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Abstract 

The aim with this thesis was to study how primary school teachers perceive their mission in 

working with inclusive education. The aim was also to study their thoughts and experience of 

the Special education support. To conduct the inquiry twelve primary school teachers from 

two different communities in Sweden were asked to give their views of inclusive education. 

The central issues was how the primary school teachers interprets the concept of inclusion, the 

opportunities and obstacles they perceived and how the Special education support was formed 

in the work with inclusion in their schools. The result shows that the majority part of the 

primary teachers interprets the concept as a spatial or social inclusion. The result also shows 

that primary teachers are familiar with the values given by national curriculum but to perceive 

all students as an asset in their daily educational work the primary teachers expressed a 

feeling of uncertainty. The Special education support was described as compensatory where 

the students mainly get help to catch up, often in a small group or individually. The 

conclusion is that the Special education mainly works traditionally and few teachers question 

the approach. The word inclusion was understood differently by the primary teachers and they 

perceived inclusion more like an obstacle than as an opportunity. A major reason is the 

requirement of high effectiveness and fear of not suffice for all students. 

 

Key words: special education, primary teachers, special pedagogical perspective, students in 

need of support. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur grundskollärare ser på och uppfattar sitt 

uppdrag att arbeta med en inkluderande skolverksamhet. Syftet var också att undersöka deras 

tankar kring och erfarenhet av det specialpedagogiska stödet i detta arbete. För att genomföra 

studien har tolv grundskollärare i årskurserna 1-6 från två olika kommuner i Sverige genom 

kvalitativa intervjuer fått ge sin syn på verksamheten. Intervjuerna har utgått ifrån 

forskningsfrågorna hur grundskollärare tolkar begreppet inkludering, vilka möjligheter och 

hinder lärarna kan se med ett inkluderande arbetssätt och hur lärarna ser på det 

specialpedagogiska stödet vid inkludering. Resultaten visar på att de flesta lärare tolkar 

begreppet inkludering som placeringsorienterad, en fysisk placering, och/eller 

individorienterad, när enskild elev behöver stöd. Våra resultat visar också på att lärare är väl 

förtrogna med den värdegrundstanke som genomsyrar skolans styrdokument, men när det 

gäller att se alla elever som en tillgång i klassrummet och möta dem där de är, beskriver de en 

känsla av otillräcklighet. Det specialpedagogiska stödet beskrivs som kompensatoriskt, där 

eleven får stöd i att hinna ikapp övriga elever, oftast enskilt eller i liten grupp utanför 

ordinarie undervisningslokal. Slutsatsen blir att den specialpedagogiska verksamheten främst 

arbetar traditionellt och få lärare förändrar det arbetssättet. Ordet inkludering uppfattas olika 

av lärarna och inkludering ses mer som ett hinder än som en möjlighet. En stor anledning till 

det är kravet på hög måluppfyllelse och rädsla för att inte räcka till för alla elever. 

 

 Nyckelord: specialpedagogik, grundskollärare, specialpedagogiska perspektiv, elever i behov 

av särskilt stöd. 
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Inledning 

Alla människor är unika och alla har olika bakgrund, förutsättningar och behov. I 

klassrummet möter lärare dagligen en mångfald av elever där ingen är den andra lik. Hur väl 

förberedda känner sig lärarna att tillmötesgå alla elever i klassrumssituationen? Hur vet man 

hur man gör? Går det att arbeta inkluderande på ett tillfredsställande sätt med goda 

studieresultat för eleverna eller är det en omöjlighet?  

”Vill du arbeta inkluderande men vet inte hur man gör? Det gör ingen annan heller” menar 

professor Claes Nilholm i en artikel i Lärarnas Tidning (2014, feb). Nilholm har sammanställt 

internationell forskning inom området och menar att det knappt finns några studier som visar 

på någon viss faktor som orsakar en inkluderande förändring. Han menar att den första 

stötestenen är själva ordet. Människor menar olika saker med begreppet inkludering, och om 

man inte är på det klara med definitionen är det så lätt att prata förbi varandra. Inkludering är 

en het fråga idag och trots att begreppet varit ledande inom pedagogik i två decennier så tycks 

det inte ha landat som en självklar del i det svenska klassrummet. Tidigare talades det om 

integrering, ett begrepp som kom att tolkas som att elever skulle ”föras in” i den vanliga 

skolan utan att verksamheten gjorde några förändringar. Inkludering däremot handlar om att 

anpassa undervisning och skola efter elevernas olika förutsättningar och behov. Inkludering 

handlar inte enbart om rätten till delaktighet, att alla elever ska få delta i en ordinarie 

undervisning utan om att tidigt ge elever möjlighet att möta alla variationer av olikheter och 

därigenom lägga grunden för ett samhälle där tolerans och respekt för olikheter råder. 

Diskussionerna idag handlar om att vi tolkar begreppet olika och att lärare känner sig osäkra 

på hur de ska gå tillväga för att skapa ett inkluderande arbetssätt. Samtidigt menar vissa 

forskare att begreppet inkludering är på väg att urholkas till fördel för nya ledord som 

”ordning och reda” som växt fram i kölvattnet av Sveriges försämrade resultat i 

internationella undersökningar och mätningar (Persson & Persson, 2012). 

Inkludering kräver kunskap och kompetens, menar Barow (2013). Tetlers (2011) studie av 

inkluderande undervisning för elever med funktionshinder, visade att 58 % av arbetstiden satt 

eleverna med exakt samma arbetsuppgifter som övriga elever. När det gick att urskilja en 

differentiering i arbetssättet bestod det oftast av en egen aktivitet tillsammans med en 

stödperson. Tetler visar på en modell av de inkluderingskompetenser som, enligt henne, är de 

mest centrala för att pedagoger ska lyckas i sitt arbete: relationskompetens, 
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samarbetskompetens, didaktiska kompetenser och kompetens i att leda lärande. I hennes 

studie uttrycker lärarna behov av kunskap och stöd, även externt, för att hantera det 

pedagogiska uppdraget. Analysen visar att lärarna lyckas bäst när “expertkunskapen“ blir en 

del av det vardagliga arbetet, antingen genom egen fortbildning eller genom nära samarbete 

med handledare. 

Vi har valt att studera grundskollärares tolkning av begreppet inkludering och hur de förhåller 

sig till ett inkluderande arbetssätt. Vår egen erfarenhet som grundskollärare och speciallärare 

de senaste femton åren har gett oss en bild av stor variation men även osäkerhet hos lärare när 

det kommer till inkludering. Trots att de allra flesta lärare är positiva till inkludering så finns 

en stress att inte räcka till. Med målrelaterade styrdokument och krav på att alla elever ska nå 

de uppsatta målen kan mångfalden hos eleverna ibland upplevas mer hindrande än 

berikande.  ”Vi behöver mer resurser, fler elevassistenter och mer enskilt stöd” är vanliga 

kommentarer bland lärare, enligt vår erfarenhet. Persson och Persson (2012) visar på 

motsatsen genom att referera till PRIMA-studien som genomfördes 2010 i Holland. Studien 

visar ingen skillnad i resultat hos eleverna oavsett om de gick i en klass där ingen, färre än 

10%  eller fler än 10% av eleverna var i behov av särskilt stöd. Studien visade att andra 

bakgrundsfaktorer såsom intelligens, kön och föräldrars utbildningsbakgrund hade större 

betydelse för elevernas studieframgångar. 

På vilket sätt Sveriges kommuner arbetar inkluderande och i vilken utsträckning är väldigt 

varierande, enligt Persson och Persson (2012). I vår studie har vi valt att studera 

grundskollärare i två av landets kommuner, en mindre norrländsk kommun och en 

förortskommun i närheten av en storstad. Båda kommunerna har de senaste åren rankats som 

bra och framgångsrika skolkommuner och vi ser intresserat fram emot att få ta del av 

grundskollärarnas tankar om inkludering i dessa kommuner.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är således att undersöka hur grundskollärare ser på och uppfattar ett 

inkluderande arbetssätt, och vilka erfarenheter de har av detta. Syftet är också att undersöka 

vilken uppfattning och erfarenhet grundskollärarna har av det specialpedagogiska stödet vid 

inkludering.  

Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: 

1.    Hur tolkar grundskollärare begreppet inkludering? 

2.    Vilka möjligheter och hinder ser grundskollärarna med ett inkluderande arbetssätt? 

3.    Hur ser grundskollärarna på den specialpedagogiska verksamhetens stöd vid inkludering? 
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Bakgrund 

Skolan är en verksamhet som alla eller nästan alla har en åsikt om. Få personer står helt 

neutrala i en diskussion om den svenska skolan. Vi har gått i skolan själva, haft barn och 

kanske barnbarn i verksamheten, våra föräldrar och far/morföräldrar har också erfarenheter 

sprungna ur sin tid i historien. Debattens vågor går höga, inte minst när nya PISA-

undersökningar presenteras och orsakerna till sjunkande resultat vad gäller svenska 15-

åringars kunskaper debatteras.  Vad är då skolan för slags verksamhet? I vår bakgrund 

presenteras hur skolan och specialundervisning historiskt sett vuxit fram och vad 

styrdokument och internationella policies uttrycker. 

Skolsystemens historia 

De första skolsystemen uppkom i Mesopotamien i nuvarande Irak för ungefär 5000 år sedan. 

Framväxten av urbana samhällen krävde andra typer av kunskaper för att få ett samhälle att 

fungera. Rättsväsende och skattesystem krävde administration. För att möjliggöra detta 

behövdes ett skriftspråk vilket var en helt revolutionerade kunskap för samhället. Man 

behövde allt fler människor som kunde läsa och skriva, en färdighet som inte kunde läras ut i 

de vardagliga sammanhangen, utan genom systematisk undervisning av de som behärskade 

färdigheterna. I detta förmedlande av kunskaper uppstod ett nytt förhållande, det mellan lärare 

och elev. Elevroll och lärarroll innebar att man förväntades agera på ett speciellt sätt. 

Spelreglerna för det innefattade skyldigheter och rättigheter som man förväntades kunna 

förstå och respektera. Tidigt infördes aga som bestraffningsmetod när barnen inte motsvarade 

förväntningarna (Hjörne & Säljö, 2008).  

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) beskriver skolan som en av samhällets äldsta institutioner i 

vilken en miljö av lärande utvecklades. Människor skulle förberedas för speciella 

samhällsuppgifter som inte hade med produktion av varor och tjänster att göra, en verksamhet 

som aldrig tidigare förekommit i historien. Disciplinproblem verkar ha varit vanliga och 

straffen för dessa hårda. För sen ankomst, ovårdad klädsel, att ha glömt böcker och svårighet 

att lära var skäl för läraren och äldre elever att med hjälp av prygel disciplinera eleverna. Det 

går fortfarande att urskilja skolans karaktäristiska drag från den här tiden, läraren undervisar 

och förklarar för eleverna som efter en tids studier får visa upp sina färdigheter i form av prov 

och förhör.  
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Den svenska skolan växer fram 

Den svenska skolans födelseår anger vi till 1842. Det var då regeringens förordning om 

allmän folkundervisning togs och då socknarna ålades att anordna skolor och anställa lärare. 

Läskunnigheten bland svenskar hade internationellt sett varit god långt tidigare tack vare 

kyrkans kontroll av befolkningen. Med hjälp av husförhör skulle kristendomskunskapen 

kontrolleras och varje persons läskunnighet antecknades noggrant i kyrkböckerna. Införandet 

av allmän folkskola passerade inte obemärkt förbi. Beslutet mötte starkt motstånd och flera 

motioner i riksdagen handlade om att avskaffa den allmänna folkskolan. I bondesamhället 

behövdes barnen hemma för att arbeta med gårdens sysslor. Vid folkskoleinspektioner under 

1860-talet uppskattades att bara hälften av de inskrivna barnen närvarade på lektionerna. 

Skolorna var ofta undermåliga och materielen bristfälliga och lärarna kunde i snitt undervisa 

70 elever. Efter sekelskiftet genomfördes några stora reformer för att komma tillrätta med 

bristerna. 1914 infördes en ny stadga för folkskollärarutbildningen och den första systematiskt 

organiserade undervisningsplanen kom 1919.  Över tid stärktes folkskolan allt mer och 1950 

anges som brytpunkt mellan den gamla komplexa skolkulturen med många lokala variationer 

av utbildning till ett mer enhetligt skolsystem. 1962 kom den första läroplanen och i och med 

Lgr 69 infördes den första gemensamma 9-åriga grundskolan för alla (Marklund, 1984).  

 

Det var ingen slump att en dramatisk expansion av utbildning ägde rum under andra hälften 

av 1900-talet. Teknisk utveckling och stora sociala reformer medförde en mer differentierad 

arbetsmarknad med allt större krav på utbildning, och med två världskrig i färskt minne skulle 

ett demokratiskt samhälle kräva självständiga, informerade och kritiska medborgare. 

Utbildning blir nyckeln till ett aktivt medborgarskap (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 

Specialundervisning 

Tanken på en enhetlig skola för alla svenska barn har funnits ända sedan införandet av allmän 

folkskola menar Hjörne och Säljö (2008). Trots det har föresatsen aldrig verkställts. 

Diskussioner kring de “avvikande barnen” som inte anses passa in i systemet har alltid funnits 

och genom åren har segregering i olika former varit en del av den svenska skolan. Redan i 

1600- och 1700-talens kristna folkskolor var särskiljning ett begrepp. Barnen, pojkarna, 

bedömdes bland annat efter läsförmåga och nivågrupperades därefter. Prästerna kontrollerade 

noga så inga olydiga ynglingar tilläts läsa vidare och barn med inlärningssvårigheter råddes 

att välja en annan levnadsbana än att studera vidare. I folkskolestadgan från 1842 ingick 
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föreskrifter på hur fattiga och obegåvade barn skulle erbjudas en minimikurs bestående av 

kristendomskunskap, skrivning, räkning och kyrkosång. Tre inriktningar på särlösningar 

för eleverna går att urskilja: de som inte uppfyllde “normalitetskraven”, det vill säga barn med 

inlärningssvårigheter, barn i ekonomiska svårigheter och de så kallade vanartiga barnen 

(Skolverket, 2005).  

 

Trots att viljan att utforma en skola för alla var stark och grundtanken att skapa en social, 

politisk och kulturell bas för landet fanns, måste familjer med hög status lockas att skicka sina 

barn till den gemensamma skolan. Lösningen på det problemet blev att utesluta elever som 

inte ansågs passa in i skolsystemet. En tanke på en skola för alla barn blev således en skola 

där vissa barn inte var välkomna (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

 

Begåvningstesterna utvecklades för att kunna avskilja elever ur den ordinarie undervisningen 

och placera dem i särskild grupp (Fischbein, 2007). På 1920-talet kom Binets intelligenstest. 

Det fick allt större genomslag och användes för att diagnostisera elever i syfte att kunna 

nivågruppera dem. Tilltron till intelligenstesterna var total och den skala som användes för 

mätning av IQ visade på att det i befolkningen var tämligen få individer som kunde anses som 

normala.  Den allmänna uppfattningen i samhället var att det var både önskvärt och 

nödvändigt med hjälpklasser. Hjälpklasserna hade till uppgift att befria skolan från den 

störande inverkan som de efterblivna barnen hade på den vanliga undervisningssituationen 

och hjälpklasserna skulle ge dessa barn speciellt anpassad uppfostran och undervisning för att 

kunna bli så samhällsdugliga det bara var möjligt (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

 

Efter andra världskriget ökade behovet av välutbildade personer och av demokratiska skäl 

tyckte alltfler att man inte kunde stänga ute barn och ungdomar från högre utbildning, skriver 

Asp-Onsjö (2014). Tidigare hade differentieringstanken motsvarat samhällets efterfrågan på 

arbetskraft utifrån en tanke att få rätt man på rätt plats.  Inför arbetet med 1962 års läroplan 

poängterades vikten av att elever skulle lära sig arbeta på lika villkor i ett demokratiskt 

samhälle och socialiseringsmålet överskuggade kvalificeringsmålet. Man försökte med hjälp 

av standardprov jämföra på vilket sätt heterogena klasser kunskapsmässigt svarade mot 

differentierade grupper men skillnaderna var inte statistiskt belagda (Egelund, Haug & 

Persson, 2006).  När den nioåriga grundskolan sedan etablerades på 1960-talet och 



 

7 
 

möjligheten till individualiserad undervisning, linjeval och kursval under sista läsåret 

utökades, blev variationen av elever betydligt bredare än tidigare. Samtidigt ökade antalet 

elever som fick specialundervisning påtagligt. Under 1970-talet uppskattades att 30 % av 

eleverna i grundskolan någon gång under sin skoltid fick specialundervisning.   

 

Asp-Onsjö (2014) konstaterar att skapandet av en skola som inrymde alla visade sig vara 

komplicerat och en mängd olika specialklasser uppstod, till exempel läs-och skrivklass, 

matematikklass, observationsklass eller hjälpklass. Egelund, Haug och Persson (2006) menar 

att detta oroade de svenska skolmyndigheterna som frågade sig hur allt fler elever kunde 

misslyckas i skolan trots ökad specialundervisning? Regeringen tillsatte en utredning, Skolans 

Inre Arbete (SIA), som hade till syfte att hitta lösningar för att utveckla skolan så att alla 

elever kunde garanteras en bra grundskoleutbildning. Den utredningen låg till grund för 

läroplanen som kom 1980, Lgr-80, och i den myntades uttrycket “en skola för alla” för att 

poängtera att alla elever tillhörde den obligatoriska skolan och att alla hade rätt till utbildning 

utifrån sina förutsättningar.  

 

Förväntningarna på den nya läroplanen var stora och resurser satsades i skolorna men 

svårigheterna för elever med problem minskade inte utan snarare tvärt om, de fortsatte att öka. 

Specialundervisningen och speciallärarna ifrågasattes. Skolan kritiserades för att planlöst 

använda speciallärarna utan att något syfte med stödet presenterats. Nya utredningar tillsattes 

och en ny speciallärarutbildning startade 1990 med yrkestiteln “specialpedagog” för att 

poängtera att det var en ny utbildning med vidare arbetsuppgifter än vad speciallärarna haft. I 

den nya examen skulle specialpedagogerna utbildas för att även inneha en handledande, 

vägledande och rådgivande roll.  

 

17 år senare tog regeringen beslutet att återinföra speciallärarutbildningen som den nya 

examen. I ett pressmeddelande meddelade dåvarande utbildningsminister Lars Leijonborg att 

det var ett stort misstag att ta bort speciallärarutbildningen då resurser skulle satsas på de 

elever som behöver stöd utan att för den skull peka ut dessa elever. Leijonborg menade att 

speciallärarutbildningen skulle riktas mot elevarbete och att specialpedagogen skulle vara ett 

stöd för skolledning och övriga lärare (Utbildningsdepartementet, 2007).   
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Begreppsförvirringen i skolans värld är stor och Klas Lindelöf (Skola och samhälle, 2014, 

feb) ifrågasätter i en artikel gränssättningen mellan de båda snarlika lärarkategorierna. 

Historiskt sett skötte speciallärarna exkluderingen för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd i 

form av undervisning i hjälpklasser eller kliniker. Idag ska specialpedagogen handleda och 

vägleda lärarna i sitt uppdrag att inkludera elever i den ordinarie skolverksamheten menar 

Lindelöf.  

 

I examensbeskrivningarna för specialpedagoger och speciallärare formuleras skillnaden att 

specialpedagogen ska “visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp-, och individnivå”, medan 

specialläraren endast gör det på individnivå.  Specialpedagogen ska vara rådgivare och 

samtalspartner i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, medan 

speciallärarens område berör språk-, läs- och matematikutveckling. En skillnad mellan de 

olika yrkeskategorierna är formuleringen att specialpedagogen “självständigt ska leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet” (SFS 2007: 638). 

Specialpedagogik som forskningsområde 

Specialpedagogiken som kunskapsområde har en kort historia i Sverige, enligt Björck-

Åkesson (2007). Ämnet hämtar kunskaper från så vitt skilda discipliner som pedagogik, 

psykologi, sociologi, filosofi, medicin och teknik. Debatten har handlat om vad som är 

speciellt med specialpedagogik i förhållande till pedagogik och om ämnet verkligen behövs? 

Om man ska anta att skolan klarar att ge alla barn stimulans till utveckling så behövs inte 

specialpedagogik. Om man däremot ser specialpedagogik som ett medel att sortera ut elever 

så skapar specialpedagogiken i sig behovet av särskilt stöd. Den första professorn i pedagogik 

i Sverige, Bertil Hammer, uttryckte vikten av att studera “problemet om hur livet formar den 

mänskliga individualiteten (på ärftlighetens grundval och genom omständigheternas tryck)” 

(Fischbein, 2007).  Mycket handlar förstås om vilken syn på människan och samhället man 

har. I synen på elever och skolproblematik återkommer en mängd olika perspektiv beroende 

på forskare och tidsanda. Perspektiven ses ibland som motsägelsefulla och oförenliga. Björck-

Åkesson (2007) menar att samtliga perspektiv har ett förhållande mellan 

medicinsk/psykologisk grund (äger eleven problemet?) och sociologisk grund (äger 

omgivningen problemet?). 
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Å ena sidan ska skolan individanpassa undervisningen och å andra sidan finns det en begränsad tid för 

eleverna att tillägna sig en bestämd mängd kunskaper. 

(Linikko, 2009, s 33) 

                                      

Fischbein (2007) beskriver forskning inom specialpedagogik som ett område där det är 

nödvändigt att kvalitativa forskningsprocesser med samverkan över disciplingränserna är ett 

måste, då specialpedagogikens fokus ligger i samspelet mellan individ och omgivning. Under 

vissa tider har fokus för forskningen legat på individernas förutsättningar medan under andra 

perioder har fokus legat på samhälleliga ramar för utbildningsverksamhet. Inom 

pedagogikämnet har det funnits en oförmåga att balansera dessa menar Fischbein. Även 

Björck-Åkesson (2007) menar att specialpedagogiken är ett mångfacetterat och komplext 

kunskapsområde, där förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik är svårt att 

definiera. Specialpedagogik omfattar idag frågeställningar som att skapa optimala 

förutsättningar för lärande. Det är samspelet mellan miljöfaktorer på olika nivåer och 

individens förutsättningar som ska ligga i fokus skriver Björck-Åkesson. Ahlberg (2007) 

beskriver att redan i skolans styrdokument tycks gränserna mellan specialpedagogik och 

pedagogik blivit oskarpa. Specialpedagogik ska gälla alla elever, inte bara elever i behov av 

särskilt stöd. Ett närmande mellan pedagogik och specialpedagogik bör då kunna föra med sig 

ökade förutsättningar för “en skola för alla”. 

 

Stora förändringar har genomförts de senaste åren inom svensk utbildning. Vi har en ny 

skollag, ny lärarutbildning, nytt mål- och betygssystem, ny läroplan och ny 

gymnasieutbildning. Hur gestaltas specialpedagogiken idag och hur ser framtida forskning ut 

inom området? Persson (2013) uttrycker oro över att de nya reformerna saknar vetenskapligt 

perspektiv och historisk kunskap vilket kan få till följd att svensk skola riskerar att få tillbaka 

en skola som missgynnar elever med låga förutsättningar för studier. Samtidigt, menar 

Persson måste specialpedagogiken reformeras och nya frågor i relation till dagens samhälle 

måste ligga till grund för framtida forskning. Nilholm (2007) har studerat arenan för 

internationell forskning genom studier av vetenskapliga tidskrifter från olika länder. Han 

konstaterar att svensk forskning inte har något större inflytande internationellt men, menar 

Nilholm, har potential att göra det i framtiden.  

 

Många forskare som specifikt inriktat sig på inkludering har studerat framgångsrika skolor 

som lyckats kombinera goda studieresultat med ett inkluderande arbetssätt. Man har studerat 
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vilka faktorer som är betydelsefulla för att nå framgång. Nilholm och Alm (2010) menar dock 

att den forskning om inkludering som bedrivs idag är bristfällig. De saknar elevens perspektiv 

och ett intresse för de inkluderingsprocesser som sker i klassrummet. De hoppas att framtida 

forskning mer kommer att utgå från eleverna och att fokus riktas mot upplevelser av 

tillhörighet, delaktighet och acceptans.  

Styrdokument och internationella policies 

I Salamanca, Spanien, antogs 1994 Salamancadeklarationen. Det är en överenskommelse 

mellan nära hundra länder där man enades om att elever i behov av särskilt stöd ska 

undervisas tillsammans med andra barn i en inkluderande undervisning. Deklarationen har 

kommit att ligga till grund för Unescos Policy Guidelines on Inclusion in Education 

(UNESCO, 2009) där en inkluderande undervisning förespråkas. Syftet med 

inkluderingstanken är dels att forma en likvärdig skola där alla barn är välkomna, men syftet 

är även vidare än så. Det långsiktiga syftet är att skapa ett samhälle som främjar respekt och 

tolerans och där diskriminering motverkas. Genom inkluderad undervisning får barn tidigt 

möta olikheter och växa upp i en miljö där olikheter ses som en tillgång. Undervisningen ska 

anpassas för att bejaka elevernas olikheter och man menar att det är skolans och lärarnas 

uppgift att lägga upp undervisningens innehåll och metoder så att alla kan delta och utvecklas. 

I Salamancadeklarationens handlingsram uttrycks tydligt: 

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, sociala, 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. Dessa 

förhållanden skapar en rad utmaningar för skolsystemen. (s 16) 

 

Sverige har undertecknat FN:s Barnkonvention. Artikel 29 handlar om utbildning och i den 

har konventionsstaterna förbundit sig till att: barnets utbildning ska syfta till att utveckla 

barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga, att 

utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

I skollagen (SFS 2010:800) uttrycks att alla barn ska ges den ledning och stimulans 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. I skolverkets 

författningssamling (SKOLFS 2010:37) står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
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som av olika anledningar har svårigheter att nå målen och att en likvärdig utbildning inte 

betyder att skolans resurser ska fördelas lika. 

 

Så långt våra styrdokument och människorättsliga överenskommelser, men vad betyder då 

ordet inkludering?  Letar man på nätet i Svenska Akademins Ordlista ges förklaringen: 

inberäkna, inbegripa, medräkna, och Nationalencyklopedin förklarar ordet: (också) låta ingå 

som del (i viss grupp). Barow (2013) menar att inkludering är en pågående process där själva 

undervisningen ska möjliggöra att så många elever som möjligt kan vara aktiva och delaktiga 

i klassrummet, kort uttryckt, en bra undervisning i en skolmiljö som värdesätter elevers 

olikheter och där individuella målsättningar är en tillgång.  Författaren menar också att i den 

kontexten blir frågan om rollfördelning mellan pedagogik kontra specialpedagogik viktig. 

Den allmänna undervisningskompetensen ligger hos skolan och den undervisande pedagogen 

medan specialpedagogen får en kompletterande roll och ska bidra med kvalificerad hjälp att 

planera för differentiering. 

 

Den svenska läroplanen från 1980 myntade begreppet ”En skola för alla”. En skola där alla 

elever var välkomna och som byggde på likvärdighet. Den tanken var inte ny, redan under 

efterkrigstiden ville man skapa en skola för alla oavsett social klass och förmåga. Det fanns 

ett starkt missnöje med snedrekryteringen till högre utbildningar. Landsbygdsbarn, barn till 

låginkomsttagare och flickor var underrepresenterade i realskolan. Det ledde så småningom 

fram till enhetsskolan och Sveriges första nationella skolplan, Lgr 62, (Hjörne & Säljö, 2008). 

I den nu gällande läroplanen, Lgr-11, uttrycks redan i det inledande kapitlet att skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och att skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Undervisningen ska anpassas till 

och hänsyn tas till varje elevs förutsättningar och behov. 
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Teoretisk bakgrund 

Vi lämnar därmed utbildningens och specialpedagogikens historia för att närmare, i en 

teoretisk bakgrund, studera hur dagens nationella och internationella forskare diskuterar kring 

fenomenet inkludering.  

 

Hur lär sig en människa och vad formar hennes sätt att ta emot nya kunskaper?  I vår studie 

har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och det perspektivet har 

genomsyrat vårt arbete. Vi börjar med en kort sammanfattning av det sociokulturella 

perspektivet för att sedan försöka redogöra för olika definitioner och innebörder av begreppet 

inkludering. Vi redovisar sedan delar av den forskning som behandlar lärares erfarenheter av 

inkludering och avslutar den teoretiska bakgrunden med att undersöka vad tidigare forskning 

har att säga om inkludering i relation till specialpedagogik.  

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2005) ses människans lärande i ett sociokulturellt perspektiv som en utveckling i 

ett samspel mellan kollektivet och den enskilde individen. Barnet är helt beroende av den 

vuxne för att lära sig interagera med sin omgivning. I det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation mellan människor länken, och speciellt då kommunikationen mellan barn och 

omgivning. Genom språket tas generationers lärande tillvara och barnet utvecklar sin förmåga 

att ta kontakt med andra. Språket blir även en nödvändighet för att lära sig tänka utifrån en 

viss samhällskultur. Världen har en mängd olika samhällskulturer, storstad, landsbygd, slum, 

villaområde, ökenlandskap eller tundra, religioner och familjegemenskaper, Människans 

livsmiljö skiljer sig radikalt åt mellan olika platser på jorden. Ju mer språk, kulturer och 

sociala faktorer som spelar in, ju mer påverkar det tänkandet och lärandet. Om man är av den 

åsikten att lärande har sin utgångspunkt i språk och kultur, faktorer som hela tiden förändras 

och förfinas, slutar heller inte människan att vara en lärande varelse (Säljö, 2005).  

 

Även Lundberg, Säljö & Liberg (2011) menar att de språkliga redskapen utvecklas och 

formas i kulturella gemenskaper. Tänkande och kommunikation innebär att människan 

använder sig av kulturella redskap för att förstå och analysera sin omvärld. Ett begrepp i det 

sociokulturella perspektivet är mediering. Mediering, menar författarna, är att människan inte 

uppfattar världen direkt utan tänker i omvägar, och hänvisar till Vygotskijs teori om att vi 

tänker eller utför våra arbetsuppgifter via ett redskap. Redskapen skulle i så fall vara våra 
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språkliga erfarenheter som utvecklats inom kulturella gemenskaper men även fysiska redskap 

såsom verktyg eller tangentbord. Allt det en människa gör förutsätter att tänkande och fysiska 

handlingar alltid är sammankopplade i olika relation till varandra. 

Begreppet inkludering 

Inkludering har de senaste 20 åren varit ett väl använt begrepp inom pedagogik. Begreppet 

växte fram i relation mellan elever i behov av särskilt stöd och hur skolan skulle bemöta den 

elevgruppen. Ordet inkludering kom att ersätta det tidigare begreppet integrering och man 

ville därmed visa på ett systemskifte. Integrering innebar att anpassa eleverna (delarna) till 

skolan (helheten), men nu skulle istället skolan anpassa sig för att bemöta eleverna. En vanlig 

uppfattning av begreppets betydelse är att alla elever vistas i samma skolmiljö och delar 

samma klassrum som en motpol till tidigare skolformer med specialklasser, resursskolor och 

små undervisningsgrupper.      

 

Integrering innebär alltså att elever som avviker ska anpassas efter organisationen. Det 

betyder att uppkomna problem blir individens och innebär en passiv syn på eleven. 

Inkludering däremot, har kommit att bli ett demokratiskt begrepp om hur undervisning ska 

organiseras.  

Motsatsen till inkludering är exkludering och begreppet segregation förekommer som motpol 

till integration. Hur kan vi förstå de olika begreppen och vad skiljer dem åt? Vi använder en 

bild från Forskning i klassrummet (Skolverket, 2013) för att tydliggöra begreppens olika 

innebörd. 
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Figur 1: Bilden illustrerar skillnaderna mellan begreppen inkludering, exkludering, segregation och integration 

(Skolverket, 2013 s. 55). 

Ser vi till endast begreppet inkludering så finner vi flera olika definitioner, och det kan lätt 

uppstå förvirring. Säljö (2005) menar att begrepp är förenade med sitt sammanhang och att 

betydelsen kan förändras när de används i nya sammanhang och situationer. Detta är en 

avgörande fråga, anser Nilholm (2006) som pekar på att vi menar olika saker när vi använder 

begreppet. Inkludering, menar han, används även i andra sociala sammanhang som inte är 

kopplade till undervisning och elever i behov av särskilt stöd, men, poängterar Nilholm, även 

inom skolans värld har begreppet olika innebörd för olika aktörer. Han menar, i en artikel i 

Lärarnas Tidning (2014) att den här begreppsförvirringen leder till att begreppet inkludering 

till slut blir helt utvattnat. Inkludering är ett positivt laddat ord och blir ofta synonymt med en 

verksamhet som fungerar bra, menar Nilholm och ger som exempel uttalanden från lärare i 

specialskolor som anser sig arbeta inkluderande för att de ser sin verksamhet som väl 

fungerande. 

 

Asp-Onsjö (2010) ser däremot att begreppets innebörd har förändrats över tid och diskuterar 

begreppets förändrade betydelse. Hon menar att inkludering tidigare haft en stark koppling till 

begrepp som demokrati och jämlikhet men att det alltmer har gått mot en betydelse av 

valfrihet. Där man tidigare talade om jämlikhet talar man idag om rättigheter och hon menar 
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att begreppets förändrade betydelse ska ses i ljuset av de nyliberala vindar som blåst i 

samhällsdebatten.   

 

För att klargöra olika definitioner av begreppet inkludering hänvisar Persson (2012) till de 

brittiska forskarna Ainscow, Booth och Dyson (2006) som i en rapport visar på olika sätt att 

förstå och definiera inkludering. Deras definitioner bottnar i det engelska utbildningssystemet 

men menar Persson, fungerar även som tolkning av begreppet i Sverige eller Norden. De visar 

på fem sätt att förstå begreppet inkludering: 

 

 Elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd integreras i 

vanliga skolan och resursskolor och särskolor tas bort. 

 Huruvida en elev är inkluderad i den dagliga skolpraktiken både fysiskt och socialt. 

Denna definition benämns ofta som “praktiknära”. 

 Utveckla en skola för alla. Bygger på uttrycket som myntades i samband med 

läroplanen 1980 och där likvärdighet är det centrala temat. 

 Utbildning för alla (education for all). En global tanke som innefattar att alla har rätt 

att gå i skolan, en mänsklig rättighet oavsett geografi och kön till exempel. 

 En tankestil där inkludering utgör en vägledande princip för det pedagogiska 

vardagsarbetet, men där det vidare syftet är ett mer inkluderande samhälle. I detta 

synsätt om inkludering är det långsiktiga målet att elever redan i tidig ålder ska ges 

möjlighet till möten med den naturliga variation av olikheter som mänskligheten 

består av genom lärare som delar en tankestil som vilar på etiska grunder.  

 

Dessa fem definitioner kan ses ur ett globalt såväl som ett ideologiskt och politiskt perspektiv. 

Det är en mänsklig rättighet att alla får utbildning och i ett samhälle där människor är olika 

vill vi att våra barn tidigt lär sig att acceptera och respektera den mångfald som en skola 

representerar. 

 

Vår rapport handlar om grundskollärare som undervisar de tidiga åldrarna och för att tolka 

deras definition av inkluderingsbegreppet har vi använt en modell som utgår från det 

“praktiknära”, en modell av Nilholm och Göransson (2013).  Modellen presenteras under 

avsnittet Teoretiska utgångspunkter. 
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Göransson, Nilholm och Karlsson (2010), drar slutsatsen i sin studie att Sverige inte har en så 

inkluderande skola som det verkar vid första anblicken. Varken i skollag, skolförordning eller 

läroplan nämns ordet inkludering, och permanenta särlösningar av vissa elevkategorier 

förekommer. Stort utrymme lämnas till tolkningar av styrdokumenten vilket skapar stora 

skillnader både mellan skolor och mellan kommuner.  Dock trivs de svenska eleverna bra i 

skolan. Eleverna anser att skolan är demokratisk, att de är delaktiga och har inflytande över 

sin situation.  En skola arbetar inte inkluderande för att man undervisar alla elever i samma 

klassrum, menar Tetler (2011) utan det krävs att alla elever och skolans personal bjuder in alla 

som fullvärdiga elever, att de aktivt deltar i skolans alla aktiviteter och att alla elever 

utvecklar kunskaper och en positiv självbild.  

 

Nilholm (2006) menar att inkluderingsbegreppet starkt är kopplat till det kritiska perspektivet 

inom specialpedagogik. Han beskriver det kritiska perspektivet som en reaktion på det 

kategoriska perspektivet där det specialpedagogiska synsättet var kompensatoriskt. Detta 

innebar att problemet satt hos eleven och att eleven fick stöd för att kunna anpassa sig till den 

gängse mallen i skolan. I det kritiska eller relationella perspektivet är det verksamheten som 

istället anpassar sig för att möta elevers olika förutsättningar och behov.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att begreppet inkludering betyder olika saker och har olika 

innebörd beroende på i vilket sammanhang begreppet förekommer och vilka aktörer som 

använder det. Persson (2012)  sammanfattar inkludering i skolan med att professionella 

pedagoger ger alla elever stimulans och uppmuntran, där målet är meningsfullt deltagande i 

det gemensamma. Målen i våra styrdokument har dock en annan inriktning och pekar på att 

alla elever ska nå kunskapsmålen. Är inkluderingstanken förenlig med vår målstyrda 

läroplan? Hur upplever och hanterar lärarna detta i klassrummet? I nästa avsnitt ska vi 

undersöka vad tidigare forskning, som studerat lärares upplevelser och erfarenheter av 

inkludering, har kommit fram till. 

Möjligheter och hinder vid inkludering 

I vår studie undersöker vi vilka möjligheter och hinder grundskollärarna upplever vid 

inkludering. Vi redogör här för vad delar av svensk och internationell forskning har kommit 
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fram till när de studerat vilka möjligheter och hinder lärare upplever i samband med 

inkludering. 

 

De Boer, Pijl & Minnaert (2010) drar slutsatsen i sin internationella litteraturöversikt att lärare 

är negativa till eller har obestämda åsikter om inkludering. Lärare känner sig inte kompetenta 

eller säkra i konsten att undervisa barn i särskilda behov. Lärare med få år i yrket är mer 

positivt inställda till inkludering än lärare med längre erfarenhet. Däremot är lärare med 

erfarenhet av inkludering mer positivt inställda än de med mindre erfarenhet. Det behov 

eleven har spelar också roll. Mest negativ är lärarnas inställning till att inkludera elever med 

inlärningssvårigheter, ADHD eller annan uppförandeproblematik. Mest positiva är lärarna till 

inkludering av elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Ledarens sätt att hantera variationerna i sitt elevunderlag är avgörande för om 

undervisningssituationen ska bli en möjlighet eller en svårighet, skriver Fischbein (2007). Om 

läraren ser variation som en svårighet vill man ofta göra sin grupp mer homogen och använda 

specialpedagogen till att ta ut elever för undervisning i liten grupp. Det är också den 

vanligaste specialpedagogiska insatsen i skolor internationellt sett och är en 

undervisningssituation där man egentligen inte gör något åt uppkomna svårigheter. Om man 

däremot uppfattar olikheter som möjligheter ligger inte fokus på en likartad undervisning för 

alla, utan på att skapa möjligheter för lärande och ge spänning och stimulans. Lärarens 

inställning och förhållningssätt anger tonen i gruppen. Tävlingsanda och konkurrens skapar 

dåligt klimat medan sammanhållning, gemenskap och tillåtelse av att vara annorlunda 

förmedlar budskapet att olikheter är positivt. Delaktighet och medinflytande motverkar 

utstötthet och mobbing och skolans uppgift blir att förena individualitet och personlighet med 

solidaritet och gemenskap. 

  

Fischbein (2012) beskriver hur miljön interagerar med elevers svårigheter på individ-, grupp- 

och organisationsnivå och hur det påverkar behovet av särskilt stöd.  Miljöns påverkan på 

individen är inte bara den i klassrumsmiljö utan också skolans organisation och styrning samt 

de samhälleliga beslut som får betydelse för den enskilde.  

I de studier som gjorts av specialpedagogiskt stöd på individnivå, framträder brister i läs- och 

skrivutvecklingen samt matematik som främsta orsak till att elever erbjuds särskilt stöd. 

Svårigheter med läsinlärning är en riskfaktor för en sämre hälsoutveckling och om eleven 
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känner sig annorlunda och inte får hjälp, kan det leda till negativa kamratkontakter. Fischbein 

menar att skolan har svårt att möta den stora variation som barn har i sin matematiska 

utveckling. Det kan också skapa en känsla av utanförskap. Pedagogen vill individanpassa 

undervisningen men ändå minska skillnaderna mellan eleverna i till exempel läsförmåga och 

matematiskt kunnande, vilket kräver en målmedveten styrning och stimulans utifrån barnets 

förutsättningar. På individnivå kan eleven känna att de inte är som andra och att det i sin tur 

kan påverka självkänslan och skapa skolsvårigheter. En avgörande roll för läraren blir att leda 

grupprocesser så eleven blir accepterad, erbjuda delaktighet och ta fram uppgifter anpassade 

till eleven.  

 

På gruppnivå har studier visat att hög status i en elevgrupp skyddar mot skoltrötthet och som 

även kan ge bättre självförtroende. Inlärningssvårigheter och kamratproblem däremot 

påverkade ömsesidigt varandra till att ge tecken på depression skriver Fischbein vidare. 

Positiva kamratrelationer och en känsla av att lyckas är skyddsfaktorer. Även här finner man 

att skyddsfaktorer ofta är positiva relationer till kamrater men också en känsla av att få lyckas. 

Att delta i specialundervisning kunde leda till att man fjärmade sig från gruppen och 

betraktades som annorlunda. Höga krav på prestationer i gruppen ökade risken för en känsla 

av utanförskap.  

 

Lärarens kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång och välbefinnande hos 

eleverna. Struktur, tydlighet, stimulans och uppmuntran är av största vikt för att skapa eller 

bevara en god självkänsla. Läraren måste se till att alla barn ingår i både en 

kunskapsgemenskap och en social gemenskap. Positiva eller negativa förväntningar på 

eleverna anger tonen och har förmåga att bli självuppfyllande profetior, skriver Fischbein 

(Barow, 2007).  

 

Lärarens attityd är en viktig faktor för ett framgångsrikt inkluderande arbetssätt visar 

forskning och en studie gjord vid Australien University (Varcoe, Boyle, 2014) visar att de 

lärare som läst specialpedagogik i sin lärarutbildning var betydligt mer positiva till 

inkludering än de lärare som inte gjort det. Studien visar även att de lärare som endast fått 

kunskap om inkludering genom egen lärarerfarenhet ofta hade en negativ attityd till 

inkludering och studien framhåller det ansvar som lärarutbildningen har för att inkludering i 

skolorna ska bli framgångsrik. 



 

19 
 

 

På organisationsnivå tar Fischbein upp påverkansfaktorer i samspelet mellan individ och 

organisation som till exempel kommunaliseringen av den svenska skolan, den förändrade 

lärarutbildningen med dess möjligheter att för studenterna friare kunna välja kurser och 

inriktningar, det fria skolvalet, rektorer som kan rekryteras från andra arbetsområden och 

ekonomi. Sammantaget blir det faktorer som kan kopplas till det allt sämre resultaten 

internationellt sett för de svenska skolorna när de gäller skillnader mellan skolor, 

flickor/pojkar, sociala och etniska grupper. 

 

Även Tetler (2011), poängterar vikten av lärarnas kompetens för att skapa en god inkludering. 

Hon talar om relationskompetens, samarbetskompetens, didaktiska kompetenser och 

kompetens i att leda lärande och att lärarna uttrycker att de behöver stöd i att utveckla sitt 

kunnande i detta. De didaktiska kompetenserna kommer till uttryck när lärarna differentierar 

undervisningen med utgångspunkt i kunskapsmål, innehåll, material och tid. Samtidigt ställer 

det krav på lärarnas förmåga att leda lärande och förvandla klassrummet till en miljö för 

eleverna att lära av varandra. Relationskompetenser är nödvändiga för att styrka elever i att 

tillgodogöra sig möjligheterna att påverka sin egen lärprocess och samarbetskompetensen är 

viktig för det kollegiala samarbetet i en skola. 

 

Linikko (2009) drar slutsatsen i sin studie av lärare i statliga specialskolor, att lärare uttrycker 

en önskan om mer kunskap när det gäller funktionsnedsättningens konsekvenser för eleven 

och för undervisningen. Fortbildning, reflektion med andra lärare och ett nära samarbete med 

handledare ger mer kunskap. Därtill behövs tid till planering av undervisningen. Lärarnas syn 

på inkludering varierar, menar Linikko. Lärare med specialpedagogutbildning är mer positiva 

till inkludering än övriga pedagoger. Även lärares kön verkar ha betydelse för inställningen då 

kvinnliga lärare är mer positiva än manliga. Det finns en skillnad mellan ideologi och 

verklighet då lärarna också är mer benägna att vara positiva till inkludering om det inte gäller 

dem själva menar Linikko (2009). 

 

Även Haug (2014) framhåller att de flesta lärare är positiva till inkludering men att 

motsättningar dyker upp när det praktiskt ska genomföras i klassrummet. Det blir lärarna, 
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menar Haug, som får ta det största ansvaret när inkluderingen ska realiseras och den 

avgörande faktorn om man ska lyckas är lärarnas arbetsvillkor och kompetens.  

 

Giangreco, Dennis, Cloninger, Edelman och Schattman (1993) fann i sin studie att lärarna 

som i sin osäkerhet och rädsla varit negativa till inkludering av elever med 

funktionsnedsättning blev mer positiv efter att ha fått erfarenhet av att undervisa dessa elever. 

Lärarna började se eleven i stället för funktionshindret. Det gav i sin tur positiva spiraleffekter 

i form av ökad uppfinningsrikedom då det gäller undervisning, något som ansetts vara 

specialpedagogens eller elevassistentens ansvar. 

 

Although the initial status of two teachers remained unchanged throughout the school year, 17 

of the 19 teachers reported experiencing varying degrees of change in their own expectations 

and behavior toward the student with disabilities. Subsequent to these changes, teachers 

identified a variety of benefits to the student, classmates without disabilities, and themselves. 

("I've counted Jon":Transformational Experiences of Teachers Educating Students with 

Disabilities. Exceptional Children, s 19 )  

 

Moira von Wright diskuterar två perspektiv i Skolverkets antologi Att arbeta med särskilt stöd 

- några perspektiv (2002), och framhåller att en lärares val av perspektiv är avgörande för 

relationen lärare och elev. Hon benämner två perspektiv, det punktuella och det relationella. 

von Wright menar att när en lärare utifrån det punktuella perspektivet vill “utgå från varje 

elevs behov” så ser läraren eleven som ett enskilt objekt som ska bedömas i relation till 

mallen för hur en idealelev förväntas vara, och de mål som få elever har förutsättningar att nå. 

Läraren kartlägger var eleven befinner sig och försöker identifiera bristerna och hur de kan 

korrigeras. En lärare som däremot valt ett relationellt perspektiv, menar von Wright, är mån 

om elevens egen delaktighet och innebär att läraren intar elevens perspektiv. Läraren sätter sig 

in i elevens situation och avstår från kategoriska omdömen som dyslektiker, elev med ADHD 

och så vidare, utan lyssnar istället till vem eleven är och inte vad hen är.  

 

Även Sandström (2014) talar om vikten av att en lärare sätter sig in i elevens situation och 

hänvisar till forskare som Vygotskij och Heath. Vygotskij talade om den proximala 

utvecklingszonen som hänger samman med hans syn på utveckling och lärande. Vygotskij 

menade att när människan lärt sig behärska en färdighet eller ett begrepp är det lättare att lära 
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sig något nytt som ligger nära intill, och det är här som läraren kan vägleda eleven till nya 

kunskaper (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Sandström (2014) utgår från att lärare själva är 

kulturella varelser och har lättare att bekräfta elever som liknar dem själva sociokulturellt. De 

har svårigheter att förstå hur elever som inte liknar dem uppfattar världen. När von Wright 

talar om punktuella och relationella perspektiv talar Sandström om det kommunikativa 

perspektivet som hon delar upp i horisontell och vertikal kommunikation där det horisontella 

innebär att läraren är genuint intresserad av elevens perspektiv och det vertikala avser när 

läraren ska tala om för eleven hur saker förhåller sig. Sandström framhåller att en lärare med 

horisontell kommunikation når fler elever och får en större social repertoar och hävdar att ett 

medvetet arbete med horisontell kommunikation troligen skulle minska behovet av särskilt 

stöd för många elever. 

 

Frelin (2014) menar att lärarnas relationella professionalitet många gånger är avgörande för 

att de ska lyckas med sitt uppdrag. I vissa fall är den relationella professionaliteten mindre 

viktig, som när elever har en lyckad bakgrund i skolan och en bekymmersfri tillvaro. Inför 

elever med en annan livssituation ställs lärarens professionalitet på prov. Det gäller att kunna 

bygga undervisningsmiljöer och lärandesituationer som alla elever kan växa och utvecklas i. 

Specialpedagogik och inkludering 

Hur ska skolan hantera elever i behov av särskilt stöd? Ska elever plockas ut för traditionell 

en till en-undervisning eller ska läraren undervisa alla elever i klassrummet? Behövs 

egentligen specialpedagogik?  

 

Det är viktigt att som elev inte avskiljas visar Skolverkets rapport (2013) där man hänvisar till 

en studie av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Man 

poängterar vikten av att alla barn ska undervisas och få särskilt stöd i den grupp barnet tillhör 

då skolmisslyckande är en stark riskfaktor för framtida psykosociala problem. För att förbättra 

barns framtidsutsikter har skolan ett stort ansvar och man menar på att starkaste 

skyddseffekten för unga är slutbetyg från årskurs 9. OECD menar att inkluderande 

utbildningssystem förmodligen är en mer effektiv resursanvändning än kortsiktiga lösningar 

riktade mot till exempel marginaliserade grupper (Skolverket, 2013). 
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Sedan 1990-talet har Sverige utbildat specialpedagoger för att hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd på tre nivåer, organisations-, grupp- och individnivå. Tidigare var speciallärarna nästan 

uteslutande inriktade på individnivå. I en svensk studie diskuterar Gunilla Lindqvist (2013) 

specialpedagogernas roll i dagens svenska skolsystem. Hon har i sin studie tittat på hur 

verksamma i skolan ser på specialpedagogens roll och funktion. Hon fann att majoriteten av 

skolans personal, förutom skolledarna, ansåg att specialpedagogen ska arbeta i en till en-

undervisning alternativt med små grupper. Lindqvist beskriver en yrkeskår med svårigheter 

att etablera en yrkesroll och där synen på sig själv och sina arbetsuppgifter varierar. Många 

upplever brist på tid på grund av administrativt arbete trots att specialpedagogen anses ha en 

central roll i att införa en inkluderande undervisning. 

 

Läs- och skrivsvårigheter leder till sämre delaktighet för eleven, menar Damber (2014). 

Elever som av olika anledningar behöver stöd i sitt läs- och skrivinlärande plockas ofta ut för 

enskild undervisning av speciallärare eller specialpedagog. Det är ett dilemma, å ena sidan 

kan en elev anses behöva enskilt stöd för att komma tillrätta med exempelvis avkodningen 

medan det å andra sidan finns ett behov av utvecklande läsupplevelser tillsammans med andra 

genom delaktighet i klassrummet. Det finns inga enkla lösningar, menar Damber, när det 

handlar om att möta elever utifrån deras förutsättningar och behov.  

 

Få vetenskapliga undersökningar har genomförts där man studerat den specialpedagogiska 

verksamheten i relation till den vanliga pedagogiken, menar Persson (2013) men beskriver ett 

forskningsprojekt som utfördes av en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet i mitten på 

1990-talet. Projektet kallades SPEKO och bestod av en kvalitativ och en kvantitativ del. 

Syftet var att studera relationen mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik. Den 

vanligaste skillnaden, menade de intervjuade lärarna, var att den specialpedagogiska 

verksamheten försiggår i en liten grupp. Man menade även att tempot i undervisningen var för 

hög i klassrummet för de långsamma eleverna och att de i den lilla gruppen fick “arbeta i sin 

egen takt”. Lärarna ansåg att specialpedagogiska verksamhetens primära sysselsättning var att 

arbeta med den enskilde eleven och dess problem. En vanlig föreställning var att eleven med 

hjälp av specialpedagogiskt stöd skulle “komma ifatt” sina klasskamrater. Intervjuade 

specialpedagoger däremot såg som sin främsta uppgift att bygga upp elevernas självförtroende 

och få dem att känna att de duger. Två tredjedelar av de 27 intervjuade specialpedagogerna 

angav att deras arbete enbart var inriktat mot individnivå medan var femte säger att de även 
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arbetar i klassen eller gruppen. Persson menar att den svenska skolan är tämligen oreglerad 

när det gäller vilka elever som ska få specialpedagogiskt stöd. Det som i en skola betraktas 

som problem och som kräver specialpedagogiskt stöd kan i en annan skola lösas inom ramen 

för den vanliga klassrumsundervisningen.  

 

Nilholm (2006) beskriver balansgången mellan ordinarie undervisning och 

specialundervisningen i termerna av att läraryrkets komplexitet kräver kompetensutveckling 

på en rad områden, men att fortbildning inom funktionshinder inte har någon större prioritet 

bland lärare. Det förväntas att specialpedagoger och elevhälsoteam ska besitta den 

kompetensen och det i sin tur kan bidra till särlösningar i mindre grupp. Begreppet 

funktionshinder har i utbildningssammanhang en vid definition, allt från synliga 

funktionshinder till att inte kunna anpassa sig i skolan som miljö. En så vid definition riskerar 

att se svårigheter med att klara skolans krav som ett individproblem och inte ställer den 

reguljära undervisningen inför utmaningen att klara att undervisa alla elever på deras villkor. 

Alltså konstaterar Nilholm (2006) att lärarnas kompetens behöver stärkas när det gäller 

funktionshindrade elever. Både lärarutbildningen och kommunerna behöver ta ansvar för 

detta, lärarutbildningen så lärare har en stabil kunskapsgrund att stå på, och kommunerna så 

de använder den specialpedagogiska resursen på ett effektivt sätt, inte minst vad gäller 

fortbildning. 

 

Men frågan om enskild undervisning eller inte är en balansgång, menar Asp-Onsjö (2010). 

Stöd till vissa elever måste vägas mot en god lärandemiljö för alla. Stödundervisningen kan 

bli så kostsam att den urholkar den ordinarie undervisningen vilket leder till att den reguljära 

undervisningen inte klarar av att möta elevers olika behov och behovet av specialundervisning 

ökar. En viktig del, betonar Asp-Onsjö, är att i skolans vardagliga arbete hitta avvägningar 

mellan specialundervisning och den reguljära undervisningen. 
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Studiens teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att i följande avsnitt redovisa för de teoretiska utgångspunkter som kommer att 

ligga till grund för analysen av studiens empiri.  

Definitioner av begreppet inkludering 

En central del av vår studie behandlar begreppet inkludering och dess innebörd. Vi har i 

tidigare litteraturgenomgång sett att begreppet har olika betydelse beroende på kontext och 

aktörer, men även inom skolans värld och dess aktörer skiljer sig uppfattningarna åt. För att 

kunna kategorisera och tolka informanternas svar i intervjuundersökningen använder vi en 

analysmodell där man definierar begreppet på tre olika nivåer, gemenskapsorienterad, 

individorienterad eller som placeringsorienterad. 

 

Definitionerna är hämtade från Göransson och Nilholm (2013) som beskriver inkludering 

utifrån tre nivåer som samtliga utgår från skolans verksamhet och dess elever, vilket gör 

definitionerna relevanta att luta sig mot vid tolkning av den här studiens empiri. Vi redovisar 

här för författarnas definitioner av begreppet och börjar med ett citat som beskriver den 

gemenskapsorienterade definitionen: 

                       

I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. 

Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och 

demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. 

Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så 

långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar. 

(Inkluderande undervisning, FoU skriftserie nr 3, 2013, s 28)                    

 

Den individanpassade definitionen handlar om hur elevens situation ser ut i skolan. Trivs 

eleven i skolan, har eleven bra sociala relationer och når eleven kunskapsmålen? Synsättet 

utgår alltså ifrån eleven och Nilholm och Göransson poängterar att när man talar utifrån detta 

synsätt så är det elever i svårigheter som man syftar till. 

 

Den tredje definitionen är den placeringsorienterade som, menar författarna, är en vanlig 

användning av begreppet inkludering. Definitionen innebär att elever i svårigheter är 

placerade i “vanliga” klassrum. 
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Nivåerna har en inbördes ordning och en övre nivå innefattar även en undre nivå. Den 

gemenskapsorienterade definitionen rymmer alltså även att eleverna är placerade i den 

ordinarie undervisningen, är socialt delaktiga, trivs och når målen, men det innebär även att 

man ser olikheter som berikande och har ett synsätt där gemenskap, demokrati och delaktighet 

är centrala tankar. 

1. Gemenskapsorienterad definition 

2. Individorienterad definition 

3. Placeringsorienterad definition 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

De specialpedagogiska perspektiven har stor betydelse för vilken syn lärarna har på eleverna 

och för hur undervisningen utformas. De tre perspektiven kommer att fungera som 

analysredskap när vi analyserar och tolkar det insamlade materialet. Syftet är att undersöka 

vilket perspektiv som dominerar hos informanterna i vår studie. Nilholm (2006) menar att 

inkluderingstanken starkt är kopplad till det kritiska perspektivet vilket gör en analys utifrån 

de tre perspektiven både intressant och relevant. Utifrån Nilholm (2007) redogör vi här vad de 

tre perspektiven representerar. 

 

Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i medicinsk/psykologisk tradition där man 

söker efter att identifiera problemgrupper, hitta psykologiska och neurologiska förklaringar 

och skapa metoder för att kompensera för problemet. Diagnostisering är en viktig del i det här 

perspektivet. Problemet sitter i eleven och med rätt metoder kan eleven “botas” för att nå 

kunskapsmål och anpassas till skolans ramar. Forskning visar att detta perspektiv fortfarande 

dominerar i dagens skola.  

 

Motsatsen finner vi i det kritiska perspektivet som ser kritiskt på den specialpedagogiska 

verksamhetens traditionella metoder. Detta perspektiv växte fram som en reaktion mot det 

kompensatoriska perspektivet. Förespråkare av det här perspektivet menar att bakom 

specialpedagogiken ligger ett förtryck av avvikande grupper, professionella intressen med 

kategoriseringar av elever och skolans eget misslyckande. Man är starkt kritisk till diagnoser 

av elever och idén om en skola för alla är starkt förankrad. Det kritiska perspektivet eller det 

relationella perspektivet som det även kallas lägger inte problemet i första hand hos eleven 
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utan i miljön. Hur kan skolan anpassa sig för att alla elever ska ha möjlighet att växa och 

utvecklas både kunskapsmässigt och självstärkande? 

 

Dilemmaperspektivet menar att dessa båda tidigare synsätt är ensidiga. Samtidigt som det kan 

vara bra att identifiera ett barn som man ser kan få problem med sin skolgång och använda 

beprövade metoder enligt det kompensatoriska synsättet så kan det leda till att eleven 

upplever sig som avvikande och att endast elevens brister uppmärksammas såsom det kritiska 

perspektivet menar. Dilemmat ligger i den pedagogiska verkligheten. Nilholm hänvisar till 

Clark, Dyson och Millward (1998) som menar att ett centralt dilemma i skolsystemet är att 

alla elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter under en begränsad tid, samtidigt som 

det måste anpassa sig till att elever är olika och har olika behov och förutsättningar. 

 

Nilholm och Göranssons modell om inkluderingsdefinitioner och de specialpedagogiska 

perspektiven är alltså de teoretiska utgångspunkterna för den här studien. 
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Metod 

I vår studie har vi strävat efter ett fenomenologiskt synsätt vilket, enligt Kvale, beskriver hur 

människor utifrån sina egna perspektiv uppfattar världen. 

Kihlström (2007) menar att syftet med fenomenografi är att finna variation i och systematisera 

människors erfarenheter.  Det centrala i fenomenografin är att fånga människors tankar om 

omvärlden, hur man ser på den, upplever den, vad man tänkt på och varit med om. I våra 

intervjuer har vi försökt fokusera på bestämda teman som vi registrerat och tolkat. Vår tanke 

var att få nyanserade, rika och förutsättningslösa beskrivningar av informanternas värld 

(Kvale, 2009). 

 

Syftet med studien, att undersöka grundskollärares syn och erfarenheter av inkludering, kräver 

en metod där lärarna får möjlighet att reflektera och dela med sig av sina tankar om ämnet. 

För att försöka få en djupare förståelse valde vi därför att inhämta det empiriska materialet 

genom kvalitativa forskningsintervjuer, i enighet med Bryman (2011) som menar att i den 

kvalitativa forskningsintervjun är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkt och där 

informantens upplevelser är viktiga och relevanta. Det främsta målet med kvalitativa studier 

är att finna variationer i empirin och inte som i en kvantitativ studie undersöka i vilken mängd 

ett fenomen förekommer (Malmqvist & Dimenäs, 2007).  

 

Kvale (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samspel mellan två 

personer i ett samtal om ett gemensamt intresse. Även Kihlström (2007) menar att 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal som har struktur och syfte, där forskaren 

genom fokuserat lyssnande och genomtänkta frågor får ta del av beprövade kunskaper och 

erfarenheter. Enligt Kvale (2009) finns både för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer. En 

fördel är dess öppenhet och då det inte finns standardiserade tekniker och regler för 

genomförandet av en intervju, ger det stort utrymme för flexibilitet. Nackdelen är den stora 

mängd insamlat material som begränsar genomförandet av ett större antal intervjuer. 

Flexibiliteten ställer även stora krav på att intervjuaren är väl förberedd och äger god 

kompetens.  

 

Intervjufrågorna var halvstrukturerade och studiens frågeställningar utgjorde teman i en 

intervjuguide med inledande frågor, uppföljningsfrågor och frågor av sonderande karaktär. 
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Målet har varit att generera spontana beskrivningar från informanterna. Intervjufrågorna har 

utgjort en ram för att forskningsfrågorna skulle bli besvarade (Kvale, 2009). Kihlström (2007) 

beskriver att intervjuguiden ska vara fast strukturerad under ytan så att frågorna blir besvarade 

men att samtalet fortfarande kan hållas löst. Vissa frågor ska vara klart formulerade, och det 

gäller de frågor som tar upp ett nytt område eller fenomen och ska vara lika för alla 

intervjuade. Stor vikt läggs vid intervjuarens skicklighet i att fokusera på intervjuns inriktning 

samtidigt som samtalet ska pendla mellan det fasta och det spontana. 

 

Litteraturgranskningen har förutom att ge ett historiskt perspektiv syftat till att ge en översikt 

av den tidigare samlade kunskapen på området och ett försök till att ge en bild av aktuell 

forskning. Litteraturen har även legat till grund för att belysa ett problem och varit ett stöd för 

precisering och definition av olika begrepp som förekommer (Backman, 2008).  

 

Metodarbetet kommer att redovisas utifrån rubrikerna urval, genomförande, databehandling 

och validering.  

Urval 

Efter introduktionsdagar i Umeå september 2014 planerades och tidsbestämdes vårt arbete 

med studien. Vi valde att intervjua 12 lärare och vår ambition var att genom ett målinriktat 

urval enligt Bryman (2011) intervjua personer som var relevanta för forskningsfrågorna. Trots 

begränsning i antal intervjuer har vi strävat efter att få en bredd gällande en spridning av 

gällande ålder, kön och verksamhetsår bland informanterna. Tillvägagångssättet för urvalet av 

informanter skedde genom direkt förfrågan eller via skolans rektor.  

 

På grund av det geografiska avståndet mellan de undersökta kommunerna delades 

intervjuerna upp, vilket medförde att alla intervjuer genomfördes med en intervjuare och en 

informant. Sex intervjuer i förortskommunen och sex intervjuer i den mindre 

norrlandskommunen ligger till grund för datainsamlingen. Informanterna var alla utbildade 

lärare och båda könen var representerade, 10 kvinnor och två män. Informanterna hade olika 

utbildning beroende på examensår och de hade olika lång erfarenhet av läraryrket, från två till 

37 yrkesverksamma år. Samtliga lärare arbetade i kommunala skolor där elevunderlaget 

varierade från 70 till 325 elever och de undervisade i årskurs 1 till 6. Tio av de tillfrågade 
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lärarna var klasslärare eller hade mentorskap, en arbetade som resurs i tre klasser och en 

lärare arbetade i särskild undervisningsgrupp. 

Genomförande 

När intervjuguiden utarbetats gjordes en pilotstudie där en lärare intervjuades i syfte att 

kontrollera om intervjufrågorna var relevanta för vår studie. Bryman (2011) förespråkar en 

pilotundersökning för att utprova frågor men även ge intervjuarna säkerhet i hur de ska 

använda frågeformuläret. Han betonar att individen som utfrågas i pilotstudien inte ingår i 

studien. Läraren i vår pilotstudie ingår inte i urvalet men har en bakgrund och arbetssituation 

som är jämförbar med urvalsgruppen. Pilotundersökningen visade på brister i intervjuguiden 

och den omarbetades genom omformuleringar av frågor, förtydligande uppföljningsfrågor och 

viss ändring av frågornas ordningsföljd. 

Intervjuerna genomfördes under oktober 2014, enskilt i grupprum på de olika skolorna. 

Tidsåtgången var ungefär 30-45 minuter vardera. Informanterna medverkade frivilligt och 

framstod som engagerade under intervjutillfället och samtliga godkände att intervjun spelades 

in.  De forskningsetiska principerna har tillämpats och intervjupersonerna informerades, 

muntligt och i ett följebrev om dessa. I följebrevet som informanterna fick i samband med 

intervjun framgick även våra kontaktuppgifter och var de kunde ta del av den färdiga studien 

(se bilaga 2).  

De fyra allmänna huvudkraven för de forskningsetiska principerna är: 

Informationskravet, där uppgiftslämnaren informerats om syftet med forskningen, och de 

villkor som gäller för deras deltagande. Uppgiftslämnarna informerades om att deras 

deltagande är frivilligt, deras uppgifter kommer inte att användas till något annat syfte än 

forskning och de gavs information om på vilket sätt forskningen kommer att publiceras. 

Samtyckeskravet. De medverkande upplystes om att de har rätt till att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska också kunna avbryta sin medverkan 

när som helst utan negativa påföljder. 

Konfidentialitetskravet. Enskilda personer ska inte gå att identifiera och uppgifterna som 

lämnats ska vara omöjliga att komma åt för utomstående. 

Nyttjandekravet. De uppgifter som lämnats kommer inte att användas i något annat syfte än 

till forskning (Vetenskapsrådet, 2012). 
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Databehandling  

Tolkningsarbetet av det insamlade materialet började redan under planeringsstadiet av 

intervjuguiden. Intervjufrågorna omarbetades flera gånger för att de skulle ge tolkningsbara 

svar i analysarbetet. En pilotstudie genomfördes för att bättre kunna bearbeta frågorna 

(Bryman, 2011). För att systematiskt analysera intervjumaterialet gjordes först en 

helhetsanalys för att få en överblick över materialet, genom att lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna.  

 

Enligt Malmqvist (2007) behöver man göra det insamlade materialet begripligt i förhållande 

till syftet för undersökningen, för att kunna besvara frågeställningarna. De centrala temana i 

vår studie var våra forskningsfrågor och intervjuguiden fick utgöra mall för ett analysschema, 

där de viktiga intervjuuppgifterna nedtecknades. Vi valde att endast skriva ut de delar som 

hade uppenbar betydelse för att besvara vårt syfte då datamängden var stor och enligt 

Malmqvist är det ett sätt att spara tid och energi till själva analysarbetet. För att enkelt gå 

tillbaka och hitta i ljudinspelningarna antecknades också tidsangivelser i analysschemat. 

Analysschemat gav oss en överskådlig bild av informanternas svar och skillnader och likheter 

framträdde.  

 

Backman (2008) beskriver analysmomentet som det svåraste i kvalitativ forskning. 

Utmaningen ligger i att försöka fånga en helhetsbild och inte dela upp materialet i triviala 

beskrivningar. Datainsamlingen måste organiseras, struktureras och tolkas. 

Validering 

Hur kan vi säkerställa och diskutera trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie? Har vi 

undersökt det vi hade för avsikt att undersöka och har vi mätt rätt saker?  

 

Kvale (2009) beskriver intervjuaren som själva forskningsverktyget som behöver besitta 

kunnande i både ämnet för intervjun och förmåga till mänskligt samspel. Snabba beslut om 

vad som ska frågas och hur det ska frågas under intervjun och hur svaren ska tolkas 

kännetecknar en god intervjuare. Kvale beskriver olika kvalifikationskriterier för en skicklig 

intervjuare. Vi som ovana intervjuare kan ha påverkat resultaten negativt genom att inte vara 

tillräckligt öppna, styrande, kritiska och tolkande genom hela intervjun då konsten att 

intervjua utvecklas genom erfarenhet. En hjälp i att få möjlighet att lyssna aktivt var att 
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intervjuerna spelades in. Vi kunde då istället koncentrera oss på ämnet och på dynamiken i 

samtalet.  

 

Bryman (2011) hänvisar till Lincoln och Guba (1985, 1994) som beskriver fyra delkriterier 

för att bedöma tillförlitligheten i kvalitativ forskning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. Vår ambition att följa gällande regler ökar 

trovärdigheten enligt Bryman. Vår studie är liten med få respondenter och överförbarheten 

blir därför begränsad. Fullständig objektivitet i samhällelig forskning är svårt och därför 

måste forskaren säkerställa att han eller hon handlat i god tro, så även vi. 

 

Kvale (2009) talar om en studies validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att kunna 

diskutera dess värde. Vi har tagit hänsyn till gällande forskningsregler och tolkat och 

analyserat empirin utifrån dessa, vilket gör att vi anser att validiteten är god. 

 

Behandlingen av empirin valde vi att nedteckna i ett analysschema med utgångspunkt i 

intervjuguiden och därefter tolka svaren utifrån Nilholm och Göranssons (2013) definitioner 

av begreppet inkludering samt de specialpedagogiska perspektiven. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomfördes med 

grundskollärarna. Redovisningen av vår empiri utgår ifrån forskningsfrågorna som tema och 

analyseras sedan utifrån rubrikerna i syfte att återge resultaten på ett tydligt sätt. 

Grundskollärarna och begreppet inkludering 

En av våra frågeställningar i studien är vad begreppet inkludering innebär för grundskollärare. 

Utifrån definitionerna gemenskapsorienterad, individorienterad och placeringsorienterad 

inkludering (Nilholm och Göransson, 2013) har vi fört in informanternas svar i ett 

analysschema.  

 

Tabell 1: Tabellen visar de tolv intervjuade grundskollärarnas uppfattning om vad 

inkludering innebär enligt Nilholm och Göranssons tre definitioner.  

 

Definition Antal lärare 

Gemenskapsorienterad definition 2 

Individorienterad definition 6 

Placeringsorienterad definition 4 

 

 

“Att alla får vara med” är ett uttryck som förekommer i nio av de tolv informanternas svar på 

frågan om vad inkludering betyder för dem. När de närmare beskriver hur de ser på begreppet 

så skiljer sig deras svar åt. Hälften av lärarna menar att inkludering står för både rumslig och 

social delaktighet (placeringsorienterad och individorienterad definition) medan fyra lärare ser 

inkludering som ren klassrumstillhörighet (placeringsorienterad definition). Två av de 

tillfrågade lärarna anger att inkludering för dem innebär något mer än att elever vistas i 

samma klassrum och känner social tillhörighet, de ger uttryck för att olikheter berikar 

undervisningen och att det lär eleverna tidigt att respektera och acceptera varandras olikheter. 

En lärare menade “hur skulle det annars kunna se ut?” Ett inkluderande arbetssätt innebär för 

fem av de tillfrågade lärarna att undervisningen individanpassas i klassrummet. “Jag måste 
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väldigt noga tänka efter när jag planerar en lektion för att få den att fungera för alla”, menar 

en av grundskollärarna.  

Vid en närmare granskning vad gäller ålder, verksamhetsår och kön kan vi inte urskilja några 

mönster som pekar på att dessa faktorer har någon betydelse för hur man definierar 

inkluderingsbegreppet. Studien är utförd i två olika kommuner i Sverige med stort geografiskt 

avstånd men inte heller där kunde vi se någon skillnad i lärarnas svar.  

 

I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas till varje elev. Våra informanter upplever 

generellt en svårighet att anpassa efter vars och ens behov. Lärarna menar att de trots höga 

ambitioner inte räcker till. Undervisningen läggs på en mellannivå för att passa de flesta och 

anpassning görs till barn i behov av särskilt stöd. Lärarna talar om att de känner sig 

otillräckliga och att tiden inte räcker till. Tre av lärarna ser svårigheter i att möta elever som 

behöver mer utmaning. “Oftast pratar man bara om de svaga eleverna, men de duktiga får inte 

den stimulans de behöver” uttrycker en av lärarna. 

 

Trots att begreppet inkludering inte finns i styrdokumenten är det ett uttryck som florerar i 

skolvärlden och i media idag. Vad beror det på? Lärarna i vår undersökning har olika 

uppfattningar om vad som ligger bakom inkluderingstanken. De anger skäl som: 

 

 Elever i behov av särskilt stöd utvecklas bättre i vanliga klasser. 

 Rädsla för utanförskap. 

 Snäv samhällsnorm för hur man ska vara där avvikande beteende synliggörs. 

Samhället blir hårdare samtidigt som vi försöker sträva mot större tolerans. 

 Något modernt, ett modeord. 

 Ekonomiska skäl. 

 Mångkulturellt samhälle.  

 Vi vill lära våra elever hur det ser ut i samhället, att vi är olika. 

 

De flesta lärare angav flera skäl till varför inkludering var i ropet just nu. Att det var 

ekonomin som hade stor betydelse menade hälften av grundskollärarna. 
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Analys 

Resultatet av de undersökta lärarnas uppfattning om vad begreppet inkludering innebär visar 

till en början på stor samsyn då nio av tolv lärare svarar att inkludering betyder att alla får 

vara med. När de sedan förklarar lite närmare vad de menar så visar det sig att de lägger in 

olika innebörder i frasen. Fyra av lärarna förknippar inkludering med endast rumslig 

tillhörighet. Nilholm och Göransson (2013) menar att det är en vanlig men missuppfattad 

tolkning av begreppet. Utifrån den definitionen, att alla elever är placerade i den ordinarie 

undervisningen, ligger det närmare att tala om integrering istället för inkludering (Skolverket, 

2013). Det är ändå intressant att så många av informanterna använder just samma mening, att 

alla är med, är det en fras som kommit att förknippas med begreppet?  

 

Vi kan i denna studie inte se att faktorer som ålder, kön eller verksamhetsår påverkar hur 

lärarna definierar begreppet inkludering, inte heller kan vi uppfatta någon skillnad mellan de 

två undersökta kommunerna. Göransson, Nilholm och Karlssons (2010) studie visade däremot 

att skillnader mellan skolor och i kommuner var stora när det gäller hur man uppfattar 

inkludering. Underlaget i vår studie är dock alltför begränsad för att kunna dra någon slutsats 

av detta. 

Hälften av lärarna menade att inkludering handlade om mer än att bara vara placerad i en 

vanlig klass, det handlade även om att vara socialt delaktig, ha vänner och en känsla av 

tillhörighet. Den definitionen kallar Persson (2012) för “praktiknära” och utgår från den 

dagliga verksamheten i klassrummet. Det är ju i den miljön lärarna verkar så att hälften angav 

den definitionen kan ses som låg. 

 

Många kommuner arbetar idag aktivt med inkludering och lärarna angav flera olika skäl till 

vad de trodde var den bakomliggande orsaken till det. Det mest frekventa skälet som angavs 

var ekonomi (hälften av informanterna uppgav att detta var det främsta skälet) men även 

sociala och demokratiska skäl angavs. Trots att underlaget är litet i den här studien så kan 

ändå en tendens skönjas, lärarna känner osäkerhet inför inkludering och styrdokumenten ger 

heller inga raka riktlinjer (Göransson, Nilholm och Karlsson, 2010) utan lämnar stor 

tolkningsfrihet vilket även denna studie visar. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet, liksom tidigare forskning visat, att de flesta lärare tolkar 

begreppet inkludering som rumslig och/eller en social delaktighet i klassrummet och att de 

flesta känner osäkerhet inför vad begreppet står för. Hälften av lärarna menar att det är 

ekonomi som är skälet till varför många kommuner i dag strävar mot inkludering i skolan och 

några skillnader vad gäller ålder, kön, verksamhetsår eller kommuntillhörighet ha inte kunnat 

urskiljas. Vad säger då detta i en vidare analys? Med tanke på att informanterna är få till 

antalet så kan ingen generell slutsats dras förutom att resultatet speglar den forskning som 

tidigare gjorts. 

Möjligheter och hinder vid inkludering 

Vår studie pekar på att lärarna är överens om att en inkluderande verksamhet i skolan är bra 

för att lära eleverna respekt för allas olikhet och förståelse för att det är så samhället ser ut. 

Lärarna uttrycker att eleverna lär sig delaktighet, empati, förståelse för varandras olikheter, 

acceptans och att få tillhöra en grupp där de i samspel med varandra utvecklas 

kunskapsmässigt.  

 

De hinder som lärarna ser med inkludering är svårigheten att hålla alla elever i en grupp med 

stor spridning med utmanande arbetsuppgifter på rätt nivå, för att de ska utvecklas 

kunskapsmässigt men även socialt. Åtta av tolv lärare beskriver elever i behov av särskilt stöd 

i termerna av att ha brister i sin kamratskicklighet. Fyra av dessa anser att det beror på 

funktionsnedsättningen hur deras kamratrelationer uppfattas. Att ha läs- och skrivsvårigheter 

ger inga svårigheter i det sociala samspelet medan utvecklingsstörning, ADHD-problematik 

eller autismspektrumtillstånd kan inverka negativt på kamratrelationerna. Nära hälften av 

lärarna uppgav att elever som stör lektionerna är en nackdel. Alla elever har rätt att lyckas, 

både de elever som stör och elever som blir störda. Utåtagerande elever kan vara en 

belastning för de övriga kamraterna och för lärarna. “Det märks när vissa är sjuka” beskriver 

en lärare sin situation.  

 

Risk för utanförskap anger också en av lärarna som nackdel till inkludering. Ändå säger fyra 

av lärarna att det är stor acceptans bland övriga elever för att alla är olika. Tre lärare menar att 

det även här är beroende på vilken funktionsnedsättning eleverna har. Utåtagerande och 

aggressiva kamrater är en påfrestning för de andra eleverna och det är även svårt att förklara 
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för andra föräldrar att det förekommer våld. Nio av tolv lärare uppger att ingen behöver vara 

ensam på raster och de övriga tre lärarna menar att deras elever väljer att vara för sig själva 

för en stund, då skolarbetet kräver mental ansträngning och att eleverna självmant vill vila 

hjärnan från intryck. 

 

På frågan om hur lärarna tänker kring vilken uppfattning barn i behov av särskilt stöd har av 

sin egen situation svarar hälften av lärarna att de tror att eleverna har det jobbigt. Självkänslan 

är låg uttrycker tre av lärarna och fyra lärare menar att ju äldre eleverna blir ju mer 

införstådda med sin situation blir de och ju mer annorlunda kan de känna sig. Lärarna 

uttrycker också att elevernas i behov av särskilt stöd status är låg eller ganska låg. Även här 

menar fyra lärare att det beror på typ av funktionsnedsättning. Beteendeproblematik är 

statussänkande medan exempelvis läs-och skrivsvårigheter inte påverkar statusen nämnvärt. 

Dessutom kan elever höja sin status genom att till exempel vara duktiga i idrott menade en 

lärare. En lärare tyckte att i hens grupp hade eleven i behov av särskilt stöd hög status och två 

lärare uttryckte att statusen för dessa elever i deras elevgrupper var ganska tillfredsställande.  

 

Ingen av lärarna uppgav att de under sin lärarutbildning fått verktyg i att möta elevers 

olikheter. En lärare med ny examina uppgav att hen i sin utbildning fått möjlighet i att som 

tillval läsa en kurs i “barn med socioemotionella svårigheter”, av eget intresse för ämnet. Att 

lära genom egen erfarenhet uppgavs vara den kunskap lärarna tillskansat sig.  

 

När frågorna till lärarna ställdes om hur mångfalden i klassrummet korrelerar med den 

målstyrda läroplanen med kunskapskrav, uppgav åtta av lärarna att inte alla elever har 

möjlighet att nå målen. Hälften av lärarna beskriver det målrelaterade uppdraget som omöjligt 

och stressande. “Det går inte att krama vatten ur en sten”. I intervjun framkom åsikter om att 

det är hemskt att bedöma elever redan i årskurs 1 och 2 som icke godkända. Lärarna ger 

uttryck för att man vänder ut och in på sig, att man vill hjälpa alla och att om man tror att 

alla ska nå målen så går man under. En lärare uttrycker att målen är rimliga och inte 

ouppnåeliga för någon. En annan lärare menar att med tillräckligt med resurser så når man 

målen 
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Analys 

Nilholm (2006) menar att vi bör vara vaksamma på att inte ställa för- och nackdelar emot 

varandra när det gäller inkluderingsfrågor. Värdefrågor har bara sin egen plats i historien 

eftersom den förändras över tid. Vi skulle till exempel inte göra listor idag för eller emot 

slaveri, menar författaren. I den mån forskning har gjorts, är det svårt att visa på tydliga svar 

om elever i behov av särskilt stöd verkligen gynnas av inkludering, men eftersom inkludering 

är ett eftersträvansvärt mål, bör man försöka nå det tills motsatsen bevisats menar Nilholm. 

Trots Nilholms tveksamhet till att ställa frågor av för- och nackdelarkaraktär, valde vi att 

fråga lärarna om sin syn på för- och nackdelar med inkludering. Vi ville bland annat få svar 

på hur de ser på utmaningen i klassrummet. 

 

I vår empiri kan vi konstatera att lärarna är positivt inställda till inkludering som företeelse. 

Delaktighet och en möjlighet till social gemenskap genomsyrar lärarnas svar, tvärtemot vad 

Giangreco, Dennis, Cloninger, Edelman & Schattman (1993) fann i sin studie av 19 

grundskollärare i Vermont, USA, där många lärare var neutrala eller direkt ovilliga till att ta 

emot barn i särskilda behov i sin undervisningsgrupp.  

 

Även de Boer, Pijl & Minnaert (2010) kunde i sin litteraturöversikt av 26 internationella 

studier konstatera att majoriteten av lärare var negativa eller neutrala till inkludering. Inte en 

av studierna visade på klart positivt resultat enligt författarna. Hur kan vi då få ett så tydligt 

motstridigt svar? Har Sverige en medveten strategi och plan för att inkluderingstanken ska 

genomsyra verksamheten? Det är tveksamt om man utgår från våra styrdokument där ordet 

inkludering inte förekommer någonstans. Ingen av våra informanter var negativa till 

inkludering. Däremot uttryckte de svårigheterna med att möta en stor spridning av elever som 

alla har rätt till arbetsuppgifter på sin nivå för att kunna utvecklas kunskapsmässigt och 

socialt. 

 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) har studerat hur inkludering på både statlig och 

kommunal nivå samverkar och dragit slutsatsen att Sverige inte har en så tydligt inkluderande 

skolverksamhet som det verkar vid första anblicken. Orsaken till det anser författarna bland 

annat är för att det inte tydligt uttrycks i våra styrdokument att inkludering ska ske. Även 

friheten att tolka styrdokumenten skapar stora skillnader mellan kommunerna i hur man 

förhåller sig till inkludering menar författarna. Vi drar slutsatsen att de lärare vi intervjuat 
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förmedlar en demokratisk värdegrundstanke och är väl förtrogna med sitt uppdrag när det 

gäller normer och värden. I Lgr-11 uttrycks redan i första stycket: Skolväsendet vilar på 

demokratins grund/---/utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna/---/alla människors lika värde/---/.  Det stämmer överens med Göranssons, 

Nilholms och Karlssons (2010) studie som visar på att svenska elever överlag uppger sig 

trivas bra i skolan, att skolan är demokratisk och att de känner delaktighet i och inflytande 

över sin skolsituation. 

 

Både Linikko, (2009) och Haug (2014) kunde se en positiv inställning till inkludering i sina 

studier vilket stämmer väl överens med lärarnas svar i vår undersökning. Linikko fann att 

inställningen skiljde sig åt mellan antal år i yrket, utbildning och kön. Haug å sin sida, fann att 

lärare var positiva till inkludering, men att motsättningarna dök upp när intentionerna skulle 

förverkligas i klassrummet. Vi kunde i vår empiri inte hitta någon skillnad i lärarnas åsikter 

utifrån deras kön, ålder, antal år i yrket eller i vilken kommun man är verksam. Kan 

förklaringen ligga i svaret av förra forskningsfrågan, vad betyder ordet inkludering för våra 

informanter? Om man med inkludering enbart menar rumslig inkludering och social 

inkludering framträder något annat. Om lärarna har olika uppfattning om vad inkludering 

innebär, blir ju inte frågan om för- och nackdelar med densamma tolkningsbar. En annan 

förklaring kan vara det begränsade antal intervjuer som gjorts. De kan vara för få för att 

spegla en bild av verkligheten. 

 

Fördelarna i lärarnas svar handlade mest om värdegrundsfrågor. Ett fåtal av lärarna uttryckte 

att de såg fördelar i att undervisningen utvecklades eller att dynamiken i klassrummet 

främjade kunskapsinhämtande. Det kan bero på att vi inte ställde någon specifik fråga om 

kunskaper utan att vi förutsättningslöst ville få reda på hur de spontant svarade på frågan om 

fördelar med inkludering. I de fall lärarna nämnde kunskaper eller kunskapsmål i sina svar, 

gjordes det i termerna av att det är viktigt att lära av varandra, och att det är inspirerande och 

berikande med olika etniciteter. En lärare menade att en homogen grupp kan bli utan drivkraft 

då inte eleverna har förebilder utan att de utvecklas mer i en heterogen grupp. 

 

Nackdelarna med inkludering enligt lärarna är utmaningen att undervisa alla elever där de 

befinner sig i sin utveckling då spridningen i kunskapsnivå är stor. Lärarna uttryckte åsikter 

om att de undervisar på en generell nivå och anpassningen som görs går till elever i behov av 
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särskilt stöd, medan elever i behov av större utmaning inte får den stimulans de behöver och 

har rätt till. Den målstyrda läroplanen skapar stress och en känsla av otillräcklighet då de 

flesta är överens om att målen inte går att nå för samtliga elever. Ändå uppger några lärare att 

det är bra med en målstyrd skola när det går att konkretisera ett tydligt mål för eleverna. 

 

Risk för utanförskap och brister i kamratskicklighet nämns som nackdelar i en inkluderande 

verksamhet. Många lärare menade också att deras elever förmodligen hade det jobbigt med 

självkänslan och att ju äldre de blev, desto mer medvetna om sin situation blev de. Fischbein 

(2012) beskriver hur svag läsinlärning och matematiksvårigheter kan medföra en känsla av att 

vara sämre än sina kamrater och som därigenom kan utlösa aggressivitet. Lärarna uttryckte 

också att utmaningarna i klassrummet till stor del berodde på vilken funktionsnedsättning 

eleven har. Beteendeproblematik med elever som stör i klassrummet är en mer belastande 

funktionsnedsättning för lärare och kamrater än svårigheter att ta till sig kunskaper. Risken att 

hamna utanför gemenskapen är större för dessa elever, även om lärarna uppger att 

acceptansen bland kamraterna är stor. 

 

Sett ur Nilholms (2007) tre olika perspektiv på specialpedagogik så tolkar vi det som att ett 

dilemmaperspektiv framträder hos lärarna. Viljan att samtliga elever ska nå målen i 

gemenskap med andra är stark, men verkligheten som de beskriver den ser annorlunda ut. 

Lärarna uttrycker svårigheterna med att räcka till i klassrummet, att det är svårt att hinna 

nivåanpassa undervisningen, det är svårt att hinna hjälpa alla och elever som stör tar kraft av 

både lärare och elever. Utifrån lärarnas tankar kring att de anser att skolan behöver mer 

resurser och att elever kan vara betjänta av att vara i mindre grupp eller nivågrupperas utifrån 

kunskapsnivå tolkar vi resultaten som att lärarna har ett kompensatoriskt perspektiv, där 

eleverna ska kompenseras för sina brister. Det kompensatoriska perspektivet kontra 

läraruppdraget att individanpassa undervisningen för att hjälpa eleverna nå kunskapsmålen, 

bildar sammantaget ett dilemmaperspektiv. 

 

Sammanfattningsvis är våra lärare positiva till inkludering när det gäller grundtanken att alla 

elever ska få känna samhörighet och delaktighet i sin klass. Svårigheterna som de pekar på är 

dels att möta elever med beteendeproblematik och skapa en trygg lärmiljö för alla barn, dels 

att samtidigt som alla elever har rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 
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förutsättningar se till att de klarar kunskapskraven på en bestämd tid. Det skapar frustration 

hos lärarna och vi tolkar det som att det ger en känsla av att ha ett omöjligt uppdrag. 

Specialpedagogik och inkludering 

I det här avsnittet redovisar vi resultatet av hur de intervjuade grundskollärarna upplever den 

specialpedagogiska verksamheten. De frågor som ligger till grund för resultatet är följande: 

 

 Hur ser den specialpedagogiska verksamheten ut idag? 

 På vilket sätt har den specialpedagogiska verksamheten förändrats genom åren? 

 Vilka är för- och nackdelarna med att “plocka ut” elever för enskild undervisning? 

 Hur ska den specialpedagogiska verksamheten fungera för att ge lärare och elever 

stöd? 

 

Lärarnas berättelser om den specialpedagogiska verksamheten på skolorna skiljer sig åt men 

det finns även likheter. Gemensamt för de flesta skolor är att specialläraren/specialpedagogen 

arbetar enskilt med en elev eller med en liten grupp utanför klassrummet. Endast en av lärarna 

uttrycker specifikt att den vill att elever i behov av särskilt stöd får hjälp inom gruppen/ i 

klassrummet och en av lärarna menar att i de fall en elev inte vill gå ifrån så kan stödet ges i 

klassrummet. De specialpedagogiska resurserna fördelas på olika sätt i de olika skolorna. 

Vanligast är att resurserna fördelas utifrån elevernas behov men det förekommer även att de 

specialpedagogiska resurserna fördelas jämnt mellan klasserna i skolan så att varje klass får 

lika mycket stöd. I ett par av skolorna fokuserar man på stöd i de lägre åldrarna. Det 

specialpedagogiska stödet innebär i de allra flesta fall stöd i framförallt läsning och matematik 

men en lärare vittnar även om att hen som lärare får stöttande samtal med möjlighet att dryfta 

sin oro över elever med specialläraren/specialpedagogen. Hälften av de tillfrågade lärarna 

upplevde att de specialpedagogiska resurserna inte räckte till för att täcka behovet av särskilt 

stöd i skolan.  

 

Hur länge informanterna arbetat som lärare skiljer sig åt och sträcker sig från två år till 37 års 

erfarenhet. Fyra av lärarna upplevde att den specialpedagogiska verksamheten hade 

genomgått en stor förändring genom åren. Dessa lärare hade lång erfarenhet av läraryrket och 

menade att det fanns betydligt mer resurser tidigare. En lärare med lång arbetslivserfarenhet 

menade att det var bättre förr. I årskurs ett samlades halva klassen på förmiddagen och 
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arbetade enbart med matematik och svenska, vid lunch tillkom den andra halvan av klassen 

och ett pass SO genomfördes i helklass. Sedan gick förmiddagsgruppen hem eller till fritids 

och eftermiddagsgruppen arbetade med samma sak som förmiddagsgruppen gjort på 

morgonen. Om någon elev ändå behövde extra stöd, fanns en specialpedagog att tillgå på 

varje skola. 

 

En av lärarna menade att det idag finns fler handledande specialpedagoger än tidigare. En 

annan menade att specialpedagogtiden på skolan tidigare fördelades mellan lärarna och inte 

som idag utifrån elevernas behov. En lärare ansåg att den specialpedagogiska verksamheten 

idag är mer individualiserad och utgår från varje elevs behov istället för tidigare då eleverna i 

behov av särskilt stöd tilldelades samma antal minuter oavsett behov. Hälften av de tillfrågade 

lärarna menade dock att den specialpedagogiska verksamheten mer skiljde sig åt mellan olika 

skolor än över tid. Dessa lärare hade arbetat i flera olika skolor och upplevde att skillnaden 

mellan olika skolors arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd var stor. 

 

Informanterna i den här studien var relativt eniga i sina svar på vilka för- och nackdelarna var 

med att plocka ut elever för en till en-undervisning eller i mindre grupp. Två fördelar som 

nästan alla lärare angav var att eleven fick individanpassad undervisning och dessutom lugn 

och ro. En av lärarna kunde inte se några fördelar med att särskilja eleven från klassen utom 

då eleven varit frånvarande från skolan och behövde arbeta ikapp. Nackdelen menade många 

lärare var om eleven kände sig utpekad och själv upplevde sig som utanför. Några lärare 

menade att få elever känner så idag och en lärare menade att ett bra värdegrundsarbete leder 

till att eleverna accepterar varandras olikheter. En av lärarna ansåg att elevernas attityd till 

specialundervisning hade förändrats genom åren: 

                 

Förr tyckte jag att det var mycket värre när eleverna skulle gå iväg, de kände sig utpekade, men idag är det 

en naturlig grej. Jag tror att det handlar om att dom förstår att alla läser inte likadant. Dom har en väldig 

respekt för varandra faktiskt. 

(Spår B4)   

 

En tredjedel av lärarna ansåg att det var en nackdel att de utplockade eleverna missade 

genomgångar och gemensamma aktiviteter i klassrummet. En lärare upplevde det som 

stressande att elever gick iväg:  
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Nackdelen är att dom inte kan få stöd i det som jag gått igenom på den lektionen och som de egentligen 

skulle arbetat med. Det får ju jag göra sen men då har jag ju andra elever som behöver hjälp men dom här 

behöver ju extra mycket stöd.  

(Spår B6) 

 

På frågan om hur grundskollärarna skulle önska att den specialpedagogiska verksamheten 

skulle fungera svarade en tredjedel av lärarna att de önskade mer specialpedagogiskt stöd till 

eleverna. De tyckte inte att dagens resurser räckte till alla elever som är i behov av särskilt 

stöd. Övriga önskemål för en bättre verksamhet listas nedan: 

 

 Korta intensivperioder där eleven kan träna till exempel läsning eller matematik 

 Större flexibilitet hos speciallärarna/specialpedagogerna 

 Mer specialpedagogtid förlagd i klassrummet så att man får dubbelbemanning 

 Mer stöd till lärarna i arbetet med kartläggning och åtgärdsprogram. 

 

En fjärdedel av informanterna efterfrågar kortare intensivperioder av specialpedagogiskt stöd 

dels för att gynna inlärningen men framförallt menar lärarna, för att ingen elev ska fastna hos 

specialläraren, bli kvar där och bli en elev med behov av särskilt stöd. En av lärarna menade 

att speciallärarna/specialpedagogerna behövde vara mer flexibla i sitt arbete och byta elever 

och klasser utifrån var behoven var som störst just för tillfället. Tre av lärarna önskade att 

speciallärarna och specialpedagogerna lade mer tid i klassrummen istället för att plocka ut 

enskilda elever och såg en vinning i att vara två lärare i klassrummet. Huvuddelen av 

önskemålen om en förbättrad specialpedagogisk verksamhet riktades mot eleverna och i 

arbetet med dem. Endast en lärare tar upp stöd riktat till lärare och då i form av arbete med 

åtgärdsprogram och kartläggning.  

Analys 

Den specialpedagogiska verksamheten är uppbyggd på enskild undervisning och undervisning 

i mindre grupper i de flesta av de skolor som informanterna är verksamma i SPEKO-projektet 

(Persson, 2013) från mitten av 1990-talet visade att lärarna ansåg att skillnaden mellan 

pedagogik och specialpedagogik låg i att specialpedagogiken riktade sig mot en enskild elev. 

Det har gått 20 år sedan den studien utfördes och jämför man den med våra resultat så ser den 



 

43 
 

specialpedagogiska verksamheten oförändrad ut. SPEKO-studien visade att lärarna ville att 

eleverna skulle få arbeta i egen takt och “hinna ikapp” sina klasskamrater och ser man på de 

fördelar som våra informanter ser med enskild undervisning så är det att den är 

individanpassad och att eleven får lugn och ro. Organisatoriskt så är skolorna i vår 

undersökning alltså utformade ur ett kompensatoriskt perspektiv.  

 

Lindqvists studie från 2013 visade att majoriteten av skolans personal, förutom skolledningen, 

ville att den specialpedagogiska verksamheten skulle inrikta sig mot enskild undervisning 

eller i mindre grupper. En fjärdedel av informanterna i vår studie efterfrågar mer stöd i 

klassrummet av specialpedagogen och ser en vinst med dubbelbemanning i klassrummet 

vilket vi tolkar som att de trots att de arbetar i en kompensatorisk organisation önskar arbeta 

mer utifrån ett kritiskt perspektiv och i förlängningen mer inkluderande. Nilholm (2006) 

betonar att inkluderingstanken starkt är kopplad till det kritiska perspektivet. 

 

I SPEKO-undersökningen var det endast specialpedagogerna som uttryckte vikten av att 

stärka elevers självförtroende medan många av informanterna i vår studie uppgav att en 

nackdel med en till en-undervisning var just att de kunde känna sig utpekade och sämre än 

sina kamrater.  

 

Majoriteten av informanterna tyckte att skillnaden mellan olika skolors specialpedagogiska 

verksamhet skiljde sig mer åt än hur verksamheten har förändrats över tid vilket stämmer bra 

överens med Perssons (2013) tanke om att skolan är tämligen oreglerad när det gäller 

specialpedagogiskt stöd.  

 

Några av lärarna menade att eleverna missade genomgångar och gemensamma aktiviteter i 

klassrummet när de plockades ut för specialundervisning och Damber (2014) talar just om 

dilemmat med enskild undervisning eller klassrumsundervisning när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter. Eleven kan ha behov av enskild läs-och skrivundervisning men missar då de 

gemensamma aktiviteterna i klassrummet. En av informanterna sammanfattar dilemmat när 

hon menar att några elever behöver ju allt, de behöver mycket specialundervisning och de 

behöver vara med i klassrummet hela tiden. Några av våra informanter efterlyste tidiga 

insatser i läs-och skrivinlärningen genom intensivträning. De menade att yngre barn inte är så 
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känsliga för att plockas ut ur klassrummet och den intensiva träningen under en period kan 

hjälpa en elev att komma igång med läsningen och därmed riskerar inte eleven att hamna 

permanent i specialundervisningen. Några av lärarna ser alltså den enskilda undervisningen i 

läs- och skrivinlärning ur ett dilemmaperspektiv, å ena sidan kompensatoriskt med enskild 

undervisning för att öka läs- och skrivförmågan men där syftet är att eleven inte ska fastna i 

specialundervisning utan kunna delta i undervisningen inom klassens ram vilket utgör ett 

kritiskt synsätt. Asp-Onsjö (2014) talar om den viktiga balansen mellan specialundervisning 

och reguljär undervisning, att möta elevens behov utan att ge avkall på känslan av delaktighet. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att de skolor som grundskollärarna i studien är 

verksamma i, organiserar den specialpedagogiska verksamheten på ett traditionellt sätt utifrån 

ett kompensatoriskt perspektiv. Några lärare efterfrågade dock ett mer klassrumsbaserat stöd 

och närmade sig alltså ett kritiskt synsätt. Flera lärare upplevde ett dilemma mellan 

undervisning i helklass och individuellt stöd, framför allt vid läs- och skrivinlärningen för 

elever i behov av stöd. Att lära sig läsa och skriva är centrala delar i undervisningen i de yngre 

åldrarna och då alla informanter är verksamma i den ålderskategorin så engagerade den frågan 

många av lärarna. Skillnaden mellan olika skolor ligger mer i hur resurser fördelas än hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras. I en jämförelse med SPEKO-studien från 

1990-talet tycks enskild undervisning alternativt i små grupper fortfarande dominera den 

specialpedagogiska verksamheten i våra skolor. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att studera hur lärare ser på och uppfattar ett inkluderande 

arbetssätt och vilken uppfattning och erfarenhet de har av det specialpedagogiska stödet i 

detta arbete. För att uppnå syftet har vi i kvalitativa intervjuer försökt få en uppfattning om 

lärarnas tankar kring det vardagsnära arbetet i klassrummet, hur de ser på sitt uppdrag utifrån 

styrdokument och deras syn på det specialpedagogiska stödet. Resultaten ska ligga till grund 

för våra tankar kring hur vi kan utveckla skolverksamheten och stötta lärarna utifrån vår 

kommande yrkesroll som specialpedagoger. 

 

Resultaten visar på att lärarna i huvudsak uttrycker en placeringsorienterad och 

individorienterad innebörd av ordet inkludering. Eleverna ska känna att de tillhör en grupp 

och att alla får vara med. Den gemenskapsorienterade inkluderingen verkar däremot vara 

svårare att få grepp om. Få lärare ser ett vidare syfte med inkluderingstanken och ser inte 

olikheter hos eleverna som berikande för undervisningen och för demokratiskt fostrande. 

Lärarna verkar ha ett kompensatoriskt synsätt på elevers svårigheter och specialpedagogen 

ska hjälpa eleverna att kunna hänga med i den ordinarie undervisningen. De som är mest 

kritiska till inkludering är också de som uppfattar inkludering som enbart rumslig.  

 

Det verkar råda en begreppsförvirring i skolans värld vad gäller själva ordet. Som vi uppfattar 

det så är det av yttersta vikt att man inför ett förändringsarbete eller att man i en allmän 

pedagogisk diskussion, diskuterar begrepp och syfte med varandra så alla talar om samma sak 

och innebörden blir tydlig. En slutsats vi också drar är att ingen av våra informanter, trots den 

stora spridningen i både utbildning och antal verksamhetsår, spontant kunde säga att 

utbildning eller fortbildning gett dem verktyg i att arbeta inkluderande. Alla lärare uttrycker 

att det de kan har de lärt sig genom erfarenhet, vilket den australiensiska studien (Valcoe, 

Boyle, 2014) visade ofta var synonymt med en negativ attityd till ett inkluderande arbetssätt. 

Den negativa attityden bottnar i osäkerhet på grund av för lite kunskap och då de flesta lärare 

ser inkludering som enbart rumslig och/eller social, framträder en kunskapsbrist hos lärarna 

vad gäller det gemenskapsorienterade. Det ser vi som en svidande kritik mot 

lärarutbildningarna och ett exempel på när utbildning inte synkroniserar med uppdraget. 

Kompetensutbildning är av yttersta vikt för att skapa en verksamhet även med didaktisk 

inkludering och skulle kunna vara ett av uppdragen för specialpedagoger.  
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Att lärarnas kompetens är den enskilt största faktorn för elevers kunskapsutveckling och 

välmående är allmänt känt och föga förvånande. I resultaten kunde vi se att de två enda 

fördelarna med inkludering våra informanter kunde se var att alla ska få vara med och att 

eleverna ska känna att de tillhör en grupp, jämfört med nackdelarna som till antal vida 

översteg fördelarna. Det här kan bero på att vi inte specifikt frågade lärarna om deras syn på 

undervisning och inkludering utan vi ville ha förutsättningslösa svar. En följdfråga hade 

kunnat styra in informanterna på det didaktiska tänkandet och vi hade kunnat få ett fylligare 

resultat. Andra frågor hade helt enkelt kunnat få andra svar.  

 

Flera av lärarna uttryckte också att ekonomi är den stora orsaken till varför specialskolor, 

särskolor, särskilda undervisningsgrupper och andra särlösningar ska bort, Det kan medföra 

att känslan för ett förändringsarbete redan i initialskedet uppfattas som negativt och en 

motsträvighet till förändringen, medveten eller omedveten, skulle kunna anas.  

 

Vi har i vår studie ingen empiri vad gäller lärarnas skicklighet eller hur de faktiskt utför sin 

undervisning. Hur vet vi att de faktiskt gör det de säger att de gör? Observationsstudier inne i 

klassrum med fokus på didaktik skulle kunna ge mer svar på den frågan.  

 

Inställningen till det specialpedagogiska stödet ser vi som oförändrat kompensatoriskt även 

om en viss förändring av lärarnas inställning mot ett mer kritiskt perspektiv kan skönjas. 

Specialpedagogen ska hjälpa elever i behov av stöd att “komma ikapp” de andra, speciellt 

gäller det lästräning och matematik. Undervisningen ska gärna ske utanför klassrummet då 

lärarna uttrycker att eleverna behöver lugn och ro, eller hjälp att koncentrera sig. Det verkar 

finnas ett behov av avlastning hos lärarna och om specialpedagogen träder in, får eleven det 

den har rätt till och lärarna kan koncentrera sig på de andra eleverna. Ingen av lärarna 

uttryckte att de ville ha stöd av specialpedagogen då det gäller utvecklingsarbetet i 

klassrummet. Det kan också bero på våra frågeställningar. Lärarna var nöjda med samarbetet 

med specialpedagogerna, men menade att resurserna inte räcker till för elever i behov av 

särskilt stöd. Sammantaget uttrycker lärarna att eleverna blir de stora förlorarna när 

omorganisationer sker. Upplevelsen av att det fanns mer personal förr, man hade halvklass i 

årskurs 1 och en specialpedagog fanns att tillgå på nästan varje skolenhet är stark. Även de två 
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snarlika yrkesrollerna speciallärare och specialpedagog gör att lärarna använder den nya 

termen specialpedagog när de egentligen menar speciallärare. 

 

Forskning visar tydligt att skolmisslyckande är den största enskilda faktorn för ett senare 

utanförskap i vuxenlivet. Skolan har ett stort ansvar både för att elever klarar godkända betyg 

för vidare studier i gymnasiet, men även i formandet av elevens identitet. En känsla av 

tillhörighet och acceptans är oerhört viktigt för självbilden. Att inte få tillträde till det vanliga 

klassrummet eller bli särbehandlad på ett sätt som ökar känslan av att inte duga skapar 

grogrund för ett misslyckande i skolan. 

Samtidigt tycks lärarkåren känna oro, de ska möta alla elever utifrån deras förutsättningar, 

skapa en gemenskap där alla känner social och kunskapsmässig delaktighet och uppfylla 

styrdokumentens krav om allas måluppfyllelse. Detta är ett dilemma och lärarna i denna 

studie vittnar om en känsla av otillräcklighet idag och kravet på ökad inkludering ses mer som 

ett hinder än som en möjlighet. Än en gång, kompetensutveckling, ökad kunskap och stöd till 

lärarna är av högsta prioritet. 

 

Flera av lärarna i vår studie känner oro när det gäller att möta elever utifrån deras 

förutsättningar och behov. De ger uttryck för osäkerhet och rädsla för att inte räcka till. Moira 

von Wright (2002) och Sandström (2014) talar om hur viktig lärarens relationskompetens är i 

arbetet med elever. Lärarens val av perspektiv i mötet med eleven och sättet att kommunicera 

på är avgörande, menar författarna. Sandström menar att läraren är en kulturell individ som 

har lättare att bekräfta elever som liknar dem själva. Detta sker naturligtvis omedvetet men 

om läraren har kunskap om detta och medvetandegör detta för sig själv så kan läraren välja att 

möta en elev med ett genuint intresse och kommunicera med eleven. Läraren väljer att lyssna 

till vem eleven är istället för vad hen är (dyslektiker, elev med ADHD etc.) Ett medvetet 

arbete i kollegiala grupper på skolan i horisontell kommunikation skulle bidra till att lärarna 

kunde möta eleverna utifrån deras behov med större säkerhet och, som Sandström säger, 

behovet av särskilt stöd i skolan skulle minska. 

 

Det skulle vara intressant att i framtida studier kunna ta del av forskning som undersöker 

lärares undervisning med fokus på relationen mellan lärare och elev till exempel utifrån 

Tetlers (2011) fyra undervisningskompetenser, relationskompetens, samarbetskompetens, 

didaktiska kompetenser och kompetens i att leda lärande. Vi upplever att forskning inom 
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didaktiska kompetenser är vanligt förekommande, både internationellt och nationellt men att 

relations- och samarbetskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv inte är lika omfattande. 

Om människans lärande ses som en utveckling i ett samspel mellan kollektivet och den 

enskilde individen, bör forskningsfokus ligga på mötet mellan människor, både språkligt och 

kulturellt, allt för att ge så goda förutsättningar som möjligt för en gemenskapsorienterad 

inkludering. Att läraren är den mest betydelsefulla faktorn för en lyckad skolgång är ställt 

utom allt tvivel, och i mötet mellan lärare och elev ligger nyckeln till framgång. 

Specialpedagogens uppgift skulle kunna vara att synliggöra goda kommunikationsmönster i 

klassrummet och tillsammans med läraren utveckla bra lärandemiljöer för att verkligen skapa 

en skola där alla får vara med. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 
 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken utbildning har du? 

 Berätta kort om den skola du arbetar på idag. 

 Berätta om den klass/undervisningsgrupp där du är verksam. 

 Hur många elever är i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser elevernas olika behov ut? 

 Berätta om hur en lektion kan se ut i din klass för dig och eleverna. 

 

Hur ser grundskollärarna på den specialpedagogiska verksamhetens stöd vid inkludering? 
 Hur ser den specialpedagogiska verksamheten ut på skolan?  

 Hur fördelas arbetet mellan pedagoger och specialpedagoger? 

 Har den specialpedagogiska verksamheten förändrats under dina verksamma år? På 

vilket sätt? 

 Elever i behov av särskilt stöd har av tradition plockats ut och fått särskild 

undervisning. Vilka fördelar och nackdelar kan du se med det? 

 Hos vem ligger ansvaret för elever i behov av särskilt stöd? 

 Om du fick önska, hur skulle du vilja att spec. fungerade? 

 

Vilka möjligheter och hinder ser grundskollärarna med ett inkluderande arbetssätt? 
 Vi har en målstyrd läroplan där vi som lärare har i uppdrag att våra elever ska nå de 

nationella målen. Hur ser du på det uppdraget i relation till mångfalden av elever? 

 På vilket sätt har din utbildning gett dig verktyg för att kunna möta elevers olikheter?  

 Vilka fördelar ser du med att alla elever, oavsett behov, undervisas tillsammans? 

Nackdelar? 

 Hur tror du att elever i behov av särskilt stöd upplever sin situation i klassrummet? 

 På vilket sätt påverkar mångfalden övriga elever? 

 Hur uppfattar du elevers i behov av särskilt stöd kamratskicklighet? 

 Hur är deras sociala status i gruppen? 

 Är alla elever delaktiga på raster och fritids? 

 

Hur tolkar grundskollärare begreppet inkludering? 
 I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Hur tolkar du det? 

 När man talar om elevers olika behov och mångfalden i klassrummet nämns ordet 

inkludering. Vad innebär begreppet för dig? 

 Vilka elever, anser du, går under begreppet inkluderande? 

 Hur ser ett inkluderande arbetssätt ut för dig? 

 Inkludering är i ropet just nu. Vad tror du att det beror på? 

 Avslutningsvis, vad tror du är den viktigaste faktorn för att inkludering i klassrummet 

ska bli framgångsrik? 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. 
 

 

 

XX/ZZ oktober 2014 
 
Till informanten 
 

Tack för att du har möjlighet och intresse av att ställa upp som informant. Forskning är viktigt 

och spännande. I vår Skollag från 2010 uttrycks tydligt att skolan ska använda ett 

vetenskapligt förhållningssätt, och att vår undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.  Du ger oss den värdefulla informationen som vi behöver i vårt 

examensarbete. Inget av det som sägs kommer att användas i annat syfte än forskning och du 

har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Alla uppgifter du lämnar är konfidentiella 

och som informant kommer du att avidentifieras så din medverkan blir helt anonym.  

Susanne Lennström och Åsa Lidberg Wallström heter vi som studerar vid Umeå Universitets 

specialpedagogprogram. I vår utbildning ingår att skriva en kandidatuppsats 30 hp.  När 

examensarbetet är godkänt kommer rapporten att publiceras i Umeå Universitetsbibliotek och 

i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet  (http://www.ub.umu.se/publicera ). 

 

Våra kontaktuppgifter är: 

 

Susanne.lennstrom@zz.se 

Asa.wallstrom@xx.se 

 

 

Tack än en gång för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

Umeå Universitet 
Specialpedagogprogrammet 
2013-2014 
 
Handledare Inger Landström 
inger.landstrom@umu.se 

 

http://www.ub.umu.se/publicera
mailto:Susanne.lennstrom@zz.se
mailto:inger.landstrom@umu.se

