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Abstract 
Studien syftar till att undersöka hur lärare verksamma i årskurserna fyra till sex 
arbetar för det inkluderande klassrummet och deras synsätt kring 
inkluderingsbegreppet och ”en skola för alla”. Intervjuer genomfördes i 
datainsamlingen av det empiriska materialet till studien. Respondenterna är 
verksamma i skolor på landsbygden. I respondenternas elevgrupper fanns elever med 
olika sorters funktionsnedsättningar. De vanligaste förekommande 
funktionsnedsättningar som togs upp var ADHD, Aspergers, motoriska nedsättningar 
och dyslexi. Genom den empiriska studien kom vi fram till att individualisering av 
undervisningen är en av grundstenarna för ”en skola för alla”. Respondenterna 
prioriterar även personliga resurser i inkluderingsarbetet. Respondenterna i fråga hade 
stor tillgång till materiella hjälpmedel i klassrummet, men önskade att en större del av 
skolbudgeten lagts på personliga resurser. Resultatredovisningen av det empiriska 
materialet är indelat i tematiska underrubriker som går i samklang med studien. 
Följande rubriker tas upp; arbetsmetoder, materiella hjälpmedel eller personliga 
resurser, funktionsnedsättningar, fortbildning, inkludering och ”en skola för alla”. 
Genom studien har vi kommit fram till att inkludering och framförallt att vägen till 
lyckad inkludering är väldigt komplex. Det är en mängd olika faktorer som spelar in i 
inkluderingsarbetet. I den empiriska undersökningen och i litteraturstudien har 
resultaten pekat på en viss okunskap gällande inkluderingsarbetet och en önskan om 
fortbildning inom ämnet framkom. Få av respondenterna i studien uttryckte att de 
arbetade med diskussioner i elevgruppen för att skapa tankemönster bland eleverna. 
Det var endast en respondent som talade om vikten av samverkan med hemmen. Vi 
blev fundersamma över detta, och menar att samtalet är en viktigt i skolverksamheten. 
Slutsatsen som kunde dras är att målet ”en skola för alla” ännu inte är uppnått.  
 
Ämnesord: En skola för alla, funktionsnedsättning, inkludering, integrering, 
styrdokument   
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Vi vill även tacka dem som deltagit i den empiriska studien. Det har varit en intressant resa och det 

har varit angenämt att få möjlighet till att ta del av all den kunskap som vi kommit i kontakt med. 

Själva skrivprocessen och kunskapsinhämtningen har varit oerhört lärorika. Vi har lärt oss mer om 

inkludering och hur man kan arbeta för ett inkluderande klassrum. Vi hoppas att läsaren håller 

med om detta efter att ha tagit del av denna studie.  

 

Vi vill slutligen passa på att tacka varandra för ett gott samarbete under forskningsprocessen. 

 

Mija Seheden och Lena Persson 

Kristianstad,  18 januari 2012 
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1. INLEDNING  

Under vår tid på lärarutbildningen med inriktning mot fritidshemmet har vi ytterst lite kommit 

i kontakt med begreppet specialpedagogik och en skola för alla, vilket är något som vi finner 

väldigt konstigt. Alla blivande lärare borde få mer utbildning inom området. Det är trots allt 

som så att allt fler barn i dag kommer in i skolans värld med någon form av diagnos. Det är 

oftast lättare att uppmärksamma de barn som har synliga funktionsnedsättningar, än dem med 

”osynliga”. Men både ”vanliga” och ”ovanliga” barn har samma rätt till likvärdig utbildning. I 

Lgr11 står det på följande vis kring en likvärdig utbildning; ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (s.8). En fråga som läsaren kan ställa sig är: Finns det verkligen en skola för alla? 

Vi ser det som en svår, men inte omöjlig uppgift att inkludera även de elever som har någon 

form av funktionshinder/funktionsnedsättning i skolklassen. Därför har vi valt att inrikta vårt 

arbeta mot hur pedagoger anser att de arbetar i förhållande till det inkluderande klassrummet. 

 

1.1 BAKGRUND 

Vi har valt att undersöka hur pedagoger på mellanstadiet (årskurs fyra till sex) ser på 

inkludering och hur dessa arbetar för att främja inkludering, och hur de arbetar för ”en skola 

för alla”. Vi har som sagt under vår tid inom lärarutbildningen inte fått så mycket kött på 

benen som vi önskat när det gäller arbetet med de barn som är utanför ramen för vad som är 

”normalt”. Därför vill vi utbilda oss själva och samtidigt erbjuda dem som är intresserade av 

att ta del av denna kunskap kring det inkluderande arbetet i skolan. Myndigheten för 

skolutveckling har producerat en text som heter Olikas lika värde (2003). Den handlar om hur 

personalen i skolans värld kan arbeta för att motverka kränkande behandling. I denna text har 

Myndigheten för skolutveckling skrivit på följande sätt:  

 
Skolan har alltså ett tydligt demokratiskt uppdrag. Den ska förmedla, förankra och gestalta 

demokratiska värden och motverka alla former av kränkande behandling. Den ska ge kunskaper 

om demokrati och värdegrund och verka för demokratiska arbetsformer. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, s.11) 
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Detta kan kopplas till inkluderingsarbetet -skolan ska förmedla demokratiska värden och 

arbeta för demokratiska arbetsformer. Det samhälle som vi lever i är en demokrati och skolan 

bör leva upp till samhällsnormerna. Skolan ska spegla det samhälle som vi lever i. Den 

kunskap och de värderingar som samhället genererar ska vidareförmedlas till eleverna och 

ligga till grund för den undervisning som sker (Dewey, 2004). Samhällsmedborgare bör ha 

”goda” värderingar och inte genomföra någon form av kränkande behandling. Vi uppfattar det 

som att kränkande behandling på en skola kan minska om man som pedagog har arbetat 

grundligt med inkludering i klassrummet. Booth och Ainscow (2007) förklarar att det finns 

olika områden som skolpersonal kan arbeta utifrån när det gäller inkludering. Personalen bör 

utarbeta handlingsplaner och arbetsformer för delaktighet och känslan av gemenskap, och 

även försöka skapa en skolmiljö som främjar gemenskapen och delaktigheten. Vi ser det som 

att delaktighet och gemenskap kan verka som ett motgift för kränkande behandling. Upplever 

alla elever att de är delaktiga i klassrummet och de känner samhörighet med övriga elever 

borde den kränkande behandlingen minska. Skolor som arbetar med inkludering bekämpar 

effektivt diskriminerande attityder (Salamancadeklarationen, 2001). 

 

Uppsatsen är upplagd på sådant vis att den börjar med en definiering av centrala begrepp och 

fortsätter med en förankring i de styrdokument som är aktuella i dagsläget och relevanta för 

ämnet. Innan litteraturgenomgången förklarar vi syftet med vårt arbete och går igenom 

frågeställningen. Genom begreppsdefiniering, förankring i de aktuella styrdokumenten, och 

förklarande av syfte och frågeställning, skapar vi en röd tråd genom studien. 

Litteraturgenomgången avslutas med ett lärandeteoretiskt perspektiv. Detta för att knyta an 

teoretiskt till den syn på lärande som finns. I diskussionen har vi sedan en god punkt att 

diskutera utifrån. I metodavsnittet diskuterar vi vilka ställningstaganden som vi gjort när det 

gäller val av metod och val av undersökningsobjekt. Före de avslutande diskussionerna 

redovisas resultatet av undersökningarna och en analys genomförs av det material som bildats 

vid undersökningstillfällena.  

 

1.1.1 BEGREPPSDEFINITION  

För att underlätta för läsaren kommer vi i följande avsnitt definiera ett antal nyckelbegrepp. 

De begrepp som kommer att behandlas är följande; funktionsnedsättning respektive 

funktionshinder, inkludering respektive integrering, exkludering och segregering. I 

socialstyrelsens termbank på nätet ges det möjlighet att söka på mängder av olika begrepp. 
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Funktionsnedsättning definieras på följande vis: ”en nedsättning av någon form av 

funktionsförmåga, såsom intellektuell, psykisk eller fysisk. Ett funktionshinder innebär en 

begränsning hos individen som exempelvis en funktionsnedsättning, när den ställs i relation 

till sin omgivning” 

(http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3, 

16/11 -11, kl. 10.45). Enligt Svenska akademiens ordbok (2009) betyder begreppet 

inkludering att man låter någon eller några vara en del i en viss grupp. Inkludering och 

integrering är två begrepp som är relativt lika varandra och som ofta tas upp i liknande 

sammanhang. Det finns dock vissa skillnader begreppen emellan. Integrering handlar om att 

sätta in det ”avvikande” barnet i gruppen utan att göra någon form av anpassning. Inkludering 

betyder sedan att barnet deltar i gruppen och att pedagogen är medveten om att alla barn är 

olika och anpassar sin undervisning därefter. De befintliga rangordningar som finns i en grupp 

ifrågasätts och prövas när inkluderingsarbetet har satts igång, eftersom en anpassning av 

själva gruppen genomförs när målet är att individanpassa undervisningen (Nilholm, 2006). 

Jakobsson och Nilsson (2011) har valt att beskriva begreppen inkludering och integrering på 

ett något mer koncentrerat och hanterbart sätt. Integrering har de valt att beskriva som delar 

som smälter ihop till en helhet. Inkludering å andra sidan betyder för dem att man är inräknad, 

att man redan från start är en del i gruppen/helheten (Jakobsson & Nilsson, 2011). Enlig 

Norstedts svenska ordbok (2004) betyder exkludering uteslutning, och segregering har fått 

beskrivningen uppdelning efter befolkningsgrupper.   

  

1.1.2 FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (även kallad Lgr 11) 

diskuteras skolans grundläggande värden. ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (Lgr 11, s.7). Vidare står det på följande vis: ”Skolans uppgift är 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11, s.7). Vilket kan tolkas som att det ligger i 

lärarens arbetsuppgifter att involvera samtliga elever i undervisningen. Inkludering borde 

därför vara en självklarhet inom skolväsendet. Alla människors lika värde och de mänskliga 

rättigheterna bör ligga till grund för värdegrundsarbetet i skolan. Kring förståelse och 

medmänsklighet står det följande:  

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3


 8 

  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Lgr 11 2011, s.7) 

 

I läroplanen för grundskolan respektive grundsärskolan finns många likheter när det gäller 

skolans värdegrund och uppdrag. Med andra ord ska värdegrund och uppdrag vara den samma 

oavsett vilken skolform det gäller. Vilket det även står i läroplanen för grundsärskolan 

(2011), skolans värdegrund är oförändrad utan hänsyn till vilken del av skolans verksamhet 

det gäller. Det som bland annat diskuteras i styrdokumenten när det gäller skolans värdegrund 

och uppdrag är att skolan ska förmedla de demokratiska värden som samhället vilar på och att 

ingjuta uppfattningen hos eleverna att varje människas liv är okränkbar, att vi alla har lika 

rättigheter och skyldigheter, att vi alla är lika värda.  
 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här studien och dess frågeställningar är att synliggöra och analysera hur 

pedagoger arbetar för ett klassrum som inkluderar alla elever. En fråga som man som läsare 

kan ställa sig är: Finns det verkligen en skola för alla? Vår undersökning syftar till att ta reda 

på hur pedagoger verksamma i årskurserna fyra till sex i grundskolan på landsbygden, ser på 

inkluderingsarbetet och hur de arbetar med detta. 

 

- Hur arbetar pedagoger i grundskolan för ett inkluderande klassrum? 

- Använder pedagoger i grundskolan sig av särskilda arbetsmetoder för att skapa ett 

inkluderande klassrum, och i så fall vilka?  

- Vad anser pedagoger verksamma i grundskolan att man bör arbeta med, för ett 

inkluderande klassrum? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 INTERNATIONELLA ÖVERENSKOMMELSER OCH STYRANDE DOKUMENT 

De styrande dokument som kommer att behandlas i avsnittet är Barnkonventionen, 

Salamancadeklarationen och Skollagen. I det inledande stycket följer beskrivningar av vad 

deklaration och konvention betyder. Unesco är en organisation inom FN, som arbetar för att 

främja undervisning, vetenskap och kultur. Denna organisation har i sin tur 

underorganisationer inom de olika FN-länderna, då bland annat i Sverige. Svenska 

Unescorådet (2001) har sammanställt vad de olika begreppen deklaration och konvention 

betyder. Det faller sig naturligt att börja med deras förklaring av begreppen, för att skapa en 

förståelse för kommande underrubriker. En deklaration är ett normativt instrument, det vill 

säga en överenskommelse och mer en uttryckt åsikt, än en bestämd lag. Man är alltså inte 

tvingad till att följa en deklaration så som Salamancadeklarationen, även om det är något som 

kan tyckas att man bör följa. En så kallad konvention i sin tur är något som blir till lag för de 

länder som valt att delta. Det ligger då mer kraft bakom en konvention än ett exempelvis en 

deklaration. Den konvention som förmodligen de flesta av oss känner till är Förenta 

Nationernas barnkonvention (Svenska Unescorådet, 2001). 

 

2.1.1 BARNKONVENTIONEN 

Det formella namnet på barnkonventionen är Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter. Vilken innefattar 54 paragrafer gällande mänskliga rättigheter för barn. Ett barns 

rättigheter är lika viktiga oavsett var i världen barnet befinner sig. Alla barn är lika mycket 

värda. Den tjugotredje paragrafen behandlar barn med funktionshinder. Ett barn med 

funktionshinder har rätt till att aktivt deltaga i samhällslivet och få leva ett så fullvärdigt liv 

som möjligt (http://unicef.se/barnkonventionen, 22/11 -11, kl. 14.20). Att barnets bästa alltid 

ska vara i åtanke och i centrum när det gäller beslut som ska fattas om den specifika 

individen, och att varje barn ska ha rätt till sin identitet. Vilket är något som även kan härledas 

till det styrdokument som används idag i grundskolan, Lgr11. I Lgr11 diskuteras det vilka 

grundläggande värden som ska sätta tonen för hur skolverksamheten ska se ut. De mänskliga 

rättigheterna ska tas tillvara på och vara en del i den dagliga undervisningen. Det tas även upp 

att alla elever är unika och att skolans personal ska uppmuntra sina elever till att hitta sin 

http://unicef.se/barnkonventionen
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egenart och att eleverna ska respektera varandras egenvärde och se sina olikheter som 

tillgångar. 

 

2.1.2 SALAMANCADEKLARATIONEN 

Salamancadeklarationen antogs 1994 i Spanien vid den internationella konferensen om 

specialundervisning. Det som diskuterades under konferensen var de eventuella kursändringar 

som krävdes för att man på sikt ska kunna uppnå det som vi kallar för ”en skola för alla”. I 

den svenska översättningen används inte begreppet inkludering utan istället skrivs det om 

integrering. Dock används det i den engelska versionen begrepp som ”inclusion”, vilket i den 

svenska texten har tolkats till integrering. En integrerad skola skulle innebära att en pedagogik 

framarbetas där elevens sätts i centrum oavsett vilka inlärningsbehov som finns. Vilket i sin 

tur kan leda till en minskad diskriminering inom elevgruppen, attityder gentemot varandra 

skulle förbättras och den allmänna trivseln och tryggheten skulle förbättras och stärkas 

(Salamancadeklarationen, 2001). Salamancadeklarationens huvudsakliga ståndpunkt är att 

alla barn är unika, att alla barn faktiskt kommer från olika bakgrund och har olika 

inlärningsbehov. Det är av vikt att skolverksamheten försöker skapa en miljö där samtliga 

enskilda individer kan komma till tals och där alla inlärningsbehov blir tillgodosedda. 

Skolorna ska kunna erbjuda så många av de funktionshindrade eleverna som möjligt en 

skolgång som är anpassad efter dem. En integrerad skolgång skulle göra det möjligt för 

pedagogerna i verksamheten att tillgodose samtliga elevers behov. 

 

 Elever med funktionshinder ska enligt Salamancadeklarationen få uttrycka sig när det gäller 

den egna skolgången och deras föräldrar ska ha rätt till medbestämmande när det gäller beslut 

kring elevens utbildning. Elever i behov av särskilt stöd i undervisningen bör vara delaktiga i 

det allmänna undervisningssystemet som är till för den allmänna elevgruppen. Det vill säga, 

inkludering som innebär att elever i behov av särskilt stöd deltar i undervisningen i den 

allmänna elevgruppen är önskvärd. I Salamancadeklarationen rekommenderas 

lärarutbildningarna att utbilda sina lärarkandidater när det gäller elever med funktionshinder. 

Det med en önskan om att skapa positiva attityder bland de blivande lärarna och även för att 

skapa en förståelse och känsla för hur man kan arbeta för att främja utvecklingen och lärandet 

hos elever med funktionshinder. Under lärarutbildningen bör kunskaper ges och färdigheter 
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prövas, för att de blivande lärarna ska kunna anpassa sin undervisning till elever och skapa 

lärandesituationer för alla (Salamancadeklarationen, 2001). 

 

2.1.3 SKOLLAGEN  

I Skollagen (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, 30/11 -11, kl. 

10.06) behandlar en mängd olika frågor gällande elevens rättigheter och skolgången. De 

kapitel som blir behandlade i detta avsnitt är de som är av störst relevans för studien. I kapitel 

tre om barns och elevers utveckling mot målen står det i paragraf tre på följande sätt;  

 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  

(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, s.12, 30/11 -11, kl. 10.06) 

 

I kapitlet behandlas även frågan om elevers rätt till särskilt stöd i undervisningen. Enligt 

Skollagen ska eleven som är i behov av särskilt stöd, få det stödet i den elevgrupp som eleven 

befinner sig i, och därmed inte sättas på ”klinik”. Dock påpekas det i paragraf elva att läraren 

har rätt till att sätta eleven i en särskild undervisningsgrupp, om det finns särskilda skäl till 

detta, som en del i ett åtgärdsprogram. Det särskilda stödet skall vara utformat så att eleven 

uppnår de lägsta kunskapskrav som ställs. 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, 30/11 -11, kl. 10.06). Om det 

särskilda stödet av någon anledning inte fungerar på det vis som var tänkt kan ytterligare 

åtgärder sättas in. 

 
12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut 

enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för 

utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång 

får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella 

skolformen. (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, s.13, 30/11 -11, kl. 

10.06) 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
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Skollagens sjunde kapitel handlar om den allmänna skolplikten som råder i Sverige och att 

alla barn har rätt till utbildning. Alla barn som är bosatta i Sverige är skyldiga till att gå i 

grundskolan respektive grundsärskolan. Den grundläggande utbildningen i den allmänna 

skolan ska vara kostnadsfri för samtliga elever. Alla barn är som sagt skyldiga till att 

genomgå en grundläggande utbildning. De elever som inte uppnår kunskapskraven i 

grundskolan på grund av en utvecklingsstörning ska placeras i grundsärskolan. Innan en 

placering i grundsärskolan genomförs måste eleven genomgå en grundlig utredning. 

Utredningen innehåller en social, en pedagogisk, en medicinsk och en psykologisk 

bedömning. Efter en sammanställning av dessa bedömningar fattas ett beslut om eleven är i 

behov av en placering i grundsärskolan. Givetvis sker detta i samråd med elevens 

vårdnadshavare, dock finns fall där skolan kan fatta beslut gällande eleven, utan samtycke 

från vårdnadshavaren. En elev kan sättas i en annan skolform på prov under sex månader för 

att undersöka ifall skolsituationen förbättras för eleven. En elev kan även integreras i en annan 

skolform om huvudman och elevens vårdnadshavare ser det som en god lösning 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, 30/11 -11, kl. 10.06). 

 

Syftet med den utbildning som grundskolan bidrar med är: 

 
2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, s.37, 
30/11 -11, kl. 10.06). 
 

 
Utbildningen i grundsärskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som ges i 

grundskolan (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800, 30/11 -11, kl. 

10.06). 

 

2.2 SPECIALPEDAGOGIK  

Specialpedagogiken har hämtat sina teoretiska utgångspunkter ur ett antal olika discipliner, 

och därför är det problematiskt att definiera begreppet specialpedagogik. Beroende på vilken 

teoretiker som blir tillfrågad blir svaret olika. Specialpedagogiken har utgångspunkter i bland 

annat psykologi, sociologi, pedagogik, filosofi och medicin (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800


 13 

I Salamancadeklarationen har det formulerats en grundtanke kring det som vi kallar för 

specialpedagogik (Salamancadeklarationen, 2001). ”… elever med behov av särskilt stöd 

måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov…” (Salamancadeklarationen, 2001, 

s.16). Den integrerade skolan ska försöka tillgodose alla elevers olika inlärningsbehov genom 

att använda sig av olika tempo i undervisningen, använda de resurser som finns på ett 

välgenomtänkt sätt, välja passande kursplaner och välja pedagogiska metoder med stor 

noggrannhet. Det är inte kursplanen som ska styra elevens behov utan det är elevens behov 

som ska styra anpassningen av kursplanen. En viss flexibilitet hade varit önskvärd när det 

gäller kursplanerna. Detta för att ta ett steg mot en individanpassad utbildning som tillgodoser 

de olika inlärningsbehov som finns (Salamancadeklarationen, 2001).  

 

I Statens Offentliga Utredningar (1999:63) står det följande; ”Specialpedagogisk forskning 

visar att skolan inte förmår att ta tillvara den normala variationen av olikheter hos eleverna i 

undervisningen” (s.199). Vilket hör samman med de rekommendationer som utfärdats i 

Salamancadeklarationen. Där det står att undervisningen bör vara individanpassad och skolan 

ska försöka tillgodose de olika inlärningsbehov som finns. Det som uttrycks i SOU 1999:63 är 

att vi i skolan har misslyckats med det här, att vi sett elevernas olikheter som svårigheter för 

oss som pedagoger och inte som tillgångar för att berika undervisningen. Jakobsson och 

Nilsson (2011) skriver om hur självbilden och motivationen hör samman med hur vi lär oss 

och utvecklas. ”En god självbild kan ge motivation för att lära sig läsa och skriva, liksom 

motivationen kan avta i takt med att självbilden försämras, till exempel på grund av 

upprepade misslyckanden” (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.99). Synonymt med detta är då att 

det ligger i skolans och hemmets uppdrag att uppmuntra och skapa en positiv känsla inför 

lärandet. Om eleven/barnet upplever att mentorn (läraren eller föräldern) är stolt över dennes 

prestationer och sätt att vara, kan eleven självbild stärkas och på så sätt kan motivationen till 

ytterligare lärande öka (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

”Specialpedagogik handlar på en övergripande nivå om samspelet mellan individ, 

utbildningsmiljö och samhälle” (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.15). Med det här menas att 

samhället med sina mål och sin värdegrund påverkar skolverksamhetens miljöer och struktur. 

Beroende på hur skolan påverkas, påverkas även den specialpedagogiska 

undervisningsverksamheten som bedrivs. Samhället påverkar inte skolan enbart genom 

politiska beslut, utan samhället i fråga påverkar även genom samverkan mellan hemmen, 
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skolan, habiliteringen, sjukvården, fritidshemmet och förskolan. Skolans specialpedagoger får 

sedan dessa faktorer som bildar ramen för den undervisning som de ska bedriva. Skolan 

generar i sin tur elever som ska växa upp till att bli vuxna medborgare i dagens samhälle. 

Dessa individer kommer i sin tur att påverka samhällets värderingar och målsättning. 

Därigenom går cykeln runt (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

Även Ahlberg (2009) påpekar, skolan oavsett skolform är kraftigt påverkad av de 

utbildningspolitiska intentioner och mål som sätts upp. Den ideologi som den svenska 

specialpedagogiken grundar sig på, har sin ståndpunkt i Salamancadeklarationen och 

Förentas Nationernas konvention om barnets rättigheter. Det utbildningspolitiska väsendet 

och val som gäller skolans finanser är något som har stor inverkan på specialundervisningen 

(Persson, 2001).  

 

Specialpedagogik handlar även om hur pedagogen möter eleven, vilket undervisningsinnehåll 

som väljs och varför, och vilka arbetsformer som pedagogen väljer för att främja lärandet för 

eleven. Pedagogen ska ha klart för sig vilken syn denne har på lärande och elever (Jakobsson 

& Nilsson, 2011).  

 

Jakobsson och Nilsson (2011) har beskrivit Bronfenbrenners modell som är en 

utvecklingsekologisk modell kring faktorer som påverkar barnets utveckling. Bronfenbrenner 

menade att både miljön som barnet växer upp i och de medfödda förutsättningar som barnet 

har, kommer att påverka hur barnet utvecklas. Modellen är uppbyggd i fyra cirklar runt 

barnet. Den innersta cirkeln som är närmst barnet kallas för mikrosystemet, vilken innefattar 

det som är viktigast för barnet, speciella personer, objekt och miljöer. Det andra lagret/cirkeln 

är mesosystemet, som handlar generellt sett om samspel mellan de olika miljöerna, som till 

exempel mellan hem och skola. Den tredje cirkeln kallas för exosystemet och den behandlar 

samspelet som sker i närmiljön men som barnet inte ofta är delaktig i, exempelvis påverkas 

barnet av målsmannens arbetssituation. Den yttersta cirkeln kallas för makrosystemet och 

handlar om samhälleliga övergripande påverkansfaktorer, som till exempel lagar och 

förordningar. Det finns ytterligare en påverkansfaktor i den utvecklingsekologiska modellen 

och det är tiden, även kallad för kronosystemet. Det har stor betydelse när saker sker i ett 

barns liv och när det sker i förhållande till var barnet befinner sig i sin utveckling  (2011).  

 



 15 

Det är av stor betydelse vid vilken tidpunkt i livet en diagnos ges. När en åtgärd sätts in och hur 

länge den vara är av betydelse för resultaten av åtgärden. Att få en assistent vid tretton års ålder, 

som följer en under hela gymnasietiden, har till exempel sannolikt en mycket större påverkan än 

att få en assistent under en termin då man är nio år. (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.31) 

 

Därför är det av vikt att studera båda dessa fenomen för att få en så riktig bild som möjligt av 

vad det är som gör att vi blir vi, och inte rikta in sig på ett av dem. Detta går att 

sammankoppla med det som Lundberg (2010) valt att kalla för sårbarhetsmodellen. Det 

Lundbergs modell handlar om är att ju fler genetiska ”problem” barnet bär på ju mindre 

negativ påverkan av miljön krävs det för att barnet ska få svårigheter med att tillgodogöra sig 

undervisningen.  

 

Persson (2001) har genomfört en undersökning med syftet att ta reda på hur lärare inom de 

olika stadierna (låg-, mellan- och högstadie) ser på specialpedagogik och var svårigheterna 

egentligen ligger. Den stora majoriteten inom samtliga intervjuade befattningskategorier 

ansåg att de svårigheter som finns är knutna till individen. Bland högstadielärarna hade dock 

cirka hälften av lärarna uppfattningen att det var skolmiljön som skapade problem. Miljön och 

de valda arbetssätt och arbetsformer som finns på högstadiet främjar inte lärandet för alla 

elever. De elever som har ett större behov när det gäller inlärningsfrågor ”trillar ofta genom 

springorna”. En gemensam uppfattning i alla befattningskategorierna kring vad en 

specialpedagog är, var att det är en person med spetskompetens när det gäller barn med 

svårigheter och vilka möjliga vägar det finns till att stödja barnet med särskilda behov. Det 

fanns i undersökningen även en mellanstadielärare som uttryckte att personen med 

spetskompetensen inte behöver vara en person med den formella specialpedagogutbildningen, 

utan en person som har ett intresse för individens absoluta bästa.  

 

I Perssons studie (2001) undersöktes även olika kategorier som ligger i fokus för den 

specialpedagogiska undervisningen. De kategorier som Persson valt att benämna är individen, 

klassen/gruppen, skolan, och familjen och samhället. Den här delen av undersökningen fick 

följande resultat; ”Två tredjedelar av de intervjuade anger att deras arbete endast är inriktat 

mot individnivån medan var femte dessutom säger att de arbetar med klassen eller gruppen” 

(Persson, 2001, s.88). Dessa två tredjedelar arbetade inte med att förbättra de bekymmer som 

finns i omgivningen kring eleven utan avskärmade istället oftast eleven från de yttre 

orosmomenten. Större delen av de intervjuade uttryckte att elevens klassrumssituation ofta var 
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som sådan att denne behövde komma ifrån den här miljön. Ingen av de intervjuade ifrågasatte 

undervisningen som pågick i de situationer där vissa elever behöver komma ifrån 

klassrumsmiljön (Persson, 2001). 

 

2.3 EN SKOLA FÖR ALLA 

Uttrycket ”en skola för alla” introducerades 1980 då en ny läroplan för grundskolan infördes 

(Persson, 2001). Regeringen har valt att definiera uttrycket ”en skola för alla” på följande sätt;  

 
En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov 

och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en 

skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras 

förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta 

samhälle. (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf, s.21, 1/12 -11, kl. 

10.20).  

 

Det är en utmaning att skapa en meningsfull skolgång för alla barn inom ramarna för 

grundskolan (Persson, 2001). För att lyckas skapa en meningsfull skolgång och en känsla av 

uppnående hos eleverna kan pedagogen hjälpa sina elever framåt genom att sätta upp mål för 

den pedagogiska verksamheten. Det kan vara kognitiva mål som att konkretisera 

skoluppgifterna för att göra uppgifterna mer övergripliga för eleven, det kan vara att utgå från 

verkliga konkreta upplevelser och att använda datorn som en del i skolarbetet. Pedagogen kan 

även sätta upp sociala mål för att ge eleven möjlighet till en förbättrad självbild och finna mer 

kunskap om sig själv, även att förbereda eleven på de sociala situationer som de kommer att 

möta. Genom förberedelsen blir eleven bekant med de sociala situationer som den kan komma 

att möta, och därigenom inte känna någon större oro eftersom att eleven fått en känsla för den 

pågående situationen redan innan (Jakobsson & Nilsson, 2011). Särbehandling av elever med 

funktionshinder är inte något önskvärt i strävan mot en utbildningsform för alla.  

 

 

 

 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf
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Svenska Unescorådet (2001) har skrivit följande om tanken med ”en skola för alla”;   

 

Alla berörda parter måste nu anta utmaningen och arbeta för att begreppet utbildning för alla 

verkligen innebär FÖR ALLA, särskilt dem som är mest sårbara och som har det största 

behovet. Framtiden är inte ödesbestämd, utan kommer att formas av våra värden, tankar och 

handlingar. Hur vi lyckas under de närmaste åren framöver kommer inte så mycket att bero på 

vad vi gör som på vad vi åstadkommer. (Svenska Unescorådet: Salamancadeklarationen och 

Salamanca+5, 2001, s.13) 

 

Salamancadeklarationen är som sagt en deklaration, vilket betyder att de länder som deltagit i 

och givit medhåll under konferensen inte egentligen måste följa denna. En deklaration är 

ingen lag utan mer utav en överenskommelse och en rekommendation över hur deltagande 

länder bör arbeta med det som diskuterats i den specifika deklarationen. I 

Salamancadeklarationen står det skrivet om handlingsramar för inkludering av alla elever, 

oavsett om det är en elev med någon form av svårighet eller en elev utan det. 

Handlingsramarna är till för att hjälpa skolorna att hitta vägar till inlärning för alla elever. Det 

står på följande vis gällande kring handlingsramarna; 

 

Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram är att skolorna skall ge 

plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, emotionella, språkliga eller andra 

förutsättningar. Den skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och 

barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra 

eftersatta eller marginaliserade områden eller befolkningsgrupper. (Svenska Unescorådet: 

Salamancadeklarationen och Salamanca+5, 2001, s.22) 

 

Den här principen kan tolkas och kopplas till det som är allmänt känt för oss, de mänskliga 

rättigheterna, att vi människor är lika värda. Vidare kan det kopplas till det styrdokument som 

gäller i dagsläget inom skolväsendet, det vill säga Lgr11. I detta styrdokument diskuteras 

bland annat de grundläggande värden som skolan bör vila på. De mänskliga rättigheterna och 

demokratiska värderingar är något som ska prägla undervisningen, för att främja elevernas 

utveckling mot att kunna delta i samhällslivet på ett vis som uppfattas som gott. De mänskliga 

rättigheterna och rätten till utbildning är de principer som ligger till grunden för ”en skola för 



 18 

alla”. I den så kallade Funkisutredningen som genomfördes 1998, tas det även där upp att 

utbildningen ska vara lika ändamålsenlig för alla elever, oavsett vilka inlärningsbehov och 

förutsättningar som eleverna har (http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf,  

1/12 -11, kl. 10.14). Den Europeiska Unionen drev på mitten av nittiotalet ett projekt, som de 

valt att kalla för HELIOS. Utbildning och integrering var grundpelarna i projektet. Målet med 

projektet var att hitta vägar till ”en skola för alla”. I projektet konstaterades att utbildning bör 

ske i den ordinariemiljön, dock kunde det även konstateras att risken var överhängande att ”en 

skola för alla” skulle bli enbart en fråga om fysisk placering (Brodin & Lindstrand, 2010). De 

som arbetade med projektet menade att ”en skola för alla” borde handla om; ”… gemenskap, 

ömsesidighet, kommunikation och aktivt deltagande för alla” (Brodin & Lindstrand, 2010, 

s.147). Tinglev (2005) skriver i sin avhandling om hur en likvärdig utbildning för alla kan 

upprätthållas. Mentorerna ute på skolorna tillsammans med elever och vårdnadshavare, bör 

och ska arbeta fram en arbetsplan för varje elev. Med hjälp av arbetsplanen kan sedan de 

nationella mål som finns uppnås. Varje år skall även en kvalitetsredovisning genomföras, då 

redogör mentorerna hur långt eleven har kommit med hjälp av sin arbetsplan. Genom 

kvalitetsredovisningarna kan staten kontrollera hur det går för de olika skolorna och även 

försäkra sig om att en likvärdig utbildning upprätthålls i hela landet. 

 

2.4 INKLUDERING 

Begreppet inkludering är relativt nytt och fick sitt egentliga erkännande genom 

Salamancadeklarationen som kom 1994. Inkludering är ett begrepp som används i allt större 

utsträckning och ersätter begreppet integrering i mångt och mycket (Nilholm, 2006). 

Integrering och inkludering är de metoder som diskuteras i Salamancadeklarationen för att 

uppnå målet och drömmen om ”en skola för alla”. Ett inkluderande arbetssätt i 

skolverksamheten kan komma att motverka negativa attityder och diskriminering, som kan 

förekomma i både klassrummet och på skolgården. Solidaritet inom barngruppen, mellan 

funktionshindrade barn och icke-funktionshindrade jämnåriga, kan lättast byggas upp genom 

en integrerad skolgång (Salamancadeklarationen, 2001). Tinglev (2005) skriver i sin 

avhandling om hur man i skolverksamheten bör arbeta för att lyckas med inkluderingsarbetet 

och i slutänden även nå målet ”en skola för alla”. Tinglev (2005) har uttryckt sig på följande 

sätt; ”Om målet i skolan är att alla ska lyckas måste… eleven mer än lärare, läroplan eller 

dominant kultur tillåtas delta och ge röst åt sina erfarenheter” (Tinglev, 2005, s.44). I 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf
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Erikssons magisteruppsats från 2011 behandlas marginalisering som en motpol till 

inkludering. Det finns alltid ett antal i elever i varje klass som kräver ett större utrymme i 

olika gruppsammanhang, vilket kan leda till att andra elever marginaliseras och åsidosätts. 

Det är ofta på det viset att de dominanta eleverna gör sina klasskamrater osäkra och de vågar 

inte uttrycka sin åsikt eller dela med sig av sina unika erfarenheter. De elever som inte vågar 

lyfta fram sig själva riskerar att hamna ute i periferin och tillhöra den grå massan. De elever 

som är inkluderade i klassen kan även dem bli marginaliserade och i förlängningen bli 

exkluderade av sina klasskamrater. Det kan betyda att den inkluderade eleven inte längre 

räknas som en i klassen för de jämnåriga kamraterna (Eriksson, 2011). Svenska Unescorådet 

har bland annat skrivit om inkludering som en metod för att motverka marginalisering och 

diskriminering. Citatet som följer kan ses som mycket relevant när det gäller detta ämne; 

 

… ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 

samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 

funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och –slutligen- hela 

utbildningssystemet. (Svenska Unescorådet: Salamancadeklarationen och Salamanca+5, 2001, 

s.16) 

 

I Salamancadeklarationen och i Lgr11 diskuteras vikten av samverkan mellan hemmet och 

skolan. Föräldrarnas attityder kan komma att påverka det sociala klimat och integrering som 

är i skolan. Det ligger både i lärarens och förälderns uppdrag att hysa omsorg för barnet och 

uppfostra denne. Alla föräldrar har olika inställning till sina barns skola och hur verksamheten 

där sköts. Jakobsson och Nilsson (2011) har sammanfattat de olika förhållningssätt som 

omsorgstagarna kan ha, i begreppen uppgivenhet, förnöjsamhet och engagemang. Oavsett 

vilket förhållningssätt som föräldern väljer att inta, påverkas skolverksamheten där barnet 

befinner sig. Det förhållningssätt som är minst krävande är förnöjsamhet. I det här 

sammanhanget betyder förnöjsamhet att föräldern har en tilltro och ett förtroende för 

”experten”, det vill säga läraren eller specialpedagogen. En förälder som har detta 

förhållningssätt kan antingen av läraren uppfattas som en god samarbetspartner då det gäller 

att hjälpa barnet/eleven framåt, eller så kan föräldern uppfattas som lat och ointresserad av hur 

det går för barnet i skolan. Om en förälder uppfattas som ointresserad och oengagerad handlar 

det ofta om en bristande kommunikation mellan föräldern i fråga och barnets lärare 
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(Jakobsson & Nilsson, 2011). Föräldrars engagemang för sina barns skolsituation är av vikt 

för oss pedagoger. Tillsammans med hemmet ska skolan fostra eleverna (Lgr11). Enligt 

Nilholm (2006) handlar inkludering inte om att enbart förbättra skolsituationen för eleven 

utan även för pedagogen. Arbetet i skolan kring inkludering genomgår två faser. I den första 

fasen identifieras de hinder som motverkar inlärningen och delaktigheten i gruppen. Den 

andra fasen handlar om att försöka driva skolutvecklingen framåt när de eventuella hindren 

har åtgärdats.  

 

2.4.1 LÄRARES ARBETE KRING INKLUDERING 

Enligt Mitchell (2008) är inkluderingsarbetet en väldigt komplex fråga, men om pedagogerna 

lyckas kan det gynna samtliga elever på många olika plan. 

  
Inclusive education is a complex and controversial approach to educating learners with special 

educational needs. If it is properly implemented, it can bring about academic and social benefits 

to all learners. (Mitchell, 2008, s.39). 

 

Personal i skolverksamheten kan påbörja inkluderingsarbetet genom att börja arbeta med 

eleverna attityder gentemot varandra. Sociologen Goffman har skapat en teori som kallas för 

stämplingsteorin. En individ skapar ofta sig en uppfattning om en annan individ enbart genom 

att betrakta den. Personen bedöms därefter utifrån sitt yttre och får en identitet. Blir 

betraktaren sedan bekant med den betraktade lär de känna varandra och personliga egenskaper 

som är en del av identitet framkommer. (Eriksson, 2011). Utgår pedagoger ifrån den här 

teorin betyder att de i klassrummet kan arbeta tillsammans med eleverna kring värderingar 

och förhållningssätt. Mitchell (2008) har skapat en formel med de faktorer som han ser som 

avgörande för en lyckad inkluderande undervisning. 

 
 Inclusive Education= V+P+5A+S+R+L 

Where: V= Vision; P= Placement; 5As= Adapted Curriculum, Adapted Assessment, Adapted 

Teaching, Acceptance; S= Support; R= Resources; L= Leadership. (Mitchell, 2008, s.29). 

 

Mitchell (2008) behandlar dessa faktorer, vilka bör tas i beaktning i arbetet mot det 

inkluderande klassrummet. Dessa faktorer kan vara till fördel för samtliga elever i en 

lärandesituation. Mitchell (2008) har valt att förklara de begrepp som han använder i sin 
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formel för en lyckad inkluderande lärandesituation på följande sätt. Alla pedagoger bör ha en 

vision och ett mål med sin undervisning för att skapa en lyckad lärandesituation. Precis som 

Nilholm (2006) menar Mitchell att det är viktigt att även de elever som är i behov av särskilt 

stöd placeras i en klass i rätt åldersgrupp och inte i en grupp som är anpassad utifrån förmågor 

och färdigheter. Enligt Mitchell blir det en segregerad situation, om eleverna nivågrupperas 

utifrån deras färdigheter och förmågor, och då misslyckas pedagogen med den inkluderande 

verksamheten (Mitchell, 2008). Det finns tre grundläggande områden i utvecklingen mot en 

inkluderande skola. Skolans personal bör arbeta fram arbetsmetoder och handlingsplaner som 

främjar delaktighet och gemenskap. Personalen bör även förbättra skolmiljön, så att den 

inbjuder till delaktighet och gemenskap (Booth & Ainscow, 2007). 

 

Den förmodligen största utmaningen för pedagoger som arbetar för det inkluderande 

klassrummet är den viktiga anpassningen av läroplanen och undervisningsmålen utifrån 

elevens behov. En anpassning av undervisningen och de mål som sätts upp för eleverna, kan 

innebära att man som pedagog väljer använda sig av olika hjälpmedel beroende på vilken 

eleven är. Alla elever ska på något sätt utvärderas i sitt lärande, för att läraren ska ha klart för 

sig vad eleven står, men även för att veta vad som krävs för att hjälpa eleven framåt. Dock bör 

inte läraren ha en och samma mall när denne bedömer sina elever, utan försöka bedöma 

eleven utifrån de förutsättningar som eleven har. En utvärdering ger som sagt läraren en 

uppfattning om vad det är eleven behöver hjälp med, men även vad det är som pedagogen inte 

har uppnått i sin undervisning. Genom detta kan pedagogen dessutom få nya tankar kring hur 

denne kan anpassa sin undervisning och läroplanen. En utvärdering bildar ett material som 

pedagogen kan ge feedback utifrån, till både eleven och föräldern.  Individuella 

utvecklingsplaner kan skapas utifrån bedömningen/utvärderingen av varje elev En lärare bör 

vara en god förebild och ledare för sin elevgrupp (Mitchell, 2008).  

 

Mitchell (2008) menar att en god pedagog är en som är reflekterande. En lärare som 

reflekterar över hur den själv lär ut och som är medveten om hur den för sig i klassrummet, 

hur den betonar ord och uppmuntrar elever, och en som reflekterar över hur elevernas 

bakgrund påverkar deras förmåga att lära in. Det bör för en lärare vara av hög prioritet att 

eleverna slutför de uppgifter som de blivit tilldelade och att det sätts krav som är höga men 

ändå uppnåeliga. När uppgifter ska förklaras och delas ut, är det viktigt att läraren 

kommunicerar på ett tydligt vis, både genom tal och genom skrift. Genom att engagera och 

involvera eleverna i undervisningen kommer de att vara uppmärksamma under lektionen i 
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fråga. Läraren, eleven och elevens föräldrar bör uppleva och acceptera att det är av vikt att 

eleven i behov av särskilt stöd får möjlighet till undervisning i den allmänna klassen. Det 

ligger i lärarens uppdrag att arbeta med attityder som läraren och eleverna kan komma att 

mötas av. Om det inkluderande klassrummet ska vara möjligt att uppnå, krävs det att det finns 

materiella resurser att tillgå, dels för att göra själva klassrummet tillgängligt för samtliga och 

dels för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Läraren i det 

inkluderande klassrummet måste ha någon/några som den kan finna stöd hos, någon som har 

större kunskaper inom området, men även stöttning från föräldrarnas sida. Föräldrarna spelar 

liksom pedagogen en viktig roll när det gäller de attityder och beteenden som finns i skolan, 

elevernas förebilder bör utstråla en positiv attityd och välvilja (Mitchell, 2008). 

 

Eriksson (2011) skriver om forskaren Elvstrand som är verksam inom det pedagogiska fältet. 

Enligt Elvstrand är påpekandet om hur unik varje elev är en del i inkluderingsarbetet. 

Elvstrand menar att det är viktigt att den vuxne i sammanhanget förmedlar hur viktiga 

eleverna är för skolverksamheten. Delaktighet och känslan av gemenskap är även en del i 

inkluderingsarbetet (Elvstrand i Eriksson, 2011). I Erikssons (2011) studie framkommer det i 

det empiriska materialet ett önskemål från de intervjuade barnen att man faktiskt vill ta del av 

den problematik som de inkluderade barnen har. Barn precis som vuxna vill veta vad som 

väntar dem i nya situationer (Eriksson, 2011). Dagens lärare söker i större utsträckning nya 

kunskaper och fortbildar sig därför för att öka kompetensen. För att fortbildningen ska 

upplevas som givande för läraren, bör fortbildningen vara baserad på lärarnas egna 

erfarenheter. Diskussioner utifrån egna tidigare erfarenheter ses som givande i lärarkollegiet 

(Boström & Lidholt, 2006). 

 

Nilholm (2006) anser att inkludering handlar om att alla elever ska bli undervisade i den klass 

som han/hon är inskrivna i, oavsett ifall det är en elev i behov av särskilt stöd. Alla elever ska 

kunna vara delaktiga i den ”vanliga” skolmiljön. Den här uppfattningen delas även av 

Mitchell (2008) som menar att segregering är det som uppstår när en elev med särskilda 

inlärningsbehov lyfts ut ur det allmänna klassrummet. 

 

Castman och Widerbergs (2010) empiriska studie visar att majoriteten av de tillfrågade 

pedagogerna anser att individualisering är en metod för att uppnå en högre grad av 

inkludering. Majoriteten av respondenterna talar även om en okunskap när det gäller 

inkluderingsarbetet. De önskade att en större kompetens fanns ute i verksamheten så att alla 
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elevers behov skulle kunna tillgodoses på ett bra sätt. Dagens skola behöver enligt Tinglev 

(2005) genomgå förändringar för att kunna utöva ett lyckat inkluderingsarbete. ”Däremot 

hävdar anhängare att skolan inte kan tas för given sådan den är idag utan kräver 

genomgripande förändringar för att möjliggöra en undervisning där alla utvecklas och 

bekräftas utifrån egna förutsättningar” (Tinglev, 2005, s.48). Även Castman och Widerbergs 

(2010) studie visar på att den här uppfattningen rotat sig hos de intervjuade pedagogerna. Det 

är i dagsläget svårt att tillgodose samtliga elevers behov.  

 

Den individualisering som pågår i skolorna har inte tillägnat sig tanken att individualisering 

innebär att eleverna kommer att ligga olika långt fram i sina studier på grund av olika 

studietakt och nivå. Genom individualiseringen av undervisningen får eleverna ofta ta större 

ansvar för sina egna studier. Det är inte alla elever som klarar av den här studiefriheten under 

ansvar. Det leder till en passivitet hos eleverna när de inte vet hur de ska hantera sin 

studiesituation (Haug, Egelund & Persson, 2006). 

 

2.5 LÄRANDE UR ETT LÄRANDETEORETISKT PERSPEKTIV 

Dewey (2004) är förvisso inte en teoretiker som kan sättas in i ett särskilt fack när det gäller 

undervisningsmetodik och lärandeteorier. Han uttrycker sig relativt vitt och brett och är inte 

benägen till att ge konkreta lösningar på eventuella undervisningsproblem. Deweys teorier 

upplevs fortfarande som aktuella och relevanta, just förmodligen för att han har valt att 

teoretisera sina texter och inte skriver ut konkreta lösningar. Människans lärandeprocesser tar 

vid omedelbart efter födseln (Dewey, 2004).  

 

Piaget i sin tur menar att varje människa konstruerar sin egen kunskap utifrån de direkta 

upplevelser som erfars. Det kan därför betyda att vissa lärandeprocesser även enligt Piaget 

börjar redan efter födseln (Piaget i Illeris, 2007). Enligt den stora majoriteten inom 

lärandeforskningen så menar man att vi är medvetna om vårt eget lärande (Illeris, 2007). 

Illeris (2007) menar att det kan vara på sådant vis att vi lär oss saker helt omedvetet. 

Informationsflödet är stort och intrycken är många, varje timme får vi nya upplevelser att 

bearbeta. Genom denna omedvetna bearbetning och strukturering, skapas nya omedvetna 

kunskaper.  
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Dewey (2004) liksom Vygotskij (Vygotskij i Strandberg, 2006) menar att lärandet är situerat. 

Strandberg (2006) tar upp ett exempel på hur Vygotskij såg på det situerade lärandet, det är 

svårare att lära sig till att bli bilmekaniker i en öken än i en verkstad, och ytterligare ett 

exempel, det är lättare att lära sig japanska om man befinner sig i Japan. ”Jag tror att verklig 

utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvnings stimuleras av de krav som ställs i 

den sociala situation där det befinner sig” (Dewey, 2004, s.46). Vygotskij (Vygotskij i 

Strandberg, 2006) och Dewey (2004) har många tankar som ligger nära varandra, bland annat 

att vi lär tillsammans med andra. Vi lär oss vilken betydelse våra handlingar har när vi möter 

vår omgivnings reaktioner på det vi gjort (Dewey, 2004). Vilket även kan kopplas till 

Vygotskijs teori om ”utvecklingens allmänna lag”, vilken innebär att all utveckling 

uppenbarar sig två gånger, först på en social nivå och sedan på individuell nivå. Samspelet 

och relationerna individer emellan startar ett tankearbete inom individen (Strandberg, 2006). 

Undervisningssituationer och lärandetillfällen gynnas ofta av interaktion och dialog mellan 

individerna (Strandberg, 2006). Språket är ett hjälpmedel för att vidga vår kunskapsbild. Vi 

kan genom språket utbyta erfarenheter och information tillsammans med våra medmänniskor 

(Säljö, 2010). Som Säljö skriver så är språket ett hjälpmedel. Vygotskij kallar sådana 

hjälpmedel för artefakter (Vygotskij i Säljö, 2010). En artefakt kan även vara ett materiellt 

ting. Vi människor använder oss ständigt av olika artefakter i vår vardag och i olika 

lärandesituationer. Artefakterna hjälper oss i vår kunskapsutveckling (Strandberg, 2006). 

Samspelet och lärandet tillsammans med andra kan även kopplas till det som Vygotskij valt 

att kalla för den närmsta utvecklingszonen (zone of proximal developement). ”Vygotsky 

definierade denna utvecklingszon som ’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam 

och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i 

samarbete kapabla kamrater…” (Säljö, 2010, s.120). 

 

3.  METOD 

Under metodavsnittet kommer områden som urval och motivering av vald metod att 

behandlas. I detta avsnitt kommer man även att kunna läsa om förberedelserna, 

genomförandet och resultatet som kommit av undersökningen.   

 

Kvale har skapat en modell för kvalitativa intervjuer. Modellen är uppbyggd i sju stadier, och 

här beskrivs de två första stadierna. Första stadiet innebär fokusering på att skapa ett lämpligt 

syfte och att forskaren ännu inte funderar på själva utförandet. Stadium nummer två innebär 
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att studien ska designas och metod ska väljas. Kvale anser att man under en intervju bör vara 

uppmärksam på det ickeverbala språk som också talas. Forskaren bör vara medveten om hur 

den nyblivna relationen och hur man uppfattas kan komma att påverka intervjusvaren (Kvale i 

Trost, 2010). Vilket går i samklang med det som Denscombe (1998) kallar för 

intervjuareffekten. Forskarens så kallade personliga identitet kan påverka hur 

intervjuresultaten kommer att se ut. ”... människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 

den person som ställer frågorna” (Denscombe 1998, s. 244) En självklarhet bör då vara att 

forskaren försöker förhålla sig neutral och ändå vara tillmötesgående. När det gäller upplägget 

av intervjufrågor så är förarbetet viktigt för forskaren, då ordningsföljden på frågorna kan 

komma att avgöra hur intervjun kommer att fortlöpa (Trost, 2010). Denscombe (1998) 

erbjuder sina läsare ett antal olika intervjuknep som alla handlar om olika former av 

förtydligande, som till exempel att be intervjuobjektet om ett klargörande eller fler detaljer 

kring ett visst uttalande. Denscombe (1998) rekommenderar även att intervjuaren ska försöka 

sammanfatta respondentens tankegång för att föra intervjun framåt. Trost (2010) menar 

istället att man inte bör göra någon form av sammanfattning under pågående intervju. Det kan 

hämma respondenten om forskaren drar felaktiga slutsatser och sammanfattar på ett inkorrekt 

vis. Vi anser att det är upp till var och en vad man anser vara lämpligt. En sammanfattning 

kan vara till fördel under vissa intervjuer och inte under andra. Givetvis ska forskaren vara 

försiktig och eftertänksam innan denne drar några slutsatser inför den som blir intervjuad.  

 

3.1 VAL AV METOD 

När en undersökning som syftar till att undersöka komplexa och personliga frågor ska 

genomföras, lämpar det sig att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. I bilaga II kan 

läsaren ta del av våra forskningsfrågor. Intervju som undersökningsmetod är lämplig när 

forskaren avser att få insikt i undersökningsobjektens tankar, känslor och åsikter. Under ett 

sådant intervjutillfälle har forskaren möjlighet till att även ta del av den intervjuades icke-

verbala språk. I en enkätundersökning eller en telefonintervju har forskaren inte den 

möjligheten till att läsa av exempelvis kroppsspråket hos respondenten. Det kan vara som så 

att respondenten uttalar sig på ett visst vis, medan personen i sitt kroppsspråk agerar på ett 

motsägelsefullt vis. Forskaren kan genom en intervju ansikte mot ansikte se nyanser som 

annars inte skulle ha varit märkbara (Denscombe, 1998). När man som forskare önskar att 

respondenten ska svara så öppet och utvecklat som möjligt, kan det vara en god idé att arbeta 

med semistrukturerade intervjuer. Det innebär att det finns en lista med ämnen som under 
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intervjun ska behandlas och ett formulär med frågor som ska besvaras. Som intervjuare bör 

man vara flexibel och anpassa sina frågor under intervjuns gång (Denscombe, 1998). Längden 

på intervjuerna varierade något beroende på hur intresserad undersökningsobjektet var av 

ämnet. Intervjuerna tog mellan 20 till 45 minuter att genomföra. Efterarbetet i sin tur var 

betydligt mer tidskrävande, det tog cirka två timmar att skriva ut en intervju. Patel & 

Davidsson (2003) skriver att en kvalitativ undersökning oftast är både tidskrävande och 

arbetsam. Den kvalitativa bearbetningsmetoden tar genom sitt förlopp från utformningen av 

frågor till intervjuernas avslut och bearbetning lång tid. Det ligger mer jobb i en intervju än 

vid själva intervjutillfället. Frågor ska skapas, kontakter ska göras, intervjuer ska genomföras, 

skrivas ut och sedan tolkas. Vi valde att bearbeta råmaterialet utifrån Kvales (1997) tankar 

kring hur forskaren kan redovisa sitt empiriska material. Kvale (1997) diskuterar huruvida 

forskaren skriver ut sina intervjuer till studien. Forskaren kan antingen välja att skriva ut allt 

ordagrant som sägs och redovisa samtliga citat i sin resultatredovisning. Även upprepningar 

måste tas med om forskaren väljer att arbeta på det viset. Forskaren kan annars välja att 

koncentrera sin text och hitta beröringspunkter mellan de olika intervjutillfällen som 

genomförts. Forskaren kan visa upp både likheter och skillnader i sin koncentrerade 

resultatredovisning. Den information som inte är av nytta för studien behöver enligt Kvale 

(1997) inte ta lika stor del som det som är kärnfullt och till stor nytta. Vi har valt att 

koncentrera våra intervjuer för att skapa en så kärnfull text som möjligt. Vi har pekat på 

likheter, tagit upp åsiktsskillnader och tagit med talande citat i resultatredovisningen.   

 

3.2 URVAL 

Vi planerade att genomföra sex intervjuer med lärare i årskurs fyra till sex. Dock hade vi 

möjlighet till att genomföra en sjunde intervju och valde att ta vara på denna möjlighet. Detta 

urval har vi gjort eftersom vår undersökning syftar till att undersöka just den här gruppen av 

lärare och hur de ställer sig till inkluderingsarbetet. Vi har funnit att det här antalet 

respondenter är ett relativt lämpligt antal. Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor. Det 

är relativt svårt att hitta lärare som kan tänka sig att avsäga sig lite av sin tid under en period 

då mycket står schemat, då tid för både bedömningsarbete och individuella utvecklingssamtal 

ska avsättas under skoldagen. De personer som intervjuades var två lärare från årskurs fyra, 

två lärare från årskurs fem och sedan tre lärare i årskurs sex. Respondenterna var mellan 

åldrarna 33 till 64. Det var två män och fem kvinnor som deltog i studien. Det fanns en viss 

skillnad i vilka utbildningar som de olika pedagogerna genomgått. Vi kom i kontakt med 
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personer som var utbildade till lågstadielärare, mellanstadielärare, högstadielärare, 

idrottslärare och till fritidspedagog. De olika pedagogerna hade olika ämnesinriktning i sin 

utbildning.  

 

3.3 GENOMFÖRANDE  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av forskningsintervjuer. I en studie 

genomförs intervjuer för att genera kunskap och svaren som ges av den intervjuade bör inte 

ifrågasättas (Kvale, 1997). Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Vi 

använde oss av en bandspelare, för att göra en ljudupptagning av våra intervjuer så att vi inte 

skulle gå miste om något sades. Vi valde att genomföra sju intervjuer med lärare verksamma i 

årskurserna fyra till sex.  

 

När vi till en början satte oss ner för att komma på våra intervjufrågor, fick vi sitta ner och 

fundera på vad det egentligen var som vi ville ha reda på. Därefter kom vi fram till ett antal 

olika ämnen som vi upplevde som betydelsefulla för vår studie. Utifrån dessa ämnen skapade 

vi sedan våra intervjufrågor. I Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) uttrycks det 

bland annat att intervjufrågor bör vara så korta och kärnfulla som möjligt, för att underlätta 

för respondenten. Vi försökte ha detta i åtanke när vi skapade våra frågor. Vi upplever att våra 

intervjuer var givande för studien. Denscombe (2009) skriver om de olika upplägg som en 

forskare kan ha på sina intervjuer. Struktureringsgraden kan variera från intervju till intervju. 

Vi anser att vi genomförde semistrukturerade intervjuer. Vilket är något som det står mer om 

under rubriken val av metod.  

 

Vi började med att kontakta rektorerna på de skolor som vi önskade att komma ut och 

genomföra intervjuer på. Vi upplevde det som en god idé att först kontakta rektorerna och 

sedan kontakta lärarkollegiet. Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att gå rätt 

tillväga när en empirisk studie ska genomföras, oavsett ifall det är genom intervjuer eller 

enkäter som man får fram sitt råmaterial. Kvale (1997) menar att man som forskare ska 

koncentrera sig på samtalet, dynamiken och ämnet. Därför var det av vikt att försöka koppla 

bort eventuella obehagskänslor som uppstår på grund av att man spelar in sig själv, och 

istället försöker vara så avslappnad som möjligt.  
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3.4 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET  

När det gällde exakt vilka personer som vi kom till att intervjua, så hade vi inte strategiskt valt 

ut dessa. Trost (2010) kallar detta för bekvämlighetsurval, vilket mer eller mindre innebär att 

man låter slumpen avgöra exakt vilka personer som ska intervjuas. Forskaren väljer en 

kategori av människor och inom denna kategori är det slumpen som avgör vilka som ska 

intervjuas. Denscombe (2009) skriver att genom att göra en intervju ansikte mot ansikte, kan 

forskaren läsa av de intervjuades kroppsspråk och på så sätt se om svaren är orimliga eller 

relevanta till det som respondenten säger. Det är svårare att ljuga om ögonkontakt upprätthålls 

under samtalet/intervjun (Denscombe, 2009). Om forskaren enbart utgår från en källa i en 

studie kan man inte säga att den är tillförlitligt enligt Denscombe (2009). Frågan är sedan hur 

många källor som krävs för att en studie ska vara helt tillförlitlig. Studiens respondenter är 

relevanta i förhållande till det syfte som vi har med vår studie. Om vårt syfte och vår 

frågeställning hade varit annorlunda, hade vi förmodligen fått rikta oss till fler lärare och 

eventuellt lärare i en annan region. Även själva undersökningsmetoden hade eventuellt behövt 

korrigeras.  

 

Vi valde på grund av svårigheten att få tag i respondenter och det faktum att det blev ont om 

tid, att inte göra någon pilotstudie. Vi fick istället ägna extra eftertanke till att formulera 

frågorna på ett sådant vis att vi förhoppningsvis skulle få ut så mycket information som 

möjligt. Vi upplever det som att vi fick fram ett bra material från våra intervjutillfällen. Dock 

blev en del av svaren relativt lika varandra, och om vi lyckats formulera dessa frågor något 

annorlunda, hade förmodligen även svaren blivit olika.  

 

3.5 FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 

Det finns ett antal forskningsetiska principer, vilka innefattar informationskravet, 

konfidentialitetkravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Tanken är att forskaren inför sin 

empiriska undersökning ska vara medveten om dessa och ta dem i beaktning när exempelvis 

intervjuer ska genomföras. Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet till att 

informera den berörde om forskningsuppgiftens syfte. Konfidentialitetkravet i sin tur innebär 

att varje individ som deltager i intervjun ges största konfidentialitet och att den intervjuades 

personliga uppgifter förvaras på ett ställe där ingen annan kan ta del av dem. Samtyckeskravet 

ger varje eventuell intervjuperson rätten till att själva bestämma ifall de önskar att deltaga i 
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studien, och den intervjuade ska ha möjlighet till att få avbryta pågående intervju om 

intervjupersonen upplever situationen som obehaglig. Nyttjandekravet innebär att vi som 

intervjuar inte får förvränga det som kommit fram under intervjuerna för att det empiriska 

materialet ska stämma överens med övriga delar av studien. Dessutom innebär det att 

forskaren enbart får använda det insamlade materialet till resultatredovisningen och inte 

använda materialet till något annat (Kvale, 1997). Efter att vi arbetat igenom det som spelats 

in har alla band raderats för att informationen som kommit fram under intervjuerna inte ska 

komma ut till utomstående. Det är viktigt att hålla de intervjuades identitet hemlig och skriva 

på ett sådant sätt att det inte går att identifiera personen som man läst om i arbetet (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Det är av vikt att forskaren går ut med att respondenterna kommer att vara anonyma i 

redovisningen av studien. Det kan skapa en känsla av trygghet redan innan intervjutillfället. 

Forskaren bör vara mån om de intervjuades integritet och respektera de rättigheter som man 

som människa faktiskt har. Det är principer som kan härledas till våra mänskliga rättigheter 

(Denscombe, 1998). Vi har sammanställt ett dokument som våra intervjupersoner har fått ta 

del av. I dokumentet berättar vi om vilka vi är och vilket syfte vår undersökning har. Vi 

deklarerar även vårt önskemål om att dessa personer skulle vilja ställa upp på intervju och 

informerar att de kommer att vara anonyma i resultatredovisningen om dem väljer att deltaga i 

undersökningen (Se bilaga I).  

 

4.  RESULTAT 

Respondenternas namn är anonyma, men för att förenkla läsandet i resultatpresentationen och 

i analysen har vi givit personerna fingerade namn. Lärarna i årskurs fyra har vi valt att döpa 

till Anna och Agnes, lärarna i årskurs fem Bertil och Britta, och lärarna i årskurs sex fick 

komma att heta Cecilia, Christine och Christer. För att förtydliga ytterligare kan det påpekas 

att lärarna i varje årskurs har fått ett namn som börjar på en viss bokstav, till exempel; lärarna 

i årskurs fyra har fått bokstaven A och lärarna i årskurs fem har fått bokstaven B.                  

 

4.1 ARBETSMETODER 

Det går att konstatera att det finns mängder av olika funktionsnedsättningar i de klasser som 

de tilltalade pedagogerna kommit i kontakt med. Det finns dock vissa gemensamma 

beröringspunkter, de funktionsnedsättningar som rent statistiskt kom upp oftast under 
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intervjuerna var motoriska problem, dyslexi, ADHD och Aspergers. Bertil skiljer sig från 

gruppen genom att förklara att han inte har någon i sin klass med särskilda behov eller någon 

form av funktionsnedsättning. Hur pedagogerna sedan valt att arbeta med de olika 

problematikerna varierar. Christer som är idrottslärare berättar att han ofta arbetar med 

gruppsammansättning och gruppdynamik. Han menar att det är viktigt att alla elever känner 

att de har deltagit i lektionen och uppnått något under passet. Med den motiveringen menar 

han att mindre grupper under idrottssammanhangen i skolan hade varit önskvärt. Eftersom att 

det då är lättare att uppmärksamma alla elever och upptäcka eventuella motoriska 

nedsättningar som annars kan vara svåra att upptäcka då han arbetar med hela klassen. Agnes 

berättar även hon att gruppsammansättning är något som hon arbetar aktivt med, men då mer 

inriktat mot klassrumsplaceringen. Även Cecilia berättar att hon arbetar mycket med 

placeringen i klassrummet. Hon ägnar mycket eftertanke till att para ihop eleverna på ett 

sådant vis som hon tror kan komma att gynna dem.  

 

4.2 MATERIELLA HJÄLPMEDEL OCH PERSONLIGA RESURSER 

Sex av sju respondenter uttalade sig under intervjutillfällena att de använder av olika 

materiella hjälpmedel i klassrummet, en del av dem använder sig även av personlig assistent. 

Det är dock något som varierar beroende på de behov som finns i klassen. De elektroniska 

hjälpmedlen är populära bland pedagogerna och så kallade Daisy-spelare (kassettbandspelare 

som man kan spela in delar av sin undervisning på) och datorer för att utveckla elevernas 

skriftspråk och läsning, är något som används flitigt i klassrumsmiljön. Britta utmärker sig 

något när hon berättar om ett väldigt avancerat och användbart hjälpmedel, som eleverna med 

dyslexi får möjlighet att använda sig av. C-pen är en elektronisk överstrykningspenna som 

Britta använder i läroböckerna, både under lektionerna och för att spela in läxa. C-pen läser in 

texten och talar muntligt om för eleven vad det är som står i texten. Om Britta exempelvis 

använder C-pen och stryker över de texter som eleven har i läxa, så kan denna text sedan 

läggas in i datorn och mailas över till eleven. Britta menar att C-pen är betydligt smidigare att 

använda än en Daisy-spelare, eftersom att det är väldigt tidskrävande att läsa in en eller flera 

texter till ett antal elever.  

 

Agnes berättar om de olika material som hon valt att använda sig av. Många av dem använder 

hon med målet att lugna eleven, för att dämpa ljudnivån och på så vis kunna skapa 

lärandesituationer då alla barn är uppmärksamma. Hon använder sig bland annat av olika 
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sorters bollar som eleverna kan ha hos sig, för att hålla fingrarna sysselsatta under lektionerna 

och för att skapa ett viss lugn hos eleverna. För att begränsa påverkan av yttre stimuli 

använder Agnes sig ibland av skärmar som hon sätter upp i klassrummet. Christine i sin tur 

väljer att plocka sina elever ur klassrummet när det finns behov av att begränsa de yttre 

stimuli som finns i själva klassrummet. Bertil är helt annan uppfattning och menar att en 

lyckad lärandesituation är en situation då alla elever är kvar i klassrummet och deltager i 

undervisningen. Han väljer bara att sätta elever i grupprum under ytterst speciella tillfällen. 

Bertil uttrycker att han hellre ser att assistenten och eleven är med i klassrummet, än att de går 

iväg till ett särskilt rum. Sex av sju lärare uttalar att de använder sig av någon form av 

personliga resurser i undervisningen. De olika personliga resurser som det talas om är 

personliga assistenter, specialpedagoger, lärarlaget, resursgrupp från kommunen och 

kontakter inom BUP (BUP står för Barn- och ungdomspsykiatrin).  

 

Det var inte många av lärarna som ansåg att de behövde mer hjälpmedel än de som lärarna 

faktiskt redan hade tillgång till. Men de önskemål som kom fram var att fler personliga 

resurser skulle sättas in och att man på respektive skola valt att investera i datorer som är 

moderna och som är lätta att hantera och använda sig av i undervisningen. Christer tog även 

upp att det alltid är bra att ha redskap för att träna grovmotoriken, det är något som eleven 

drar nytta av även utanför idrottshallen. Rektorn på skolan där Anna arbetar har köpt in en 

tandemcykel för att hjälpa de elever som har motoriska svårigheter. Efter detta inköp upplever 

Anna att det material som behövs finns att tillgå på skolan. Tandemcykeln kan användas 

under motorisk träning hos specialpedagogen och på cykelutfärder tillsammans med mentorn 

och klassen. Bertil berättar att han på läromedelscentralen alltid har fått hjälp att plocka 

passande hjälpmedel till sina elever särskilda behov. De var alltid kontaktbara och de hade 

stort utbyte av dem. 

 

Det var två av respondenterna som även tog upp att det hade varit bra om det hade funnits mer 

möjlighet till att variera arbetspassen och även att korta ner dem, för att eleverna med 

koncentrationssvårigheter ska ha möjlighet att tillägna sig undervisningen med full 

uppmärksamhet. Respondenterna som påpekade detta var noggranna med att förklara att de 

inte ville att undervisningstimmar skulle försvinna men att de skulle vara mer uppdelade 

under dagen. 
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4.3 FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

Samtliga respondenter är samstämmiga när de förklarar vad funktionsnedsättning innebär för 

dem. De menar att en funktionsnedsättning innebär att personen i fråga har en 

svårighet/nedsättning när det gäller den intellektuella eller fysiska funktionsförmågan. 

Christer anser att en funktionsnedsättning innebär att personen har svårigheter med att hantera 

”normala” situationer, och det kan yttra sig genom fysiska eller intellektuella svårigheter. 

Britta har uttryckt sig på följande om vad funktionsnedsättning innebär för henne; 

 
– Det innebär att man behöver mer individuella åtgärder än de ”vanliga” barnen, alla barn är 

ju olika och behöver mötas där de är. Sticker de lite utanför de ramar som finns, så får man 

hitta lösningar på det. 

 

Samtliga lärare talade om elever som ”sticker utanför ramarna”, elever med någon form av 

funktionsnedsättning har ofta svårt att uppnå de mål som finns, om inte rätt resurs sätts in. 

Anna beskriver sin syn på funktionsnedsättning som att eleven behöver anpassat stöd för att 

klara av undervisningen. Även Britta och Christine diskuterar vikten av individualiserad 

undervisning. På följande vis beskriver Cecilia hur hon uppfattar begreppet 

funktionsnedsättning; 

 
– Det innebär att man har någon form av nedsatt funktion, som är lägre än genomsnittet. En 

inre eller yttre funktion. 

 

4.4 FORTBILDNING 

Samtliga respondenter är överens om att de vill ha fortbildning oavsett problematik när det väl 

är dags att ta emot en ny elev i klassen. Det är inte önskvärt att använda sig av kunskap som 

man erfarit för länge sedan. Ny forskning har arbetats fram och idag vet vi till exempel så 

mycket mer än vad vi gjorde för tjugo år sedan om till exempel ADHD. Christine berättar att 

eftersom hon har nya elever från år till år, så varierar även behoven. Därför är fortbildning 

något som ska ske kontinuerligt. Den kunskap som hon fick erfara för ett antal år sedan är 

eventuellt inaktuell när hon möter den nya elevgruppen. Endast en respondent sade sig vilja 

fortbilda sig om hur man som pedagog kan möta samtliga elever, de övriga sex lärarna 

uttrycker snarare att de vill inhämta mer kunskap och information om den eventuella 

problematik som deras elever kan ha. Agnes menar att problemet för henne inte var själva 

kunskapsinhämtning utan att få tiden till att sitta ner och läsa på och informera sig om 
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elevens/eleverna situation. Även Christine önskar att hon hade haft mer tid till att hjälpa sina 

elever och använda de hjälpmedel som finns på rätt sätt. Hon förklarar att det inte spelar 

någon roll om man har en uppsjö av hjälpmedel om man inte har tiden till att använda dem. 

Bertil och Agnes berättar att de med hjälp av kompetenta personer som både befinner sig i 

skolverksamheten och utanför den, har kunnat fortbilda sig vid behov. Med hjälp från bland 

annat psykologer, kuratorer och Barn- och ungdomspsykiatrin, har de fått den uppbackning 

och stöttning som de behövt i särskilt svåra stunder. Anna gör ett utlägg under intervjun om 

att all personal på skolan bör känna till vilka elever som har vilka 

funktionshinder/nedsättningar. Hon uttrycker sig på följande vis; 

 
– Jag tycker att alla personal på en skola måste kunna känna till skolans elevers 

funktionshinder/nedsättningar, om det är av någon nytta för eleven förstås. Ett exempel: Av 

en tillfällighet fick jag häromdagen höra att det finns en elev i en annan klass som har en 

hörselskada. Läraren i fråga hade mikrofon runt halsen. Men alla vi andra plus alla andra 

barn kan ju inte göra sig hörda om vi inget vet (på skolgården, i klassrummet, i matsalen 

med mera). 

 

4.5 INKLUDERING 

Samtliga respondenter delar åsikten att inkludering handlar om att få alla elever att uppnå 

målen som är uppsatta, men att vägen dit ser olika ut beroende på individens behov. En 

anpassning av undervisningen är självklar för dessa lärare. Fyra av sju lärare diskuterar 

gemenskap och utanförskap, och även människors lika värde och att våra olikheter berikar 

lärandesituationerna, när de talar om inkludering. Framförallt Anna uttrycker att varje elevs 

unika egenart är en tillgång för undervisningen. När vi kommer till frågan om hur de som 

pedagoger anser att man bör arbeta med inkludering, kommer åsiktsskillnader fram. Tre av sju 

lärare uttalar att de ser de personliga resurserna som stora tillgångar när det gäller inkludering. 

En assistent i klassen kan göra inkluderingsarbetet något smidigare. Christer menar att det är 

viktigt att se alla elever och att inte enbart se klassen som en grupp utan som en grupp med 

enskilda individer. Cecilia uttrycker att en varierad undervisning och att hon som pedagog är 

flexibel, är en del i individanpassningen av undervisningen, och därmed ett steg i 

inkluderingen. Bertil berättar om hur viktigt han anser det är att man som lärare är noggrann 

med att använda de resurser och den hjälp som finns att tillgå. Han ger bland annat exempel 

så som läromedelcentralen, personliga assistenter, kuratorer och kontakt med Barn och 

ungdomspsykiatrin. Om läraren har elever med särskilda behov i sin klass, har dessa elever 
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rätt till att få tillgång till de hjälpmedel som finns. Agnes är den enda som tar upp att det är 

viktigt att ställa krav på sina elever, krav som är höga men uppnåeliga. En strukturerad och 

tydlig lärare kan enligt henne förmodligen uppnå en högre grad av inkludering. Dock påpekar 

även Christine att det är viktigt att ge eleverna utmanande uppgifter som de kan klara av, och 

på det viset ska en känsla infinna sig hos eleven, att eleven själv har uppnått något. Det som 

kan vara en svår uppgift för en elev kan vara betydligt lättare för en annan. Därför menar 

Christine att det är viktigt att hon får möjlighet till att dela ut uppgifter inom samma 

arbetsområde till sina elever, men att svårighetsgraden på uppgifterna varierar beroende på 

elev.  

 

Mindre än hälften av respondenterna uttrycker att de arbetar med känslan av gemenskap och 

samhörighet som en del i inkluderingsarbetet. Samtliga av dessa arbetar med aktivt med 

samarbetsövningar med sina respektive klasser. Två av sju respondenter lägger mycket arbete 

på att skapa olika gruppkonstellationer och ge eleverna en chans till att arbeta med elever som 

de vanligtvis inte arbetar med. Vilket är något som ska stärka känslan av gemenskap i 

gruppen. En minoritet av de intervjuade berättar att de för många diskussioner med eleverna 

för att förbättra deras förmåga till empati och förstärka samhörighetskänslan. 

 

4.6 EN SKOLA FÖR ALLA 

Samtliga respondenter är överens om att en skola för alla innebär att utbildningen ska vara 

likvärdig och på lika villkor oavsett vilken elev det gäller. De poängterar även att alla elever 

har olika behov och att eleverna har rätt att få den hjälp som krävs. Två av respondenterna 

uttrycker sig pessimistiskt när det gäller uttrycket en skola för alla och ifrågasätter begreppet. 

Cecilia menar att det inte finns en skola för alla och att vi lärare faktiskt inte lyckas anpassa 

undervisningen till alla elever även om så önskas. Uttrycket är något som låter fint enligt 

henne och kan vara något som lärarna vill uppnå. Cecilia ställer sig frågan för vilken det är 

som man vill skapa en skola för alla, ifall det är för lärarnas skulle eller för elevernas. Bertil 

menar att inkludering och en likvärdig utbildning för alla, inte alltid är möjlig. Bertil uttrycker 

att ”felet” ibland ligger hos eleverna. De så kallade ”trasiga själarna” är elever som han som 

lärare inte kan nå ut till, oavsett hur engagerad han är. Det är endast en pedagog som talar om 

samverkan med hemmen, att föräldrarna har stor inverkan på de åsikter och attityder som 

finns i skolan. Föräldrarna ska tillsammans med skolan dela på ansvaret att fostra eleverna till 

goda samhällsmedborgare. 
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5. ANALYS OCH TOLKNING 

5.1 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Pedagogerna var samstämmiga när de skulle förklara vad en funktionsnedsättning innebar för 

dem. De menade att en funktionsnedsättning innebär att personen i fråga har en 

svårighet/nedsättning när det gäller den intellektuella eller fysiska funktionsförmågan. I den 

här frågan kom normalitet och vanlighet på tal. Lärarna menade att en person med en 

funktionsnedsättning låg utanför det ”normala”. Det kan innebära att personen har svårt att 

hantera ”normala” situationer eller att man har en nedsatt funktionsförmåga som är lägre än 

det ”normala”. Frågan man bör ställa sig är vad som är normalt och vad som inte är normalt. 

Vi anser att det är det samhälle som vi lever i som skapar de normer som finns. Det är 

samhället och media som till stor del ger oss våra värderingar och tankar kring vad det 

innebär att vara normal. Här kan vi vidare diskutera om de olika funktionsnedsättningar som 

kom på tal under intervjutillfällena. Sex av sju respondenter uttryckte att de i sin nuvarande 

klass har elever med funktionsnedsättningar och särskilda behov. De funktionsnedsättningar 

som oftast förekom under intervjuerna var motoriska problem, dyslexi, ADHD och Aspergers. 

Det var inte i alla klasser som barnen med den eventuella problematiken hade blivit utredda 

och diagnostiserade. En fundering från vår sida är det är här med diagnoser som är i ropet just 

nu. De funktionsnedsättningar som var vanligast förekommande under intervjuerna är de 

diagnoser som vi ser som ”populära” just nu. Frågan är ifall det är så att dessa barn har fått sin 

diagnos enbart för att de har den här problematiken eller ifall trendfaktorn har något med 

saken att göra.  Vi fann Annas tankar kring elevers funktionsnedsättningar/funktionshinder 

och den vetskap som skolpersonalen bör ha, att vara väldigt intressanta. Hon uttryckte sig på 

följande vis: 

 
.– Jag tycker att alla personal på en skola måste kunna känna till skolans elevers 

funktionshinder/nedsättningar, om det är av någon nytta för eleven förstås. Ett exempel: Av en 

tillfällighet fick jag häromdagen höra att det finns en elev i en annan klass som har en 

hörselskada. Läraren i fråga hade mikrofon runt halsen. Men alla vi andra plus alla andra barn 

kan ju inte göra sig hörda om vi inget vet (på skolgården, i klassrummet, i matsalen med mera). 

 

Vilket är en tankegång som vi kan hålla med om. Om det är till nytta för eleven så bör övrig 

skolpersonal vara medveten om den nedsättning som eleven har. Eftersom att vi inom 

skolvärlden är sekretessbelagda, kommer inte informationen om eleven att lämna 
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skolområdet. Det betyder att eleven och elevens föräldrar inte behöver vara oroliga för att 

privat information ska läcka ut. I skolan ska vi vuxna handla för elevens bästa. 

 

5.2 MATERIELLA HJÄLPMEDEL 

Det som direkt utläsas som en gemensam faktor var det att samtliga respondenter hade stor 

tillgång till olika former av resurser, dels genom assistenter som var med i klassrummet och 

dels genom en rad olika materiella hjälpmedel, så som Daisy-spelare och datorer. Sex av sju 

lärare uttryckte att de till stor del använder av materiella hjälpmedel. Frågan är ifall de skolor 

som vi besökte var mer välbärgade gällande ekonomin eller ifall det var en ren slump att 

samtliga hade möjligheter till att använda en mängd olika resurser och hjälpmedel. Något som 

förvånade oss var när Anna berättade om tandemcykeln som rektorn på Annas arbetsplats 

köpt in. Vi såg det som ett väldigt bra initiativ, men det vi som blev fundersamma över var att 

en skola har råd med att lägga pengar på något som förmodligen inte kommer att kunna 

användas mer än under de månaderna då man vanligtvis är på utflykter. Vi kan inte annat än 

att anta att skolan i fråga har det väldigt gott ställt och glädjas med dem som har möjlighet till 

att göra sådana inköp till verksamheten. Även Britta använder sig av ett dyrt och avancerat 

hjälpmedel (C-pen). Vilket vi fann vara ett väldigt intressant hjälpmedel, men än en gång 

ställer vi oss frågan hur en skola har råd med att lägga ut pengar på något som inte är till för 

majoriteten av eleverna. Dock tror vi att det är ett större antal elever som kan ha nytta av C-

pen jämfört med en tandemcykel.  

 

Alla lärare som uttalat sig om att de använder sig av materiella hjälpmedel i klassrummet 

förklarar att de använder dem med målet att hjälpa eleverna framåt i sitt lärande. En lärare 

utmärkte sig genom att berätta om de materiella hjälpmedel som hon använde. Hon förklarade 

att hon hade målet att hjälpmedlen skulle lugna eleverna för att sedan föra dem framåt i 

lärandet. Hon använde sig bland annat av bollar med olika struktur som eleverna kunna få 

hålla under lektionerna för att hålla händerna sysselsatta. Vi hade gärna sett att något sådant 

hjälpmedel hade funnits i vårt klassrum när vi var yngre. Ofta är det som så att man behöver 

något att sysselsätta händerna med, när man sitter och lyssnar en längre stund. 
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5.3 BEGRÄNSNING AV YTTRE STIMULI 

Tre av respondenterna talade om begränsning av yttre stimuli och störande moment. De hade 

olika uppfattningar kring denna begränsning. En av dem valde att skärma av sina elever i 

klassrummet, en annan valde att plocka ut sina elever ur klassrummet. Den tredje var helt 

emot avskärmning, utan ansåg att en lyckad lärandesituation var en lektion då alla var med i 

klassrummet och deltog i undervisningen. Denne pedagog plockade bara ut elever till 

grupprum vid särskilda tillfällen. Vi anser att alla dessa metoder kan vara fungerande 

beroende på vad det är som läraren vill ha ut av undervisningen. Ett exempel kan vara en 

matematiklektion. Då är det bra om samtliga elever är i klassrummet så att den ensamme 

läraren kan göra en översikt över vilka som behöver hjälp. För att skapa en lugn miljö att lära 

i, så kan man sätta upp skärmar. Då får eleverna sitta i lugn och ro, men ändå ha tillgång till 

sin mentor. 

 

5.4 PERSONLIGA RESURSER OCH MATERIELLA HJÄLPMEDEL 

Sex av sju berättar att de använder sig av någon form av personliga resurser i klassrummet. 

Det kom upp lite olika exempel på vilka personliga resurser som lärarna använder sig av i 

undervisningen. Personliga assistenter, specialpedagoger, resursgrupper och BUP, var några 

av de exempel som togs upp. Vi ser det som något väldigt positivt att man ute på skolorna har 

en spetskompetens som man kan vända sig till och finna stöttning hos. Trots att 

respondenterna uttryckte att de var nöjda med de resurser som de hade att tillgå, så var det 

flertalet av dem som uttryckte en önskan om fler personliga resurser i skolan. Det är kanske 

som så att rektorerna i dagens samhälle oftare väljer att spendera skolbudgeten på materiella 

hjälpmedel. Önskemålet om uppdaterade tekniska hjälpmedel när det gäller datorer kom även 

upp. Det är på det viset att alla skolor har tillgång till datorer i varierande antal, men inte de 

nyaste och med en förbättrad programvara. Det vi kan utläsa av våra intervjuer är att lärarna 

har gott om hjälpmedel, men kanske inte de senaste på marknaden. Det är kanske så att många 

av dessa inköp gjorts under en tid på skolpolitiken såg annorlunda ut och då det satsades 

ekonomiskt på skolan. Idrottsläraren var den ende som uttryckte en önskan om att få köpa 

redskap för grovmotorisk träning. Vilket hade kunnat vara till hjälp för eleven under hela 

skoldagen. Vi kan tänka oss att han inte kommer att få sin önskan uppfylld eftersom att han 

hör till minoriteten och har ”endast” ett ämne. Redskap till idrottslektionerna är väldigt 

kostsamma och idrottslärarna har ofta en väldigt stram budget att följa. 
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5.5 FORTBILDNING 

Det som respondenterna uttryckte när det gäller fortbildning, var att de ville ha den när det väl 

är dags att komma i kontakt med en elev med någon slags problematik. De vill alltså ha 

fortbildning när det upplevs som aktuellt och av behov. Alla respondenter förutom en 

uttryckte att de ville ha fortbildning gällande den eventuella problematik som de skulle 

komma i kontakt med. Den kvarvarande respondenten uttryckte att han ville få större 

kunskaper kring hur han kan bemöta samtliga elever. Två av respondenterna upplevde det 

som ett problem att hinna med saker, att finna tiden att sitta ner och söka nya kunskaper och 

sätta sig in i sina elevers situation. Det är svårt att finna tiden till att pröva ut vilka hjälpmedel 

som fungerar till vilka elever. För oss är det en självklarhet att fortbildning ska ske 

kontinuerligt och vid behov, så att kunskapen alltid är aktuell. Vi kan hålla med 

respondenterna när de uttryckte vad de ville ha fortbildning inom, och då även respondenten 

som ville ha större kunskaper inom hur man möter alla elever i verksamheten. Områdena som 

togs upp är kunskapsområden som är av vikt för samtliga lärarkategorier, både för redan 

verksamma lärare och för oss blivande pedagoger. 

  

5.6 INKLUDERING 

Lärarna var något spridda när de diskuterade inkluderingsbegreppet med oss. Det var cirka 

hälften av de tillfrågade som talade om gemenskap och utanförskap i samband med 

inkludering. Inkludering för dem handlar att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen 

och vara en del av den levande miljö som finns i klassrummet, och därför går dessa begrepp 

hand i hand. De övriga framhöll individualiseringen av undervisningen och att varje elevs 

unika egenart är något som kan berika undervisningen. Vi upplever det som att de intervjuade 

skapade två olika läger i frågan, dock känns det som att båda uppfattningarna är riktiga. Vi 

blir lite fundersamma över att två så skilda uppfattningar kan urskiljas. För oss är dessa 

åsikter lika viktiga och vi anser att de trots allt hör ihop. Går vi sedan vidare till frågan hur 

respondenterna anser att man bör arbeta med inkludering, var åsikterna fler och mer varierade. 

Cirka hälften av dem såg personliga resurser som en stor tillgång i inkluderingsarbetet. 

Arbetsmetoderna för att främja inkludering var relativt lika varandra, men i ett par fall fanns 

det metoder som stack ut i förhållande till de övriga. Det talades till stor del om 

samarbetsövningar, och en minoritet av pedagogerna använde sig av samtalet och 

diskussionen med eleverna, för att stärka deras empatiska förmåga och samhörighetskänsla. 

Det kan vara bra att arbeta både praktiskt och även lite mer abstrakt, som till exempel genom 
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värderingsövningar och kompissamtal. En av de intervjuade uttryckte klart och tydligt att det 

är viktigt att inte se klassen som en grupp utan som en grupp med enskilda individer. Med 

tanke på att flertalet av respondenterna någon under intervjutillfällena lyft fram 

individualiseringen av undervisning, så finner vi det svårt att förstå att inte någon mer 

uttryckte att en grupp inte bara är en grupp utan en grupp är en samling med enskilda 

individer. 

 

Två av respondenterna talade om att sätta upp krav och uppgifter för eleven, som skulle vara 

höga men ändå uppnåeliga. Detta för att stärka individens självkänsla och ständigt få denne att 

gå framåt i sin utveckling och i sitt lärande. Vi upplever det som ett bra sätt att hjälpa sina 

elever framåt, att ställa krav som på sätt och vis tvingar eleven att utvecklas.  

 

5.7 EN SKOLA FÖR ALLA 
”En skola för alla” sammanfattades av de intervjuade som en likvärdig utbildning och en 

utbildning som är på lika villkor för alla. De tog även upp att alla elever har olika 

inlärningsbehov och att alla elever har rätt till att få sina behov tillgodosedda. Det finns 

egentligen inget att diskutera just kring vad ”en skola för alla” innebär. Dock var det två lärare 

som under intervjuerna förhöll sig pessimistiska och ifrågasatte begreppet. Det talades om 

misslyckanden i lärarkåren när det gäller individualisering och anpassning av undervisningen, 

att en skola för alla är ett mål som inte är uppnått och som förmodligen inte heller kommer att 

bli uppnått. Det är nedslående att höra dessa kommentarer, men dessvärre ser förmodligen 

verkligheten ut på det viset. Det är förmodligen så att vi lyckas i många fall, men att vi 

misslyckas i lika många fall. Vi kan bara hoppas att vi får nya kunskaper med oss från varje 

tillfälle då vi inte uppnått det vi önskat, och att vi sedan prövar nya metoder för att nå målet 

”en skola för alla”.  

 

En respondent talade om ”trasiga själar” och hur de inte kunde få den hjälp som de behövde 

av sin lärare. Att denne lärare inte besatt tillräckligt stor kompetens för att ”rädda” dessa 

elever. Det kunde vara problem i hemförhållandena och annat som ligger utanför skolan som 

gjorde dessa elever till ”trasiga själar”. Läraren menade att han inte kunde nå ut till dessa 

elever, oavsett hur engagerad han var som pedagog. Vi börjar genast tänka i banorna att man i 

lärarutbildningen kanske borde arbeta mer med att ge kunskaper om hur man arbetar med 
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sociala relationer mot hemmet och även hur man som pedagog kan hantera de livskriser som 

ett barn faktiskt kan komma att gå igenom.  

 

6. DISKUSSION 

Vi har valt att dela upp diskussionsavsnittet i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Detta för att göra diskussionen mer överskådlig för läsaren. I metoddiskussionen kommer vi 

att diskutera det tillvägagångssätt som vi valt att tillämpa vid insamlingen av det empiriska 

materialet. Vi kommer dessutom att diskutera hur vi kunnat genomföra studien annorlunda. I 

resultatdiskussionen knyter vi ihop vårt empiriska material med litteraturen. Slutligen 

kommer vi att sammanfatta det som vi har kommit fram till, och dela med oss av några väl 

valda slutord. 

 

6.1 METODDISKUSSION 

I vår studie genomförde vi sju intervjuer och det material som vi fick fram var väldigt 

givande. Dock hade fler intervjuer kunnat genomföras för att öka studiens trovärdighet 

ytterligare. Om vi hade haft möjlighet till att utöka antalet intervjuer, hade vi förmodligen 

gjort det. Trost (2010) skriver om en urvalsmetod som han har valt att kalla för 

bekvämlighetsurval. Det innebär mer eller mindre att det är slumpen som avgör vilka som 

kommer att deltaga i studien. Vi använde oss av detta så kallade bekvämlighetsurval när vi 

sökte efter respondenter. I efterhand har vi kommit fram till att det vore intressant om det 

hade varit möjligt, att intervjua pedagoger i olika mindre kommuner. Vi kan förmoda att vi 

fått en större spridning på våra svar om de intervjuade inte varit nära varandra rent 

geografiskt. På grund av begränsad tid för studien och ett svalt intresse för att deltaga i 

undersökningen, blev därför antalet intervjuer sju. Givetvis är vi ytterst tacksamma för de 

intervjumöjligheter som vi fick till vårt förfogande. En kvalitativ undersökning är ofta väldigt 

tidskrävande och arbetsam. Bearbetningen av råmaterial kräver mycket av forskaren (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Vid ett intervjutillfälle kan respondenten komma att påverkas av det som Denscombe (1998) 

valt att kalla för intervjuareffekten. Det vill säga att den nya relationen mellan forskaren och 

respondenten, och hur respondenten uppfattar forskaren, kan påverka de svar som den 

intervjuade ger. Det är något som vi är väl medvetna om, och vi var därför noggranna med att 



 41 

hålla oss så neutrala och vara så tillmötesgående som möjligt under intervjuerna. Även Kvale 

(1997) menar att forskaren bör hålla sig neutral under intervjutillfällen och inte ifrågasätta det 

som den intervjuade uttrycker. I den här sortens studie anser vi att det lämpar sig bra att 

använda intervjuer ansikte mot ansikte. I en kvalitativ studie söker man inte efter ett rakt svar 

utan vill följa respondentens fullständiga tankegång. Det ickeverbala språket är en viktig del i 

undersökningen. Under en intervju ansikte mot ansikte har forskaren möjlighet till att tolka 

det outtalade genom själva situationen och hur undersökningsobjektet för sig (Denscombe, 

1998). När vi genomförde våra intervjuer använde vi oss utav bandspelare. Bandspelaren är 

ett bra hjälpmedel, då forskaren helt kan fokusera på den intervjuade och endast föra 

stödanteckningar. Bandspelaren kan göra samtalet mer avslappnat, då forskaren ger den 

intervjuade sin odelade uppmärksamhet, men den kan samtidigt skapa en viss oro hos 

intervjuade. Kvale (1997) uttrycker att det är viktigt att forskaren koncentrerar sig på samtalet, 

dynamiken och ämnet. Därför bör forskaren mota bort eventuella obehagskänslor när det 

gäller att spela in samtalet. 

 

Vi hade ingen möjlighet till att genomföra en så kallad pilotstudie, och nu i efterhand 

upplever vi det som att det hade varit bra om vi haft möjlighet till det. Genom pilotstudien 

hade vi kunnat pröva våra frågor och sedan kunnat göra dem ännu mer koncisa och kärnfulla. 

Vilket är något som Kvale (1997) anser att intervjufrågor bör vara för att underlätta för den 

tillfrågade. Delar av intervjusvaren blev relativt lika varandra och det kan bero på att vi inte 

genomförde någon pilotstudie där vi hade haft möjlighet till att pröva våra intervjufrågor. Vi 

anser trots allt att vi fick ut ett material som var högst användbart för studien genom vår 

empiriska undersökning. 

 

Vi tog de så kallade forskningsetiska principerna i beaktning när vi genomförde vår 

undersökning. Vi informerade de intervjuade om vårt syfte med studien och förklarade att de 

kommer att vara anonyma i resultatredovisningen av undersökningen. Precis som vid alla 

andra intervjustudier är det viktigt att forskaren inte förvränger de svar som ges på frågorna 

för att passa forskarens tes (Kvale, 1997). Vi valde att koncentrera våra intervjuer i 

resultatredovisningen, detta för att ge mer utrymme till det som är av relevans för studien och 

inte lägga större vikt vid det som inte är relevant (Kvale, 1997). Vi valde att koncentrera 

resultatet för att hålla resultatredovisningen så kärnfull som möjligt, och därigenom inte 

förlora läsarens intresse.  
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6.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatdiskussionen är indelad i underrubriker för att underlätta för läsaren att följa 

tankegångarna.  

 

6.2.1 SKOLLAGEN 

I Skollagen kapitel tre och paragraf tre uttrycks något som vi ser som väldigt självklart. Vi 

pedagoger ska hjälpa eleverna framåt i sin utveckling utifrån de förutsättningar som varje 

enskild individ har. Även att vi pedagoger ska hjälpa eleverna att nå så långt som de kan. 

Under hela vår tid på utbildningen har vi fått höra att det är viktigt att se varje elevs unika 

egenart och ha inställningen att elevers olikheter är något som berikar 

undervisningssituationen. Därför ser vi den här paragrafen i Skollagen som självklar. Nilholm 

(2006) och Mitchell (2008) går i samklang med Skollagen när det gäller synen på var eleven 

med de särskilda behoven ska infinna sig. En elev med särskilda behov ska i största 

utsträckning befinna sig i den klass och åldersgrupp som individen tillhör. Dessvärre tror vi 

inte att verkligheten ser ut riktigt på detta vis. Utifrån våra egna erfarenheter så upplever vi 

det som att eleven med de särskilda behoven lyfts ut ur klassrumssituationen istället för att få 

stanna kvar i klassrummet. Vi uppfattar det som att läraren upplever situationen som något 

svår att hantera och det är lättare att skicka över eleven och ansvaret till en annan pedagog. I 

tredje kapitlet i Skollagen står det även att skolan skall anpassa sig efter varje elev. Det är 

något som vi inte anser att skolorna gör. Det är en stor, svår och resurskrävande uppgift att 

anpassa undervisningen och skolmiljön till samtliga elever. Vi vill dock påpeka att det inte är 

en omöjlig uppgift, men att den som sagt är resurskrävande och det krävs ett stort 

engagemang från lärarkårens sida.  

 

6.2.2 LÄRANDETEORETISKT PERSPEKTIV 

För oss är inkludering ett sociokulturellt begrepp med tanke på att inkludering i klassrummet 

handlar om att främja känslan av gemenskap och delaktighet i undervisningen. Enligt Booth 

och Ainscow (2007) handlar inkludering just om att öka delaktigheten i undervisningen och 

gemenskapen i skolan. Vi kan se att majoriteten av våra respondenter är pedagoger med en 

sociokulturell syn på lärande. De talade om gruppdynamik och gruppsammansättningar med 

mål att främja lärandet för samtliga elever. Pedagogerna var nöjda med de hjälpmedel som de 

hade tillgång till, men det var ändå som så att man önskade sig större tillgång till olika former 
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av personliga resurser. Vygotskij talar om den närmsta utvecklingszonen bland eleverna och 

hur någon som är mer kompetent kan hjälpa eleven att nå denna zon. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara en lärare som är den mer kompetente, utan det kan vara en personlig 

assistent eller en jämnårig kamrat (Säljö, 2010). Genom vår kvalitativa intervjustudie kom vi 

fram till att även lärarna ute på skolorna har personer som de kan vända sig till som är mer 

kompetenta, och att respondenterna på så vis kan uppnå sin närmsta utvecklingszon.  

 

6.2.3 MATERIELLA HJÄLPMEDEL ELLER PERSONLIGA RESURSER 

När vi går igenom materialet som har kommit ur undersökningen ställer vi oss frågan varför 

rektorerna ute på skolorna väljer att investera i materiella hjälpmedel istället för att sätta in 

fler mänskliga resurser. Det var trots allt ett önskemål som klart och tydligt kom fram under 

intervjuerna. Vi vet inte vilket som vi tycker är värst, ifall rektorn inte talar med sin personal 

och uppdaterar sig om den aktuella skolsituationen, eller om rektorn talar med personalen och 

sedan förbiser önskemålen. Men det kan även vara så att lärarna i fråga inte tillräckligt aktivt 

gör sin röst hörd och inte kräver den uppmärksamhet som de har rätt till. Med tanke på att en 

rektor är en person som har väldigt mycket ansvar och många arbetsuppgifter, kan det vara 

som så att det helt enkelt blir en miss i kommunikationen. Vi kan även tänka oss att det är 

enklare att köpa in materiella hjälpmedel, än att anställa fler personliga resurser. En person 

måste intervjuas och granskas innan den anställs. En person kostar även kommunen varje 

månad. Ett ting behöver betraktas innan det inhandlas, och det är en engångssumma som 

krävs för att göra inköpet av det materiella hjälpmedlet möjligt. 

 

6.2.4 INKLUDERING 

Den empiriska delen av studien visar på att lärare verksamma i grundskolans mellanår anser 

att inkludering handlar om en anpassning av undervisningen för varje individ. Castmans och 

Widerbergs (2010) studie stödjer denna teori. De har i sin empiriska undersökning kommit 

fram till att individualisering är en metod som kan tillämpas för att nå en högre grad av 

inkludering i verksamheten. Vilket vi ser som något som är en del av att öka känslan av 

delaktighet i skolverksamheten, och på så ge individen i fråga känslan av att vara inkluderad i 

undervisningen och tillhöra den gemenskap som klassen är. Vi anser att Booth och Ainscows 

(2007) handbok för inkludering talar mycket om känslan av delaktighet och gemenskap, och 

hur man som pedagog kan främja denna. Vi pedagoger bör arbeta fram arbetsformer och 
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handlingsplaner för att öka delaktigheten och gemenskapen i skolan, vilket i sin tur bildar en 

skolmiljö som främjar lärandet, delaktigheten och gemenskapen (Booth & Ainscow, 2007).  

 

Hälften av respondenterna i vår studie anser att personliga resurser är viktiga i 

inkluderingsarbetet. Vi har redan diskuterat tänkbara skäl till att materiella hjälpmedel köps in 

på skolorna istället för att stärka personalgruppen, när det nu var det som önskades bland de 

intervjuade. Genom våra intervjuer och vår litteraturstudie har vi kommit fram till att 

begreppet inkludering och framförallt vägen till en lyckad inkludering är väldigt komplex. Det 

är mer än en faktor som spelar när det gäller ett gott inkluderingsarbete. I vår empiriska studie 

lyftes bland annat ledarskap, krav, individanpassad undervisning och klassrumsplacering, som 

faktorer för en inkludering. Dessa faktorer kan kopplas till den formel som Mitchell (2008) 

har skapat. Den kan ni ta del av på sida 19. Vi ser Mitchells (2008) formel som en formel som 

vi som pedagoger kan ha nytta av i vår undervisning, inte enbart för inkludering av elever 

med särskilda behov utan för samtliga elever. Vi kan se gemensamma beröringspunkter ur 

litteraturgenomgången och den empiriska undersökningen. Det som var gemensamt när det 

gäller arbetsmetoder för ett inkluderande klassrum var att undervisningen bör individanpassas, 

lärarna bör vara tydliga i sin undervisning och i ledarrollen, lärarna bör arbeta med elevernas 

attityder och ha en god samverkan med hemmen. Vikten av en god självbild och självkänsla 

var något som vi fann i både litteraturen och i den empiriska undersökningen. Mitchell (2008) 

menar att det är viktigt att eleven faktiskt slutför de uppgifter som den tilldelas, och även att 

de krav som ställs ska vara höga men ändå uppnåeliga. Om eleven lyckas färdigställa en 

uppgift och uppfylla de krav som läraren ställt på eleven, kan en känsla av uppnående infinna 

sig hos eleven. På så vis kan även elevens självkänsla stärkas. Självbilden som eleven har och 

dennes motivation hänger ihop med lärandet och utvecklingen (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

”En god självbild kan ge motivation för att lära sig läsa och skriva, liksom motivationen kan 

avta i takt med att självbilden försämras, till exempel på grund av upprepade misslyckanden” 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s.99). 

 

Vi ser som sagt att en lyckad inkludering i skolan inte är omöjlig, men att det krävs vissa 

förändringar. Tinglev (2005) och Castman och Widerberg (2010) stödjer med sina 

undersökningar denna tes, att det krävs en förändring för att uppnå ”en skola för alla”. 

”Däremot hävdar anhängare att skolan inte kan tas för given sådan den är idag utan kräver 

genomgripande förändringar för att möjliggöra en undervisning där alla utvecklas och 

bekräftas utifrån egna förutsättningar” (Tinglev, 2005, s.48). Arbetet mot en inkluderande 
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skola kan börja med en attitydförändring hos eleverna. Det är personalens uppgift att arbeta 

med att stärka de positiva värden som finns hos eleverna och försöka förändra de negativa till 

det bättre (Eriksson, 2011). Mitchell (2008) anser att det ligger i lärarens uppdrag att arbeta 

med de attityder som förekommer i skolans verksamhet. I vår undersökning uttryckte en 

minoritet av respondenterna att de aktivt arbetade med diskussioner i elevgruppen för att 

skapa nya tankemönster hos eleverna. Ett antal av de intervjuade berättade att de arbetade 

mycket med gruppdynamiken och gruppsammansättningen. En väg mot att stärka känslan av 

samhörighet var även att arbeta med samarbetsövningar. Vi anser att vi under vår utbildning 

fått möjlighet till att ta del av många redskap för att arbeta med gruppdynamik, samhörighet 

och samarbete. Vi har fått erfara nya kunskaper genom att arbeta teoretiskt med begreppen, 

men även genom att arbeta praktiskt. Under den praktiska delen av vår utbildning har vi fått 

chans till att pröva olika metoder för att stärka gruppdynamiken och samhörighetskänslan i 

elevgruppen. 

 

6.2.5 SAMVERKAN MED HEMMEN 

Vi blev förvånade under vår empiriska undersökning då det endast var en respondent som 

talade om vikten av samverkan med hemmen, att även hemförhållanden påverka och skapar 

attityder som förekommer i skolan. Det finner vi som konstigt eftersom att det i det gällande 

styrdokumentet Lgr11 står kring skolans uppdrag att skolan i samverkan med hemmen ska 

främja eleven utveckling. Då borde med andra ord samtliga egentligen tagit upp föräldrarna 

som en viktig del i skolans arbete med att ingjuta de ”goda” värderingarna i eleven. Mitchell 

(2008) menar att läraren behöver stöd även från föräldrarnas sida när ett inkluderande 

klassrum ska arbetas fram. Vuxna förebilder överlag har stor inverkan på de attityder och 

beteenden som förekommer i skolan (Mitchell, 2008). 
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6.2.6 EN SKOLA FÖR ALLA 

Regeringen har valt att definiera begreppet ”en skola för alla” på följande vis; 

 
En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov 

och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en 

skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras 

förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta 

samhälle. (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf, s.21, 1/11 -11, kl. 

10.20). 
 

Utifrån detta citat anser vi att ”en skola för alla” är ett stort och problematiskt mål att uppnå. 

Det är oerhört många delar som ska räknas in och resursbehovet är stort, om vi ska kunna 

uppnå målet. Den tredje paragrafen i det tredje kapitlet i Skollagen påminner väldigt om 

regeringens definiering av begreppet. Paragrafen handlar om lärande och utveckling utifrån 

varje elevs förutsättningar och erfarenheter. I vår studie har vi kommit fram till att vi inte 

riktigt är där än när det gäller ”en skola för alla”. I Lgr11 står det följande kring de 

grundläggande värden som skolan ska arbeta med, att man ska uppmuntra varje elev till att 

finna sin unika egenart. Vidare står det kring en likvärdig utbildning att undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.  

 

Det krävs en förändring i skolan för att målet ”en skola för alla” ska uppnås. En 

attitydförändring måste ske hos både skolpersonal, elever och föräldrar. Med attitydförändring 

menar vi ett mer öppet sinne för förändring i skolverksamheten, nya arbetsmetoder och mot 

människor överlag som inte ”passar in i mallen”. Castman och Widerberg (2010) har i sin 

empiriska undersökning kommit fram till att pedagoger upplever en viss okunskap när det 

gäller inkluderingsarbetet och önskar mer fortbildning kring ämnet. Även i vår egen empiriska 

studie har intervjusvar pekat på dessa åsikter. I den empiriska undersökningen framkommer 

det att alla elever har olika inlärningsbehov, men att samtliga har rätt till att få det stöd som de 

behöver. En minoritet av respondenterna uttryckte sig ytterst pessimistiskt om ”en skola för 

alla”. En av de tillfrågade undrar för vem vi vill skapa ”en skola för alla”. Ifall det är för 

elevens skull eller för att tillfredställa de utbildningspolitiskt engagerade. En annan av 

respondenterna menar att det är svårt att lyckas med en anpassning av undervisningen utifrån 

varje elevs särskilda behov. Castman och Widerbergs (2010) studie visar på att pedagoger ser 

det som en svår uppgift att anpassa sin undervisning utifrån varje elev. ”En skola för alla” 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf
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innebär en individualisering och anpassning. En individualisering av en 

undervisningssituation kan innebära att eleverna på grund av olika studietakt och nivå, är 

olika långt fram i kunskapsutvecklingen. Vilket i sin tur innebär att många elever får ett allt 

större ansvar för den egna utbildningen. En sådan studiefrihet är något som inte alla klarar av, 

utan istället blir mer passiva (Haug, Egelund & Persson, 2006).  

 

7. SLUTORD 

Vi har valt att vara så kärnfulla och koncisa som möjligt i slutordet. En forskare bör vara så 

kärnfull som möjligt i både sin undersökning och i sin redovisning (Kvale, 1997). Därför har 

vi valt att redovisa de centrala delarna i studien i form av en punktlista. Sammanfattningsvis 

har vi genom vår studie kommit fram till följande; 

 

• ”En skola för alla” är ett mål som kan uppnås, men vägen dit är lång. Vi anser dock 

utifrån vad vi erfarit, att pedagogerna ute i verksamheten har kommit en bit på vägen.  

• I den empiriska undersökningen kom vi i kontakt med en pedagog som undrade för 

vem man egentligen ville skapa ”en skola för alla”, vilket kan kopplas Haug (1998) 

som ställer frågan ifall det är eleven som ska anpassas till skolan eller ifall det är 

skolan som ska anpassas efter eleven. 

• Arbetet med förbättrande av attityder som förekommer i skolverksamheten är en stor 

del i ett lyckat arbete för det inkluderande klassrummet. Det är något som har 

framkommit genom både den empiriska undersökningen och litteraturgenomgången. 

• I intervjuerna framkommer det att lärarna är nöjda med de resurser som de har att 

tillgå, men att de trots allt önskar mer personal till skolan. Vilket är något som 

stämmer överens med vår egen uppfattning om vad skolan egentligen behöver. En 

”smartboard” kan exempelvis inte kompensera för den stöttning som en 

specialpedagog eller personlig assistent kunnat bidra med i klassrummet. Det är en 

utbildningspolitisk fråga var man ska välja att satsa inom skolan. Det betyder att det 

inte är lärarna som fattar besluten även fast det är dem och deras elever som påverkas. 

 

Vi kom underfund med ett par olika saker som hade varit intressanta att undersöka i vidare 

studier. Vad är bäst för att främja lärandet hos de inkluderade eleverna, materiella hjälpmedel 

eller personliga resurser? Det hade även varit för oss intressant att göra jämförelse över hur 

man ser på inkluderingsbegreppet och hur man arbetar med inkludering i en skola på 
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landsbygden respektive i en skola i en storstadsregion. Vi hade även velat ta reda på hur man 

egentligen bedömer vilka elever som inte passar att gå i den ”vanliga” klassen, och jämföra 

det med hur det är formulerat i Skollagen. Vi vill i slutordet passa på att rekommendera 

framförallt två av de skrifter som vi har kommit i kontakt med till läsaren. Vi vill dock påpeka 

att vi rekommenderar all litteratur som vi använt oss av, men att det framförallt var två av 

dem som vi såg som användbara i det praktiska arbetet med inkludering. Vi vill 

rekommendera Mitchell och hans What really works in special and inclusive education: using 

evidence-based teaching strategies, och även handlingspärmen som är skapad av Booth och 

Ainscow, vilken heter Inklusion: handbok för ökad delaktighet och gemenskap i skolan. Vi 

vill att ni som tagit del av denna studie tar med er Mitchells (2008) formel för ett lyckat 

inkluderingsarbete, när själva förhoppningsvis ska börja arbeta för det inkluderande 

klassrummet; 

 
 Inclusive Education= V+P+5A+S+R+L 

Where: V= Vision; P= Placement; 5As= Adapted Curriculum, Adapted Assessment, Adapted 

Teaching, Acceptance; S= Support; R= Resources; L= Leadership. (Mitchell, 2008, s.29). 
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         BILAGA I 
 
 
  7/11 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två blivande fritidspedagoger från Högskolan i Kristianstad. Vi har nu gått in i slutfasen 

av vår utbildning och ska skriva vårt examensarbete. Önskemålet från vår sida är att genom 

intervjuer undersöka hur grundskollärare verksamma i årskurs 4-6 arbetar med inkludering 

och era tankar kring ämnet. Vårt önskemål är att intervjua enbart grundskollärare och inte 

elever, då vår undersökning syftar till att ta reda på hur just pedagogen ser på inkludering. 

Under intervjun kommer samtalet som förs att spelas in. Detta gör vi för att dokumentera   

tankar och åsikter till vårt examensarbete. Ni kommer givetvis att vara anonyma i 

examensarbetet och allt inspelat material kommer att bli raderat så fort vi har bearbetat 

materialet som ni hjälpt oss att ta fram. När materialet är framställt så kommer ni att få 

möjlighet till att ta del av examensarbetet om ni så önskar. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning Mija Seheden och Lena Persson  

 
Vid frågor kan ni nå oss på följande nummer: 
Mija 076-841 88 61 
Lena 076-896 27 21 
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      BILAGA II 
 
FRÅGEFORMULÄR      

 

1. Man eller kvinna 

2. I vilken ålder är du? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Finns det elever i din klass med någon form av hinder/funktionsnedsättning? Ge 

exempel på vilken form av funktionsnedsättning som finns i klassen. Synliga 

respektive osynliga hinder. 

5. Vad innebär begreppet funktionsnedsättning för dig?  

6. Hur skulle du vilja definiera begreppet? 

7. Använder du dig av någon form av hjälpmedel för att skapa undervisningssituationer 

på lika villkor?  

8. I sådana fall i vilken form, materiella hjälpmedel eller assistenter? 

9. Förklara hur du använder dig av dessa hjälpmedel. 

10. Anser du att det hade varit till fördel för din klass att använda er av någon form av 

hjälpmedel som ni i nuläget inte har tillgång till?  

11. Vilken form av hjälpmedel hade du i sådana fall önskat till din klass? 

12. Kan du berätta om eventuell kompetensutveckling som du haft möjlighet att tillgå 

gällande elever med funktionsnedsättning? 

13. Vilken sorts fortbildning hade varit önskvärd för att öka din kompetens inom området? 

14. Upplever du att du behöver mer kunskap för att kunna inkludera samtliga elever i 

lärandesituationen? 

15. Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

16. Hur anser du att man bör arbeta för att inkludera alla elever i undervisningen? 

17. Hur arbetar du som pedagog med er klass när det gäller inkludering? 

18. Vad betyder uttrycket ”En skola för alla” för dig? 
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