 2012; Mulholland & O´Connor, 2016; 

Nilholm & Göransson, 2014; Olsson & Martin, 2012; Townley et al., 2013; Wenger, 1998).  

Elever i behov av särskilt stöd 

Elever som inte klarar av att utföra sina uppgifter i skolan, kan ha behov av stödinsatser 

(Nilholm & Göransson, 2014; Rönnbäck et al., 2013; Smelter et al., 1994; Tufvesson, 2015). 

Dessa kan vara en extrainsatt resurs, hjälpmedel eller att helt enkelt blir förflyttad till annat 

klassrum om eleven är störande för resten av eleverna (Nilholm & Göransson, 2014). Det kan 

vara elever som är bråkiga och stökiga av olika orsaker, men det kan också vara elever som 

kanske har en hörselskada, en social oförmåga, rullstolsburen, någon diagnos eller något 

annat problem som gör det svårt att vara i en klassrumsundervisning eller har en känsla av 

att inte tillhöra gemenskapen. Alla dessa elever har ett behov av stöd och det behöver 

anpassas till varje elev. En elev som har en hörselskada har kanske ett behov av att det skall 

vara ganska tyst i klassen för att den eleven skall kunna höra vad som sägs. Detta skulle 

också kunna gälla en elev som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder där struktur, lugn 

och ro utan störande moment är något som hjälper elevens förutsättningar för lärande (Juul, 

2005). Just Attention Deficit and Hyperactivity Disorder också kallad ADHD, visar att dessa 

diagnoser har ökat den senaste tiden (Langager, 2014; Michaëlsson, 2013; Nilholm, 2014). 

Vad orsaken till det är, finns det flera frågetecken omkring. En diskussion förs bland olika 

forskare om det kan vara ett problem som lärarna vill ”lösa” genom att mer eller mindre 

kräva en diagnos (Danforth & Navarro, 2001; Langager, 2014; Michaëlsson, 2013; Nilholm, 
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2014). Det finns en tendens att ”stökiga” barn oftast vill benämnas att de har ADHD istället 

för att fundera om det är något annat som kan vara orsaken. En diagnos gör att extra 

resurser sätts in i klassen, men Nilholm (2014) påpekar att alla elever har rätt till stöd oavsett 

om de har en diagnos eller inte. Diagnosen ADHD har även fått en negativ klang av att den 

eleven är ”stökig och bråkig” istället för att se de positiva sidor en sådan diagnos medför 

(Danforth & Navarro, 2001). Många gånger blir eleven diagnosen istället för att se eleven 

som en egen individ med egen personlighet (Danforth & Navarro, 2001; Nilholm, 2014). 

Diagnosen ADHD kan medföra att det kan vara svårt för eleven att delta i 

klassrumsundervisningen på lika villkor som andra elever. De anses oftast allmänt bråkiga 

och stökiga med en oförmåga att sitta still och lyssna, vilket resulterar i en störande faktor 

för de andra eleverna (Juul, 2005; Langager, 2014). Det finns flera kritiska röster som påtalar 

den ökning av diagnosföreskrivande som sker för allmänt bråkiga och stökiga elever 

(Danforth & Navarro, 2001; Langager, 2014; Nilholm, 2014; Rafalovich, 2005). Rafalovich 

(2005) påtalar den ”expertis” en lärare skall bidra med i diagnosutredningar utan att för den 

del veta någonting alls om de kliniska kriterier som en diagnos bygger på.  

 

Andra elever i behov av stöd kan vara elever som har problem med den sociala förmågan 

som gör det svårt att förstå vad som händer i klassrummet och med det svårighet att delta 

(Dahlgren, 2007). Problem med den sociala förmågan tillhör autismspektrumstörningarna. 

De har ett behov av att få se och få visat för sig, hur det sociala samspelet fungerar för att 

förstå vad som händer. Det visar på betydelsen av den sociala gemenskapen, men även på de 

svårigheter som finns med vistelse i ett socialt sammanhang som individen inte förstår. 

Många gånger har personer med Autism och autismspektrumstörningar inga intellektuella 

problem utan kan vara högfungerande intellektuellt (Chown & Beavan, 2012). Det gör att 

dessa elever kanske exkluderas helt felaktigt och placeras i särskilda undervisningsgrupper 

istället för att ta till vara deras särskilda förmåga. Detta kräver dock en hel del från lärarens 

håll då de har problem med de sociala interaktionerna (Chown & Beavan, 2012; Dahlgren, 

2007). En annan diagnos som kan ställa till en del problem för både eleven och läraren är 

språkstörningen Dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter (Häggström, 2003; Tjernberg & 

Heimdahl Mattson, 2014). Den funktionsnedsättningen kan göra att eleven behöver hjälp att 

”se” och ljuda ihop orden för att få ett sammanhang i texten. Det gör att läraren behöver 

lägga lite extra resurser på den eleven eftersom det kan vara svårt för eleven att förstå om 

läraren använder sig mycket av text- och skriftspråk i genomgångar och föreläsningar.  

 

Ibland kan det även vara så att en elev bara är väldigt bråkig och störande utan att ha någon 

form av diagnos som gör det svårt att bedriva en bra undervisning. Oftast finns någon form 

av problematik bakom. Det kan vara sådant som den socioekonomiska statusen som gör att 

eleven känner sig exkluderad och protesterar mot dessa förhållanden (Hemphill, Plenty, 

Herrenkohl, Toumbourou, & Catalano, 2014). Många gånger resulterar detta i en exkludering 

av eleven som vidare kan generera exempelvis en avstängning. Det innebär i ett vidare 

perspektiv, att dessa elever riskerar hamna utanför i samhället och med det hamna i 
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våldsbejakande gängkriminalitet. Gallagher (2011) påtalar just dessa risker, men ser en 

möjlighet till utbildning senare i livet genom att erbjuda dessa en ”andra chans”. Dessa 

elever som känner ett utanförskap skulle egentligen istället ha kunnat erbjudas en anpassad 

studiegång och även en anpassad skolmiljö för att förhindra dessa scenarier. Tillgång till 

hjälpmedel av olika slag som till exempel dator. Men även extra personal kan vara en 

nödvändighet. Således finns det många olika individer att ta hänsyn till i en 

klassrumssituation vilket kan innebära stora svårigheter för läraren att bedriva en fullgod 

undervisning för alla elever på lika villkor.  

Exkludering – ett tvingande alternativ eller en möjlighet? 

Även om läraren anpassar sig till de olikheter eleverna i skolan har, så kan det vara svårt att 

möta alla elever på lika villkor och med det bedriva en inkluderande undervisning. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till. En sådan aspekt skulle kunna vara att eleven har ett behov 

av att vara själv för att kunna tillgodogöra sig undervisningen (Dahlgren, 2007; Juul, 2005; 

Langager, 2014; Nilholm & Göransson, 2014). Det kan även vara så att de andra eleverna inte 

kan tillgodogöra sig sin undervisning eftersom det är alldeles för många störande moment 

som gör att dessa har svårt att göra sina uppgifter. Många elever tycker det är bättre att gå ut 

ur klassrummet för att överhuvudtaget kunna göra sina uppgifter istället för att vara kvar i 

den stökiga klassrumsmiljön (Nilholm & Göransson, 2014). Det kan vara svårt om eleven har 

någon form av fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning som omöjliggör undervisning 

tillsammans med andra elever. Det blir oftast så att dessa elever placeras i särskilda 

undervisningsgrupper för att underlätta undervisningen och lärandet för de eleverna, men 

kanske även för de andra eleverna. Här kommer också lärarens undervisningsbegränsningar 

in. I en klass finns flera olika individer med flera olika personligheter och problem som gör 

att för en lärare bedriva en inkluderande undervisning för alla elever på lika villkor utan att 

exkludera någon elev, är en nästintill omöjlig uppgift, men något som Skolverket (2013) 

hänvisar till att skolan bör sträva efter.  

 

Inkluderande aspekter behöver förstås utifrån den problematiseringen av begreppet där det 

behöver funderas i vari är en elev exkluderad från. En exkludering för en elev med någon 

form av problematik, ur ett klassrum där ”vanliga” klasskamrater gå, kanske inte behöver 

ses som en exkludering om eleven istället får möjlighet att tillbringa sin skoltid i ett klassrum 

med likasinnade. Den sociala gemenskapen är även den betydelsefull. Det blir en egen 

gemenskap i den gruppen. Magnússon, Göransson & Nilholm (2014) påtalar den sociala 

aspektens betydelse genom att ”different ways of explaining problems and different 

interventions constructed to solve them can come to characterize different social contexts” (s. 

379). Vilket skulle kunna jämföras med den diskussion som fördes kring 

inkluderingsbegreppet var en elev var placerad, om den då var exkluderad eller inte (Barton, 

1997; Hansen, 2012; Lombari & Woodruma, 2000; Smelter et al., 1994). Exkludering behöver 

problematiseras kring tankarna i vad som anses exkluderande. Om en elev placeras i en 

särskild undervisningsgrupp där andra elever finns som innehar ungefär likartad 
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problematik, vilket skulle kunna vara ADHD, någon Autismspektrumstörning eller något 

annat som binder dessa elever samman som en egen gruppkonstellation av gemenskap, så 

måste situationen undersökas om det verkligen är en exkludering. Möjligheten är att det 

skulle kunna ses som en inkluderande aspekt istället. Där finns möjlighet att delta på lika 

villkor som kanske inte alltid kan uppnås i en ”vanlig” klass. Chown och Beavan (2011) 

berättar om de svårigheter som kan uppstå för elever med Autismspektrumstörningar och 

de problem med sociala interaktioner som finns. Genom dessa elever, oftast högfungerande 

intellektuella förmåga, inte tillvaratas, så finns direkt en exkluderande aspekt. De skriver 

”The social difficulties we see with autism are likely to lead to problems with self-esteem and 

cause a child to be withdrawn” (Chown & Beavan, 2011, s. 479). De sociala oförmågorna 

behöver inte ställa till problem med utanförskap som följd. Istället skulle dessa elever få 

möjlighet att utveckla sina intellektuella förmågor vilket en särskild undervisningsgrupp 

skulle möjliggöra. Autismspektrumstörningarna är annars en grupp individer som oftast får 

tillbringa sin skoltid i exkluderade situationer vilket kan innefatta allt från att tillfälligt vara 

exkluderad från klassrumsundervisningen, till att tillhöra en lågpresterande 

undervisningsgrupp som inte tillvaratar deras kapacitet.  

 

Det finns således flera aspekter av inkludering och exkludering, vilket som är bättre och 

vilket som anses sämre, men även vilken betydelse den sociala kontexten har för inverkan på 

elevers känsla av utanförskap, exkludering och inkludering. Av den anledningen är det 

intressant att försöka förstå hur lärarna upplever inkludering och exkludering. Hur upplevs 

de inkluderande aspekter respektive exkluderande och vad anser de om den sociala kontext 

som eleverna befinner sig i utifrån dessa begrepp.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera lärares upplevelser av 

inkludering respektive exkludering. 
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Metod  

Ansats 

Förståelse och tolkning genom att ta del av studieobjektens upplevelser i förhållande till den 

sociala kontexten anses en kvalitativ ansats lämplig med inriktning mot fenomenologin 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). Avsikten i denna studie blir således att ta 

inspiration från fenomenologins vetenskapsteoretiska ansats. Genom fenomenologin blir 

syftet att förstå den livsvärld som en individ eller grupper av individer deltar i där forskaren 

skall ställa sig utanför och observera det händelseförlopp som sker (Hartman, 2004). 

Fenomenologin är intresserad av det fenomen, det vill säga, ”det som visar sig” (Bengtsson, 

2005. s. 12) som uppstår i dessa möten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vilka motiv som ligger 

bakom de handlingar som utspelar sig och vilka effekter som fås.  

    Livsvärlden är ett begrepp som har ett filosofiskt ursprung, men har även en 

kunskapsteoretiskt och ontologisk betydelse (Bengtsson, 2005). Ontologin försöker beskriva 

vad som existerar och hur världen är konstruerad (Bryman, 2011). Det handlar om de 

egenskaper ett ting besitter. Det finns framförallt två inriktningar inom ontologin. Antingen 

genom att de sociala tingen skall uppfattas som objektiva enheter i ett socialt sammanhang, 

vilket brukar benämnas objektivismen. Medan den andra uppfattningen inom ontologin, 

konstruktionismen, betraktar tingen som konstruktioner av aktörerna uppfattning. Den 

kunskapsteoretiska betydelsen som också benämns epistemologi, är läran om hur kunskap, 

hur den kan nås genom världen och vad kunskap egentligen är. Den baserar sig på att 

studieobjekten själva är kunskapen. Livsvärld blir således ett begrepp med en djup tolkande 

förståelse av ”en vetenskap som eftersträvar en förståelse av social handling i syfte att 

komma fram till en kausal förklaring till handlingars förlopp och effekter” (Bryman, 2011. s. 

32). Livsvärld kan ses som en subjektiv värld som är ens egen upplevelse i den kontexten. 

Människan är en nödvändig aktör genom att upplevelsen är det som tolkas. Bengtsson (2005) 

diskuterar den sammanflätning som sker mellan epistemologi och ontologi som har stor 

betydelse för fenomenologin. Kunskap behövs för att kunna ”se” tingen, resonera och 

reflektera för att sedan försöka tolka dess kontextuella betydelse för aktörerna. Det blir en 

sorts dialog av resonerande för att förstå de handlingar som utspelar sig. Det finns en viss 

inspiration från hermeneutiken i detta tänkande och resonerande, vilket även Bengtsson 

(2005) påpekar. 

    Fenomenologin mynnar ut i ett tänkande om att ”kunna återföra hela vårt förgivettagna 

erfarenhetsvärld på ett rent och absolut medvetande, på den absoluta egensfären” 

(Bengtsson, 2005. s. 13). Vilket kan tolkas som att vi skall vänta med att göra en tolkning 

innan vi har den rätta kunskapen om den framträdande handling som utspelar sig. Vi 

behöver då pröva vår egen tankekonstruktion i studieobjektens egen livsvärld för att på så 

sätt försöka få en förståelse för deras agerande.  

    Det förståelseinriktade synsättet som fenomenologin har, skulle i den här studien 

förbättras genom att förstå vad som sker vid inkludering respektive exkludering genom 
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bland annat Wengers (1998) teori om betydelsen sociala gemenskaper, men även andra 

teorier och artiklar bidrar till att förstå betydelsen av de inkluderande och exkluderande 

aspekterna. Tolkning och förståelse av de beteenden och arbetssätt som visar sig i 

gruppdynamikens kraft.     

Urval 

Ett målinriktat urval sker enligt Bryman (2011) för att välja ut ett fall eller deltagare på grund 

av dess anknytning till studiens syfte. Det är alltså inget sannolikhetsurval och går således 

inte att generalisera till någon population. Det målinriktade urvalet vill visa en viss social 

företeelse och behöver för studien använda sig av specifika grupper eller deltagare för att 

kunna uppnå det aktuella syftet. Samtidigt nyttjas ”principen om maximal variation” 

(Hartman, 2004. s. 286) genom att använd en bredd i urvalet på så sätt att respondenterna 

representerar olika nivåer av lärandet. Bredden bestod i att både lärare från särskolan till 

lärare som undervisar i de yngre åren upp till lärare i gymnasieskolan tillfrågades för 

deltagande i undersökningen. Detta syftade till en bredd i förståelsen för att beskriva 

lärarnas upplevelser i fråga om inkludering respektive inkludering. ”Tanken är att detta 

skall ge oss en bättre bild av hur olika människor ser på en viss situation, vilket kan ge oss en 

bättre uppfattning om själva situationen” (Hartman, 2004. s. 286). För att uppnå studiens 

syfte och få fram ett bra resultat genomfördes sex intervjuer där både manliga och kvinnliga 

lärare deltog.  

    Ett problem med urvalet av intervjupersoner kan vara att det finns en tendens att 

respondenterna blir för ”vanliga”, så att de ”ovanliga” respondenterna inte får frågan om ett 

deltagande (Trost, 2005). Detta sker oftast genom användningen av bekvämlighetsurval just i 

syfte att använda de ”vanliga” deltagarna. Variation är bra, däremot skall respondenterna 

befinna sig inom den i förväg planerade ”urvalsramen”. Det vill säga, en förbestämd ram för 

att besvara det efterfrågade syftet. Hartman (2004) diskuterar den kunskap som efterfrågas 

för syftets relevans och att det har betydelse för det urval som görs. Det finns delar som 

påverkar urvalet genom hur det, till exempel, praktiskt skall gå att genomföra, men även 

behovet av att ha en viss kännedom om de tilltänkta respondenterna för att genom det 

kunna genomföra ett tänkt urval. 

 

Urvalet i denna studie är lärare som arbetar i klassrumsundervisning. Den vänder sig inte till 

speciallärarna eller specialpedagoger eftersom syfte var att studera lärarnas situation på 

plats. De deltagande lärarna representerade de olika utbildningsnivåerna som eleverna 

genomgår – så kallad lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Men även 

klasslärare som undervisar i de särskilda undervisningsgrupperna också inom de olika 

utbildningsnivåerna – så kallad särskolan för låg-, mellan-, högstadiet – och en speciell klass 

för barn med diagnoser eller andra problem. Lärarna kom från 5 olika skolor av vilka en är 

en byaskola med få elever där de bedrivs åldersblandad undervisning. En är en större 

högstadieskola, en är en mindre högstadieskola, en är en mindre gymnasieskola och den 

sista är en större skola årskurs 1-6. Fyra kvinnor och två män deltog. Det gjorde att urvalet 
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visade på en bra bredd i och med lärarnas olika undervisning på olika nivåer och i olika 

gruppkonstellationer, i olika skolor i olika storlekar. Detta har således genererat en variation 

som kan ha betydelse för studien. Urvalet av dessa lärare ansågs viktiga för att kunna förstå 

hur de upplevde aspekter av inkludering respektive exkludering och förbättras således 

genom dess urvalsbredd. Nedan redovisas respondenterna.  

Respondent 1: Manlig lärare i åldersblandad lågstadieklass som nyss övertagit en mycket 

besvärlig klass där fyra av 13 elever hade en funktionsnedsättning. Arbetade på en mindre 

byaskola årskurs 1-3.  

Respondent 2: Kvinnlig lärare, vidareutbildad inom specialpedagogik och i undervisning för 

elever med intellektuella svårigheter, som arbetade delvis i en särskild undervisningsgrupp 

och delvis i särskolan i högstadiet på en stor skola. 

Respondent 3: Manlig lärare, vidareutbildad i undervisning för elever med intellektuella 

svårigheter, som arbetade i en särskild undervisningsgrupp där elever med företrädesvis 

ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i högstadiet på en stor skola. 

Respondent 4: Kvinnlig lärare, vidareutbildad inom särskolans område, som arbetade i 

särskolan – låg- och mellanstadiet. 

Respondent 5: Kvinnlig lärare, högt vidareutbildad och förstelärare på gymnasiet. Undervisar 

inom Naturvetenskapliga ämnen och är mentor för en klass. Arbetade på en mindre 

gymnasieskola. 

Respondent 6: Kvinnlig lärare som arbetade som ämneslärare inom matematik i mellanstadiet 

och delvis högstadiet på mindre skola, men som också var mentor för en klass.  

Datainsamlingsmetod 

Intervju är den metod som används mest inom kvalitativ ansats (Bryman, 2011; Hartman, 

2004; Ryen, 2004; Trost, 2005). Den lämpar sig bäst om fallet är att ta reda på bland annat 

uppfattningar och åsikter (Denscombe, 2009; Krag Jacobsen, 1993). Det är också den metod 

som har använts i denna studie för att uppnå det förutbestämda syftet. Det vill säga, att ta 

reda på de uppfattningar eller de upplevelser lärarna har. En intervju kan tyckas vara en 

enkel metod att använda vilket också kan motivera den datainsamlingsmetoden för forskare. 

Men intervju är mer än en konversation mellan två personer (Denscombe, 2009; Ryen, 2004). 

Den behöver underbyggas med förinhämtad kunskap och fakta och gärna innehålla en rad 

antaganden om den situation som avses undersökas (Denscombe, 2009). Ett samtycke till 

deltagande behöver inhämtas, den intervjuade personens ord dokumenteras genom 

nedtecknande och behöver acceptera att så sker. Vidare är det oftast forskaren som styr 

konversationen genom att ställa frågorna och med det också bestämmer den riktning som 

frågorna skall ta. Till detta är det viktigt att i förväg ha planerat en intervjuguide som hjälper 

studien att få sina frågor besvarade (Bryman, 2011; Hartman, 2004; Krag Jacobsen, 1993). En 

intervju kan anses vara en process eller en produkt som genereras där ”talet är en handling 

och citatet är ett objekt” (Krag Jacobsen, 1993). En intervjuguide kan således se till att de 

avsedda teman som skall avhandlas, blir lika för de intervjuade personerna och att detta 

även nedtecknas, så att det genom detta går att skönja vissa återkommande begrepp och citat 
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mellan de intervjuade personerna. De intervjuade lärarna fick således samma frågor, i 

samma ordningsföljd för att genom detta, se till så det blir relevant för studien. En 

intervjuguide förbereddes därför inför intervjun.  

    Genom syftet att få fram lärarnas upplevelser, men ändå ha vissa styrda teman genom en 

intervjuguide, var en semistrukturerad intervju med öppna frågor lämplig. Där fanns 

möjlighet att vara flexibel i frågornas upplägg och ordningsföljd, men även en möjlighet att 

få respondenterna att utveckla sina tankar kring det efterfrågade (Bryman, 2011; Denscombe, 

2009). En viss ”glidning” kan dock skönjas mellan semistrukturerad och ostrukturerade 

intervjuer där ostrukturerade mer betonar den ”intervjuades tankar” (Descombe, 2009). Det 

gör att den här datainsamlingsmetoden med semistrukturerad intervju också fick inslag av 

en ostrukturerad form där möjligheten fanns att låta respondenterna få använda sina egna 

ord och att dessutom få möjligheten till att vidareutveckla sina egna tankar kring fenomenet 

i fråga. Slutsatsen blev semistrukturerade intervjuer med inslag av ostrukturerad form där 

öppna frågor användes. 

Instrument 

Inför den intervju som genomfördes med lärarna, så laddades en applikation (app) ner till 

mobiltelefonen för att sedan lättare kunna lyssna av de insamlade rösterna från 

inspelningen. Användandet av en inspelningsteknik görs för att inte störa intervjun på något 

sätt, men även för att det finns begränsningar i att hinna med att anteckna (Ryen, 2004). 

Mycket information går genom detta att få med. Däremot kompletterades de inspelade 

intervjuerna med anteckningar för att förtydliga vissa begrepp och för att eventuellt se ett 

mönster. Till detta användes penna och papper. Fördelen med inspelningen ligger i att 

transkriberingen av intervjuerna på så sätt förenklas (Bryman, 2011). En inspelning går att 

spela upp flera gånger och med det så missas ingen information och citat av vad som 

verkligen sagts är lättare att citera på rätt sätt.  

    Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide. En intervjuguide hjälper till att hålla den 

struktur och ”ram” som undersökningen utgår ifrån (Bryman, 2011; Ryen, 2004). Den 

innehöll några få styrda frågor för att sedan ge respondenterna möjlighet att ”tala fritt”. De 

styrda frågorna hjälpte till att få in samtalet mot det syfte denna undersökning hade. Det 

hjälper således till att undvika information som inte är viktig för studien (Hartman, 2004). 

Om samtalet avstannade, så gavs några uppföljningsfrågor såsom ”Hur tänker du/ni kring 

det?” eller ” Har du möjlighet att förklara lite mer vad du/ni menar?” som kan hjälpa 

respondenten att förmedla det ”tänkta”. Samtalet avstannade ibland, så 

uppföljningsfrågorna var till god hjälp. Uppföljningsfrågor har ett bra syfte i och med att 

dessa frågor kan uppmuntra utan att styra vidare samtal (Bryman, 2011).  

Procedur 

Denna undersökning påbörjades genom intresset för elever i behov av stöd som, enligt 

Skolverket (2013) och Tufvesson (2015), skulle få möjlighet att få tillbringa sin undervisning 

tillsammans med de andra eleverna och inte behöva genomföra sin undervisning i ett annat 
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rum. Detta bland annat för att inte känna ett utanförskap med de andra eleverna i sin 

hemklass. Av den anledningen inriktades undersökningen mot inkludering och exkludering 

av elever där syftet blev att beskriva dessa två begrepps användning.  

    Den ansats för studien valdes genom det undersökande syftets relevans, det vill säga 

lärarnas upplevelser av inkludering respektive exkludering, varför det föll på 

fenomenologins område. Undersökning valde att bara ta inspiration från denna ansats, då 

den annars ansågs bli för djup för studien. För övrigt passade den ansatsen väl då det var 

lärarnas livsvärld som var i fokus.  

    Intervjuerna genomfördes företrädesvis i lärarnas skolor och i deras hemklassrum utom 

två stycken som genomfördes i deras hemmiljö. Inför intervjun hade en ”app” laddats ner 

för att spela in intervjun i syfte att inte störa respondenten. Kort information framfördes i 

vad denna undersökning hade för problemområde och syfte, men även de etiska frågorna 

gällande bland annat dess frivillighet för deltagande, informerades om innan själva intervjun 

startade. Själva intervjun tog omkring en halvtimme till 45 minuter beroende på hur mycket 

lärarna ville förmedla, men vid vissa intervjuer uppstod vissa mer utvecklande samtal 

mellan intervjuaren och respondenten som bidrog till att tiden utökades till mer än en 

timme. Efter intervjun fick respondenten en trisslott som tack för medverkan.  

Analysmetod 

För att uppnå studiens syfte att beskriva ett fenomen i en social kontext där upplevelsen är 

det som vill belysas, så kan det insamlade materialet bearbetas och analyseras på olika sätt. 

De flesta kvalitativa forskare anser att det finns ett visst strukturellt mönster som inbegriper 

fem olika steg som är bra att följa (Descombe, 2009). De består av att först förbereda data, 

sedan bli förtrogen med de data som insamlats. Efter det skall data tolkas genom att till 

exempel utveckla koder, se vissa återkommande begrepp eller kategorisera data. Detta skall 

sedan verifieras på något sätt och presenteras i rapporten. Det är viktigt att forskaren 

grundar sina antaganden i analyserna och drar slutsatser utifrån detta genom en noggrann 

läsning av det insamlade materialet. En subjektiv bedömning skall undvikas och fördomar är 

något som inte har något att göra i en analys. Hartman (2004) beskriver den kvalitativa 

undersökningen som en metod som måste följa vissa regler och ”i den meningen att om 

någon frågar varför vi gör undersökningen på ett visst sätt, så skall vi kunna rättfärdiga 

uppläggningen av undersökningen” (s. 275). Det betyder att alla beslut avseende vilka 

metoder som används skall kunna bottna i någon form av kunskap i varför en viss metod 

anammats till studien.  

    Denna studies analys inspireras av den analytiska induktionen med dess tillvägagångssätt 

att försöka få fram generella förklaringar till vissa företeelser (Bryman, 2011). Det är en 

ytterst noggrann metod där analysarbetet görs för att hitta liknande teman. Ett enda 

avvikande fall gör att hela analysarbetet behöver göras om. Den inbegriper även ett 

grundande i att inte påbörja analysfasen innan allt material samlats in, vilket var avsikten 

med denna studie. Analytisk induktion har även som utgångspunkt att besvara ett 

antagande eller en frågeställning, men det är inte heller syftet för denna analys då syftet är 
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att beskriva en livsvärld, en verklighet för studieobjekten. Av den anledningen kommer 

denna studie endast att ta inspiration av den metoden och nyttja dess tänkta sätt. Studien har 

även tagit inspiration från den tematiska analysen genom dess sätt att försöka sortera och 

leta vissa återkommande teman eller begrepp från det insamlade materialet (Bryman, 2011).     

Undersökningen har ett induktivt förhållningssätt, där teorin inte har varit utgångspunkten 

även om det finns teorier som hjälp till tolkning och analys för förståelse av fenomenet. Ett 

analysarbete är en fråga om att läsa det insamlade materialet flera gånger, tolka och 

analysera (Bryman, 2011; Descombe, 2009). Detta genomförs i flera steg och förväntas pendla 

fram och tillbaka i vad som framkommer. Det behöver göras överväganden i vad som skall 

tas med och vad som inte har någon betydelse för studien. Allt detta gör att analysen görs i 

flera omgångar och pågår under hela skrivandet av studien.       

Etiskt ställningstagande 

Vid all forskning behöver etiska aspekter diskuteras (Bryman, 2011; Descombe, 2009, Ryen, 

2004; Trost, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). Etik, har vi och vet om det och kan sägas vara en 

form av teori på den moraliska delen (Vetenskapsrådet, 2011). Moral är det som visar sig i en 

persons handlingar och beteenden mot andra människor. Moralen är således något som kan 

vara svårt att påverka medan etik är något som kan ha skrivits ner och blivit en lag. Etik är 

alltså mycket viktig att ta hänsyn till. I en forskningsstudie är det många gånger levande 

varelser såsom människor eller djur som deltar varför det är viktigt att veta vad som får 

göras, vad som är rimligt och vad som är lagligt. De etiska aspekterna återkommer 

genomgående i hela studien (Ryen, 2004). I början av undersökningen genom att få deltagare 

till studien med det genom att informera om vad som avses undersökas, vilken betydelse 

respondenten har i den och dess frivillighet i deltagandet. Det kallas informationskravet och 

informerat samtycke. Vidare behövs de aktuella respondenterna skyddas via konfidentialitet, så 

att inte personliga, privata uppgifter kommer ut till allmänheten. Likaså finns ett 

nyttjandekrav som har till syfte att inte de insamlade uppgifterna sprids vidare utan enbart 

kommer att användas för den tänkta studien. Dessa fyra huvudkrav är något som 

Vetenskapsrådet (2011) har sammanställt i sin rapport och som en forskare ska hålla sig till. 

Det är också något som kommer att följas i denna studie. Information kommer att ges till alla 

deltagare innan beslut tas om deltagande. Därefter kommer de att få ge ett skriftligt eller 

muntligt samtycke till deltagande. Information om deras konfidentialitet kommer att delges. 

Syftet för studien är inte att samla in personuppgifter eftersom det enda som avses studeras 

är deras upplevelser av inkluderande respektive exkluderande undervisning. De kommer 

även att informeras om att det insamlade materialet inte kommer att vidarebefordras eller på 

annat sätt spridas vidare. Deltagarna kommer att få möjlighet att få ta del av hela studien då 

den är helt klar, om intresse finns för det.  

 

Tillförlitlighet  

I kvalitativ forskning, så är frågorna om reliabilitet och validitet svåra att besvara (Bryman, 

2011; Descombe, 2009). Huruvida dessa begrepp är relevanta för den ansatsen diskuteras 
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bland forskare inom kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). Andra begrepp används 

istället såsom tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet delar Bryman (2011) in i fyra delar – 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, objektivitet. Hur pass trovärdig en studie i en 

kvalitativ ansats är kan diskuteras då det skall vara möjligt att replikera studien där syftet 

oftast är att studera något i en social kontext (Descombe, 2009). Trovärdigheten eller den 

interna validiteten som den också kan kallas, kan istället försöka säkerställas genom att det 

finns en god överensstämmelse mellan de antaganden som forskaren gör och det insamlade 

materialet där också forskarens egna observationer spelar in (Bryman, 2011). För denna 

studie fanns en målsättning att försöka finna denna överensstämmelse och på så sätt 

säkerställa tillförlitligheten så gott det går i denna specifika sociala kontext. Den externa 

validiteten eller överförbarheten är svår att genomföra då den skall kunna generaliseras till 

andra sociala situationer. Varje socialt sammanhang är en unik föreställning även här, men 

det skulle ändå kunna gå att till viss del dra vissa likartade slutsatser då det finns vissa 

likartade begrepp såsom inkludering och exkludering. Pålitligheten eller reliabiliteten anser 

Bryman (2011) att vi skall se studien utifrån ett granskande perspektiv.  Detta gör att vi skall 

ta hjälp av andra forskare för att säkerställa det, vilket oftast inte görs på grund av tidsbrist 

och tillgång till andra forskare eller studenter. Objektiviteten är något som behöver försöka 

göras, men som är mycket svårt att genomföra. Nästan ingen kvalitativ forskning är objektiv 

utan det finns hela tiden aspekter av subjektivitet (Bryman, 2011; Descombe, 2009). Däremot 

finns det en tanke om att visa att inga personliga värderingar kommer att påverka det 

framkomna resultatet.  

Metoddiskussion 

Inspirationen från den fenomenologiska ansatsen, som ansågs mest lämplig för denna 

undersökning, kommer att hjälpa till att få fram de upplevelser som avses beskriva 

fenomenet. En annan ansats hade inte kunnat beskriva de upplevelser lärarna har angående 

inkludering och exkludering. Fenomenologin är komplex med flera olika inriktningar vilket 

gör det svårt att finna en väg utan här valdes istället att ta inspiration från den ansatsen. 

Fenomenologins styrkor som till exempel den ”inbyggda respekten för människor” 

(Descombe, 2009. s. 120) och möjligheten att ”beskriva erfarenheter på ett sätt som är direkt 

tillgängligt och intressant för många olika läsare” (Descombe, 2009. s. 121) har gjort att den 

ansatsen passat studiens syfte. Som alltid finns det vissa nackdelar med denna ansats, till 

exempel är svårigheten att generalisera genom dess svårighet att beskriva en specifik 

företeelse (Descombe, 2009). Det hör ihop med tillförlitligheten i studien som då inte blir så 

hög, vilket oftast är fallet i kvalitativa studier (Bryman, 2011; Descombe, 2009). 

    Urvalet till studien har anpassats så att möjlighet funnits att få en bredd. Detta skedde 

genom att använda lärare från flera olika nivåer eller stadier i skolan, men också genom att 

ta del av de lärare som arbetar i de ”särskilda undervisningsgrupper”. Det gör att studiens 

syfte att beskriva inkludering och exkluderings arbetssätt möjliggör en bredare förståelse för 

fenomenet. 
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    Användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod anses motsvara de krav för att få 

fram resultatet. Vid en intervjusituation sker en interaktion mellan två aktörer – den 

intervjuade och intervjuaren (Trost, 2005). Det blir en form av kommunikativ process där 

intervjuaren har till syfte att styra samtalet. Frågorna som ställs utifrån den framtagna 

intervjuguiden, har till syfte att få fram upplevelserna från lärarnas perspektiv, varför en 

sådan datainsamlingsmetod passar mycket bra.  

 

Intervjuer är sociala händelser som bygger på ömsesidigt deltagande observation 

oberoende av vad som är temat för intervjun. Intervjun kan därför inte ses isolerande 

från det sammanhang inom vilket de uppstår. Den sociala kontexten är därmed av 

stor betydelse för förståelsen av de data som kommer fram i en intervjusituation 

 

(Ryen, 2004. s. 102)   

 

De kvalitativa intervjuerna är däremot en speglig av det sunda förnuftet och kan ibland 

anses vara mindre vetenskaplig (Ryen, 2004). Men den frågan är något som diskuteras bland 

flertalet forskare (Bryman, 2011). Ett självständigt arbete som denna studie, skall försöka 

efterlikna en vetenskaplig studie, men då den kvalitativa ansatsen har den inriktningen av 

att mer förstå ett fenomen i en social kontext, så är intervjuer ett riktigt val. En annan metod 

som till exempel observationer hade inte kunnat förmedla de uppfattningar och upplevelser 

som avses däremot hade den kunnat komplettera studien för att med det förtydliga det som 

sägs i intervjuerna. Den begränsning som finns i observationer är att deltagarna blir 

påverkade av forskaren och därmed kan det avsedda syftet gå förlorat (Bryman, 2011).  

Enkäter hade varit en möjlighet, men den metoden har en begränsning i att det inte är 

möjligt för intervjuaren att kunna se respondenten, där en personlig intervju kan ge 

möjlighet att vidareutveckla frågorna något för att om möjligt se något framträdande 

mönster (Krag Jacobsen, 1993). Vissa frågeställningar är inte heller möjliga att få svar på 

genom varken enkäter eller observation. Här framkommer igen syftet med studien att få 

fram upplevelserna och det blir svårt med de datainsamlingsmetoderna.  
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Resultat  

För denna studies syfte, att beskriva lärares upplevelser av inkludering respektive 

exkludering, så genomfördes intervjuer av lärare från olika nivåer i grundskolan, men också 

från gymnasieskolan. För att bredda studiens syfte, så tillfrågades även lärare från särskilda 

undervisningsgrupper om de ville delta. Även dessa undervisade på olika nivåer i 

grundskolan. Totalt antal deltagande lärare blev således sex stycken. Dessa var jämnt 

fördelade – tre från särskilda undervisningsgrupper och tre från ”vanliga” klasser. Både män 

och kvinnor deltog. Resultatet analyserades enligt inspiration från den analytiska 

induktionen där analysen har utgått ifrån ett försök att se om det går att få fram generella 

förklaringar till vissa företeelser (Bryman, 2011). Den har även utgått ifrån en inspiration från 

den tematiska analysmetoden, där syftet har varit att sortera data och leta efter vissa 

återkommande teman eller begrepp (Bryman, 2011). Redovisningen av resultatet redovisas 

nedan uppdelat i rubriker efter de tre huvudbegrepp som hela studien utgår ifrån och som 

vid intervjuerna återkom som teman – inkludering, exkludering, social gemenskap. Det 

närbesläktade begreppet ”lika villkor”, hamnar under inkludering och det andra begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd” hamnar under alla andra begrepp då det anses tillhöra alla dessa 

begrepp, men på olika sätt. Uppdelningen efter de tre begreppen har inte varit helt lätt 

eftersom inkludering respektive exkludering i mångt och mycket är varandras motsatsord. 

Det betyder att då ena ordet nämns, så finns det andra med i bakgrunden. Det påverkar 

således även begreppet ”social gemenskap” som får inslag av inkludering- och 

exkluderingsbegreppet. Det gör att en viss flexibilitet finns under begreppen. Det hela utgår 

dock efter respondenternas ”livsvärld”, det vill säga, deras upplevelser av det studerade 

fenomenet ”inkludering” och ”exkludering” har en fenomenologisk inspirationsgrund och det 

är deras egna tolkningar som avses här och som nedan redovisas.      

Inkludering 

Den redan nedtecknade begreppsdiskussionen angående inkludering, fylldes på här då 

lärarnas upplevelser av det begreppet efterfrågades. Alla lärare sa ”delaktighet”. Alla lärare 

ansåg att delaktig var man oavsett om eleven befann sig i klassrummet eller i annat rum. Det 

utmynnade hellre i hur de var delaktiga och om de själva ansåg de var delaktiga. En lärare 

ansåg att besvärliga och stökiga elever kunde vara mer inkluderade i klassrummet än en 

blyg och tyst flicka som inte ”syntes”. Detta var något som flera andra lärare också sa.  

 

När man inte ser dem… Det finns ju elever som tar mer plats än andra elever. De 

störande eleverna har en förmåga att synas…jämfört med de som inte syns. De 

eleverna är inkluderade. Verkligen! Så det gäller att få fram alla, att se alla… 

 

(Respondent 1) 
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En annan lärare ansåg att inkludering utgår ifrån tre delar - ”kunskap, det sociala och det 

rumsliga”. Alla aspekter behöver vara med för att det skall anses vara en inkludering. Har 

du inte det ena av dessa aspekter, så är du inte inkluderad. Läraren ville också betona att det 

också betyder, för henne, att ”alla är med från början”. 

 

Att få höra till. Att vara medräknad, alltså ... från start. Inte som ett tillägg. Åh, vad 

ni får vara med ... Det är inte inkludering för mig. Till exempel om vi har en 

”utedag”, då skall alla vara med. Att man skall vara medräknad från början. Det är 

inkludering för mig. Alla skall vara med och hur ska vi göra för att alla skall vara 

med. Hur skall vi göra för att alla skall lyckas med det här. Planeringen ska utgå ifrån 

att alla ska vara med och inte att man har en planering och så ser man att det inte 

passar för alla…det är inte inkludering. Alla skall vara medräknade.  

 

(Respondent 4) 

 

Det skulle då kunna anses att två av aspekterna ovan är uppfyllda (rumsliga och 

kunskapen), men det ”sociala” saknas och det behöver också vara uppfyllt för ”att få vara 

med”. Det kan också vara så att eleven är delaktig i gemenskapen, men finns inte i 

klassrummet, då saknas det ”rumsliga”. Samma gäller ”kunskapen”. Finns inte förmågan till 

att ta in kunskapen, så behöver den eleven få hjälp, så att kunskapen också finns. En 

anpassning av något slag eller stöd. Läraren påtalade att alla tre delar behöver vara med för 

att en inkludering skall vara uppfylld. Men att ”ses”, att någon ser att eleven kommer och 

bjuds in i gemenskapen är något som flera lärare var överens om. 

 

Att arbeta inkluderande…Kommer en elev för sent till lektionen…vilket absolut kan 

ske och är helt okej, så behöver jag visa att jag ”sett” att eleven kommit och jag ser 

alltid till att jag säger ”Vad roligt att du kom. Sätt dig ner och plocka upp boken, så 

förklarar jag mer senare efter lektionen”.  

(Respondent 5) 

 

Kommer en elev senare, så finns alltid en känsla av utanförskap och att inte tillhöra 

gemenskapen. Därför är det viktigt att visa att vi lärare har sett att de har kommit, ansåg 

läraren. Inkludering kan även vara att få dela en upplevelse med någon eller några. Känna 

att de tillhör gemenskapen. 

 

Alla skall känna att de är med på ”tåget”. De ska...jag tycker de ska känna att ”jag är 

också med på det här”. Jag tänker att…alla skall vara med. Jag tänker att man 

deltar…att man delar en sorts upplevelse. Så tänker jag… 

(Respondent 2) 

 

Lärarna påtalade även att en inkludering som inte fungerar, blir då istället en exkludering.  
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Inkludering…Oj. Jag tänker det är ett ganska missbrukat ord. En grabb som var och 

hälsade på här och skulle se om han skulle börja här. Han var inkluderad i klassen, 

med assistent, var i klassen och allt så. Men han var otroligt exkluderad fastän han 

skulle vara inkluderad i klassen enligt det som var.  

(Respondent 3) 

 

Den sociala inkluderingen var något som flera lärare nämnde som en inkluderingsaspekt. 

Det hör samman med en delaktighet i gruppen. Att se styrkorna istället för svårigheterna och 

försöka hitta ”förenande aspekter”. En lärare arbetade mycket med inkluderande 

undervisning genom att jobba med gruppsammansättningarna. 

 

Jag styr arbetsgrupperna till 100% när vi har gruppuppgifter. Jag sätter samman 

grupperna utifrån olika förutsättningar för att de skall lära sig samarbeta. Alla 

människor har olika styrkor. Alla har en…Man har alltid en tillgång hos alla 

individer i gruppen. Dom där tillgångarna varierar bara med uppgiften. Grupperna 

byts alltid inför olika uppgifter för att alla skall lära sig. Det har en annan uppgift 

också….För att undvika utanförskap.   

 

(Respondent 5) 

 

En annan lärare ansåg att inkludering och inkluderande undervisning betydde att  

 

Alla skall vara med – på rätt nivå. Att få dela upplevelsen. Det betyder att elever som 

inte ”passar” i klassen av olika orsaker, behöver få tillgång till undervisningen på 

annat sätt. De kan vara med i en klass, men vara utanför där, eftersom de inte klarar 

av att vara i en sån stor klass eller inte är på den nivån som klassen är på. 

Inkluderingen behöver då kanske anpassas genom att ”plocka ut” den eleven till en 

mindre grupp för att de ska få undervisning på rätt nivå. 

(Respondent 3)  

 

Men en lärare från en särskild undervisningsgrupp där eleverna har intellektuella 

funktionsnedsättningar, tycker att tillhöra en ”speciell” klass gör att hon jobbar med 

inkludering på ett annat sätt. Hon ville att de andra eleverna på skolan skulle komma in till 

dem, just för att kunna styra lite över vad som händer. Att ”inkludera” de andra eleverna på 

skolan till deras undervisningsgrupp. Dessa ”speciella” barn är lätt offer för mobbing på 

grund av deras olikheter, så för att undvika de problemen och istället få se hur ”de är”, så 

bjöd hon in dem i klassrummet och fick istället en inkludering av den speciella klassen på ett 

annorlunda sätt. Eleverna i skolan såg att de var annorlunda, men tyckte inte att de spelade 

någon roll. Eleverna i den speciella undervisningsgruppen sågs för vad de var och var med 
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de andra eleverna på rasterna. Hon kunde se en skillnad om det kom elever från andra 

skolor, i hur de eleverna betedde sig mot dessa elever.  

 

Att visa vad VI kan (särskolan) genom skolbal, teater. Nog är vi en särskild grupp, 

men vi försöker ta plats på skolan. Vi bjuder in andra elever, andra klasser till vår 

klass och på så sätt inkluderas vi i skolan. 

(Respondent 4) 

 

Men sammantaget hävdar alla lärare att inkludering är att vara delaktig i en gemenskap och 

att ”ses”. De betonar också att alla skall få undervisning på deras egen nivå. Det var också 

alla lärare överens om då frågan om vad ”lika villkor” betydde för dom. Undervisning på 

”rätt nivå” utifrån deras förutsättningar.  

 

Du skall ha möjlighet att nå lika långt. Däremot är det ju annat som…sätter käppar i 

hjulen. Svårt att uppnå. Vissa är ju på en helt annan nivå…och då menar jag både 

uppåt och nedåt. Det är ju oftast lättare att anpassa nivån uppåt än nivån neråt. För 

skall du ha någon sorts genomgång så…är du ju ganska säker eller ganska medveten 

om…att de här som ligger på en lägre nivå, inte riktigt greppar det man säger. Då 

kan man behöva gå till den eleven senare för att ha en genomgång för den sen. 

 

(Respondent 6) 

 

Vilket även en annan lärare ansåg att undervisning på lika villkor gällde. 

 

Undervisning på lika villkor…Hmm…Att få möjlighet att alla skall få möjlighet till 

undervisning på lika villkor tror jag inte går att få till 100%. Alla är olika individer, 

olika personligheter, är bra på olika saker och behöver hjälp med olika saker… 

 

(Respondent 2) 

 

Flera lärare är överens om att undervisning på lika villkor, inte är möjligt, men att de 

försöker anpassa sig så gott det går till rådande förutsättningar. 

 

Undervisning på lika villkor tänker jag att vi på nått sätt hittar arbetssätt och 

lärandeformer och allt sånt där som passar olika elever. Alltså man har både styrkor 

och svagheter […]och där…att alla skall få…jobba med det som är svårt och alla 

behöver briljera någon gång också och känna att det här fixar jag. Så tänker jag. 

Rättvist är inte att alla skall plugga glosor i tio minuter utan att alla på nått vis får 

den hjälp de behöver. Den som har större svårigheter skall få mer hjälp än den som 

inte behöver det. Det är rättvist tycker jag. 

(Respondent 3) 
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Sammanfattningsvis visar det att de flesta lärare är överens om att undervisning på lika 

villkor är oerhört svårt att uppnå utifrån de förutsättningar som finns. Däremot finns det 

flera liknande uppfattningar vad gäller inkludering. Lärarna är överens om att inkludering 

inte behöver betyda att eleven ska befinna sig i klassrummet. Det går lika bra att vara 

inkluderad utanför klassrummet i eget rum eller i annat klassrum. Delaktighet är något som 

alla är överens om istället. Det begreppet ”ersätter” mer eller mindre ordet ”inkludering 

enligt lärarnas upplevelser. 

Exkludering 

Exkludering är ett motsatsord till inkluderad. Är inte eleven inkluderad, så är den 

exkluderad. Det finns inte något mellanting. Exkluderad är att inte vara med i delaktigheten, 

gemenskapen.  

 

Att vara sär-skild. Tja…Att ingen räknar med en. Att man inte ser de förmågor och 

bidrag…ser inte deras förmågor och styrkor…Man ser inte det som förenar utan det 

som skiljer en åt. En inkludering som inte fungerar blir en exkludering. 

  

(Respondent 4) 

 

Vilket var något liknande en annan lärare upplevde att begreppet exkludering betyder för 

honom.  

 

Exkludering tänker jag att då en lärare tänker att…oj, den här eleven kan vi inte nå. 

Vi får skicka han till ”spesen” (speciell undervisningsgrupp). Jag tycker det är 

lärarens uppgift att försöka nå alla elever även om det finns elever med problem.   

 

(Respondent 3) 

 

Exkludering betydde för flera lärare ”per tillfälle”. En elev kunde vara inkluderad i det 

mesta, men det kunde finnas tillfällen då den eleven var utanför och således exkluderad. 

Men bara vid just det tillfället. Andra aspekter som kunde vara exkluderande var om någon 

varit sjuk en längre tid eller kanske bara varit frånvarande en tid och med det sedan har 

svårt att komma tillbaka till klassen. Speciellt om det gällde den psykiska hälsan. Då är 

allting så känsligt, så ett försiktigt närmande till en återanpassning till delaktigheten 

anammades av denna lärare. 

 

Jag har ingen skolk på mina lektioner, men däremot sjukfrånvaro. Det är psykiska 

problem…Då får man försöka få tillbaka dom på något sätt. Jag brukar ringa…men 

ibland har det gått så långt att jag har bett en klasskompis skicka ett sms eller så…och 

det brukar funka... 

(Respondent 5) 
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Exkludering kan således bero på kortare eller längre tids sjukdom och med det försvinner 

delaktigheten i gemenskapen. Delaktigheten till gemenskapen kan också försvinna genom 

att lärarna särbehandlar en elev hela tiden. 

 

Exkludering för mig är att ta ut samma person hela, hela tiden och aldrig få, 

alltså…en speciallärare eller specialpedagog tar ut samma person varenda lektion och 

bara den. Det känns ju inte riktigt bra…Men det är exkludering för mig. Då har jag 

min undervisning för klassen här också har dom har en annan undervisning för den 

personen. Men jag har en elev som plockas ut ofta. Men då brukar vi försöka variera 

att andra, olika elever för varje gång, följer med. Då får de istället jobba i lite mindre 

grupp. Det är många som vill följa med. Då tycker jag inte att eleven tappar 

gemenskapen.  

(Respondent 6) 

 

Skolan har en press på sig att räcka till för eleverna, vilket kan göra det svårt att se till att alla 

elever tillgodogör sig undervisningen. En lärare tyckte att det var svårt med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Denna lärare arbetade i en åldersblandad klass i lågstadiet. Han 

ansåg att det var svårt att ”få med” eleven. Den eleven hade, på grund av sin diagnos, svårt 

nästintill omöjligt, att följa med på genomgångar där text skrevs på tavlan. Läraren fick alltid 

behandla den eleven särskilt och gå till den eleven senare och förklara vad som skulle göras 

och hjälpa till att ljuda av texten. 

 

Det är ju det …vi har ju barn hära med diagnoser…Vi blir ju ganska…En har…Vi 

har en assistent i klassen. Det är ju väldigt bra. Men det kräver ju ganska mycket tid 

till eleven som har dyslexi. Jag hinner tyvärr inte hjälpa honom. Det finns ju andra 

problem…Stök och bråk, så…där är det ju frågan om en viss exkludering.  

 

(Respondent 1) 

 

Läraren fortsatte… 

 

Sedan har jag ett annat problem…jag har en elev som genomgått en utredning och 

har en diagnos, men vi lärare har inte fått ta del av den utredningen från föräldrarna. 

De ville inte. Så det blir en svårighet för oss att hjälpa den eleven, då vi inte vet hur 

vi skall hjälpa…Det är svårt…det blir ju exkluderande… 

 

Denna klasslärare hade en liten klass, men med många problem. Nästan 30% hade diagnoser 

och flera andra elever ”hängde på” om det blev stökigt. Det problem som den läraren hade 

med läs-och skrivsvårigheter upplevde inte de andra lärarna från klasser som var i en högre 

nivå att de hade det problemet, varför det kan anses bero på att eleven, från lågstadiet, ännu 
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inte har lärt sig koderna för språk och skrift. Exkluderingens begrepp återkommer till 

inkluderingens genom dess innebörd av att bli ”sedd” och om de ”blyga” eleverna som inte 

ses eller tar så stor plats i en klass. 

 

Exkludering för mig är att man inte ser eleven. Att de inte blir sedda. Det kan ju ske 

både medvetet eller omedvetet. Det finns ju människor som tar mer plats och andra 

som tar mindre plats i en grupp. Men jag tror att en omedveten exkludering är lättare 

med en person som inte tar så mycket plats. För man räknar inte med kommentarer 

eller aktivt deltagande. Och för att försvåra det, så har jag väldigt stor andel, speciellt 

från början som de startar hos mig, så får de arbetsuppgifter i gruppen. Till exempel 

att vara samtalsledare […]Då får de också öva det här ledarskapet och bli bättre och 

bättre. För en person som inte tar så stor plats, får ju aldrig öva upp det här 

ledarskapet. 

(Respondent 5) 

 

Men denna lärare påtalade också att för henne fanns ingen exkludering eftersom hon enbart 

arbetade inkluderande. 

 

Exkludering…Jaa…om man vill ha ett riktat resultat eller sådär…om man vill att 

inte alla ska få samma chans eller om man vill utesluta någon. Men i 

undervisning…Nej, det kan jag inte tänka mig att…jag har aldrig funderat över det. 

Jag jobbar så hårt för den här inkluderingen att det är ingenting som jag funderat 

över…att utesluta någon…  

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas en stark övertygelse att alla elever skall få vara med 

och vara inkluderade. Men att det kan vara svårt för vissa lärare eller beroende på 

situationen eller klassen. Har läraren en mycket bråkig och stökig klass, så kan det vara svårt 

att bedriva undervisning för alla och att räcka till åt alla. Det behövs extraresurser med till 

exempel elevassistenter och speciallärare/specialpedagoger för att hjälpa läraren med vissa 

elever. Om det skall ske i klassrummet, i egen annan lokal eller i en särskild 

undervisningsgrupp är något som fick anpassas efter de behov eleven har. Det kan således 

bli en viss exkludering beroende på hur det genomförs. Exkludering innefattar en form av 

”uteslutning” från gemenskapen, vilket kan ske vare sig eleven befinner sig i klassrummet 

eller utanför.  

Social gemenskap 

Möjligheten att få vara delaktig i en gemenskap för att få ta del av kunskapen, men även för 

att få delta i den sociala kontext med de demokratiska processer som utspelar sig i 

klassrummet, är något som verkar vara centralt i de flesta lärares upplevelser kring 

inkludering, exkludering och undervisning på lika villkor. Att nyttja de andra elevernas 

kunskaper för att hjälpa de varandra är till exempel något som flera lärare använde sig av.  
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Eleverna påverkas av varandra. Både positivt och negativt. Jag vet vi har en…som är 

väldigt, väldigt stolt. Han är stolt över att han gör saker hemma, han är stolt över det 

han kan och det han gör. Han är väldigt intresserad, han delar gärna med sig. Han är 

ju en jätte-tillgång i klassen. En pojk med ganska hög status ute på rasterna, plus att 

han gör det han gör. Plus att han står för det han gör. Det är inte många som gör det.  

 

(Respondent 6) 

 

De sociala gemenskaperna i inkluderande undervisning går att dra nytta av för lärarna, men 

det kan också slå fel. Läraren kan tänka ut ett sätt som skulle kunna underlätta för flera 

elever, men som inte blir rätt. Tanken att vistas i en social kontext för lärande kanske 

behöver anpassas utifrån individerna.  

 

Jag har försökt att sätta ihop grupper av de duktiga tjejer som jag har i klassen med de 

tre bråkiga, stökiga grabbarna för att försöka få grabbarna att ”snegla” lite på hur 

tjejerna gör. Men tyvärr har det inte hjälpt. De här tjejerna är lite blyga och vågar 

inte. Så det blev fel. Inte riktigt som jag har tänkt mig.  

(Respondent 1) 

 

Diskussioner i klassen i syfte att utbyta erfarenheter, tankar och funderingar kring olika 

problemområden, var också något som, lärarna använde för att få eleverna att kritiskt 

granska vissa ämnen, men också för att problematisera ämnesområdet. Det var däremot 

ingenting som användes i klasserna för de lägre åldrarna. Inte heller i de särskilda 

undervisningsgrupperna. Däremot praktiserades det mycket på de högre nivåerna av 

undervisningsklasserna.  

 

Nej, det skall inte vara tyst i ett klassrum. Man får gärna samarbeta och diskutera. 

Däremot skall diskussionerna vara inom ämnet och inte segla iväg. Vi diskuterar 

mycket! Jag tycker inte om att komma till ett klassrum och det är alldeles tyst där.  

 

(Respondent 6) 

 

Diskussioner är ett sätt att utvecklas i en social kontext. Det utvecklar individen till en 

självständigt tänkande varelse, men bidrar även till den egna självkänslans utveckling och 

stärkande av ens ”själv”. Blir det får få elever eller om eleverna har någon form av 

problematik, så kanske inte det blir så mycket diskussioner utan alla sitter med sitt 

skolarbete. Däremot finns ett annat perspektiv om det ses från en särskild 

undervisningsgrupp. Beroende på vilka elever som går där, så kanske diskussioner inte är 

något som företrädesvis används. De kanske hellre sitter för sig själv och arbetar, vilket kan 

behövas , men kan även vara en nödvändighet för de eleverna.  
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Vi har sju-åtta elever. När vi har bara fyra-fem, om någon är sjuk eller så, då tycker 

jag vi har för lite ”dynamik” i klassen. Ibland har vi tio. Det kommer två tjejer från 

nian vissa lektioner. En har en diagnos, men den andra har det inte. Men hon tycker 

väl det är skönt att komma ifrån klassen. Hon behöver det. 

(Respondent 3) 

 

Vistelse i sociala gemenskaper innehåller också ett lärande i vilka regler som gäller. Vilken 

moral och etik som gäller i samhället. Detta är något som gruppen styr över och formar 

individen efter. Läraren kan i sin roll som ledare, tydliggöra och visa vad som gäller ifråga 

om det. En lärare var mycket tydlig i vilka regler som gällde.  

 

Jag är väldigt tydlig. Jag reagerar starkt…Äh, jag vet inte om jag kan säga reagerar 

starkt, men jag är mycket tydlig att visa, jag överdriver mina kommentarer eller så 

där, om det finns några negativa kommentarer om någon elev, från någon elev, som 

inte är där. Eller kanske är där. För att visa att här pratar vi inte negativt om 

varandra. Vi använder inte negativa ord. Vi räknar med varandra. 

 

(Respondent 5) 

  

Sammanfattningsvis anser de flesta lärare att betydelsen av sociala gemenskaper är något 

som är viktigt. Det kan innefatta ett kunskapsutbyte inom olika ämnen, men även det som 

sker i den sociala kontexten. Det finns mycket moral och etik som lärs mellan eleverna, men 

även annat som kan vara både positivt och negativt. Lärarna i speciella 

undervisningsgrupper, men även den lärare som undervisar i lågstadiet, upplever att det 

kan vara svårt med en positiv ”hjälpsamhet”. Den sociala gemenskapen har således 

betydelse i vilken kontext den befinner sig. Elever i behov av särskilt stöd och elever från 

lägre nivåer behöver måhända ett mer inriktat och tydligt ledarskap istället för demokratiska 

processer där alla individer får möjlighet att delta. Alla lärare var dock för övrigt överens om 

att demokratiska processer är bra, men att det kan vara svårare att genomföra i vissa klasser.  
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Diskussion 

Inkludering, exkludering och undervisning på lika villkor 

Tänkandet om inkludering, är en process som behöver lång tid på att utvecklas. Den 

processen är påbörjad, men långtifrån avslutad. Ett helt annorlunda tänk behöver upprättas i 

samhället där det inbegriper ett accepterande och respekterande av varandras olikheter 

(Razer et al., 2013).  Inkludering är mycket bra, men vad det begreppet betyder råder det 

delade meningar om. Både från de intervjuade lärarna, men även från flertalet 

forskningsartiklar och andra artiklar (Barton, 1997; Cervin, 2016; Hansen, 2012; Lombardi & 

Woodruma, 2000; Nilholm & Göransson, 2014; Rose-Hill, 2009; Smelter et al., 1994). Barton 

(1997) diskuterar bland annat om begreppets innehåll i ”passionerad tro och värderingar” (s. 

231), men att det även innehåller val och prioriteringar. Det är något som delas av de 

medverkande lärarnas upplevelser om inkludering. De val som måste göras för att alla skall 

få ta del av undervisning på lika villkor. För att uppfylla det, så kommer en del elever i kläm 

och kan behöva exkluderas tillfälligt genom att vistas i annat klassrum och med hjälp av 

specialpedagog eller speciallärare få hjälp att ta del av undervisningen. Däremot finns en 

övertygelse bland både forskare och de intervjuade lärarna, att detta är något som behöver 

göras för att alla elever skall få möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen (Nilholm & 

Göransson, 2014; Razer et al., 2013). En exkludering av en elev kan innebära att de andra 

eleverna i klassrummet får ro för sina studier. Det finns således andra aspekter att ta i 

beaktande såsom de andra eleverna, vid en exkludering. Så att exkludering kan vara ett 

tvingande alternativ, oftast vid särskilda situationer, verkar delas av flera. Eller som en lärare 

uttryckte gällande några mycket besvärliga elever ”det kommer att bli lugnare nästa läsår, 

eftersom de eleverna går upp till annan klass och då en annan skola”.  

    Det finns också aspekter av problematik med elever som inte kan det språk som används i 

undervisningen (Guo, 2014). Hur kan de tillgodogöra sig undervisningen om de inte kan 

språket? Det kan behöva tillbringa en viss tid i ett annat klassrum för att lära sig språket, för 

att sedan komma tillbaka till klassrummet och med det undervisningen i den sociala 

kontexten. Det tenderar att innefatta en betydelse av exkluderande aspekter eller skulle det 

kunna vara en inkludering i en annan social kontext? Så begreppet inkludering tenderar att 

svänga över till det som Cervin (2014) ville påstå att det betydde, vilket var ”pedagogisk 

flexibilitet”. Det kan däremot finnas en risk att exkludera elever, om än tillfälligt. Hemphill 

et al. (2014) tog upp de samhälleliga vidare aspekterna av exkludering som är av stor 

betydelse. Om en elev exkluderas och känner utanförskap, vilket flertalet elever redan 

upplever, så finns risker med att hamna i ”fel” gäng och kriminalitet. Det visar hur viktigt 

det är att alla elever blir sedda och känner sig delaktiga i gemenskapen.  

 

Nilholm och Göransson (2014) visar på fem områden som ansågs viktiga för inkluderande 

undervisning. Bland annat möjligheterna som finns med elevers olikheter. Istället för att se 

det som problem, så skulle det kunna vara en möjligt vilket Chown & Beavan (2012) visar på 
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gällande elever med Autismspektrumstörningar. Ett annat område som Nilholm och 

Göransson (2014) tog upp var de demokratiska processer som skall ske. Frågan är om det blir 

några demokratiska processer vid en exkludering eller om det ens är möjligt att ha 

demokrati i det avseendet. Läraren behöver kanske vara en tydlig ledare och visa vad som är 

acceptabelt i klassrummet och då är det kanske svårt för en ”bråkig” elev att delta i den 

processen. Samtidigt innebär en exkludering att eleven missar de sociala regler och normer 

som det innebär att vistas och delta i en social kontext, vilket kan ha betydelse för det 

framtida livet (Gallager, 2011; Hemphill et al., 2014; Nilholm & Göransson, 2014). Den sociala 

kontexten kan däremot finnas i andra gruppkonstellationer än de som finns i klassrummet i 

den ”vanliga” klassen. Den särskilda undervisningsgruppen är även den en social kontext. 

Så då blir frågan om det verkligen är en exkludering som sker då elever i behov av särskilt 

stöd eller någon form av problematik, ”exkluderas” till ett eget rum alternativt går i en egen 

grupp med likasinnade.  

 

Gemensamt för lärarna var annars att inkluderingens mening var delaktighet. Delaktig i en 

social kontext. Begreppet exkludering innehöll en negativ klang som inte upplevdes bra för 

lärarna, då deras syfte var att jobba för en inkludering. Det framkom till viss del, likartade 

fakta från lärarnas intervjuer, men det framkom även en del olikartade upplevelser från dem. 

Då en lärare påpekade att en blyg, tyst elev kunde vara mer exkluderad än en bråkig, stökig 

elev, var det inte något som jag tänkte på. Oftast förknippas begreppet ”exkluderad” med att 

vara en besvärlig elev, men det visade sig att så inte behöver vara fallet. Istället skulle jag 

vilja påstå att flera lärare påpekade att de ”osynliga” eleverna var de som var mer 

exkluderade. Mina tankar gick hellre till att elever som var ”stökiga”, kanske hade en 

diagnos som ADHD, var de som var det stora problemet i klassrummen. I och för sig, så 

kunde det vara ett problem, men inte i en exkluderande aspekt. ADHD är annars ett problem 

som anses störande på de andra eleverna, men som även påverkar eleven själv med dess 

koncentrationssvårigheter (Danforth & Navarro, 2001; Juul, 2005; Langager, 2014; 

Michaëlsson, 2013; Nilholm, 2014; Rafalovich, 2005).  

    Barton (1997) diskuterar vidare över en exkludering kan ses av de andra eleverna som 

”någon som skiljer sig från de andra”, att vara annorlunda, att inte tillhöra ”vi” gruppen. Det 

är också en risk som lärarna behöver kalkylera med. En intressant aspekt var hur läraren på 

särskolan använde sig av olika metoder för att visa att deras grupp var speciell, men att de 

arbetade inkluderande mot skolan, för att visa vem de var. Det visar på de aspekter som 

Olsson & Martin (2012) visar hur grupparbeten kan behövas för att undvika en uppdelning 

av ”vi” och ”dem”. Det var också något som intresserade mig, hur sammansättningen för ett 

grupparbete gjordes  enligt en lärare. En helt styrd sammansättning, som ändrades inför 

varje uppgift, i syfte att skapa sammanhållning, utveckla eleverna och för att undvika 

utanförskap och med det exkludering. Just grupparbete och hur gruppsammansättningarna 

skall vara, är något som praktiseras av lärarna, men kanske få som tänker att styrning av 

gruppsammansättningar kan vara ett sätt att jobba inkluderande. Det har många gånger en 

tendens att vissa elever lätt blir uteslutna eller får tillhöra en ”exkluderad” skara av elever 
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som inte hann eller kunde fixa någon samarbetskompis eller grupp att delta i. Detta var 

också något som Hemphill et al. (2014) diskuterar. Får en individ inte tillhörighet i den 

gemenskap som finns i skolan, så finns stora risker att eleven vidare blir utesluten ur 

samhällets gemenskap. Revolter och uppror sker från eleven på grund av dess känsla av 

utanförskap och känslan av att inte bli rättvist behandlad. Dessa protester fortsätter då i 

samhället där de lätt hamnar i de ”exkluderades” skara även där med en stor risk för 

kriminalitet och droganvändning. Att arbeta för inkludering är således oerhört viktigt, men 

det kan vara svårt. Just elever med beteendeproblem som påverkar hela klassen negativt, 

kan vara svåra att ha kvar i klassrummet (Danforth & Navarro, 2001; Juul, 2005; Langager, 

2014; Michaëlsson, 2013; Nilholm, 2014; Rafalovich, 2005). Det kan också vara svårt att få de 

att känna sig inkluderade eftersom lärarna allt som oftast behöver ge dessa elever tillsägelser 

istället för beröm. De hinner många gånger inte att ge beröm eftersom de kanske redan har 

hunnit bråka och störa igen, så att det istället blir en tillsägelse ytterligare en gång. En 

rundgång av beteendeproblematik som kan vara svår att lösa. Det kan göra att det är svårt 

att arbeta för en inkludering för alla elever på lika villkor. 

 

En exkludering, måste det vara ett alternativ eller kan det istället vara en möjlighet? Det går 

att konstatera att elever med någon form av funktionsnedsättning har svårare att delta på 

lika villkor i en vanlig klass (Nilholm & Göransson, 2014). Av den anledningen finns 

särskilda undervisningsgrupper. Däremot finns det en tendens att individualisera ett 

klassrumsproblem och med det utesluta vissa elever (Skolverket, 2013). Vilket är då rätt? 

Låta elever i behov av stöd, tillbringa sin skoltid tillsammans med likasinnade i en särskild 

undervisningsgrupp eller vara tillsammans i en ”vanlig” klass? Lärarna i särskolan och de 

särskilda undervisningsgrupperna anser nog som jag, att det är bra att de får gå i egen grupp 

med likasinnade. Av någon anledning är det svårt för dem att tillhöra en ”vanlig” klass, så 

för deras egen skull anser jag att det är bättre för dem att tillhöra den gruppen. Det är också 

det en social gemenskap. Det är inte exkluderande heller att tillfälligt ta ut en elev för att 

hjälpa den eleven att bedriva sina studier. Värre kan vara att låta eleven vara  kvar i 

klassrummet med en resurslärare eller som en lärare sa om den grabb som skulle börja i 

deras särskilda undervisningsgrupp ”Han var inkluderad i en klass och hade assistent. Han 

var också i klassrummet, men han var så otroligt exkluderad fastän han skulle vara 

inkluderad i klassen”.  

Delaktighet i en social gemenskap 

Den sociala gemenskapens betydelse är enligt Wenger (1998) av stor vikt. Individens 

utveckling av sin identitet och självbild hör hit. Likaså den meningsfullhet som finns i en 

gemenskap. I en social kontext ges individerna möjlighet att lära sig etik och moral, normer 

och regler (Nilholm & Göransson, 2014). Av den anledningen behöver elever få möjlighet att 

vistas i dessa sammanhang och lära sig det. Lärarna i studien visade på den betydelse det 

hade för deras elever. De ansåg det viktigt att visa att de ”såg” eleven. Alla elever skall få 

möjlighet att synas och känna meningsfullheten i det, stärka sin egen självkänsla och 
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utvecklas. Det är positivt att lärarna i studien hade ett inkluderande ”tänk” omkring de 

sociala aspekterna. En lärare hade sin egen benämning angående inkludering som även 

innefattade delaktighet i gemenskaper. Hon talade om det ”rumsliga”, ”kunskapen” och 

”sociala” och att alla dessa tre behöver vara uppfyllda för att innefatta inkludering. Här visas 

på betydelsen av det ”sociala”. Både ”rumsliga” och ”kunskapen” visar även de på vikten av 

sammanhang. Lärarna i studien upplevde att elever hjälpte varandra, men inte i så stor 

utsträckning som jag trodde. Framförallt i de särskilda undervisningsgrupperna, kunde en 

hjälpsamhet istället anses kränkande. Det var också svårt att hjälpa varandra då eleverna  

själva var i behov av mycket hjälp. Det går också att spekulera i om det var lärarna som 

ansåg att det var så eller om eleverna egentligen skulle ha ett större utbyte om de fick hjälpa 

varandra. Att de är elever i behov av stöd kan göra att lärarna hjälper lite ”för mycket”, så 

det inte finns plats till mer hjälpsamhet från andra. I dessa undervisningsgrupper finns det 

fler personal eftersom behovet finns, men tar de över? Wenger (1998) diskuterar just hur 

elever kan hjälpa elever. Ett utbyte som utvecklar båda individerna. En som får praktisera 

sina kunskaper och en som får ta emot och lära sig mer. Vidare påtalar läraren vad hon 

ansåg inverkade på ett sammanhang av inkludering genom att diskutera den ”rumsliga” 

delen. Den visar hur det kan påverka en elev att uteslutas ur ett klassrum. Helt plötsligt 

saknas en del av dessa tre delar. Det var ett intressant perspektiv den läraren förmedlade 

som nog inte många tänker på.  

    Språket är viktigt och medverkar till att eleven kan förmedla sin kunskap och visa sin 

delaktighet i gemenskapen som även Vygotskijs teori förmedlar (Kroksmark, 2011). En lärare 

nyttjade denna möjlighet i och med den styrda gruppsammansättning och den tilldelning av 

roller som gavs i gruppen. Här delgavs en ”osynlig” elev en möjlighet till delaktighet i och 

med att eleven blev tvungen att tala och styra inför de andra om den eleven blev tilldelad en 

”ledarroll” i gruppen. En mycket viktig inkluderande och lärande aspekt i en social 

gemenskap. Wenger (1998) beskriver det som ”what they learn and don´t learn makes sense 

only as part of identity” (s. 41). Individens egen utveckling, eget identitetsskapande i en 

social gemenskap. Det finns alltså en stor bidragande orsak till individers egen utveckling 

om de får möjlighet att delta i sociala gemenskaper. Är det då riktigt att eleven med 

svårigheter skall vara med sina ”vanliga” klasskamrater för att utvecklas i ett socialt 

sammanhang? Om det är de normer och regler som vi avser ska gälla, men det finns även 

normer och regler i en särskild undervisningsgrupp varför jag anser att det går lika bra att 

vistas i vilken social kontext som helst. Däremot är det trist att inte de förmågor som elever 

med olika former av problematik, tas tillvara och nyttjas i ett socialt kunskapsutbyte. Mycket 

skulle kunna göras där.  

 

Mulholland & O´Connor (2016) och McCloskey (2012) framhåller de svårigheter, men även 

de möjligheter som finns för de elever som behöver mer stöd för att kunna delta i en 

inkluderande undervisning. De visar på hur en gemenskapsbaserad, inkluderande 

undervisning kan genomföras, men att det oftast finns ett behov av en högre personaltäthet 

för att kunna tillgodogöra de undervisningskrav som finns. Lärarna i studien, men även i 
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artikeln är väl medvetna om de utmaningar som innefattar en inkluderande undervisning i 

en social kontext, men att det finns praktiska svårigheter som behöver lösas för att det skall 

vara möjligt i alla sammanhang.  

Framtida studier 

Det finns mycket att utveckla kring framtida studier inom problemområdet. De flesta artiklar 

och annan litteratur visar hur elever i behov av stöd, behöver särskild undervisning, men  

påtalar samtidigt att dessa elever skulle behöva vara inkluderade i vanliga klassrum och få ta 

del av den vanliga undervisningen (Barton, 1997; Razer et al., 2013; Tufvesson, 2015). En 

viktig fundering som dyker upp är hur elever som går i särskilda undervisningsgrupper 

vidare i livet, klarar sig i samhället. Finns det möjligheter för vidare studier till exempel eller 

hamnar de direkt i ett utanförskap i samhället genom dess placering i grundskolan? Finns 

det överhuvudtaget möjlighet att alla elever, oavsett problematik, skall få samma utbildning 

eller är det att visa att vi ”alla är lika” då vi egentligen är ”olika individer”? Så fortsatta 

studier inom detta problemområde skulle vara intressant att utveckla för att se om det är 

möjligt att ge alla elever en likvärdig utbildning. För vad är egentligen en ”likvärdig” 

utbildning? Något skulle nog behöva förändras, så det skulle vara en likvärdig undervisning 

och utbildning, så kanske det fanns ett större utbud till de eleverna som har problem, att 

sedan få ett arbete eller att bedriva fortsatta studier. Först behövs det utredas vad ”likvärdig 

utbildning” står för. 

 

Andra perspektiv att bedriva fortsatta studier inom vore att göra tvärtom. Att studera varför 

”exkludering” skulle vara bra för vissa elever. Genomföra en djupare och mer omfattande 

studie för att se om en exkluderande klass eller en särskild undervisningsgrupp, som redan 

finns på de flesta skolor, skulle kunna förbättra elevers prestationer, vilket de säkerligen 

redan gör, men i syfte då för att visa att alla vi är olika personligheter, olika individer med 

olika behov och således behöver olika undervisningssätt som kan göra att vi alla blir 

delaktiga i samhället. Kanske inte på lika villkor, om det jämställs med just lika villkor utan 

kanske hellre på lika villkor på så sätt att vi kan vara på vår egen nivå och acceptera att just 

det är lika villkor. En inkludering i skolan, samhället, gemenskapen och inte en exkludering 

ur dessa sociala kontexter.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Lärare 

Innan intervjun har läraren fått ge sitt skriftliga eller muntliga samtycke till sitt deltagande 

och informeras då kort en gång till om studiens syfte och dess frivillighet. Vidare informeras 

om de etiska aspekterna av deltagandet där det upplystes om att hela studien är 

konfidentiell. Inga personuppgifter samlas in. Inga skolor nämns heller då syftet bara är att 

beskriva den exkluderade respektive inkluderade undervisningen och hur dessa fungerar. 

Däremot kommer en beskrivning av lärarnas position i skolan och skolans ungefärliga 

storlek att nämnas i studien.  

    Ett fåtal inledande bakgrundsfrågor startar intervjun innan den fördjupas något med en 

del strukturerade frågor eller teman. Tanken är att få läraren att berätta om sina egna 

upplevelser angående den inkluderande respektive exkluderande undervisningen vilket gör 

att det kommer att ställas uppföljningsfrågor om inte läraren ”kommer igång” själv med sitt 

berättande av den upplevda situationen/er.  

 

1. Hur upplever du klassrumssituationen? 

2. Vad tycker du att undervisning på lika villkor betyder? 

3. Tycker du att det finns möjligheter för alla elever att ta del av undervisningen på 

lika villkor? 

4. Påverkas eleverna av varandra? På vilket sätt? 

5. Berätta hur du hanterar eventuella störande moment? 

6. Upplever du att eleverna hjälper varandra? Till exempel om en elev har svårt att 

förstå en uppgift – hjälper andra elever till? 

7. Vad betyder inkludering för dig? 

8. Berätta hur du tänker kring en inkluderande undervisning? (Hur dina tankar går 

för att praktiskt kunna genomföra det?) Kan du ge exempel. 

9. Vad betyder exkludering för dig? 

10. Berätta hur du tänker kring exkluderande undervisning? (Finns det situationer 

som fungerar bättre genom exkludering?) Kan du ge exempel. 

11. Hur tolkar du Läroplanen och andra skrivelser angående en inkluderande 

respektive exkluderande undervisning på lika villkor? 

 

Alla frågor kommer att följas upp med uppföljningsfrågor om inte tillräcklig information 

avseende syftet för studien inkommer genom frågorna. Om samtalet verkar avstanna eller 

om det finns ett behov för att ”gå in djupare i samtalet”, så kommer några 

uppföljningsfrågor att ges. Uppföljningsfrågor har till syfte att hjälpa samtalet vidare och har 

dessutom möjlighet att nå en fördjupad diskussion. Dessa kan vara såsom ”Hur tänker du/ni 
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kring det?” eller ” Har du möjlighet att förklara lite mer vad du/ni menar?” som då kan 

hjälpa respondenten att vidareförmedla det ”tänkta”. Det kan finnas ett behov av att 

förtydliga frågorna med att förklara att det är utifrån deras egen upplevelse/livsvärld som 

frågorna ställs. Med hjälp av de få styrande frågorna skapas förhoppningsvis ett inledande 

samtal där det finns möjlighet att förstå lärarens egen upplevelse av situationen.  

     



Bilaga 2 

 

Missiv 
Hej! 

 

Jag heter Annika Nyberg och kommer från Lillkorsträsk, Älvsbyn. Jag studerar för 

närvarande sista terminen på Beteendevetarprogrammet inriktning Pedagogik på 

Mittuniversitetet i Härnösand (distans) och skriver nu på C-uppsatsen.  

 

Inriktningen på uppsatsen är inkludering respektive exkludering i klassrummet i 

förhållande till barns lärande. En inkluderande undervisning är något som Skolverket anser 

skall gälla, men få genomför detta på grund av svårigheter att genomföra för alla barn. Detta 

arbetssätt passar helt enkelt inte alla på grund av olika svårigheter. Då syftet på min uppsats 

är att beskriva en inkluderande respektive en exkluderande klassrumsundervisning utan 

förutfattade meningar av vad som anses vara den bästa metoden, så letar jag efter lärare som 

vill delta i studien för att beskriva vad ni anser om de arbetssätten.  

 

Den datainsamlingsmetod som kommer användas är intervju av lärare. Intervjun kommer 

att spelas in då det skulle vara svårt att hinna med att anteckna. Medgivande till deltagande i 

studien kommer att ske muntligt. Den beräknade tidsåtgången för intervjun beräknas till ca 

½-en timme till en timme. Ni kommer självklart att få ta del av min studie då den är klar om 

intresse finns för det. 

 

Jag skulle vara oerhört tacksam om ni skulle vilja deltaga i denna undersökning. Har ni 

några frågor om detta, så är det bara att kontakta mig på telefon eller via min mail. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Annika Nyberg 
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