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Abstract  

Bakgrunden till denna uppsats uppkom under våra praktikperioder, då elever i behov av 

särskilt stöd lämnade klassrummet för att gå till specialpedagog. Varför de eleverna var 

tvungna att lämna klassrummet fick vi aldrig veta. Därav skapades denna uppsats med syftet 

att belysa pedagogers förhållningssätt till inkludering för de elever som bedöms vara i behov 

av särskilt stöd. Med detta syfte fanns huvudfrågan; hur förhåller sig pedagoger i 

förskoleklass och i grundskolan till inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

klassrumssituationer? Fyra intervjuer i fyra olika verksamheter genomfördes i ett försök att få 

svar på vår fråga. Resultatet blev att alla pedagoger utom en arbetar för ett inkluderande 

arbetssätt. Pedagogerna uppger samtidigt att det är svårt att hålla alla elever inkluderade i 

klassrummet, framförallt de utagerande eleverna. Samma pedagoger menar att möjligheten till 

att arbeta inkluderande begränsas av verksamheternas strama ekonomi. 

 

 

Nyckelord: Ekonomiska begränsningar, elever i behov av särskilt stöd, för och mot 

inkludering, pedagogers förhållningssätt. 
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Förord  
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kommande verksamhet. Vi har lärt oss att det som känns som omöjligt är oftast det som är 

oprövat!  

Denna uppsats blir som ett avslut på vår lärarutbildning och vi är stolta över den.  

Vi hoppas att vår uppsats kan skapa en eftertanke gällande den egna lärarrollen, hur man 

förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd. 

 

Vi vill tacka alla pedagoger som har ställt upp på intervjuer, vår handledare Helena 

Sjunnesson på Högskolan Kristianstad och våra familjer. 

 

Vi vill även tacka varandra! 

 

Maria och Annette, december 2013 
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1. Inledning 

Som lärarstudenter har vi en nyfikenhet på hur en verksamhet kan skapas för att möta alla 

elever. I intentionen att skapa en skola för alla ser vi inkludering som en central del och valde 

därför att belysa detta område. Att vara inkluderad är att vara en del av gruppen, att delta och 

bidra utifrån sina förutsättningar. I Lgr11 (Skolverket, 2011a), ska alla elever få en 

individanpassad undervisning efter sina förutsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att ta 

ansvar och få inflytande över undervisningens innehåll (a.a). Även SOU 1998:66 lyfter fram 

att skolan ska åta sig att undervisningen dels är individuell och dels ger eleven bästa möjliga 

förutsättningar till utveckling. Gemenskap och delaktighet är en rättighet för alla elever (a.a). 

I motsats till ovanstående noterade vi under våra praktikperioder att elever i behov av särskilt 

stöd ofta togs ut ur klassrummet av en specialpedagog. Detta kunde ibland ske mot elevens 

vilja. Med vår kunskap angående inkluderingens positiva effekter ställde vi oss frågan varför 

det särskilda stödet skulle ges utanför klassrumsundervisningen, varför eleven var tvungen att 

gå iväg för att få extra stöd. Funderingar uppstod om varför inte stödet kunde ges i den 

ordinarie undervisningen och vilka eventuella svårigheter som kunde hindra ett inkluderande 

arbetssätt. För att få svar på våra frågor föll valet på att belysa frågorna ur ett 

pedagogperspektiv, då det är pedagogen som ansvarar för elevernas lärande. Ur en 

forskningssynpunkt anser vi att vår studie är relevant.  
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1.1 Begreppsdefinition 

För att underlätta läsningen av arbetet finner vi det relevant att redogöra för olika begrepp 

som finns med. 

ADHD innebär att en person har svårt att bibehålla sin koncentrationsförmåga och kan bli 

överaktiv i vissa situationer (Karolinska institutet, 2011)  

ADD innebär precis som ADHD att en person har svårt att bibehålla sin 

koncentrationsförmåga, däremot blir en person med ADD inte överaktiv (Vårdguiden, 2013). 

Asperger att ha asperger innebär att man har stora begränsningar i det sociala samspelet 

(Autism och Aspergerförbundet, 2009). 

Elever i behov av särskilt stöd är de elever som riskerar att inte uppnå skolans mål. Ofta får 

de eleverna extra stöd från specialpedagog. 

Exkluderad att exkludera betyder att utesluta (Svenska Akademin, 2013). I intervjuerna 

används ordet exkluderad i bemärkelsen uteslutande av elev från klassrummet, men även att 

exkludera sig själv, det vill säga utesluta sig själv från gemenskapen. 

Funktionsnedsättning innebär att en nedsättning av en individs förmåga, psykiskt eller 

fysiskt (Malmquist, 2013).  

IFOUS är ett pågående forskningsarbete med avsikten att öka elevers motivation och därmed 

öka deras kunskapsnivå. Programmet innebär att pedagoger, förvaltningschefer samt rektorer 

från 33 olika skolor i landet ska utveckla sina verksamheter mot mer inkluderande 

skolmiljöer. Allt arbete inom projektet stöds av tidigare forskning. 

Integrering innebär att elever ska anpassas till andra elever och omgivande miljö (Haug, 

2012) och att alla elever finns på samma skola. 

Inkludering innebär att det är miljön som ska anpassas till eleven (Haug, 2012). Även här 

med betydelsen att eleven finns i gemenskapen i klassrummet samt individens egen 

upplevelse och känslan av att känna sig inkluderad eller inte. 

Svenska A Detta står för svenska som andraspråk och är i detta fall det begrepp som används 

för att benämna den stödundervisning som de flerspråkiga eleverna får. 
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Specialpedagog koordinerar åtgärder för elever i behov av särskilt stöd - är delaktig i arbetet 

med att ta bort sådant i miljön som skapar svårigheter för lärandet, förbättrar lärandemiljöerna 

och är ett stöd för eleverna. Handleder både lärare och föräldrar (Ahlberg, 2013). 

Specialpedagogen kontaktas när den ordinarie undervisningen inte tillgodoser elevens behov. 

Specialläraren har samma arbetsuppgifter som specialpedagogen. Skillnaden är att 

specialläraren har en djupgående kunskap inom olika ämnen (Ahlberg, 2013). 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen börjar med en kort bakgrund till hur synsättet på elever i behov av särskilt stöd har 

ändrats genom tiderna. Syfte och problemformulering definieras och knyts därefter till 

relevant forskning för vårt område. Andra delen av arbetet består av en empiri där de mönster 

som framkom under intervjuerna lyfts fram och analyseras. Den empiriska delen avslutas 

sedan med en sammanfattande analys av intervjuerna. Arbetet diskuteras sedan i sin helhet för 

att avslutas med en sammanfattning av uppsatsens innehåll. 

 

1.3 Bakgrund 

Samhällets struktur påverkar i hög grad på hur vi ser på olika människor och vad som anses 

falla inom den normala ramen (Gustafsson, 2009). Samhällssynen på elever i behov av 

särskilt stöd har varierat genom tiderna. I slutet på 1800 - talet och i början på 1900 – talet 

ansåg människor att elever som var i behov av särskilt stöd skilde sig från vad som ansågs 

vara normalt (Brodin & Lindstrand, 2004). De eleverna skulle inte störa eller blandas med den 

”vanliga” verksamheten. Därför inrättades institutioner där de placerades i avskildhet (a.a) 

Begreppet en skola för alla uppstod när folkskolan startades 1842 (Nilholm (2007). I en skola 

för alla har elever rätt till att få ta del av samhörigheten, bli uppmärksammade och att bli 

respekterade för var och ens personlighet (Ahlberg, 2013). Trots detta begrepp valde skolan 

fortfarande att segregera, det vill säga avskilja de elever som ansågs ha lägre begåvning än de 

som var normala (a.a). Kunskapskraven blev därmed lägre i dessa klasser jämfört med de 

ordinarie klasserna (Brodin & Lindstrand, 2004). Med början av 1940 - talet och framåt 

skapades nya och skiftande klasser för elever med olika funktionsnedsättningar som till 

exempel utvecklingsstörning, men det berörde också andra som utskilde sig från mängden 

(Ahlberg, 2013). När det senare uppmärksammades att de segregerade eleverna inte uppnådde 
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skolans mål, tillkom begreppet integrerad undervisning (Ahlberg, 2007). Detta innebar att alla 

nu skulle få sin undervisning i samma skola, under samma tak, men även att eleverna skulle 

anpassa sig till de övriga eleverna (Haug, 2012). Begreppet integrering har ändrats till 

begreppet inkludering. Många pedagoger vet dock inte skillnaden mellan dessa två begrepp 

(Haug, 1998). 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa pedagogers förhållningssätt till inkludering för de elever 

som bedöms vara i behov av särskilt stöd. 

 

1.5 Problemformulering  

Pedagogers förhållningssätt kan till stor del påverka om elever blir inkluderade eller ej. Därav 

finner vi dessa frågeställningar relevanta; 

 Hur uppfattar pedagoger inkludering utifrån klassrumssituationer? 

 Vad hindrar pedagoger från ett inkluderande arbetssätt?  

 Vilka för- och nackdelar finns med ett inkluderande arbetssätt? 

 

1.6 Avgränsning av arbetet 

Inkludering är ett omfattande område som innebär elevens delaktighet under hela skoldagen. I 

undervisningssituationer genom att den anpassas efter elevens förutsättningar, i 

klassrumssituationer; om eleven måste gå ifrån för att få extra stöd, på raster; om eleven har 

vänner och känner sig delaktig i gemenskapen. För att avgränsa arbetet har vi fokuserat på 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd i klassrumssituationer. För att avgränsa arbetet 

ytterligare belyser vi inte elever som har annat modersmål och som har 

modersmålsundervisning. 

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att ta utgångspunkt i två olika specialpedagogiska perspektiv. Dessa perspektiv 

valdes eftersom de överensstämmer med vårt syfte och frågeställningar. Ett av perspektiven är 
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ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv, vilket betyder att forskningen vill 

hitta svaren på elevernas svårigheter utifrån de sammansättningar som finns i vårt samhälle. 

Inkludering i skolans undervisning för eleverna blir centralt då det inte är eleven som ska 

anpassa sig till skolan, utan det är skolan som ska anpassas till eleven. Det andra perspektivet 

är det relationella perspektivet där lösningarna på elevens svårigheter kan finnas i miljön. 

Problemen uppfattas ske i samspelet mellan den enskilda personen och de villkor som 

omgivningen ställer (a.a).  
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2. Litteraturbakgrund 

Nedan presenteras forskning som behandlar inkludering, förutsättningar, samt vilka argument 

för och mot inkludering som finns. Därefter följer ett kapitel om pedagogers förhållningssätt. 

Forskningen avslutas med en problemprecisering. 

 

2.1 Inkludering som begrepp 

Idag utgör begreppet inkludering en grund för alla människors lika värde och rätten till 

delaktighet i skolans gemenskap (Ahlberg, 2013). Denna grund har inte alltid varit en 

självklarhet. Det var först när Lgr80 introducerades som en anpassning av miljön kom att 

hamna i fokus (Ahlberg, 1999). Begreppet integrering ersattes av begreppet inkludering vilket 

innebar att det nu var miljön som skulle göras om efter elevens behov. Ett inkluderande 

arbetssätt framhölls i den mån det var möjligt (a.a) och en tro på individualisering lyftes 

(Brodin & Lindstrand, 2004). Det nya förhållningssättet medförde att läraren fick en 

handledande roll i sin undervisning samt att elever i behov av stöd stannade kvar i 

klassrummet med stöd av specialpedagog (a.a).  

 

2.1.1 Yttre förutsättningar  

Det är skolans uppgift att ge alla elever förutsättningar för att nå ställda mål (Skolverket, 

2011b). För att uppnå de ställda målen lyfts rektorernas ansvar fram i form av yttre villkor 

(Nilholm, 2006). I de yttre förutsättningarna måste rektorerna ha en tydlig bild över hur 

skolan ska arbeta, att de reflekterar över sitt arbetssätt, får fortlöpande utbildning, vara 

motiverade och ha kännedom om inkludering (a.a). Betydelsen av rektorernas stöd lyfts även 

fram av Hoppey & McLeskey (2013) i skapandet av en inkluderande skola. Rektorn bör lita 

på lärarnas yrkesskicklighet och vara som en barriär för personalen mot samhällets krav på 

bra testresultat. De ska även erbjuda vidareutbildning för lärarna (a.a). Det är rektorernas 

skyldighet att bistå med resurser och stödjande åtgärder för de elever som av pedagoger anses 

vara i behov av extra stöd (Skolverket, 2011a). Vidare ansvarar rektorn för att personalen har 

den kompetens som krävs för att möta alla elever (a.a). En skola som arbetar för ett 

inkluderande tänk ska även ha generella riktlinjer, gedigna resurser samt intresse och vilja 
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från både elever som vårdnadshavare (Nilholm, 2006). Hur rektorerna bistår med resurser 

beror på hur verksamhetens ekonomi ser ut. De sammanlagda resurserna fördelas ut till 

landets skolor, men alla skolor får inte lika stor del (Skolverket, 2011a). Detta på grund av att 

olika skolor har olika behov och förutsättningar (a.a). Brodin & Lindstrand (2004) menar att 

det ekonomiska stödet inte är tillräckligt och ekonomin blir en större begränsning mot en 

skola för alla. I en skola för alla skall alla få det stöd och den hjälp de behöver, men oftast 

tillåter inte ekonomin att så kan ske (a.a).  

Resurserna var till en början styrda av staten på 1980- talet och det framkom tydligt i 

läroplanen hur dessa var tänkta att användas (SOU 1998:112). Med bidragets hjälp kunde 

pedagogerna arbeta i halvklass under vissa lektioner och verksamheten gavs möjlighet att 

anställa speciallärare om det behövdes. I dag finns inte denna styrning kvar utan numera är 

det kommunernas ansvar att ge de resurser som krävs. Det finns dock inga riktlinjer för hur 

resurserna ska fördelas (a.a). När ekonomin är begränsad får endast de elever som har 

engagerade vårdnadshavare extra stöd. En annan begränsning är att kommunikationen ofta 

brister mellan pedagog – specialpedagog och även pedagog – pedagog i arbetslag, vilket gör 

att pedagogernas kompetenser inte tas tillvara och utvecklas (Nilholm, 2006). 

Förutom det sedvanliga bidraget kan skolor även ansöka om tilläggsresurs om behov 

föreligger, vilket ger eleven större möjlighet att få det stöd denne är i behov av (Skolverket, 

2011b). Det kan dock finnas en nackdel med att få extra resurser, istället för att ändra på det 

egna förhållnings - och undervisningssätt läggs problematiken lättare över på eleven och 

ansvaret vilar då inte längre på pedagogen (SOU 1998:112). Skolverket (2011b) menar att det 

inte är helt säkerställt att mer resurser främjar elevernas utveckling utan beror mer på hur 

verksamheten ser ut i sin helhet (a.a). 

 

2.1.2 Pedagogers förhållningssätt  

Pedagogen ska se elevers olika behov och utjämna de olikheter som kan finnas i elevernas 

förutsättningar för lärande (Ahlberg, 2013). Grundläggande är att pedagoger måste bemöta en 

funktionsnedsättning med acceptans och förståelse (Brodin & Lindstrand, 2004) 

Undervisningen ska varieras efter elevernas förutsättningar (Nilholm, 2006) och ge 

möjligheter till utveckling. Den ska inte utgöra ett hinder för elevens lärande (SOU 1998:66). 

Utöver detta måste pedagogen främja elevernas vi-känsla samt inneha en sund inställning att 

utgå ifrån till normalitet (Nilholm 2006). För att möjliggöra denna känsla krävs en god 
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pedagogisk kompetens (a.a). Om läraren inte har den kunskap som krävs för att möta elever i 

behov av särskilt stöd finns möjlighet att få stöd av en specialpedagog som har en fördjupad 

kunskap i bemötande och utförande (Persson, 2008). Eleverna kan även lämnas till 

specialundervisning när pedagogens egen kompetens inte räcker till för att stödja eleven (a.a). 

Idag händer det ofta att elever i behov av särskilt stöd gör läraren osäker på sitt 

förhållningssätt (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det finns en känsla av otillräcklighet hos 

lärarna som innebär att de önskar diagnoser för eleverna för att få utökade resurser (Brodin & 

Lindstrand, 2004). Därför menar Ahlberg (2013) att specialpedagogik borde vara en del av 

lärarutbildningen så att varje pedagog kan bemöta alla elevers olikheter (a.a). Pedagogens 

samhällssyn präglar hur denne förhåller sig till individers olikheter (Brodin och Lindstrand, 

2004). Om pedagogen ser på elever i behov av särskilt stöd som onaturligt blir det svårt att 

uppfylla dennes arbetsuppgifter. Vidare ska alla elever nå samma kunskapsnivå samtidigt som 

det ska anpassas till att elever är olika (Nilholm 2007).  

I många verksamheter finns en önskan om ett inkluderande arbetssätt, men som av olika 

anledningar inte sker. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd kan bli en utmaning för 

pedagoger att genomföra (Haug, 2012; Ahlberg, 2013). Haug (2012) belyser inkludering 

utifrån fyra olika utmaningar. En av utmaningarna är att säkerställa gemenskapen, vilket 

innebär att alla elever ska ta del av samvaron med andra. I en annan utmaning framhåller 

författaren delaktighet, det vill säga att eleven är sysselsatt i en aktivitet som gynnar elevens 

utveckling. Den tredje utmaningen består dels i att eleven kan bidra till gemenskapens bästa, 

samt dels i att eleven själv blir delaktig i gemenskapen utifrån sina egna förutsättningar. 

Medverkan klarläggs i den fjärde och sista utmaningen, vilket betyder att elevens åsikter blir 

hörda och att denne får inflytande över sitt eget lärande (a.a) Samtidigt finns det många elever 

som inte orkar ta en aktiv del av arbetet (Ahlberg, 2013). Elevernas medverkan, som är en så 

viktig del av demokratin, blir för många elever inte tillgodosedd (a.a).  

 

2.1.3 Argument för och mot inkludering 

Det anses finnas både för- och nackdelar med ett inkluderande arbetssätt. Ahlberg (2013) 

menar att en av fördelarna är att skolmiljön ger en acceptans av elevers olikheter. En annan 

fördel är att elevers gemenskap och delaktighet fördjupas. Dessa fördelar ger möjligheter för 

de som kanske annars hade hamnat utanför (a.a). Nilholm (2006) ställer sig både för och mot 

inkludering. I en inkluderande miljö där elevens med olika behov och förutsättningar kan 
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möta och samspela med andra elever kan ett fördomsfullt synsätt motverkas. Samtidigt har 

specialläraren en utökad kunskap för att möta elever i behov av särskilt stöd och ställer 

särskilt anpassade krav till eleverna vilket är ett argument mot inkludering. Ett annat 

argument som talar mot inkludering är att även om det kan fungera i tidiga åldrar så blir det 

en ohållbar situation när skolkraven runt eleven ökar (a.a).  

Även Tornberg (2006) ställer sig frågande till om inkludering bör ske till varje pris. 

Författaren menar att den lilla gruppen kan vara en fördel för elevens utveckling. När eleven 

får tillgång till mer stöd i en mindre grupp kan eleven utvecklas efter sina egna 

förutsättningar. Det kan även bidra till att eleven får nya kompisar och mer struktur i 

skolarbetet (a.a). Dessutom finns det ingen tydlig forskning som visar att ett inkluderande 

arbetssätt skulle gynna eleverna mer. Ur en forskningssynpunkt går det inte att säkerställa 

elevens utveckling i en inkluderande miljö eftersom att eleven som stannar i klassrummet inte 

kan jämföras med den elev som går iväg. Detta på grund av att alla elever är olika även om de 

har samma diagnos. Vidare menar Nilholm (2006) att begreppet inkludering inte framkommer 

tydligt i varken lagstiftning eller i läroplaner. 

3. Problemprecisering  

Hur förhåller sig pedagoger till inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

klassrumssituationer?  

4. Metod 

Här lyfter vi fram hur vi har gått tillväga, hur urvalet har gått till, de forskningsetiska riktlinjer 

vi har tagit hänsyn till och förutsättningarna för varje intervju. Vi beskriver metod, kritiska 

reflektioner av metod, urval, forskningsetiska riktlinjer, tillvägagångssätt, samt vilka 

förutsättningar som fanns vid intervjuerna. 

Vid analys av vårt material utgick vi från två specialpedagogiska perspektiv. Dessa består av 

samhälls- och strukturperspektivet som innebär att forskningen vill hitta svaren på elevernas 

svårigheter utifrån de sammansättningar som finns i vårt samhälle (Ahlberg, 2013). 

Inkludering i skolans undervisning för eleverna blir centralt då det inte är eleven som ska 

anpassa sig till skolan, utan det är skolan som ska anpassas till eleven. Det andra perspektivet 

är det relationella perspektivet där lösningarna på elevens svårigheter kan finnas i miljön. 

Problemen uppfattas ske i samspelet mellan den enskilda personen och de villkor som 
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omgivningen ställer (a.a). Det som framkom under intervjuerna har analyserats utifrån 

respektive perspektiv. Vi lyfter fram de mönster som vi fann. 

Vi har konsekvent delat upp intervjuerna i analysen för att tydliggöra innehållet från varje 

intervju. På så vis syns både likheter som skillnader mellan de fyra olika intervjuerna.  

 

4.1 Intervjuer 

Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd, om 

dessa elever blir inkluderade i klassrumssituationer. Frågan uppkom om intervjuer eller 

enkäter skulle användas. Valet föll på intervjuer. Med intervjuer kunde vi följa pedagogernas 

diskussioner samtidigt som våra frågor blev ett underlag. Intervjufrågorna var öppna vilket 

innebar dels att de krävde lite betänketid och dels att det inte fanns några "rätta" svar. Med en 

enkätundersökning hade svaren blivit mer begränsande samt att det inte hade funnits 

möjligheter till att ställa följdfrågor.  

Sju förfrågningar skickades ut om att få genomföra intervjuer till pedagoger som undervisar i 

varierande årskurser. Av de sju förfrågningarna genomfördes fyra intervjuer på fyra olika 

skolor i södra Skåne. Så ett visst bortfall fanns. Intervju A och D var individuella medan 

intervju B och C var två olika gruppintervjuer. 

 

4.2 Urval 

Vi har använt oss av ett subjektivt urval, det vill säga att personerna är noggrant utvalda inför 

undersökningen (Denscombe 2000). Förfrågningar om medverkan till intervju skickades via 

mail till pedagoger där vi tidigare hade varit på praktik samt till en lärare vi känner privat. Vi 

ansåg att de troligtvis kunde ge bidragande svar till vår undersökning. Nackdelen är att det är 

möjligt att de formade svaren efter våra förväntningar. 

Totalt genomfördes fyra intervjuer på fyra olika skolor. Ett visst bortfall fanns då sju 

förfrågningar skickades ut.  

 

4.3 Forskningsetik  

Vi har tagit del av vetenskapsrådets etiska riktlinjer och har därvid följt fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2002). Det första är informationskravet vilket innebär att de som deltar i 
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studien får kännedom om vilket syfte som finns och även att deras deltagande sker av egen fri 

vilja och när som helst kan avbrytas. Informationen gavs både i förfrågan inför, samt i 

samband med intervjun. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket utgörs av att deltagarna 

själva kontrollerar sin medverkan i studien. I samtycke med deltagarna inhämtades tillstånd 

att spela in intervjuerna. Det tredje kravet består av konfidentialitetskravet som innebär att 

obehöriga ej ska kunna identifiera våra intervjupersoner. För att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet uppges ej kommun, ort, skolans namn, namnet på 

pedagogerna, deras ålder eller kön. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som 

innefattar att materialet ej får användas i andra syften än det vi har uppgivit till 

intervjupersonerna. Vi förvarar därför allt material otillgängligt för andra.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi utformade öppna frågor och formulerade dem på ett sätt som inte kunde upplevas 

kränkande för någon part. Dessa frågor skickades till våra intervjupersoner i god tid före varje 

besök. Frågorna finner ni som bilaga. Efter varje intervju transkriberades materialet. Detta 

innebär att vi överförde de inspelade samtalen från tal till skrift. När transkriberingen var klar 

skrevs den ut och lästes igenom. De mönster vi fann klipptes ut från varje intervju och 

sorterades i namnade kuvert. Därefter sammanställdes varje mönsterkuvert för sig.  

 

4.5 Genomförande 

Intervjutillfällena såg olika ut. Intervju A genomfördes med en pedagog från en förskoleklass 

och tog cirka 30 minuter. Intervju B genomfördes med två pedagoger, en pedagog från en 

förskoleklass samt en pedagog från årskurs 5. Mötet utfördes i ett lugnt personalrum efter 

skoldagens slut och tog cirka en timme. Intervju C genomfördes med tre pedagoger. De tre 

pedagogerna arbetade i årskurs 1 och ingick i samma arbetslag. Vi träffades i en av 

intervjupersonernas klassrum efter skoldagens slut. Intervjun tog cirka en halvtimme. Intervju 

D var en telefonintervju och genomfördes med en pedagog. Pedagogen arbetar i vanliga fall i 

mellanstadiet. Intervjun tog cirka tjugo minuter.  
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5. Resultat 

De mönster som framkom under intervjuerna lyfts fram och analyseras. För att tydliggöra 

innehållet i varje mönster avslutas varje del med en analys. Den empiriska delen avslutas 

sedan med en sammanfattande analys av intervjuerna.  

Vi gör våra analystolkningar utifrån två teoretiska perspektiv som beskrivs av Ahlberg (2013). 

Ett av perspektiven är ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv, vilket 

betyder att forskningen vill hitta svaren på elevernas svårigheter utifrån de sammansättningar 

som finns i vårt samhälle. Inkludering i skolans undervisning för eleverna blir centralt då det 

inte är eleven som ska anpassa sig till skolan, utan det är skolan som ska anpassas till eleven. 

Det andra perspektivet som vi utgår från är det relationella perspektivet där lösningarna på 

elevens svårigheter kan finnas i miljön runt eleven. Problemen uppfattas ske i samspelet 

mellan den enskilda personen och de villkor som omgivningen ställer (a.a).  

 

5.1 Mönster  

De gemensamma mönster som framkom under intervjuerna presenteras nedan i följande 

ordning; inkludering av elever i behov av särskilt stöd, behov av specialpedagog, ekonomiska 

begränsningar, samplanering mellan pedagoger, stöd från ledningen, pedagogers 

förhållningssätt och känslan av att vara exkluderad. Varje mönster avslutas med en analys 

utifrån ett samhälls- och strukturperspektiv samt utifrån ett relationellt perspektiv. 

 

5.1.1 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

Ett likartat förhållningssätt till inkludering kan skönjas hos pedagogerna. De uttrycker att 

inkludering handlar om att eleverna ska vara en del av den ordinarie undervisningen. Men det 

finns också olika nyanser där skillnader framträder. 

Pedagogerna i intervju B lyfter fram att de arbetar för att eleverna ska hållas i klassrummet. 

Att få med dem i gemenskapen, att de blir inkluderade. De ser även inkluderingens 

begränsningar, att de inte kan hålla på att inkludera någon som till slut mår dåligt för att denne 

blir inkluderad. En av pedagogerna berättade om en särskoleelev som var inkluderad i ett år, 

tack vare att denne var duktig på att bygga lego. När de byggde i klassen var eleven bäst på 

det. Sen fick eleven byta, då pedagogen själv inte ansåg sig klara av att hålla eleven 

inkluderad under längre tid. 
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I intervju C lyfter pedagogerna fram att man som lärare ska se till att elever med speciella 

behov går till en grupp - så att de inte blir sittandes i korridoren med en assistent. De 

framhåller att behoven kan se olika ut för olika elever och de menar också på att de som klarar 

att vara i en stor grupp kan vara det, medan de som inte klarar det hade behövt vara i en 

mindre grupp, åtminstone vissa delar av dagen. De menar att en mindre grupp innebär att de 

kan få mer hjälp och stöd. Pedagogerna arbetar för att de flesta ska vara kvar i klassrummet. 

Under intervjun berättar en av pedagogerna att vissa skolor arbetar så inkluderande att eleven 

inte får gå ifrån till en liten grupp, trots att behovet fanns. De menar att det ibland kan vara bra 

med en mindre grupp. Vidare menar pedagogerna i intervju C att det inte bara är pedagogens 

förhållningssätt till inkludering som har betydelse, därför att behoven ser så olika ut hos olika 

elever. De hade även önskat att det hade funnits ett mindre grupprum i anslutning till 

klassrummet där några elever hade kunnat dra sig undan till en lugnare miljö. 

Pedagog D vill gärna ha alla i klassrummet, om det är inte är någon elev som är utagerande 

och stör de andra. Då får den eleven lämna klassrummet för de andras skull. 

 

Analys 

Ur ett samhälls- och strukturperspektiv ser vi att pedagogerna i intervju B, C samt D arbetar 

för att inkludera alla elever i största möjliga mån. Skillnaden mellan de intervjuade är att 

pedagogerna i intervju C uttrycker att assistenter är en förutsättning för att inkludering ska 

kunna genomföras och att pedagog D avvisar de elever som är utagerande från klassrummet.  

Ur det relationella perspektivet finner vi att pedagogerna i intervju C menar att det är miljön 

som avgör om eleven behöver gå iväg eller inte. Samma perspektiv kan även antas i 

förhållningssättet till särskoleeleven i intervju B. Här anpassades miljön, (undervisningen), 

efter elevens intresse. Pedagogerna i intervju C hade anpassat miljön efter elevernas behov, 

om det hade funnits ett mindre rum i anslutning till klassrummet. 

 

5.2.1 Behov av specialpedagog 

Specialpedagogen finns i verksamheterna för eleverna. Dock verkar det som att de flesta 

pedagoger inte använder sig av specialpedagogens kunskap för att förbättra den egna 

undervisningen. 



20 
 

I intervju A berättar pedagogen att specialpedagogen är med under hösten i klasserna och 

observerar. Sen under våren börjar denne sitt arbete med eleverna. Specialpedagogen brukar 

även ta med sig de duktiga eleverna. 

Pedagogerna i intervju B anser att eleverna mår väldigt bra hos specialpedagogen samt får den 

hjälp som de behöver. När de däremot kommer upp till fjärde klass så vill de hellre stanna 

kvar i klassrummet eftersom de inte vill verka annorlunda mot de andra. Då menar 

pedagogerna att det är bra om specialpedagogen kan komma in i klassrummet och arbeta 

inkluderande. Om eleven inte vill gå iväg till specialpedagogen så pratar man om varför det 

behöver träna extra på det här och att det bara är under en viss period på året, men de vill 

absolut inte tvinga någon elev att gå dit, utan då avvaktar de och väntar in eleven till dess att 

eleven själv känner sig behöva den extra hjälpen. Vidare berättar pedagogerna att 

specialpedagogen är väldigt lyhörd för elevernas behov.  

Pedagog D menar att det finns stor skillnad mellan specialpedagoger. Tidigare räckte det att 

man var barnskötare och sedan läste specialpedagogik i ett och ett halvt år för att bli 

specialpedagog. Kontentan av detta blev att de specialpedagogerna inte tillförde verksamheten 

något. Varken matematik eller engelska ingick i deras utbildning. Pedagog D har nu ett bra 

samarbete med nuvarande specialpedagog, där denne kompletterar undervisningen. 

 

Analys 

Ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv finner vi hos pedagog A vissa 

tendenser till att det är skolan som ska anpassas till eleven då specialpedagogen gör 

observationer för att sedan kunna arbeta vidare med eleverna. Att specialpedagogen tar med 

sig några av de duktiga eleverna kan vara en del i ett inkluderande tänk för att de berörda 

eleverna ska känna gemenskap. Samarbetet mellan specialpedagog och pedagog D gör att de 

kompletterar varandra, vilket kan tolkas som om de tillsammans utarbetar en anpassad 

undervisning. 

Ur ett relationellt perspektiv kan det som pedagog D beskriver att specialpedagogernas 

kompetens inte räckte till tolkas som att de villkor som fanns i omgivningen inte var 

tillräckliga för elevens utveckling.  

Intervju B präglas av båda perspektiven. Skolan inkluderar elever som önskar stanna kvar i 

klassrummet och miljön anpassas därmed till eleven. 
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5.3.1 Ekonomiska begränsningar 

Ekonomin utgör en begränsning för ett inkluderande arbetssätt. Önskemål om att arbeta i 

halvklass framkommer, men att det av ekonomiska skäl inte är möjligt. Pedagogerna 

ifrågasätter även hur resurserna fördelas. 

Pedagogerna i intervju B tar upp att ekonomiska begränsningar står i vägen för att ta in fler 

pedagoger som i sin tur kunde ha lett till att arbeta ännu mer inkluderande. De menar att 

arbeta i halvklass eller i mindre grupp är väldigt givande, men att ekonomin sätter stopp. 

Vidare tar pedagogerna i intervju B upp att hur mycket man än vill och hur mycket man än 

försöker kan man inte se alla elever när det är en helklass. Ju mindre skola desto mer 

begränsad blir man. De undrar också om det inte läggs för mycket pengar på assistenter. De 

tar också upp att de vill ha rastaktivister som aktiverar elever med lekar ute på rasten som en 

given del av skolans vardag. 

Lärarna i intervju C har även de ett önskemål om fler pedagoger om ekonomin hade tillåtit 

det, fast menar samtidigt att det inte ska vara för många pedagoger i klassrummet. I en klass 

fanns det tre elevassistenter samt en pedagog, vilket enligt dem var för mycket. 

Pedagogen i intervju D ser ekonomin som en stor begränsning, då ingenting får kosta 

någonting och resurser är dyrt. Önskemål fanns om att få ha en specialpedagog i klassrummet 

under enstaka lektioner, men blev nekad på grund av den strama ekonomin. Däremot menar 

pedagogen att högstadiet får de resurser de behöver för att skolan utåt sett ska se bra ut, med 

godkända elever. Att de drar in på elevassistenter är bedrövligt, då de behövs. 

 

Analys 

Ur ett samhälls- och strukturperspektiv anser pedagogerna i B, C och D att det är ekonomiska 

begränsningar som hindrar ett inkluderande arbetssätt. 

Ur ett relationellt perspektiv menar pedagogerna i intervju C att miljön påverkas negativt av 

för många vuxna i samma klassrum. Det kan tolkas som att pedagogen i intervju D menar att 

det blir en sämre lärandemiljö när elevassistenter dras in. 
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5.4.1 Samplanering mellan pedagoger 

En samplanering finns mellan alla pedagoger, förutom med Svenska A – läraren.  

Pedagog A menar att det finns en planering med både talpedagog och specialpedagog. 

Pedagogen berättar vad de arbetar med i klassrummet och vad denne vill att specialpedagogen 

ska jobba med. Ingen planering med läraren för Svenska A. Pedagogen har inte funderat över 

varför, men efter en stunds eftertanke kommer denne på att det borde man kanske ha haft. 

Även pedagogerna i intervju B nämner bristen på samverkan med Svenska A läraren. Med 

specialpedagogen försöker de hitta tid varje vecka till samplanering så att de kan meddela vad 

eleven behöver träna på, samt så de båda vet på ett ungefär vad den andra jobbar med. De 

nämner även att det förut fanns för lite tid till planering men att det nu är bättre. 

Pedagogerna i intervju C berättar att tidigare när elever kände att det blev jobbigt, så ringde 

dem och meddelade att nu skickar jag över en elev till det lugna rummet. Deras samarbete 

med elevassistenterna fungerar bra. Pedagogerna menar att eftersom eleven och assistenten 

var med på genomgångarna missade inte eleven något och assistenten kunde vara till mer 

hjälp då denne visste mer vad som skulle göras och hur det kunde göras. 

Pedagog D menar att denne har ett mycket bra samarbete med specialpedagogen. De texter 

som pedagogen skickade med eleverna blev bearbetade. Däremot fanns det inget samarbete 

med svenska A läraren. Denne ville inte ta emot pedagogens uppgifter då det fanns en 

utarbetad arbetsgång som skulle följas. 

 

Analys 

Ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv samarbetar pedagogerna från 

intervju A, B och D tillsammans med specialpedagog vilket vi tolkar som att de anpassar 

skolan efter elevens förutsättningar. Vidare menar samma pedagoger att samarbetet brister 

mellan dem och svenska A läraren.  

Ur ett relationellt perspektiv anpassades miljön i intervju C efter elevernas behov då de kunde 

välja att gå ifrån till en lugnare omgivning. 
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Ur båda perspektiven framgår det under intervju C att eleven var inkluderad i den 

bemärkelsen att den var delaktig i genomgångar och kunde sedan välja att gå med assistenten 

till en annan miljö eller stanna kvar.  

 

5.5.1 Stöd från ledningen 

Stödet från ledningen finns, mer eller mindre, till att arbeta inkluderat. Pedagogerna i intervju 

B tar upp stödet från ledningen genom forskningsprojektet IFOUS och hela vägen upp till 

kommunhuset. Genom gemensamma diskussioner om vad inkludering är och vad som krävs 

för att pedagogerna ska orka får ledningen en bild av hur det kan se ut i verksamheten. Detta 

underlättar för dem att ge det stöd som behövs och pedagogerna känner att de har fullt stöd 

från ledningen. 

Pedagogerna i intervju C lyfter fram att ledningen ser till att de har det stöd de behöver i 

klassrummet i form av assistenter. Pedagogerna menar att de hellre önskar att assistenterna 

knyts till hela klassen istället för till en enskild elev. Nackdelen med elevassistenterna är att 

de kan hjälpa eleven för mycket, så att eleven inte utvecklar sin självständighet och att de låter 

eleverna slippa undan för mycket av arbetsuppgifterna. Pedagogerna menar dock att 

assistenterna på den här skolan får en fortlöpande utbildning genom bland annat kurser och 

assistentmöten. 

Både pedagogen från intervju A som pedagogen från intervju D menar att stödet från 

ledningen finns, så länge det inte kostar något. Pedagog D berättar också att en gång var det 

sex elever som var berättigade till svenska A, men att bara tre av dem kunde gå. De andra tre 

fick pedagogen själv arbeta med. 

 

Analys 

Ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv arbetar pedagogerna i intervju B 

tillsammans med ledningen för ett inkluderande arbetssätt. Även pedagogerna i intervju C har 

stöd från ledningen, i form av assistenter som finns i klassrummet. För tillfället är 

elevassistenterna knutna till en elev, men pedagogerna vill att detta utökas till att assistenten 

knyts till hela klassen istället. Ett inkluderade tänk kan därmed skönjas. Pedagog A och D 

belyser den ekonomiska situationen med att stödet inte får kosta något. Situationen med 

svenska A eleverna understryker detta. 
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Ur ett relationellt perspektiv anpassar elevassistenterna i intervju C sig för mycket efter 

elevens vilja, vilket innebär att de villkor som assistenterna ställer blir för låga. Dock får de 

fortlöpande utbildning så att en bättring kan ske. 

 

5.6.1 Pedagogers förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd 

Miljöns betydelse lyfts fram, samt förståelsen för elevers olikheter. De utagerande eleverna 

får mer hjälp än de tystare eleverna i behov av särskilt stöd.  

Pedagogerna i intervju B menar att de som är tysta får inte lika mycket uppmärksamhet som 

de som är utagerande. De andra får inte lika mycket tid, men de tycker ändå inte att någon blir 

glömd i och med den nya läroplanen där formativ bedömning används. De menar även att de 

är en liten del av det problemet själv. De tar upp miljöns betydelse och menar att man som 

pedagog inte kan ställa orimliga krav på de elever som har till exempel ADHD. De lyfter 

också fram att det är viktigt att ha en förståelse för alla elever och att få med alla elever. 

Pedagogerna i intervju C lyfter liksom pedagogerna i intervju B fram att de som är tysta inte 

får lika mycket hjälp som de som agerar utåt. De får även stanna kvar i klassrummet och går 

inte iväg trots att behovet förmodligen finns, till exempel när det gäller ADD.  

Även läraren i intervju D menar att det är mycket lättare att lämna bort de elever som är 

utagerande från klassrummet. De blir inte pedagogens ansvar längre. Pedagogen menar att 

denne har ett starkt driv och att det syns på dennes elever. I klassrummet ställs samma krav på 

alla elever, alla får lika många glosor. Anledningen är att de inte skulle känna att de blev 

särbehandlade, att de inte klarade mer än så. Eleverna kunde även få hjälp direkt efter skoltid 

om de önskade. Pedagogen skojade mycket och försökte göra lektionerna så konkreta och 

levande som möjligt för alla elevers skull.  

Pedagog A säger sig inte veta hur man skulle kunna arbeta mer inkluderat även om det hade 

funnits ekonomiska förutsättningar och stöd från ledningen. Pedagogen ser inga fördelar med 

att ha alla eleverna i samma grupp utan ser mer fördelar med att några går iväg för att få extra 

stöd. Att få alla i en stor grupp att träna på samma sak ser pedagogen som ett problem. Denne 

framhåller även att det är vi vuxna som menar att alla eleverna ska vara i samma grupp, att vi 

menar att det skulle vara hemskt att behöva gå ifrån. Vidare berättar pedagog A att när en elev 

går iväg med den ena eller den andra specialläraren och de andra eleverna frågar varför, då 



25 
 

förklarar denne pedagog för de andra eleverna detaljerat vilka svårigheter som finns hos den 

elev som har gått iväg. 

Analys 

Ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv gav pedagog D den enskilda 

hjälpen efter skoltid. Detta kan tolkas som att pedagogen anpassar sig efter elevens behov. Vi 

förutsätter att den individuella hjälpen utgår från elevens förförståelse. 

Ur ett relationellt perspektiv lyfter pedagogerna i intervju B upp miljöns betydelse för 

elevernas lärande, att inte samma krav kan ställas på alla elever och att det måste finnas en 

förståelse för alla elever. Både pedagogerna i intervju B och C menar att de ger mer 

uppmärksamhet åt de utagerande eleverna, vilket innebär att de tysta eleverna inte får lika stor 

tillgång till stöd. Pedagogerna i intervju C menar vidare att det kan finnas andra elever som 

behöver gå ifrån till en annan miljö, till exempel de elever som har ADD, men att de får 

stanna kvar i klassrummet. Dock menar pedagogerna i intervju B att ingen elev kan bli glömd 

eftersom de arbetar med formativ bedömning. Pedagog D tar upp bristen på samspel mellan 

pedagog och den utagerande eleven, att ansvaret för eleven gärna läggs på någon annan. De 

krav som pedagogen ställde gällde samtliga elever. Vidare försökte pedagogen anpassa miljön 

genom att göra undervisningen konkret. Det kan antas att problem i samspelet uppstår mellan 

eleverna eftersom att pedagog A berättar för de andra eleverna en vad eleven som går iväg har 

för svårigheter. 

I motsats till ett samhälls- och strukturperspektiv menar pedagog A att denne inte ser några 

fördelar med ett inkluderande arbetssätt. Tvärtom ser pedagogen enbart nackdelar med 

inkludering. 

Ur ett relationellt perspektiv kan det som pedagog D beskriver att specialpedagogernas 

kompetens inte räckte till tolkas som att de villkor som fanns i omgivningen inte var 

tillräckliga för elevens utveckling.  

Ur ett svårdefinierat perspektiv menar pedagog A indirekt att eleverna gärna lämnar 

klassrummet.  
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5.7.1 Känslan av att vara exkluderad  

Nedan framkommer exkludering på två olika sätt - dels att som pedagog känna sig exkluderad 

från den övriga verksamheten, samt dels när en elev känner sig exkluderad i klassrummet. 

Pedagogen från intervju A verkar vilja ha sin verksamhet fristående från den övriga skolan 

och vill därmed vara exkluderad. Den ena pedagogen i intervju B känner sig exkluderad från 

den övriga skolan men vill vara en del av den övriga verksamheten. 

Pedagogerna i intervju B tar upp känslan av delaktighet i gruppen och menar på att eleven 

som blir kvar i klassrummet kan känna sig mer exkluderat än vad en elev som lämnar 

klassrummet kan göra. Hur de känner sig i gruppen är det som räknas, om de känner sig 

delaktiga i gruppen eller inte. De tar även upp att det finns elever som självmant exkluderar 

sig från undervisningen och andra elever, att de smiter ifrån. Sen finns det även de elever som 

pedagogerna i intervju B nämner inte har något behov av att känna sig inkluderade, inte 

behöver vara en del av gemenskapen, till exempel elever med Aspergers syndrom. 

 

Analys  

Ur ett specialpedagogiskt samhälls- och strukturperspektiv lyfter pedagogerna i intervju B 

fram att känslan av delaktighet räknas i inkludering. I motsats till detta perspektiv väljer 

pedagogen i intervju A att exkludera sig själv från övrig verksamhet. Den ena pedagogen i 

intervju B upplever en exkludering från övrig verksamhet men vill vara en del av 

verksamheten. Pedagogerna i intervju B ser att elever med till exempel Aspergers syndrom 

inte har behov av att känna sig inkluderade. 

Ur ett relationellt perspektiv tar pedagogerna från intervju B upp att eleverna kan känna sig 

exkluderade trots att de befinner sig i klassrummet. Detta kan tolkas som om miljön kan vara 

en bidragande orsak till känslan av exkludering. 

 

5.8.1 Sammanfattning av analyser 

Ur ett samhälls- och strukturperspektiv arbetar pedagogerna i intervju B, C och D för att 

inkludera alla elever i största möjliga mån, medan pedagogen i intervju A inte ser några 

fördelar i samma förhållningssätt. Pedagog A väljer även att exkludera sig själv från övrig 

verksamhet medan pedagog B kämpar för att vara inkluderad i sin. Pedagogerna i intervju C 

tar hjälp av elevassistenter för att stödja den enskilda eleven. Vissa tendenser till att anpassa 
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skolan efter eleven finns att skönja i utlåtandet av pedagog A. Ett samarbete önskas med 

övriga kollegor för elevens bästa i samtliga intervjuer. Samarbetet mellan pedagog och 

specialpedagog är god i samtliga intervjuer, dock saknades samarbete med svenska A läraren. 

Pedagogerna i intervju B och i intervju C arbetar tillsammans med ledningen för en 

inkluderande skola. Pedagog A och D menar att stödet från ledningen finns, om det inte kostar 

något. I alla intervjuer, förutom i intervju A, ansåg pedagogerna att ekonomin sätter 

begränsningar i en inkluderande verksamhet. En av pedagogerna (D) gav enskild hjälp efter 

skoltid, vilket kan tolkas som att pedagogen anpassar sig efter elevens behov. Under intervju 

B menade pedagogerna att det är känslan av delaktighet som är inkludering, om man känner 

sig inkluderad eller inte. Vidare menade de att elever med Aspergers syndrom inte har något 

behov av att känna sig inkluderade på grund av deras diagnos.  

Ur det relationella perspektivet menar pedagogerna i intervju C att miljön kan anpassas efter 

elevens intresse, till exempel genom att ha en mindre rum i anslutning till klassrummet. 

Vidare menade samma pedagoger att miljön kan påverkas negativt av för många vuxna i 

samma klassrum. Även under intervju B lyfter pedagogerna upp miljöns betydelse, att inte 

samma krav kan ställas på samtliga elever och att en förståelse för alla elever måste finnas. 

Intervju C menar att de utagerande eleverna får det stöd de behöver medan de tysta blir utan. 

Pedagog D skickar ut de utagerande eleverna för att de inte ska störa de övriga eleverna. 

Pedagogerna i intervju C menar att det finns många elevassistenter på skolan och att de ibland 

anpassar sig för mycket efter eleven, vilket ger för låga förväntningar. Samtidigt ställer 

pedagog D samma krav på alla elever, utan undantag och försökte istället anpassa miljön 

genom att göra undervisningen konkret. Pedagog A menar att eleverna inte har något emot att 

lämna den miljö de befinner sig i och berättar för de andra eleverna varför denne går iväg. 

Pedagog D menar att ansvaret för en elev ofta läggs över på någon annan. Pedagogerna i 

intervju B tar upp miljöns betydelse igen och menar att det kan finnas elever som känner sig 

exkluderade trots att de befinner sig i klassrummet.  

Utifrån intervjuerna tolkar vi att alla pedagoger utom en är för ett inkluderande arbetssätt. 

Samtliga har även ett stöd från ledningen. Dock ser pedagogerna ekonomin som en större 

begränsning för ett inkluderande arbetssätt. Samarbetet är bra mellan kollegor men 

kommunikationen med Svenska A läraren brister. Pedagogerna lyfter fram miljöns betydelse 

för elever i behov av särskilt stöd och kraven som ställs på dessa elever varierar. Även 

ledningens betydelse berörs. När ledningen känner till begreppet inkludering och stödjer 
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pedagogerna ökar chanserna till att inkluderingsprocessen i skolan blir lyckad. Det har också 

betydelse om pedagogerna känner att de är en del av den övriga verksamheten.  
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6. Diskussion  

Det som framkom under intervjuerna kopplas till vad som framkom i litteraturdelen. Dessa 

båda delar diskuteras och ställs under de specialpedagogiska perspektiven; ur ett samhälls- 

och strukturperspektiv samt ur det relationella perspektivet. Diskussionsdelen har delats upp i 

rubriker då materialet var omfattande. Avslutningsvis diskuteras om vi fick svar på vår fråga. 

 

6.1 Inkludering 

Att inkludera alla elever verkar inte vara en enkel uppgift. En av pedagogerna berättar om en 

särskoleelev som inte kunde inkluderas under en längre tid, medan en annan pedagog 

uttrycker en viss rädsla för att någon elev skulle må dåligt för att denne blir inkluderad. 

Ytterligare en tredje pedagog ser inga fördelar med ett inkluderande arbetssätt. 

Trots att begreppet en skola för alla har funnits sedan 1800 – talet så är skolan enligt Nilholm 

(2007) fortfarande inte till för alla. Vi menar att samhällssynen då och samhällssynen nu 

avseende normalitet i grunden inte är mycket förändrad. Samhället ser fortfarande människor 

som normala eller onormala. Skolan skiljer fortfarande ut de elever som avviker från normen. 

Vad som gjorde att särskoleeleven inte kunde hållas inkluderad under en längre tid kan vi 

endast spekulera i. Vi kan även koppla detta till Brodin & Lindstrand (2004) som menar att 

förståelsen och acceptansen för elevers olikheter måste finnas hos pedagogen (a.a). I detta fall 

kan det även handla om att pedagogen inte längre visste hur denne skulle gå tillväga i ett 

längre perspektiv när eleven riskerade att inte uppnå de kunskapsmål som krävdes.  

Den pedagog som uttryckte en viss rädsla för att någon elev skulle må dåligt för att denne blir 

inkluderad visade förståelse för elevernas olikheter. Inkludering är dock så mycket mer än att 

vara i klassens gemenskap, det handlar även om att man inkluderar eleven i sin undervisning, 

att det är miljön som ska anpassas till eleven (Haug 2012). Att lektioner planeras och 

genomförs efter elevernas intressen och förutsättningar (a.a).  

Många pedagoger vet inte skillnaden på begreppen integrering och inkludering (Haug, 2012). 

Detta bidrar till att läroplanen tolkas på olika sätt (a.a). Nilholm menar att problemet är att 

inkludering inte tydligt framkommer i varken läroplaner eller lagstiftning (Nilholm, 2006). Vi 

anser därför att både lagstiftning och läroplaner borde tydliggöras så att inga tveksamheter 

uppstår. Samtidigt kan det vara svårt att lagstifta ett inkluderande arbetssätt, då vi säkerligen 
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är många till antalet som menar att det är individens känsla som avgör om man är inkluderad i 

olika sammanhang eller inte. 

Trots fördelarna med ett inkluderande arbetssätt menar några pedagoger att det inte alltid 

gynnar eleven att stanna kvar i klassrummet. De lyfter fram att det ibland kan vara bra att 

eleverna går till en mindre grupp. I en mindre grupp kan det bli lättare för eleven att 

koncentrera sig eftersom de menar att ljudnivån automatiskt sänks. Det kan även vara enklare 

att föra dialoger och få träning i socialt samspel. Tornberg (2006) tillägger att de får mer stöd, 

fler vänner och mer struktur i skolarbetet i en mindre grupp. Samtidigt ställer specialläraren 

särskilt anpassade krav till eleverna och har en utökad kunskap för att möta elever i behov av 

särskilt stöd (Nilholm, 2006). Men det kan finnas en risk, som en annan pedagog nämnde, att 

ansvaret för eleven läggs på någon annan.  

 

6.2 Förutsättningar för inkludering 

Nilholm (2006) menar att pedagogens roll är viktig och när pedagoger i intervjuerna uttrycker 

att ingen elev behöver gå till specialundervisning om de inte själva vill, utgör detta ett 

exempel på ett inkluderande förhållningssätt. Vidare menar Nilholm (2006) att en samverkan 

måste ske mellan specialpedagog och pedagog i undervisningssituationer, vilket fanns. 

Pedagogens roll tillsammans med de yttre villkoren skapar förutsättningar för att inkludering 

skapas. De yttre villkoren som Nilholm (2006) talar om är att rektorn måste ha en tydlig bild 

över hur skolan ska arbeta. I två av intervjuerna menade pedagogerna att de hade fullt stöd 

från ledningen. I en av de två intervjuerna talade pedagogerna om ett pågående 

forskningsarbete som deras verksamhet var delaktiga i och kunskapen om vad inkludering 

innebar var därför, enligt dem, stor.  

De gedigna resurser som enligt Nilholm (2006) måste finnas fanns inte. Flera av de 

intervjuade menade att den strama ekonomin blev en begränsning i hur inkluderande de kunde 

arbeta. Dock arbetade hela deras verksamhet mot samma mål vilket enligt Nilholm (2006) är 

en förutsättning för inkludering. 

 

6.3 Pedagogers förhållningssätt  

De flesta pedagogerna menar att det är de utagerande eleverna som både får mest 

uppmärksamhet och stöd, medan de tystare eleverna blir utan. En annan pedagog välkomnar 



31 
 

alla elever i klassrummet, om de inte är utagerande så de förstör för de andra. Alla pedagoger 

är öppna för tanken att specialpedagogen finns i klassrummet och flera uttrycker även detta 

som en önskan. Det hade inte blivit lika utpekande om vem som är i behov av särskilt stöd när 

stödet ges till hela klassen. 

Två av pedagogerna menar att det inte går att ställa orimliga krav på de elever som till 

exempel har ADHD medan en tredje ställer samma krav på alla eleverna.  

Under en av intervjuerna anser pedagogerna att alla elever med till exempel Aspergers 

syndrom har samma behov, att de inte skulle ha något behov av att känna sig inkluderade. Då 

menar vi att man har en förutfattad mening om hur elever med diagnoser är. Vi kopplar detta 

till Brodin & Lindstrand (2004) när de menar att synsättet på människan präglar hur du som 

lärare tar dig an din lärarroll (a.a). Vi menar att alla människor har olika personligheter, även 

de med diagnoser. I motsats till de övriga pedagogerna menar en pedagog att denne inte ville 

särbehandla någon genom att göra det lättare. Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att 

ha en förståelse för alla elever för att kunna möta dem. En av pedagogerna uttrycker att 

känslan av att vara exkluderad även kan uppstå i klassrummet.  

 

6.4 Ekonomiska begränsningar 

Brodin & Lindstrand (2004) menar att ekonomin ofta utgör en begränsning för skolans 

verksamhet (a.a). Pedagogerna menar även att ju mindre skolan är, desto mer begränsad blir 

man. Att kunna arbeta i halvklass eller i mindre grupp är ett önskemål för att kunna se alla 

eleverna, men är inte alltid möjligt på grund av den strama ekonomin. Frågan är om inte 

klasserna idag i regel är för stora? Kanhända att det hade blivit billigare i längden med färre 

elever i varje klass då det förmodligen hade minskat behovet av extra stöd betydligt. Vi tror 

även att samhörighetskänslan i klassen hade kunnat växa sig starkare och att de därmed hade 

funnits som stöd för varandra. Färre elever i klassrummet kopplar vi till Haugs (2012) fyra 

utmaningar. En av utmaningarna är att säkerställa gemenskapen, vilket vi tycker man gör 

genom att eleverna kan stanna kvar i klassrummet. I en annan utmaning framhåller författaren 

delaktighet, det vill säga att eleven är sysselsatt i en aktivitet som gynnar elevens utveckling. 

Med färre elever har pedagogen mer tid att planera och utföra lektioner efter varje elevs 

förutsättningar och kan då ge eleven en aktivitet som gynnar dennes utveckling. I en tredje 

utmaning ska eleven bidra till gemenskapens bästa, vilket blir lättare när det är färre elever. 

Eleven kan bli delaktig utifrån sina egna förutsättningar. Med färre elever har pedagogen mer 
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tid att planera och utföra lektioner efter varje elevs förutsättningar och kan då ge eleven en 

aktivitet som gynnar dennes utveckling. Medverkan klarläggs i den fjärde och sista 

utmaningen, vilket betyder att elevens åsikter blir hörda och att denne får inflytande över sitt 

eget lärande (a.a). I en mindre klass så tänker vi att eleverna mer vågar säga vad de tycker, att 

det är lättare att bli hörd. Det extra stöd som då hade behövts hade kunnat tillgodoses i 

klassrummet, tillsammans med sina kompisar och eventuellt en pedagog.  

Skolan skall utåt sett se bra ut som pedagogen i intervju D benämner. Men att sätta in resurser 

på högstadiet anser vi vara en alldeles för sen insats. Pedagogen i intervju D menar att 

resurserna ska sättas in i de lägre skolåren men vi menar att om behov finns ska resurser 

erbjudas redan på förskolan för att stödja eleven från förskoleåldern till avslutad utbildning. 

Då är det bättre att resurserna finns tidigt, för att sedan eventuellt kunna tas bort ju äldre 

eleven blir.  

 

6.5 Elevassistenter som resurs 

Vi förstår de pedagoger som uttrycker att tre assistenter i ett klassrum är för många. Då hade 

de två pedagogerna kunnat samarbeta på ett helt annat sätt eftersom de har kunskapen för att 

bemöta alla elever.  

Det är endast två av pedagogerna som ifrågasätter om det inte läggs för mycket pengar på 

elevassistenter. Är det på grund av att de pedagogerna inte har insyn i elevassistenternas 

arbetsgång eller att de på grund av frustration över att ekonomin inte tillåter dem att arbeta så 

som de önskar försöker finna besparingar till sin egen fördel? Kanske kan det vara så att det 

läggs för mycket ekonomiska resurser på elevassistenterna på just den här skolan.  

En pedagog anser det bedrövligt att assistenttjänsterna dras in. Vid en första anblick håller vi 

med, men vid närmare eftertanke har vi svårt att tänka oss att en rektor tar bort alla 

elevassistenttjänster utan att ha ett tydligt syfte, förutom av ekonomisk karaktär. Syftet kan 

här vara att ta in mer pedagogiskt utbildad personal som kan finnas som stöd även för läraren.  

 

6.6 Samplanering mellan pedagoger 

Att sträva mot samma mål är en förutsättning för att skapa en inkluderande verksamhet 

(Nilholm 2006). Det var dock en av pedagogerna som inte verkade ha någon insyn i den 
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övriga verksamheten. Har man ingen insyn som pedagog i en förskoleklass över hur till 

exempel pedagogen i årskurs 1 arbetar, hur ska man då veta vad man ska förbereda eleverna 

på, vilka kunskaper som den andra läraren förutsätter att eleverna redan har? Ahlberg (2013) 

samt Haug (1998) menar att specialpedagogik borde finnas som en naturlig del av 

lärarutbildningen så att det kan bli ett naturligt förhållningssätt hos varje pedagog (a.a). Om 

pedagogen haft med sig det i sin utbildning så hade situationen kunnat se annorlunda ut. 

Nilholm (2006) beskriver hur ett samarbete mellan pedagoger gör att allas kompetenser kan 

tas tillvara och utvecklas (a.a). Det är läraren som berättar vad både special- och talpedagogen 

ska arbeta med, vilket vi inte anser är att utnyttja den kompetens som finns. Med en 

gemensam planering hade både special- som talpedagog haft mycket att tillföra. Det extra 

stödet hade kunnat utformas förebyggande, det vill säga att eleven får en möjlighet att gå 

igenom svåra ord, nya uppgifter och så vidare några dagar före sina klasskompisar. På så vis 

kan eleven lättare följa med då denna redan har en förförståelse för området.  

Att det inte finns något direkt samarbete med svenska A läraren finner vi alarmerande. Hur 

ska pedagogen veta vad eleven har gjort när denne har gått ifrån lektionen? Eleven missar 

mycket i klassrummet, bland annat genomgångar och hur ska svenska A läraren veta vad 

denne ska bygga vidare på för elevens bästa om inget samarbete finns? 

Samma mönster finner vi under en annan intervju, det finns ett bra samarbete (eller monolog) 

med specialpedagogen, men inte med svenska A. Skillnaden mellan de andra intervjuerna och 

den här är att pedagogen förutsatte att svenska A läraren skulle arbeta på samma vis som 

specialpedagogen och blev därmed irriterad när denne hade en annan arbetsgång.  

 

6.7 Exkludering av verksamhet 

Medan en av pedagogerna exkluderar sig själv och sin förskoleklass kämpar en annan 

pedagog med att vara inkluderad i skolans verksamhet. Kanhända hade den första pedagogen 

samma vision till en början, att vara en del i verksamheten som stort, men gav till slut med sig 

och för att skydda sig själv intalade denne sig att det var ett självvalt beslut. Risken finns då 

att detta även sker med den andra pedagogen. 

Pedagoger tar upp de elever som självmant exkluderar sig från undervisningen och då frågar 

vi oss hur miljön runt eleven ser ut. Vi menar att miljön har en väldigt stor betydelse som kan 

bidra till eller hindra elevens utveckling. Nilholm (2006) tar upp omgivningens betydelse. När 
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hänsyn tas efter elevernas förutsättningar ökar deras trygghet och de får fler vänner (a.a). Om 

eleven känner sig trygg och har vänner i klassrummet finner vi det svårt att tänka att en elev 

själv hade valt att exkludera sig. 

 

6.8 Slutsatser av vårt resultat 

Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd i klassrumssituationer. Vi fann att pedagogernas förhållningssätt till att inkludera 

alla elever är god. Alla pedagoger utom en arbetar för ett inkluderande arbetssätt. Samtidigt 

uttrycker de att det är en utmaning att hålla de utagerande eleverna inkluderade i klassrummet. 

Samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog är god medan samarbetet brister med 

Svenska A läraren. Tyvärr ses de ekonomiska resurserna som en större begränsning i hur 

inkluderande de kan och önskar arbeta. 

 

6.8.1 Teoretisk förankring av diskussion 

Ur ett samhälls- och strukturperspektiv ser vi att majoriteten av pedagogerna i intervjuerna 

arbetar för inkludering. Detta perspektiv innebär även att man vill hitta svaren på elevernas 

svårigheter utifrån de sammansättningar som finns i vårt samhälle. Därmed är det av 

betydelse att samhället fortfarande ser människor som normala eller onormala.  Pedagogerna 

uttrycker att ekonomin, resurserna är en stor begränsning för ett inkluderande arbetssätt och 

att verksamheten inte anpassas till de tystare eleverna som är i behov av särskilt stöd.  

Samhället önskar en skola som ger eleverna redskap till att möta de krav samhället ställer. För 

att möta detta krav menar Ahlberg (2013) att specialpedagogik borde vara en naturlig del av 

lärarutbildningen. Det är även av vikt att pedagoger har insyn i hela verksamheten för att 

kunna arbeta mot samma mål. 

 

Ur det relationella perspektivet är miljön av stor vikt för om eleven kan vara inkluderad i 

klassrumssituationer eller ej. Om miljön inte är anpassad till eleven kan denne vara i behov av 

en annan miljö för att ett lärande ska kunna ske. En av pedagogerna menade att elevens känsla 

av att vara inkluderad är det som avgör om denne är inkluderad eller inte. När ett samarbete 

mellan pedagoger finns kan inkludering uppstå (Nilholm, 2006) och allas olika kompetenser 

kan tas tillvara och nyttjas på bästa sätt. De flesta pedagogerna menar att det är de utagerande 

eleverna som både får mest uppmärksamhet och stöd. Två av pedagogerna menar att det inte 
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går att ställa orimliga krav på de elever som till exempel har ADHD, medan en tredje ställer 

samma krav på alla elever. Omgivningens betydelse är av stor vikt för eleven. När hänsyn tas 

till elevernas förutsättningar ökar elevernas trygghet och vänskapskrets. Vi finner att Haugs 

(2012) fyra utmaningar kan sätta ramarna för en inkluderande, pedagogisk miljö.  

 

6.9 Metoddiskussion 

Intervju som metod kan innebära att man inte får intervjua de personer man hade tänkt sig 

(Denscombe, 2000). Totalt genomfördes fyra intervjuer på fyra olika skolor. Ett visst bortfall 

fanns då sju förfrågningar skickades ut. Om alla sju intervjuer hade genomförts tror vi att våra 

mönster hade kunnat stärkas ytterligare. 

Intervjupersonerna fick våra frågor i förväg. Det öppnade upp för att de skulle hinna 

reflektera, diskutera och förbereda mer genomtänkta svar än om de inte skulle ha fått tillgång 

till frågorna i förväg.  

Intervju A och D tog formen av en personlig intervju vilket innebar ett möte mellan oss som 

undersökare och en intervjuperson. Intervju D genomfördes via telefon på grund av 

intervjupersonens nedsatta immunförsvar. En överenskommelse gjordes att kontakt skulle tas 

när denne kände sig redo för intervju. Därför blev telefonsamtalet inte påträngande i 

personens vardag. Fördelar med denna typ av intervju är att det är ganska lätt att få till ett 

möte. Alla svar kommer från bara en person, den intervjuade (Denscombe, 2000).  

Intervju B och intervju C bestod av två olika gruppintervjuer. En gruppintervju innebär att en 

mindre grupp människor träffas och samtalar om samma frågor (Denscombe, 2000). Vi utgick 

från intervjuunderlaget som finns som bilaga. I en grupp kan flera utveckla och lyfta 

diskussionen. Deltagarna samspelar med varandra och kan ge utförligare svar (a.a). Detta 

kunde vi se under intervjutillfällena. En skillnad fanns mellan de individuella intervjuerna och 

gruppintervjuerna. Gruppintervjuerna blev som en diskussion medan de individuella mer blev 

styrda av intervjufrågorna. Då våra frågor var öppna fanns det en risk att pedagogerna inte 

förstod vad vi var ute efter, mycket på grund av att området inkludering är omfattande. Med 

mer specificerade frågor hade vi möjligen på ett mer precist sätt kunnat besvara vår 

forskningsfråga. Fast samtidigt kan risken med mer specificerade frågor vara att man letar 

efter rätt svar och därmed leder den intervjuade till de svar man själv önskar (Denscombe, 

2000). 
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Alla intervjubesök var inbokade av intervjupersonerna själva. Till intervju A var ett möte med 

två pedagoger inbokat. När vi kom var en av de två pedagogerna sjuk. Den andre pedagogen 

hade glömt att vi skulle komma, hade inte läst sin mail och därmed inte sett frågorna i förväg. 

Eftersom pedagogen ej hade sett frågorna i förväg fanns risken att svaren inte skulle bli lika 

utförliga som om denne hade granskat och diskuterat omkring dem inför intervjun.  

Till intervju B var även här två pedagoger inbokade, bägge från olika förskoleklasser. När vi 

kom var den ene pedagogen sjuk, men var ersatt av en annan pedagog från årskurs 5. De hade 

diskuterat frågorna och var väl förberedda. Det var till vår fördel att det både blev en pedagog 

från förskoleklass samt en pedagog från årskurs 5, då de tillsammans gav en helhetsbild över 

hur verksamheten såg ut. 

De tre pedagogerna i intervju C hade förberett sig genom att skriva stödord på 

intervjuunderlaget. Pedagogerna i denna intervju diskuterade mycket mellan varandra och 

utvecklade varandras svar. Allt i god ton. 

Svaren som framkom under intervju D, telefonintervjun, gäller för de förutsättningar som 

pedagogen hade för två år sedan då denne var i tjänst. Verksamheten kan då med andra ord ha 

ändrats och utvecklats utom pedagogens vetskap.  

Denscombe (2000) menar att intervjuer är tidskrävande och att transkriberingen av 

intervjuerna är en stor och tidskrävande uppgift. Intervjuer, transkribering och att finna 

gemensamma mönster tog längre tid än beräknat. Vidare menar densamme att inspelning av 

intervjuer ger en objektiv sida av vad som framkommer under en intervju, men att det 

däremot inte fångar upp intervjupersonernas ansiktsuttryck (a.a). Om ansiktsuttrycken hade 

spelats in hade det varit lättare i efterhand att se och förstå deras tankegångar. Till viss del 

hade inspelningsutrustningen en påverkan på en av pedagogerna i intervju C. Detta ledde till 

att denna pedagog blev lite tystare och endast talade om vad denne säkert kände till. Om vi 

istället hade genomfört en personlig intervju med pedagogen, hade denne mer fått komma till 

tals och möjligtvis utvecklat sina svar.  

På gruppintervjuerna, (B och C) hände det ibland att oljud uppkom i bakgrunden, eller att de 

pratade samtidigt, vilket gjorde det svårt att urskilja orden som sades. Då har vi valt att göra 

en rimlig tolkning utifrån intervjuernas sammanhang (Denscombe, 2000). 

När vi uppmärksammade att elever som var i behov av särskilt stöd fick gå ifrån klassrummet 

såg vi endast negativt på detta. Vi kunde inte se varför, bara att det var pedagogernas brist på 
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kompetens. Vi förstår nu att det är elevens individuella känsla som avgör om denne är 

inkluderad eller ej och att det inte nödvändigtvis måste vara pedagogens kompetens som 

brister. Vi har nu även insett att det kan vara av godo för eleven att gå ifrån klassrummet till 

en lugnare miljö. Dessa nya insikter ger oss en djupare förståelse för de elever vi kommer att 

möta i vår kommande yrkesroll.  

 

Fortsatt forskning; Under intervjuerna framkom de ekonomiska begränsningarna tydligt. Att 

det är så stor skillnad ur både en ekonomisk och pedagogisk synvinkel mellan kommuner 

samt inom samma kommun är beaktansvärt. Det hade varit spännande att ta reda på vad 

rektorerna säger om de ekonomiska förutsättningarna. 

Vi fann ett tydligt mönster i bristen på samarbete mellan pedagoger och Svenska A lärare. Det 

verkar som att det är skilda världar utan sammanhang för eleven där var och en arbetar med 

sitt eget område. Varför ser det ut så och vilka konsekvenser finns? Arbetar Svenska A läraren 

så olikt de övriga pedagogerna att ett samarbete inte är möjligt? 

Det hade även varit intressant att jämföra hur förhållningssättet ser ut till barn i behov av 

särskilt stöd mellan skola och förskola.  

 

7. Sammanfattning  

Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd i klassrumssituationer. I en önskan att finna svar på vårt syfte och frågeställning 

fann vi relevant forskning inom detta område. Vi belyser därmed hur samhällssynen ändrades, 

och vilka utmaningar som kan finnas i ett inkluderande förhållningssätt. Vidare benämner vi 

förutsättningarna för inkludering där resurser och rektorers betydelse beskrivs. I forskningen 

fann vi även olika argument för och mot inkludering. Litteraturdelen avslutas sedan med 

pedagogers förhållningssätt till inkludering. För att få insyn i hur verksamheter arbetar i 

förhållande till vad forskningen anser genomfördes fyra intervjuer inom fyra olika 

verksamheter. Resultatet av intervjuerna blev att alla pedagoger utom en är för ett 

inkluderande arbetssätt. Samtliga har även ett stöd från ledningen, vilket enligt forskning är en 

förutsättning för ett inkluderande arbetssätt. Enligt forskning är det ofta att ekonomin inte 

räcker till, vilket stöds av pedagogerna som ser den strama ekonomin som en större 

begränsning för ett inkluderande arbetssätt. Vidare menar forskning att ett samarbete mellan 
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pedagoger kan ge elever i behov av särskilt stöd de förutsättningar som krävs. Samarbetet var 

bra mellan kollegorna i intervjuerna, men samtliga menade att kommunikationen med 

Svenska A läraren brister. Både forskning som pedagoger lyfter fram miljöns betydelse för 

elever i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 

Underlag för intervju 

Vi har tagit del av vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta innebär att ni som intervjupersoner 

ska bli informerade om intervjuns syfte, vilket är att ta vi vill ta upp och belysa hur pedagoger 

förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd och hur pedagoger ser på inkludering. Vidare 

garanterar vi full anonymitet, det vill säga att varken era namn, er ålder, ort eller skola 

kommer att nämnas. 

Vi kommer att spela in intervjun, ej filma, utan bara ljudupptagning. Det är också viktigt att ni 

vet att ni när som helst kan avbryta intervjun. 

Följande frågor kommer vi att utgå ifrån: 

 Hur ser ni på begreppet inkludering? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att inkludera alla elever i alla 

sammanhang? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Känner ni att ni har stöd från ledningen till att arbeta inkluderat? På vilket sätt? Om 

inte – vad kan bristen på stöd bero på (till exempel ekonomi)? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Känner ni att verksamheten hade kunnat utvecklas mot ett mer inkluderande tänk? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


