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Vi vill tacka personer som vi har varit beroende av under arbetets gång. Vi vill börja med att 
tacka pedagogerna som har deltagit i vår studie. Vi vill även tacka våra familjer som har vart 
stöttande i vårt arbete. Men mest vill vi rikta vår tacksamhet till vår handledare Karin 
Andersson som har varit stöd för oss när svårigheter har uppstått i arbetet.  

Vi är även glada över att ha gjort detta arbete tillsammans och agerat som stöd för varandra. 
Den här processen har varit lärorikt och intressant och intensiv.  
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Syftet med denna studie är att få veta hur pedagoger arbetar mot en inkluderande 
undervisning på grundsärskolan, även få kunskap om vilka möjligheter och hinder som 
uppstår kring skapandet av en inkluderande undervisning. Då vi ville få en djupare inblick i 
studiens ämne valde vi att använda oss av samtalsintervjuer med en kvalitativ metod. Med 
hjälp av 6 semistrukturerade intervjuer med verksamma pedagoger inom grundsärskolan 
kategoriserades teman. Vi sorterade pedagogernas svar i utifrån dessa teman, definitionen av 
begreppet inkludering, klassrumsmiljön, kommunikation, hjälpmedel, stöd och kunskap. 
Resultatet analyserades med det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet i denna uppsats visar att pedagogerna utformar olika samarbetsövningar och lekar 
där eleverna får kommunicera med varandra. Kommunikation och gemenskap är en viktig 
aspekt för att eleverna ska kunna känna sig inkluderade i skolans undervisning. 
Kommunikationen mellan pedagogerna hjälper till att utveckla inkluderingsarbetet. Pedagoger 
använder sig av tekniska resurser och musik för att inkludera eleverna i undervisningen. 
Pedagogerna utformar klassrumsmiljön där elever ska få gemensamma sittplatser för att bli 
inkluderade. Möbleringen i klassrummet anpassas efter elevers olika behov. Det som utgör 
hinder för att skapa en inkluderande undervisning är skolans ekonomi som är begränsad, även 
att det inte finns tillräckligt med tid att planera undervisningen. Det saknas även tid för att 
hinna reflektera tillsammans med sina kollegor.  

 

Nyckelord: Inkludering, grundsärskola, pedagoger, kommunikation, gemenskap. 
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1.  Inledning 
	  

Enligt Haug, Egelund och Persson (2006) har idén om en skola för alla en historia i 
Skandinavien och har påverkat den svenska skolan och pedagogiken. Utvecklingsprocessen 
mot en skola för alla har varit en process som har fört med sig kamp och motstånd och många 
diskussioner inom den svenska skolan. Brodin och Lindstrand (2010) uppger att under 1800 – 
talet byggdes det institutioner för människor med funktionsnedsättning. Avsikten med dessa 
institutioner var att avskilja människor med funktionsnedsättning från resten av det svenska 
samhället. Institutionerna skulle även skydda de funktionsnedsatta från förföljelse från andra 
människor (Brodin & Lindstrand, 2010).  Haug et al. (2006) menar att elever som har 
funktionsnedsättning har inte fått samma möjligheter som de normalbegåvade eleverna och 
blivit särbehandlade i den svenska skolan. 

Enligt Svenska Unescorådet (2006) det var året 1994 som det skedde en överenskommelse 
kring flera olika internationella regeringar och nationer som samlades för att påverka 
skolgången för elever med funktionsnedsättning. Sverige var en utav dessa länder som 
undertecknade denna deklaration och enligt Malmkvist (2015) är Salamancadeklarationen är 
en utav de viktigaste dokument som någonsin har betecknats för rättigheter hos de 
funktionsnedsatta. Svenska Unescorådet (2006) menar att Salamancadeklarationen skapade en 
överenskommelse där elever med funktionsnedsättning ska bli inkluderade i undervisningen i 
skolan. De svenska eleverna med funktionsnedsättning fick rätt till en utbildning, även 
rättigheter till att vistas i samma klassrum med alla andra elever. Enligt Persson (2005) ska 
skolan vara en verksamhet där alla elever ska känna sig delaktiga och välkomna. Skolans 
elever ska ha en rättighet till att vara sig själv och därmed bli bemött med respekt. Alla elever 
ska ha goda förutsättningar att få utvecklas efter sin egen förmåga. I grundsärskolans läroplan 
(2011) står det att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. 

Skolverket (2011) redovisar skolans värdegrund och uppdrag och de beskriver att skolan ska 
tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar. Det framkommer även hos Skolverket 
att skolan har ett ansvar för de elever som har svårigheter att uppnå målen i utbildningen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas likadant för alla elever utan 
undervisningen ska ta hänsyn till elevens förutsättningar och anpassar därefter. Skolverket 
(2011) menar att undervisningen utformas olika utifrån vilka förutsättningar och behov eleven 
har. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, 
oavsett vart i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå 
(Skolverket, 2011, s.3) 
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1.1 Problemområde  
	  

Att skapa en inkluderande undervisning är något som de allra flesta skolor strävar efter och 
alla elever har olika behov som pedagoger behöver tillgodose i undervisningen. Att 
undervisningen ska ta hänsyn är något som kan anses vara svårt. Det som intresserar oss och 
som ligger till grund för denna studie är hur pedagoger arbetar för att främja inkludering idag 
i undervisningen på grundsärskolan. Vi anser att studiens ämne är viktigt och fortfarande 
aktuellt i den svenska skolan. 

 
	  

1.2 Syfte 
	  

Studiens syfte är att beskriva pedagogers arbete för att skapa en inkluderande undervisning. 

 

1.3 Frågeställningar 
	  

De frågeställningar som den här studien ämnar besvara är följande 

1. Hur tolkar pedagoger begreppet inkludering?  

2. Vilka möjligheter och hinder uppstår kring skapandet av en inkluderande undervisning? 

 

2. Bakgrund 
	  

I denna del kommer vi att redovisa en bakgrund till vårt forskningsämne. Inkluderingens 
framväxt och specialpedagogikens historia, samt deklarationer och styrdokument kommer att 
presenteras. Genom dessa styrdokument kommer det förklaras hur skolor arbetar och 
organiserar utbildning för elever med funktionsnedsättning. Utifrån studiens syfte är det 
relevant att se vad deklarationer och dessa styrdokument ger för riktlinjer om inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd till skolledning och personalstyrkan. 

 

2.1 Specialpedagogiken - ur ett historiskt perspektiv  
	  

Jakobsson och Nilsson (2011) uppger att i början av 1900 – talet rådde det ett medicinskt 
synsätt i det svenska samhället och den svenska skolan. Ett medicinskt synsätt innebär att 
funktionsnedsättning betraktades som ett problem, ett problem som krävde medicinska 
behandlingsåtgärder. Jakobsson och Nilsson beskriver att institutioner skapades i det svenska 
samhället för att avskärma människor med funktionsnedsättning för resten av samhället. I 
dessa institutioner fick vuxna och barn professionell vård och behandling.  
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Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) skedde det en förändring i samhället under 1960 – talet, 
alla institutioner avvecklades och samhällets inställning till dessa institutioner förändrades. 
Elever med funktionsnedsättning placerades i specialklasser som inte ansågs följa normen 
men dock kom det medicinska synsättet till uttryck i skolans undervisning som påverkade den 
svenska skolan. Jakobsson och Nilsson beskriver att elever med funktionsnedsättning fick 
specialutbildning i grupp eller enskilt som var separerad från den ordinarie 
undervisningsklassen. Specialutbildade lärare undervisade i dessa klasser och grupper. 
Undervisningsgrupperna kallades hjälpklasser och skolmognadklasser. Elever som var i 
behov av särskilt stöd fick tillgång till specialundervisning och träningsprogram, det kunde 
vara specifika lektioner eller hela skoldagar. På grund av specialundervisning som var 
separerad från den ordinarie skolklassen avskärmades elever med funktionsnedsättning 
(Jakobsson och Nilsson, 2011). 

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) främjades en skola för alla under 1960 – talet och det 
innebär att alla elever skulle erbjudas en utbildning efter den ordinarie läroplan (Lgr 80) som 
var tillsatt. Jakobsson och Nilsson menar att om inte stödet räcker till övervägdes det olika 
individuella anpassningar för eleven. Det nya synsättet som var en skola för alla handlar om 
att alla elevers rätt oavsett utvecklingsnivå eller funktionsnedsättning ska få tillgång till en 
utbildning tillsammans med andra elever. Året 1968 skedde en förändring i Sverige och det 
var det år som alla barns rätt till en skolgång fastslogs. En förändring som kom i uttryck i en 
ny utbildning för specialpedagoger år 1990 (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

Asp - Onsjö (2017) beskriver att under 1960 – 70 talet uttrycktes det kritik mot den svenska 
skolan, kritiken var riktad kring behandlingen av skolans elever med funktionsnedsättning och 
även mot skolans demokratiska förhållningssätt. Enligt Asp - Onsjö skapade de idén om en 
skola för alla och de specialpedagogiska insatserna sociala ojämlikheter bland eleverna i 
skolan. Elever som tillhörde en högre socialgrupp fick försprång inom skolan medan elever 
från de lägre socialgrupperna blev missgynnade. 

Asp - Onsjö (2017) beskriver att inom den svenska skolan uppstod det diskussioner kring 
specialpedagogikens funktion, specialpedagogikens funktion gav elever stöd dock särskildes 
elever.	  Dessa diskussioner resulterade till att en ny läroplan kom till. Asp - Onsjö menar att i 
läroplanen (Lgr 80) var det fokus på att satsa på en pedagogisk skolmiljö. Den sociala 
omgivningen var en avgörande faktor om eleven skulle lyckas. När en elev inte lyckades nå 
upp till målen skulle skolan anpassa undervisningen för att eleven skulle få en lyckad 
utbildning. Skolans viktigaste uppgift var att motverka elevens svårigheter. Asp - Onsjö 
förklarar att det var samma period som de riktades kritik mot den svenska skolan på grund av 
att skolan diagnostiserade elever genom psykologiska tester. Med hjälp av diagnostiseringen 
av elever placerades de i olika specialklasser. Asp - Onsjö beskriver att diagnostiseringen 
kritiserades på grund av att misslyckanden inom skolan riktades endast åt elever med 
särskilda behov och inte på skolans undervisning. Asp - Onsjö beskriver att året 1996 
formulerades idén mot en inkluderande skola, syftet med inkludering var att bemöta alla 
elevers olikheter med ökad pedagogisk kompetens hos pedagogerna. 
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2.2 Inkludering och integrering 
	  

Pearce (2009) beskriver att begreppet inkludering började användas för ca 40 år sedan, synen 
på inkludering i skandinaviska länder var att de människor som hade funktionsnedsättning 
skulle få tillgång att få ta del av livet som alla andra människor. Nilholm och Göransson 
(2013) betonar att begreppet inkludering kom fram som en motreaktion till de elever som blev 
exkluderade i skolan. Nilholm och Göransson (2013) beskriver att det är viktigt att hålla isär 
begreppen integrering och inkludering. Integreringsbegreppet kom till när specialpedagogiken 
blommade ut i den svenska skolan, integrering hade en meningsfull innebörd för avskaffandet 
av specialskolor som fanns i samhället. Samhället ville främja integrering i det svenska 
samhället där alla elever ska ha samma rätt att visats tillsammans i klassrummet (Nilholm och 
Göransson, 2013). Svenska Unescorådet (2006) menar att det uppstod hinder i samband med 
skolans förändringar och det var att eleverna fick anpassa sig till undervisningen. 

Nilholm (2007) menar att integrering fokuserar på att eleven skulle anpassa sig efter skolan 
och skolan tog ingen hänsyn till eleven. Enligt Nilholm är inkluderingens fokus att skolan ska 
tillgodose elevens enskilda behov. Inkludering och integrering har demokratiska visioner, och 
enligt Nilholm avser inkluderingen att elevers olikheter ska ses som en positiv tillgång och 
inte något problem. Inkluderingens innebörd är att tillgodose alla enskilda elevers behov och 
inte ha fokus på elevens brister. 

Enligt Haug (1998), Asp - Onsjö (2017), Persson (2014) och Sandström (2014) handlar 
inkludering om att skolan ska acceptera alla elevers olikheter och alla elever ska ha rätt till en 
utbildning.  I de svenska styrdokumenten framkommer det vad en inkluderande skola innebär, 
enligt Skolverket (2011) ska utbildningen anpassas efter varje enskild individs förutsättningar 
och behov. Nilholm och Göransson (2016) uppger att i grundsärskolans läroplan (2011) 
framkommer det tydligt att demokrati och även elevens sociala delaktighet är viktigt för 
elever. 

 

2.3 Delaktighet 
	  

Enligt Skolverket (2015) är delaktighet en förutsättning för att inkludering ska kunna bli 
uppnåelig. Delaktighet är ett mångtydigt begrepp och Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) 
förklarar att delaktighet grundar sig i tillhörighet, interaktion, tillgänglighet, erkännande, 
autonomi, samt engagemang. Szönyi och Söderqvist Dunkers menar att delaktighetens 
innebörd är att eleven blir sedd och eleven är engagerad i undervisningen som sker. För att 
eleven ska vara engagerad i undervisningen måste pedagoger vara lyhörd för att eleven ska 
kunna känna sig delaktig. Szönyi och Söderqvist Dunkers beskriver att pedagogen bör skapa 
förutsättningar för att alla elevers vilja ska bli hörd, det gäller även elever med 
funktionsnedsättning då de eleverna kan ha sämre förutsättningar att få sin röst hörd och 
påverka sina beslut. Booth och Ainscow (2003) uppger att olikheter inte ska vara ett hinder 
för att göra alla elever delaktiga inom skolan.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) uppger att delaktigheten innebär att vara en del 
av något, till exempel en aktivitet eller i ett sammanhang även relationer. Delaktighet kan 
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innebära att vara en del i ett gemensamt lärande i en undervisning, samt ha förutsättningar att 
vara med i aktiviteter som alla andra elever. 

 

2.4 Tillgänglig undervisning – enligt SPSM 
	  

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) handlar tillgänglighet om hur väl en lokal, 
verksamhet, organisation eller en plats fungerar för individer med funktionsnedsättning. En 
undervisning och lärmiljö som är tillgänglig handlar om att ge elever samma förutsättningar 
till att kunna känna sig inkluderade och delaktiga i undervisningen. Genom strategier och 
stödstrukturer som är pedagogiska ska elevers olika behov tillgodoses. SPSM (2014) har tagit 
fram en tillgänglighetsmodell och denna modell omfattar en helhet till en 
tillgängligutbildning.  

Enligt SPSM (2014) är alla delar i denna tillgänglighetsmodell under en ständig förändring.  

 

Figur 1. tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2017) 

SPSM (2014) menar att miljön ska vara anpassad så att varje elev ska kunna ha möjlighet till 
att delta i undervisningen. För att utbildningen ska vara anpassad till varje enskild elev bör 
pedagogen ha kunskap kring olika funktionsnedsättningar för att kunna anpassa 
undervisningen till den enskilda eleven. SPSM (2014) uppger att en förutsättning för att 
kunna skapa en tillgänglig undervisning bör personalen i skolan få stöd och 
kompetensutveckling. Skolans personal bör samtala med varandra och få tid till att reflektera. 
Alla elever ska få en möjlighet att känna aktiviteter som sker ska vara tillgängliga (SPSM, 
2014). 

 

2.5 Grundsärskolans läroplan 2011 
	  

Sedan 2011 har grundsärskolan fått en egen anpassad läroplan som regeringen har fastslagit. 
En läroplan som innehåller grundsärskolans värdegrunder, uppdrag och mål samt riktlinjer för 
hur lärare och skolledning ska arbeta inom skolan. I grundsärskolans läroplan står det att 
läraren ska ta hänsyn till alla elevers behov. 

alla som arbetar i skola ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 
stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling lärande. 
Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande.  (Lgr, 2011, kap 2.)  

I grundsärskolans läroplan (2011) framkommer det tydligt att skolans personal ska ha ett 
förhållningsätt som är demokratiskt och att undervisningen ska anpassas till varje enskild 
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elev. Det betonas i Lgr (2011) att lärare har ett ansvar för de elever som har av olika 
anledningar svårigheter för att uppnå målen för utbildningen. 

 

2.6  Carlbeckskommittén 
	  

Carlbeckskommittén (2004) beskriver att året 2001 tillsattes Carlbeckskommittén via Sveriges 
regering. Carlbeckskommitténs uppgift var att se över utbildningen för elever med 
funktionsnedsättning, utifrån idén en skola för alla. Denna utredning tog 3 år att genomföra 
inom den svenska skolan. Enligt Carlbeckskommittén (2004) var den svenska skolans 
uppdrag tydlig och det var att skapa en likvärdig utbildning till alla elever och ha en 
gemensam värdegrund. Genom Carlbeckskommitténs utredning upptäcktes brister inom den 
svenska skolan.  I olika kommuner i Sverige upptäcktes brister kring planering och det 
skapade stora olikheter mellan de svenska skolorna. Carlbeckskommittén ansåg att 
likvärdigheten kunde vara hotad inom skolvärlden. För att garantera att alla elever med 
funktionsnedsättning var inkluderade i skolan skapa Sverige en förbindelse med FN 
konventionen (Regeringskansliet, 2008).  

Enligt Carlbeckskommittén (2004) var målet att skapa ”en skola för alla” och elever skulle få 
känna sig delaktiga i undervisningen. Carlbeckskommittén uppmuntrade en inkluderande 
skola dock understryckdes det att i en sammanhållen verksamhetsform kan det finnas 
exkluderingstendenser. Carlbeckskommittén beskriver vikten av en skola där elever får möta, 
samt utveckla sin förståelse kring människors olikheter. Carlbeckskommittén anser elever 
med funktionsnedsättning ska undervisas i en utsträckning som är möjlig tillsammans med de 
andra normalbegåvade eleverna. Carlbeckskommittén (2004) menar för att det skulle bli 
genomförbart krävdes det undervisningar som var pedagogiska och resurser, det ställdes även 
krav på personalens kompetens.  För att uppnå en inkluderande skola krävdes det arbete av 
skolledningen för att stärka inkludering. 

Carlbeckskommittén (2004) uppger att de finns förändringar som bör ske inom 
grundsärskolan och grundskolan för att en undervisning i en större utsträckning för alla elever 
tillsammans ska bli möjlig. En av dessa förändringar gällde elever inom grundsärskolan, 
eleverna inom grundsärskolan behöver stöta på utmaningar i sitt lärande. För att kunna 
utveckla elevernas lärande behöver skolan sätta tydliga mål för eleven och att nå ut till eleven 
med olika slags undervisningsmetoder. Carlbeckskommittén kom även fram i denna utredning 
att kunskapen kring begåvningshjälpmedel behöver ses över för att kunna använda på bästa 
sätt.  Större kompetens kring begåvningshjälpmedel behövs menar Carlbeckskommittén för 
att elever med funktionsnedsättning ska få större förutsättningar för att uppnå lärande och 
gemenskap. Carlbeckskommittén kom även fram till i denna utredning att samverkan är en 
stor faktor för att uppnå en inkluderande skola. Samverkan är utvecklande för elever men 
även för lärare. Genom samverkan menar Carlbeckskommittén att skolan skulle hantera 
olikheter i en annan utsträckning. Enligt Carlbeckskommittén krävs det möten mellan olika 
människor i vardagen för att kunna få en ökad förståelse för andra människors olikheter  
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3.  Tidigare forskning 
	  

I denna del kommer tidigare forskning att presenteras. Nedanför redovisas vilka faktorer som 
bidrar till en inkluderande skola, samt vilka dilemman som kan uppstå gällande skapandet av 
en inkluderad skola. 

 

3.1 Pedagogernas syn och inställning till inkludering 
	  

Avramidis och Norwich (2010) tar upp i sin forskning att pedagogen ska vara förberedd att 
möta alla elever i skolan. Avramidis och Norwich lyfter även fram i sin forskning att kunna 
skapa en inkluderande undervisning bör pedagogen ge eleven stöd och uppmuntran. 
Pedagogers syn och inställning till inkludering är en förutsättning för att kunna skapa 
inkludering för skolans elever. 

Inom tidigare forskning nämner Ainscow och Miles (2009), Nilholm och Göransson (2013) 
och Howes och Robert (2002) att pedagoger ska ha en gemensam samsyn på hur inkludering 
ska tillämpas i skolan, samt i undervisningen. Ainscow och Miles (2009) uppger att 
pedagoger bör ha kunskap om hur inkludering ska implementeras på skolan. Inkluderingen 
innebär att identifiera svårigheter och att komma förbi hinder, samt sätta in åtgärder för att 
skolgången för eleven ska bli så optimal som möjligt. 

Dyson, Howes och Robert (2002) menar att skolledningen och personalstyrkan ska ha samma 
mål och vision för att uppnå inkludering inom skolan. Pedagogernas attityder och värderingar 
är viktigt för att skapa bra förutsättningar till en god skolkultur med inkluderande normer. Det 
är något som även Sautner (2008) påpekar i sin forskning, när pedagoger har gemensamma 
värderingar och attityder till inkludering skapas det en bättre skolkultur. Med en positiv 
inställning hos pedagogerna överförs inställningen vidare till skolans elever. Overton, Wrench 
& Garett (2016) kom fram till i sin studie att ju mer positiv inställd en pedagog var gentemot 
inkludering, ju bättre praxis.  

I en annan studie gällande pedagogers attityder och inställning kom Dyson, Howes och 
Robert (2002) fram till att pedagoger behöver vara engagerade i eleverna för att kunna uppnå 
inkludering. När pedagoger är engagerade i eleverna skapas det en känsla av delaktighet hos 
eleven på skolan. Nilholm (2006) förklarar att när lärare uppmärksammar eleven och ger 
eleven bekräftelse känner sig eleven inkluderad. 

Batu, Bilgin, Oksal & Sadioglu (2013) sammanställde i sin forskning om pedagoger som har 
en negativ inställning till inkludering för elever. En negativ inställning hos pedagogen 
påverkar inkluderingen hos eleverna. Anledningen varför pedagoger kan ha negativ 
inställning till inkludering är på grund av att pedagogen inte har tillräckligt med kompetens 
för att inkludera elever med funktionsnedsättning. När en pedagog inte har kunskap kring 
diagnoser kan inte pedagoger tillämpa en undervisningsform som är anpassad för elever med 
funktionsnedsättning.  

För att skapa en inkluderande skola är det inte bara pedagogernas syn och attityder som 
påverkar för att skapa en inkluderande skola. Mortier, Leroy, Hunt, Van de Putte och Van 
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Hove (2010) uppger i sin forskning att föräldrarnas stöd och engagemang behövs för att 
kunna uppnå inkludering inom skolan. 

 

3.2  Fysiska miljö 
	  

Enligt Tarr m.fl. (2012) samt Fidan, Chian och Özbey (2014) är skolans miljö en viktig del för 
elevens upplevelser kring inkludering. Lokalerna och skolgården ska vara anpassad för alla 
elever så att alla kan visats på samma plats. Lokalerna i skolans område ska vara anpassade 
för alla elever så att alla elever kan utnyttja skolans lokaler. Det gäller även skolans toaletter 
som bör vara handikappanpassade. För att eleverna ska kunna bli inkluderande i skolans miljö 
bör personalstyrkan vara vaksam och se över tillgängligheten för de elever som har 
funktionsnedsättning. Asp-Onsjö (2017) betonar också vikten med den fysiska arbetsmiljön 
för eleven ska kunna bli inkluderad i skolan. För att eleven ska känna sig inkluderad ska 
lokaler vara utformade så att eleven kan få delta i undervisning tillsammans med sina andra 
klasskamrater. Även Yildiz (2015) har uppmärksammat klassrumsmiljön i sin forskning och 
lyfter fram att elevens placering är avgörande för en inkluderande undervisning. Att en elev är 
placerad långt fram i klassrummet ger det en positiv effekt för elevens inkludering i 
klassrummet. När eleven är placerad nära sin lärare i klassrummet får eleven bättre 
möjligheter att koncentrera sig. Läraren får tillgång till att ge positiv feedback samt följa upp 
om eleven har förstått sitt arbete. 

 

3.3  Social miljö 
	  

Dyson, Howes och Robert (2002) hävdar i sin forskning att det är faktorer som måste 
uppfyllas för att inkludering ska vara möjligt att uppnå inom skolmiljön. För att skapa en 
inkluderande skolmiljö bör lärare ha acceptans för elevers likheter men även olikheter. 
Pedagogerna behöver vara engagerade i eleverna för att ge elever en gynnsam utbildning som 
möjligt. Sautner (2008) påpekar att om eleven ska kunna känna sig inkluderad ska eleven ska 
känna sig delaktig inom skolkulturen. Allodi (2010) har i sin studie forskat hur den sociala 
aspekten påverkar inkludering och undervisningsmiljön. Elevers olikheter behöver 
synliggöras för att skapa en inkluderande skolmiljö. Den sociala gemenskapen har en stor 
bidragande roll hos eleven för att känna sig inkluderad. När pedagogen skapar trygga 
relationer till och mellan sina elever, samt lyssnar på sina elever skapas det goda 
förutsättningar mot en inkluderande skola. Göransson (2007) belyser i sin studie att elever i 
skolan behöver få känna en trivsel och tillhörighet i grupper och pedagoger behöver stödja 
elever till inkludering. För att eleven ska känna sig inkluderad i sociala sammanhang behöver 
pedagoger vara med och stötta och stödja elever i sociala situationer. 

Fischbein (2007) lyfter fram vikten i sin forskning att skolans miljö har en stor påverkan för 
att elever ska känna inkluderade. För att uppnå inkludering inom skolans miljö behöver 
pedagogerna skapa en tillåtande miljö som är lugn, när det uppnås kan elever känna sig 
inkluderande. 
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3.4  Betydelsen av utbildning och samarbete hos pedagoger 
	  

Pearce (2009) hävdar att genom specialpedagogisk utbildning kan pedagoger få större 
förutsättningar för att elever ska känna sig inkluderande i undervisningen. Pedagogen kan 
tillgodose elevers behov i en större utsträckning när pedagogen har en bredare utbildning. 
Pedagoger har större förutsättningar att skapa en inkluderande undervisning med kunskap och 
utbildning kring elevens diagnos (Pearce (2009, Nilholm (2006). När pedagogen har kunskap 
om elevens funktionsnedsättning har pedagogen större förutsättningar att forma en 
undervisning som är anpassad efter elevens särskilda behov. Nilholm (2006) menar att 
pedagoger ska se barnens olikheter som en positiv styrka och tillgång. 

Gökdere (2012) tar upp i sin forskning att pedagoger kan uppleva osäkerhet kring bemötande 
med elever med funktionsnedsättning. Denna osäkerhet uppstår när pedagogen saknar 
kompetens för att tillgodose elever med särskilda behov. Gökdere menar att när är 
pedagogerna inte har kunskap kring diagnoser kan undervisningen inte formas och anpassas 
efter elevens behov. Pedagogerna söker stöd och vägledning från skolledningen men dock 
upplever pedagogerna att de inte har fått tillräckligt med stöd som de hade behövt.  

Att pedagoger ska samarbeta med varandra är något som nämns i tidigare forskning. Sautner 
(2008) anser att det är viktigt att pedagoger kan hjälpa varandra och ta del av varandras 
styrkor. Genom att hjälpa och att arbeta tillsammans i grupp kan det leda till en inkluderande 
skolmiljö. Angelides, Constantinou och Leigh (2009) hävdar att ett samarbete hos 
personalstyrkan är viktigt för att kunna täcka upp när svårigheter uppstår. 

 Angelides, Constantinou och Leigh (2009) hävdar att det är viktigt med samarbete mellan 
pedagogen och elevassistenten. Samarbetet är viktigt för att pedagogen ska kunna fokusera på 
undervisningsinnehåll, samt elevassistenten får täcka upp när svårigheter uppstår. 
Skolledningen samt personalstyrkan bör ha ett gott samarbete för att skapa en inkluderande 
skolmiljö och inkluderande undervisning. 

Gökdere (2012) och Angelides, Constantinou, & Leigh (2009) tar upp vikten av utbildning 
hos pedagogerna. Utbildning är en avgörande faktor för att kunna skapa en inkluderande 
undervisning. När pedagoger inte har utbildning i specialpedagogik kan pedagogen uppleva 
en arbetsbelastning som pedagogen inte kan behärska (Gökdere (2012), Angelides, 
Constantinou & Leigh, 2009). Alexandersson (2009) uppger i sin studie att pedagogen 
behöver ha en vilja för att undervisa elever med särskilt behov, samt viljan att utveckla 
undervisningen för att elever ska känna sig inkluderade. 

 

4.  Teoretisk utgångspunkt 
	  

I denna del kommer studiens teoretiska utgångspunkt presenteras, vi har tagit fasta på det 
sociokulturella perspektivet eftersom det belyser lärandet i samspel med andra människor. Det 
sociokulturella perspektivet finner vi relevant för denna studie på grund av att vi vill se hur 
pedagoger inkluderar elever i sin undervisning. 
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Det begrepp som vi kommer använda oss av i vår analys är: bild som kulturellt redskap, 
medierande redskap, appropriering, kommunikation, den närmsta proximala 
utvecklingszonen. 

 

4.1 Sociokulturella perspektivet  
	  

Säljö (2000) skriver att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich 
Vygotskijs arbete kring lärande, utveckling och språk. Perspektivet handlar om att människan 
utvecklar sitt lärande och sin förmåga i samspel med andra människor, det kan vara förmågor 
som att läsa, skriva, räkna men även hur människan löser problem. Den sociala och kulturella 
miljön har en stor roll för elevens lärande och utveckling. Säljö (2000) menar att grunden för 
det sociokulturella perspektivet är att vi människor lär oss genom interaktion med andra och 
språket är en grundläggande aspekt för att främja inkludering. 

Säljö (2000) tar sin utgångspunkt utifrån Vygotskij som beskriver att människan inte bara är 
en biologisk varelse. Om endast biologin studeras hos ett barn som utvecklas finns risken att 
lärare missar hur barnet blir formad av kulturella och sociala förhållanden. Ett barn utvecklas 
och lär sig i samspel med andra via deltagande och interaktioner tillsammans med andra. 
Lindblad och Sahlström (2001) uppger att interaktion anses vara en grundläggande social 
handling och med hjälp av dessa handlingar bygger vi upp sociala relationer och strukturer. 

 

4.2 Medierande redskap 
	  

Mediering är intressant då vi vill se på vilket sätt pedagoger använder sig utav medierande 
redskap i undervisningen. Säljö (2000) förklarar att begreppet mediering är ett centralt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet, människan använder sig av medierande 
redskap när människan förstår sin omvärld och agerar i den. Selander (2017) skriver att enligt 
Vygotskij ska problemlösningar och lärandet förklaras utifrån de redskap och medel som 
behövs för att lärandet ska kunna nå ut till eleven. Det finns två olika slags redskap som 
människan använder sig av. Det ena redskapet är materiellt och det andra redskapet är 
språkligt. Det materiella redskapet kan till exempel vara ett tangentbord att skriva på eller en 
spade att gräva med.	  Säljö (2000) belyser att världen är uppbyggd av bilder och andra visuella 
redskap och de kulturella redskapen anses vara resurser som människan använder i praktiken. 
Säljö menar att de kulturella redskapen samspelar med varandra och inte går att avskiljas. 
Text och bild samspelar med varandra och Säljö menar att människan behöver både text och 
bild som redskap. Säljö belyser att individen skriver och samtalar om bilder, och bilder 
används för att det vi talar om och skriver om ska bli begripligt.  

Enligt Säljö (2000) används texter och bilder i samspel med varandra och används som 
resurser för att förmedla kunskap till människan. Bild och text anses vara redskap, och med 
hjälp av bilder kan begripligheten öka och ge ett visuellt stöd för människan för vad vi talar 
om. Med hjälp av text och bild skapar det möjligheter för förståelse. Att behärska fysiska 
redskap är en kunskap som kan kopplas till de språkliga redskapen, menar Säljö. Säljö (2000) 
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lyfter fram Vygotskijs tankar kring mediering, det handlar om att språkliga och materiella 
redskap används som stöd i människans läroprocess. 

Säljö (2000) uppger att inom lärande och utveckling är språket det mest användbara och 
värdefulla verktyget. Med hjälp av det språkliga redskapet kan människan uttrycka sig och 
kommunicera. Språkliga redskap kan vara begrepp, siffror samt bokstäver. Säljö (2017) 
menar att utveckling kring de språkliga redskapen sker genom kulturella gemenskaper. 
Språkliga redskap är inte något naturligt utan formas av traditioner som utvecklas och ändras 
över tid. Språkliga redskap kan ske via talspråk men även i andra olika former. Säljö (2017) 
förklarar ett begrepp som benämns ” a sign system ” och på svenska kallas det för 
teckensystem. Kommunikation kan förmedlas via olika teckensystem, till exempel med 
gestik, mimik eller kroppshållning menar Säljö. Med hjälp utav teckensystem kan individen 
uttrycka sig och få en tillgång till en djupare förståelse kring vår omvärld, menar Säljö. 

 

4.3 Appropriering  
 

Säljö (2017) betonar att appropriering är ett sociokulturellt uttryck som används för att förstå 
och även beskriva lärandet. Appropriering innebär att människan blir bekant och lär sig 
hantera redskap som till exempel cykla, skriva, och uttrycka sig. Säljö förklarar att mycket av 
det vi lär oss blir vi bekanta med i vardagen, till exempel ett barn lär sig språkliga uttryck 
genom interaktion med vuxna. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss, eller så kalla 
”appropriera” kunskaper från våra medmänniskor när vi befinner oss i sociala samspel 
tillsammans med andra. Säljö betonar att många begrepp och språkliga uttryck finns redan i 
vardagsspråket. Begrepp och ord som används vid flertal tillfällen lär sig barnet att bekanta 
sig med och barnet börjar spontant använda sig av dessa ord och begrepp och förstå ordens 
innebörd, menar Säljö. 

 

4.4 Kommunikation  
 

Säljö (2010) menar att själva tänkandet är ett slags samtal som sker hos människan med stöd 
utav språkliga redskap. Resonmanger för människan med sig själv istället för att föra 
resonemang tillsammans med andra. Säljö menar att det kallas för det inre talet när människan 
för resonemang med endast sig själv. När kommunikation sker tillsammans med en eller flera 
som ingår i samtalet benämner Säljö att de kallas för det yttre talet. Säljö menar att 
information och kunskap som överförs mellan varandra behåller människan i hjärnan som en 
representation eller en bild. 

Säljö menar att inom det sociokulturella perspektivet avses tänkandet som en social process, 
tänkandet skapas i samspel med andra människor. Tänkandet kan ske via samtal mellan 
människor, Säljö belyser att vi människor tänker alltid tillsammans i en grupp. Tänkandet är 
något som sker i sociala processer mellan människor men likasåväl inom människan. 

Säljö (2000) beskriver att när elever befinner sig i sociala sammanhang och skapar 
interaktioner med varandra får eleven större förutsättningar att uppnå lärande. Hwang och 
Nilsson (2003) menar att samspel och kommunikation är en viktig del för elevens lärande och 
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utveckling. Eleven bör få kommunicera, samspela och utvecklas tillsammans med andra 
jämlika elever även andra som har en annan utvecklingsnivå, det vill säga elever som har 
högre kunskapsutveckling.  

Vygotskij (1978) hävdar att det är genom språk och kommunikation som individer lär känna 
varandra men även sig själv. Via kommunikation får eleven mer förståelse och erfarenheter 
som eleven senare kan använda under andra situationer som uppstår. Lindqvist (1999) menar 
att språkets funktion är inte enbart ett verktyg för kommunikation och kunskap utan även ett 
verktyg för människans tänkande. Det är genom språk och kommunikation som individer lär 
känna varandra men även sig själv. Säljö (2000) menar att kommunikation ger även möjlighet 
för oss att dela med sig av sina erfarenheter till andra. Dock behöver inte det nödvändigtvis 
handla om egna direkta upplevda erfarenheter för att individen ska ta lärdom av erfarenheten. 
Det kan även handla om att få ta del av andra människors erfarenheter, Säljö förklarar att man 
kan ta del av andras erfarenheter genom via en berättelse eller få ta till sig andras erfarenheter 
genom att läsa böcker. 

Vygotskij (1978) förklarar att samspel tillsammans med andra har en avgörande roll i 
människans utveckling. Individer lär sig mer om andra även sig själv genom att hantera 
omvärlden. Samspel kan se ut på olika sätt när människan samspelar med varandra. Vygotskij 
ger ett exempel på samspel och uppger att samspel kan ske via olika lekar där barnen får 
utvidga sina sinnen. Ett exempel på det är när barnen leker mamma, pappa och barn genom 
denna lek barnet öva på hur olika relationer kan se ut i den ”verkliga världen”. 

Hur individer samspelar med andra individer har en stor roll i utvecklingen, individer lär sig 
mer om andra individer och sig själva genom att hantera omvärlden. Samspel kan ske till 
exempel genom olika lekar där barnet får utvidga sina sinnen, ett exempel när barnen leker 
mamma, pappa och barn genom denna lek kan barnet öva på hur olika relationer kan se ut i 
den ”verkliga världen” (Vygotskij, 1978). 

 

4.5 Den närmaste proximala utvecklingszonen 
 
Säljö (2017) beskriver att enligt Vygotskij är lärandet ett naturligt tillstånd för människan och 
att lärandet är under ständig utveckling. Ett begrepp som används inom sociokulturella teorin 
är den närmaste proximala utvecklingszonen. När människan behärskar och kan hantera en 
färdighet eller ett begrepp blir följden att människan behärskar nya kunskaper och färdigheter. 
Begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen kan relateras till situationer där 
människor, barn som vuxna interagerar och samspelar med varandra menar Säljö. 

Porat (2011) belyser att kommunikationen mellan pedagog och elev är viktig, en god 
kommunikation mellan pedagog och elev kan utgöra den närmaste proximala 
utvecklingszonen där lärandet sker. Arnér och Tellgren (2006) betonar att det är viktigt att 
pedagogen är en bra förbild för eleven och genom att pedagogen samspelar tillsammans med 
eleven gör lärandet mer meningsfullt.  

Säljö (2000) beskriver att den närmaste proximala utvecklingszonen är enligt Vygotskij den 
zon där individer är extra känsliga för nya intryck som till exempel förklaringar och 
instruktioner. Den lärande är beroende utav stöd av den som är mer kunnig, därefter fäster 
eleven uppmärksamheten på det viktigaste inom lärandet och det leder till att eleven kan gå 
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vidare med sina färdigheter, menar Säljö. Säljö benämner stödet från den kunnige för 
kommunikativa stöttor, den kommunikativa stöttan vägleder genom att tänka och handla 
tillsammans med individen som är i behov av stöttning. Säljö menar att den kommunikativa 
stöttan vägleder individen till nästa utvecklingszonen. När människan får vägledning och stöd 
kan människan reda ut problem som skulle bli svårt på egen hand.  

Jacobsson (2012) menar att den närmaste proximala utvecklingszonen kan människan ta till 
sig nya kunskaper och utveckla sin kompetens genom till exempel att samarbeta med andra. 
Nya kunskaper kan ske via förklaringar, argumentationer och omformuleringar. När elever får 
nya kunskaper bidrar det till ett nytt synsätt och perspektiv på världen. 

 

5. Metod  
 

I denna del redogörs vilka metodval som vi har använt oss av, samt tillvägagångsätt och etiska 
överväganden. Den skola som är aktuell för denna studie är en särgrundskola som ligger i 
södra delen av Sverige. 

 

5.1 Metodval 
 

I denna studie utgår vi ifrån semistrukturerade intervjuer med kvalitativ metodansats. 
Denscombe (2016) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att intervjufrågornas 
ordning kan omstruktureras och undersökaren får en möjlighet att ställa följdfrågor. Valet av 
en kvalitativ metod har gjorts på grund av att vi vill få en djupare förståelse hur pedagoger 
arbetar för att främja inkludering i skolan. Thomsson (2010) beskriver att styrkor i kvalitativ 
metod är att få möjligheten att fånga upp intervjupersonens känslor, tankar, upplevelser och 
beteenden.  

Enligt Byström och Byström (2011) är styrkan i ett kvalitativt upplägg att metoden ger 
utrymme för förändring under studiens gång då forskaren har fått mer förståelse och kunskap 
kring det som har studerats. Thomsson (2010) hävdar att en svaghet som finns i kvalitativa 
metoder är att ord kan tolkas på många olika sätt och risken är att fördomar och förförståelse 
kan komma i vägen och risken finns att resultatet blir missvisande. 

 

5.2 Urval 
	  

Vi har intervjuat pedagoger som arbetar inom grundsärskolan.	  Urvalet i denna studie består 
utav sex stycken pedagoger som arbetar på samma grundsärskola. Pedagogerna i urvalet har 
olika erfarenheter, det var en pedagog som var nyexaminerad och de andra pedagogerna var 
utbildade och har vart yrkesamma inom grundsärskolan i ca 20 – 30 år. Vi valde att inte lägga 
någon vikt på urvalets kön eller ålder endast att det skulle vara pedagoger som är yrkesamma 
på grundsärskolan. 
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Vi fick tag på dessa respondenter genom ett subjektivt urval. Denscombe (2016) beskriver att 
ett subjektivt urval innebär att undersökaren inriktar sig på ett urval som troligtvis ger mest 
värdefull data till studien, respondenter som deltar i studien väljs ut avsiktligt.  Ett subjektivt 
urval var passande för denna studie eftersom vi ville komma i kontakt med pedagoger på 
grundsärskolan. Vi har även använt oss av en grindvakt för att komma i kontakt med urvalet, i 
denna studie så var grindvakten rektorn på grundsärskolan. Bryman (2002) uppger att en 
grindvakt är en person som hjälper forskaren att komma i kontakt med potentiella deltagare.  

Vi kontaktade 3 olika rektorer på tre olika grundsärskolor via mail och presenterade oss, samt 
förklarade vad vår studie handlar om. I samband skickades intervjufrågor (Bilaga 1) och 
missivbrev (2) ut till dem. En rektor fick vi ingen återkoppling ifrån. Den andra rektorn 
återkopplade och uppgav att pedagogerna inte hade någon tid att delta i en intervju. 

 Det var en rektor som återkopplade till oss med kontaktuppgifter till pedagoger som var 
intresserade av att delta i studien för att vi skulle kunna få chans att bestämma tid för intervju 
med pedagogerna. Vi skickade mail till alla de pedagoger som var intresserade att delta i 
studien med intervjufrågor bilaga (1) och missivbrev bilaga (2). Pedagogerna fick själva 
bestämma tid och plats för att genomföra intervjun. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 
	  

Vi skickade mail till alla de respondenter som var intresserade av att delta i studien med 
intervjufrågor (Bilaga 1) och missivbrev (Bilaga 2), skolans rektor tog även del utav 
intervjufrågorna och missivbrevet.  Därefter fick respondenterna själva bestämma tid och 
plats för att genomföra intervjun. Alla intervjuer skedde i grundsärskolans lokaler i ett enskilt 
grupprum. Enligt Thomsson (2010) är det viktigt att intervjun sker i en avslappnad och lugn 
miljö där intervjun kan ske ostört. Respondenterna intervjuades enskilt på grund av att vi ville 
att respondenterna skulle få en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och inte bli 
påverkade av andras svar. För att behålla konfidentialiteten har vi valt att namnge 
respondenterna med andra namn.  

Innan intervjuerna påbörjades förklarade vi de etiska forskningsprinciperna även om 
respondenterna blev informerade om de etiska forskningsprinciperna i våra missivbrev. Vi 
frågade även respondenterna om ett godkännande att spela in intervjun. Vi valde att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden innehöll 8 frågor. Semistrukturerade 
interjuver innebär att ha en intervjuguide att följa men beroende på situation kan 
intervjufrågornas ordning omstruktureras, samt får undersökaren en möjlighet att ställa 
följdfrågor (Denscombe, 2016). Semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att få mer 
utförligt svar från deltagarna på grund av att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor.  Båda 
deltog i varje intervju, vi delade upp att vi genomförde 3 intervjuer var och den andra förde 
anteckningar kring det som respondenten sa under intervjuvens gång. Under intervjun kan det 
vara svårt att både anteckna och föra intervjun samtidigt därför valde vi att dela upp 
uppgifterna. Intervjuerna spelades in med en diktafon för att inte missa viktig information. 
Stukát (2005) tar upp intervjuareffekten och menar att intervjupersonen kan påverka 
respondenterna via tonfall och ansiktsuttryck. Detta var något som vi försökte ta hänsyn till 
genom att försöka att inte påverka respondenterna via tonfall och ansiktsuttryck. Det gjordes 
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på grund utav att respondenternas svar kan bli påverkade under intervjun. Vi försökte vara så 
neutrala som möjligt under intervjuerna för att inte påverka respondenterna på något sätt och 
vi avbröt aldrig respondenterna under samtalsintervjuerna. Vi hade skrivit i missivbrevet att 
intervjuerna skulle ta ca 45 minuter att genomföra, alla intervjuer tog ca 40 minuter att 
genomföra förutom en intervju som blev 28 minuter lång.  

 

5.4 Databearbetning och analys 
	  

För att underlätta bearbetningen av data spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon. 
Bjórndal (2005) tar upp fördelar med att spela in intervjuer och en av dessa fördelar är att de 
finns möjlighet att spela om intervjuerna vid transkriberingen.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är betydelsefullt vem transkribeten är och hur 
materialet transkriberas. Av denna anledning så diskuterade vi tillsammans så att vi skulle 
sammanställa texten på liknande sätt.  

Alla ljudinspelningar transkriberades direkt efter varje intervju och transkriberingarna gjordes 
enskilt. Vi delade upp tre ljudinspelningar för att sedan transkriberas.	  Med hjälp av kodning, 
meningskoncentrering och meningstolkning analyserades den insamlade data. 

 Transkriptionen av ljudinspelningarna genomfördes genom att skriva ner ord för ord med 
talspråk, på samma sätt som respondenterna uttalade sig vid intervjun. Hummanden och 
pauser blev uteslutna i transkriberingen för att vi ansåg att det inte skulle uppfylla någon 
funktion i resultatet eller i analysen. Vi läste transkriberingarna tillsammans för att få en 
helhet och se sammanhanget av alla intervjuer. Vi har antecknat utifrån transkriberingarna för 
att tolka och klargöra det som respondenterna har sagt. Vi använde oss av kodning när vi 
tolkade våra transkriberingar, det som var relevant för studien togs ut ur texten och vi 
granskade texten tillsammans. Nästa steg var att använda oss av meningskoncentrering, Kvale 
och Brinkmann (2009) beskriver att meningskoncentrering innebär att respondenternas 
uttalanden blir mer kortfattat och det centrala i respondenternas uttalanden blir 
uppmärksammade. Vi använde oss av en meningskoncentrering för att få en mer hanterbar 
och strukturerad text utifrån respondenternas svar som ändå besvarar respondenternas 
uttalanden utan djupare tolkning. Efter meningskoncentreringen tolkades texten mer utförligt 
och kritiskt kring dessa meningar från respondenternas uttalanden. 

När vi sammanställde alla intervjuer kunde vi se ett tydligt mönster och vi kategoriserade 
olika teman. Vi sorterade respondenternas svar i olika kategorier och det gjordes för att kunna 
hitta likheter och olikheter mellan svaren som vi fick utifrån våra genomförda intervjuer 
(Kvale, 1997). 

Teman som uppstod under databearbetningen är: definition av begreppet inkludering, 
klassrumsmiljö, kommunikation, hjälpmedel, stöd och kunskap. 

Vi grundar analysen i det sociokulturella perspektivet, perspektivet använder vi för att kunna 
analysera och sortera studiens resultat. De begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet 
som vi kommer att använda att analysera med är: medierande redskap, appropriering, 
kommunikativa stöttor, den närmaste proximala utvecklingzonen. 
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5.5 Tillförlitlighet 
 

Denscombe (2016) förklarar att tillförlitlighet innebär att om intervjuerna skulle genomföras 
vid en annan tidpunkt och av en annan forskare skulle resultatet bli de samma. 

För att öka tillförlitligheten använde vi oss av en diktafon för att spela in intervjuerna för att 
ha möjligheten att kunna avlyssna intervjuerna i repris, för att vi ska ha möjligheten att 
kontrollera om uttalanden från respondenterna har uppfattats rätt. Även om vi har försökt att 
avlyssna intervjuerna ett flertal gånger kan vi inte garantera att vi har tolkat alla respondenters 
uttalande korrekt. Vi har även försökt att undvika att ställa ledande frågor till respondenterna. 
Vi anser att tillförlitligheten stärks även på grund av att en intervjuguide har utformats och vi 
förhöll oss till denna intervjuguide i samtliga intervjuer. En annan bidragande aspekt som 
höjer tillförlitligheten är att den tekniska utrustningen som användes testades innan 
genomförda intervjuer för att säkra kvalitén vid inspelningen. Något som kan dra ner 
tillförlitligheten är att det är svårt att de sociala klimatet som uppstod under intervjuerna kan 
vara svåra att återskapa vid just den tidpunkt som studiens intervjuer ägde rum. 

En annan bidragande faktor som kan stärka tillförlitligheten i denna studie är att resultatet 
baseras och ger exempel från citat utifrån respondenterna har sagt. 

 

5.6  Trovärdighet 
 

Denscombe (2016) förklarar att trovärdigheten innebär att om forskaren har undersökt det 
studien har för avsikt att undersöka. 

För att stärka trovärdigheten har vi anpassat metodvalet efter studiens forskningsfråga och 
syfte. För att öka trovärdigheten har vi försökt att skriva detaljerat alla moment kring 
genomförandet av denna studie.  

Vi har tillsammans granskat våra frågor till respondenterna för att inte lämna utrymme för 
respondenterna ska misstolka frågorna som ställs i intervjuerna. När vi tillsammans utformade 
frågorna kontrollerade vi även kritiskt att frågorna är relevanta för det undersökningen avser 
att undersöka. Via kvalitativa samtalsintervjuer befinner vi oss nära respondenten vilket bidrar 
till en ökad trovärdighet på grund utav av att vi fick möjligheten att reda ut misstolkningar 
kring frågorna som ställs under intervjun på plats. 

Det som drar ner trovärdigheten i denna studie är att respondenterna inte har velat ta del utav 
transkriberingarna som vi har skrivit ut för att säkerställa att vi har uppfattat deras uttalanden 
korrekt. Vi var även måna om att skapa en trivsam stämning för respondenten. Vi försökte 
skapa en trivsam stämning genom att visa intresse för respondenten och småprata lite så att 
respondenten skulle känna sig avslappnad innan intervjun skulle påbörjas. Även om vi 
försökte skapa en stämning som respondenten skulle uppleva som trivsam är detta något som 
vi har svårt att garantera att respondenten upplevde 

5.7  Överförbarhet 
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Denscombe (2016) menar att det är svårt att en kvalitativ undersökning är överförbar på grund 
av att respondenterna är för få för att kunna säga att studiens resultat kan representera ett 
större urval, till exempel hela Sverige. Vi är mycket medvetna om att urvalet är alldeles för 
litet för att kunna säga att överförbarheten är god. Denna studie baseras på sex stycken 
respondenters erfarenheter inom grundsärskolan på grund av att studien baserar på ett fåtal 
pedagoger kan det bli svårt att uppnå samma resultat om studien skulle gjorts om med större 
omfång på urvalet. 

 

5.8  Etiska ställningstaganden 
	  

 Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att etiska problem kan förekomma vid kvalitativa 
samtalsintervjuer och potentiella etiska frågor bör beaktas innan man gör undersökningen. 
Därför har vi varit noggranna med att utforma intervjufrågorna så att de inte ska upplevas 
oetiska. 

I missivbrevet så blev respondenterna informerade om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att 
informationskravet innebär att respondenterna är informerade om studiens syfte. I 
missivbrevet som skickades ut till respondenterna blev de informerade om studiens syfte. 

Vetenskapsrådet (2017) belyser samtyckeskravet som innebär att respondenterna har rätten att 
bestämma själva kring deltagande i studien samt har rätt att avsluta intervjun när som helst 
under studiens gång. Människor får aldrig tvingas till att vara deltagande i en studie. 
Respondenterna måste ha tillräckligt mycket med information kring studiens och dess syfte 
för att kunna ge ett godkännande. I missivbrevet som skickas ut förklaras det att deltagandet 
är frivilligt och specificerat vad som krävs av informanterna. Studiens respondenter har själva 
fått avgöra sin medverkan och vi har även överlåtit till respondenterna att själva välja plats 
och tid för att medverka.  

Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att ingen ska kunna spåra uppgifter 
till respondenterna som deltar i studien och respondenternas uppgifter ska vara skyddade 
(Vetenskapsrådet, 2017). De åtgärder som vi har tagit till i denna studie är att inga namn och 
personuppgifter kommer att tilldelas i studien. Ljudbandsinspelningarna förvarades 
oåtkomligt så att inga obehöriga skulle kunna ta del av ljudbandinspelningarna. 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att nyttjandekravet innebär att all information som samlas 
in under studiens gång ska endast användas till forskningssyfte. Respondenterna har i denna 
studie blivit informerade om att materialet kommer att läsas av lärare på högskolan, 
informationen som samlas in kommer endast att användas till denna uppsats. 
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6. Resultat 
	  

I denna del kommer studiens resultat redovisas som kopplas till studiens syfte och 
frågeställningar. Utifrån svaren från respondenterna kommer resultatet att presenteras utifrån 
olika dessa teman: Inkludering, möblering och placering, kommunikation, relationen mellan 
pedagog och elev, hjälpmedel, stöd och kunskap, planering och reflektion, resurser.  

 

6.1 Definitionen av begreppet inkludering  
	  

Pedagogerna har fått samtalat fritt om begreppet inkludering och de har själva fått definiera 
vad inkludering innebär. Anna menar att inkludering är något som är viktigt att sträva efter i 
skolan och att inkludering är en självklarhet. 

Inkludering är en självklarhet som alla skolor borde ta del av, det är en 
självklarhet att alla elever ska vara inkluderade, inkludering borde inte vara ett 
dilemma att ta upp utan detta borde vara en självklarhet. (Anna) 

Enligt Johan handlar inkludering om att eleverna ska befinna sig i en gemenskap i skolan. 
Eleverna behöver få känna en gemenskap tillsammans med varandra i skolan för att kunna 
lära sig och ta del av skolans undervisning. Johan beskriver att inkludering är en stor del i 
undervisning. Enligt Andreas handlar det också om att utforma sin undervisning där alla 
elever känner att dem är med i en gemenskap oavsett vilka svårigheter eleven har. 

Inkludering det är ju ett poppisbegrepp, och jag anser att det handlar om 
gemenskap. Eleven lär sig ingenting i skolan om det inte finns någon 
gemenskap, inkludering är allt inom undervisning. (Johan) 

Inkludering för mig är att pedagoger använder sig av ett arbetssätt som får 
eleverna att ingå i en gemensam grupp oavsett vilka svårigheter eleven har. 
(Andreas) 

Katrin nämner att skolan har elever ifrån olika kulturer och att alla dessa elever har olika 
förutsättningar. Enligt Katrin så handlar inkluderingen om att ta hänsyn för alla elevers 
olikheter och få alla elevers olika svagheter och styrkor till en gemensam grupp. Hon påpekar 
att få ihop alla elever till en gemensam grupp kan vara en utmanade uppgift. 

Då vi har elever ifrån olika kulturer och som har olika förutsättningar gäller det 
att tillgodose elevens svagheter och styrkor. För mig handlar inkludering också 
om att få ihop det här, alla individer med dessa olikheter, få dessa individer till 
en gemensam grupp. Det är en utmaning i sig. (Katrin) 

Marie och Johan nämner att jobba med inkludering är en viktig del inom undervisningen, 
inkludering handlar även om elevers rättigheter till att få en likvärdig utbildning. Johan menar 
att inkludering handlar även om att ha demokratiskt förhållningssätt i undervisningen. 
Undervisningen ska vara utformad på så sätt att alla elevers röster ska få bli hörda och 
eleverna ska få känna acceptans ifrån skolans personal. 
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När Marie ska definiera begreppet inkludering förklarar hon även att inkludering handlar om 
att tillgodose alla elevers olika behov på följande vis: 

När jag tänker på begreppet inkludering handlar det om att se eleven och 
tillgodose elevens särskilda behov. Vi som personal får tillämpa undervisningen 
som alla elever får vara en del utav. (Marie) 

För Marie handlar inkludering om att vara uppmärksam på alla elever i undervisningen och att 
ta hänsyn till alla elevers särskilda behov. Det handlar om att utforma undervisningen på ett 
sådant sätt där alla elever får möjlighet att delta i undervisning. 

 

6.2 Klassrumsmiljö 
 

Möbleringen i klassrummet är viktigt för Anna för att inkludera elever i sin undervisning. Hon 
menar att anpassningar sker efter varje enskild individ, det bidrar till att möbleringen kan se 
olika ut från dag till dag i skolan. Anna nämner att möbleringen i klassrummet kan skapa 
olika störningsmoment för eleverna och då sker det olika anpassningar för skolans elever. 

Mitt klassrum kan se olika ut från dag till dag, det är så att vi helt enkelt 
anpassar oss till våra elevers behov men även begräsningar. Det gäller som 
pedagog att hela tiden att anpassa klassrumsmiljön för varje enskild elev. Det 
kanske är så att en elev stör sig på lådor som står i klassrummet då kanske vi 
inte kan ha kvar lådor i klassrummet och får ställa lådorna i ett annat rum. 
(Anna) 

Något som alla pedagoger nämner är att klimatet i klassrummet är en avgörande del för att 
alla elever ska känna sig inkluderade. Sara, Andreas och Johan nämner i intervjuerna att 
placering i klassrummet är betydelsefull för att kunna inkludera elever i undervisningen. 
Johan uppger att pedagogerna har skapat en gemensam samlingsplats där alla har varsina 
sittplatser i klassrummet där alla elever får en chans att mötas och se varandra. Vid 
samlingsplatsen i klassrummet får eleverna en möjlighet att få stöd och hjälp utav en pedagog 
när eleven behöver hjälp med sina uppgifter. 

Jag tycker att det är viktigt att eleverna har ett bord eller en plats att samlas vid i 
klassrummet. Vi har gemensamma sittplatser i klassrummet där kan man sitta 
tillsammans, och få en hjälp av en vuxen med uppgifter som elever behöver 
hjälp med. (Johan) 

Enligt Sara och Andreas är elevens placering i klassrummet betydelsefullt för att inkludera 
elever i undervisningen. Sara menar att det är viktigt för eleven att sitta bredvid en 
klasskamrat så att eleverna kan stimulera och hjälpa varandra vid lärandet i klassrummet. Sara 
berättar att hon försöker utforma sin klassrumsmiljö där samspel ska vara lättillgängligt bland 
eleverna. 

För Sara är elevers olika behov viktigt att uppmärksamma på grund av att alla elever lär sig 
olika. Vissa elever är i behov av en lugn miljö och få sitta mer avskilt i klassrummet, medan 
andra elever fungerar bättre att bli placerad i grupper tillsammans med andra elever. 
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Vissa elever behöver få lugn och ro och sitta lite mer avskilt i klassrummet 
eftersom vissa elever har svårt att koncentrera sig när andra elever går förbi. 
Andra elever lär sig bättre att sitta i grupper. Det gäller för oss pedagoger att 
fånga upp alla elevers olikheter för att lära sig. (Sara) 

 

6.3 Kommunikation  
 

För Andreas är kommunikation mellan elev och pedagog viktig men även kommunikation 
bland eleverna. Han menar att musiken är ett sätt att kommunicera med varandra, 
kommunikationen kan ske via talspråk men även kroppsspråk. Musiken får eleverna att bli 
inkluderade och känna sig delaktiga i skolans undervisning.  Det framkom i intervjun att 
kommunikationen är även en viktig del för relationen mellan elever och pedagoger. 

Det är viktigt med kommunikation mellan alla elever och även kommunikation 
mellan elev och lärare. Musik ger en möjlighet att kommunicera med varandra 
via det talande språket och ibland använder vi oss utav kroppsspråket. Musik är 
en stor del av den inkluderande undervisningen där alla elever får vara med och 
vara delaktiga. (Andreas) 

Enligt Anna utformar hon en undervisning där elever får kommunicera med varandra. 
Kommunikation uppstår med hjälp av att utforma olika lekar och samarbetsövningar. När 
elever får samarbeta måste de kommunicera tillsammans med varandra även ta hjälp utav 
varandra. Anna berättar även att vissa elever kan ha svårt att samspela med varandra och då 
får hon agera som stöd och hjälpa eleverna att kommunicera med varandra. 

Jag brukar forma min undervisning där elever får göra samarbetsövningar och 
lekar tillsammans. När elever får samarbeta så ger det en möjlighet för eleverna 
att kommunicera med varandra och även hjälpa varandra. Vissa elever kan ha 
svårt med samspelet och behöver få stöd med att kommunicera. Det finns 
situationer där man som pedagog får komma in och hjälpa eleverna med 
kommunikationen. (Anna) 

Marie nämner även att klasskamraterna kan vara stöd för varandra, hon menar att ibland kan 
eleverna anförtro sig åt de vuxna för att få stöd men i själva verket kan det vara så att elever 
kan stödja och stötta varandra i lärandet utan någon vuxen. Att vara med i en grupp och att 
alla kan stödja varandra är en förutsättning för att bli en inkluderande grupp. I undervisningen 
formar Marie en undervisning där alla elever kommer i kontakt med varandra och får vara 
med och delta. Hon betonar att det leder till att elever kan betrakta hur de andra elever gör och 
börja agera på samma sätt som andra elever, det resulterar till att elever motiverar varandra 
och genom motivationen så får eleven lärdom utav varandra. 

Ibland förlitar sig eleverna på de vuxna men i själva verket kan deras 
klasskamrater vara stöd för varandra. Att elever kan iaktta varandra och härma, 
det leder till att de motiverar varandra och lär sig på det sättet. För vår del är 
inkludering otroligt viktigt och att man aktivt arbetar för det. (Marie) 
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Enligt Andreas är det viktigt att det skapas en relation mellan eleven och pedagogen. Han 
menar att när han har en god relation till sina elever stärker det hans förståelse vad eleven vill 
uttrycka. Andreas berättar att när han kan tolka eleven leder till att han kan utforma en mer 
individanpassad undervisning för eleven.  

Relation mellan elev och pedagog är ju superviktig, därför att jag som pedagog 
måste kunna tyda och tolka eleven när eleven behöver hjälp. När jag har 
förståelse för eleven jag jobbar med kan jag anpassa min undervisning bättre till 
just den särskilda eleven. (Andreas) 

 

6.4 Hjälpmedel 
 

Det framkommer att pedagogerna använder sig av olika typer av hjälpmedel för att tillgodose 
elevers olika behov i undervisningen. Marie menar att hon försöker ta tillvara på elevens 
intresse och arbeta utifrån elevens intresse för att inkludera eleven. Vissa elever finner det 
intressant att tolka olika ordbilder med olika typer av färger. Färgerna som används på dessa 
ordbilder är länkade till olika ord som hjälper eleven att lära sig ordens innebörd. 

Jag försöker fånga upp elevens intresse för att skapa en inkluderande 
undervisning. Vissa elever gillar att tolka olika bilder, så kallade ordbilder med 
färgstöd. Olika färger är kopplade till olika ord och på så sätt lär eleven sig vad 
vissa ord innebär. (Marie) 

Sara berättar att hon använder sig av hjälpmedel i sin undervisning. Alla elever har olika 
inlärningstekniker, vissa elever lär sig med hjälp av att lyssna under undervisningen medan 
andra elever tar hjälp av att läsa böcker. Sara menar att hon skapar en inkluderande 
undervisning genom att visa upp bilder som rör undervisningens ämne. Dessa bilder som Sara 
visar eleverna ska hjälpa eleven att få ett visuellt stöd. 

Det gäller för mig att tänka på att alla elever lär sig på olika sätt, några lär sig 
genom att lyssna och andra elever lär sig när de får läsa. Men jag försöker alltid 
ha med en bild om det som jag talar om i min undervisning så att eleven finner 
ett visuellt stöd. (Sara) 

Det framkommer att skolan inte alltid har råd att köpa in hjälpmedel till undervisningen. 
Enligt Johan är ekonomin ett hinder att skolan inte har råd med att köpa in material som ska 
underlätta undervisningen för eleverna. Han tar upp ett exempel och berättar att pedagogerna 
vill köpa in Ipads som ska användas som stöd i undervisning för skolans elever men dock 
hade inte skolan råd med fler Ipads än bara en, Johan förklarar att det är endast en Ipad som 
ska räcka till för alla elever. 

 Vi har till exempel önskat att elever ska få jobba med mer Ipads. Att alla elever 
ska få tillgång till att jobba med en Ipad, men det har vi inte pengar till. Vi har 
en Ipad som alla elever måste dela på. Det är väl de man känner att pengarna 
inte räcker till och då blir man begränsad ekonomiskt. (Johan) 

Katrin har en annan syn på resurser och menar att hon tar till vara på de resurser som finns 
tillgängliga i skolan. Hon menar om skolan är ekonomisk begränsad så skapar hon eget 
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material till sin undervisning. När hon formar eget material till undervisningen så utgår hon 
alltid ifrån utgångspunkten vad det är som eleven ska få ta lärdom utav, hon utgår även utifrån 
elevernas intressen och elevernas förmågor. Det är pedagogens attityd och inställning som är 
en del av inkluderingsskapandet i undervisningen och Katrin menar att det finns möjligheter 
att skapa en inkluderande undervisning och det gäller för pedagogen att ta tillvara på de 
resurser som finns. 

Jag tillhör den här lilla skaran som inte tycker att man ska sitta och gapa efter 
mer resurser och pengar, utan jag tycker det är pedagogens uppgift att ta vara på 
de resurser som finns. Och nu är det ju snåla tider du vet att vi inte får köpa 
någonting, ja nej då får det väl vara så och här är det så att vi ofta gör vårt eget 
material. där jag själv gör materialet och tänker till vad vill jag att eleven ska 
lära sig?  Sen får man utgå från intresseområden och förmågor och göra 
materialen så det mesta är handgjort här. Att skapa inkludering ligger i 
pedagogens attityd och inställning. Jag har möjligheter men det gäller bara att se 
dessa möjligheter. (Katrin) 

 

6.5 Stöd och kunskap  
 

Enligt Sara och Katrin utvecklas inkluderingsarbetet när personalstyrkan ger stöd och råd till 
varandra. Katrin menar att skolans personalstyrka arbetar ständigt för att utveckla 
inkluderingsarbetet. Sara och Katrin berättar att personal samtalar med varandra och genom 
att diskutera får pedagogerna nya perspektiv till deras inkluderingsarbete. Katrin uppger att 
personalen får erbjudanden att gå på kurser och utbildningar för att utveckla deras 
inkluderingsarbete och hitta nya perspektiv. 

För att kunna utvecklas med inkluderingsarbetet menar Andreas att det är viktigt att diskutera 
pedagoger emellan men även att finna tid över till reflektion tillsammans med de andra i 
personalstyrkan. 

För att kunna gå framåt i processen med att inkludera elever är det viktigt med 
att få tid för att diskutera mellan oss pedagoger och få tid över till att reflektera 
med varandra. Vi diskuterar om varje enskild elev och vilka åtgärder som 
behövs tas med i undervisningen. (Andreas) 

För Marie är det en förutsättning att ha kunskap om elevers olika diagnoser för att skapa en 
inkluderande undervisning. Hon menar att när pedagogen har kunskap om elevens diagnos 
kan pedagogen förutse vilka svårigheter som kan uppstå vid undervisning hos eleven, även se 
vilka åtgärder eleven är i behov utav. På så sätt kan pedagogen utforma en undervisning som 
är anpassad just för den enskilda eleven menar Marie.  

Att ha kunskap om olika diagnoser är en bra förutsättning för att kunna se vad 
eleven behöver för stöd och vilka svårigheter som kan uppstå vid lärandet. På så 
sätt kan jag forma min undervisning till en mer individanpassad nivå hos eleven. 
(Marie) 
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 6.6 Brist på stöd 
 

Enligt Sara och Andreas kan tiden för att planera undervisningen utgöra hinder för att skapa 
en undervisning som är inkluderande. Sara menar att som pedagog måste undervisningen 
planeras i en nivå som kompletterar elevens förmåga och att anpassa alla uppgifter till varje 
enskild elev är något som är tidskrävande. Hon berättar vidare att det kan uppstå situationer 
där det förekommer tidsbrist för planering av undervisning. Det finns en nackdel menar Sara 
och det är att elever som har stort behov av extra stöd kan hamna i kläm.  

Det kan vara svårt att planera både uppgifter och undervisning där alla elever 
ska få stöd och en anpassad undervisning. Alla elever har olika förmågor och det 
gäller att anpassa sig som pedagog och detta är något som kräver otroligt mycket 
tid. För att det tar så mycket tid för mig att planera min undervisning så räcker 
inte tiden alltid till och det är ofta elever som är i behov av stöd som fallerar 
undan. (Sara) 

Andreas nämner att han upplever att tiden inte räcker till för reflektion av sin undervisning. 
Han menar att det finns tidspress att utforma och förberedda sina lektioner som ska vara 
anpassad efter alla elever som befinner sig i klassen. För att kunna utveckla utformandet av en 
inkluderande undervisning behövs det tid för att reflektera vilka åtgärder som är bäst 
tillämpade för en inkluderande undervisning. 

Jag tycker inte att tiden finns för att reflektera hur undervisning går, vad som fungerar bra och 
inte. Jag anser att man behöver reflektera för att kunna gå vidare mot en inkluderande 
undervisning. Vi har väldigt ont om tid för att förberedda våra lektioner. (Andreas) 

 

7. Analys av resultat 
 

I denna del kommer studiens resultat att redovisas och analyseras tillsammans med det 
sociokulturella perspektivet. De begrepp som vi kommer att analysera med är: medierande 
redskap, appropriering och den närmaste proximala utvecklingszonen.  

 

7.1 Gemenskap 
 

Säljö (2000) menar att människan utvecklar sitt lärande genom att samspela tillsammans med 
andra. I resultatet framkommer det att inkludering handlar om gemenskap, om eleven befinner 
sig i ett samspel med andra kan eleven ta del utav undervisningen. När elever befinner sig i en 
gemenskap och får samspela med andra elever kan elever ta del utav lärandet. 

Resultatet visar att inkludering handlar även om att få ihop alla elevers olikheter med deras 
svagheter och styrkor ska de bli en gemensam grupp. Det relateras till det sociokulturella 
perspektivet, Säljö (2000) menar att människan lär sig igenom interaktion tillsammans med 
andra. Inkludering handlar om att eleven får ingå i en gemenskap tillsammans med andra 
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oavsett vilka svårigheter eleven har. När eleven befinner sig i en gemenskap med andra så 
sker det sociala handlingar som leder till att elever skapar sociala relationer till varandra. 

Det framkommer i resultatet att pedagogerna samtalar med varandra för att utveckla sitt 
inkluderingsarbete och det hjälper dem att få nya perspektiv för att kunna utveckla 
inkluderingsarbetet. Det relateras till de yttre talet, Säljö (2010) beskriver att när 
kommunikation sker tillsammans med en eller flera så kallas det för de yttre talet. Säljö menar 
att tänkandet är något som sker i samspel med andra och tänkandet är en social process. 

Kommunikationen som pedagogerna skapar kan ses som de yttre talet. Säljö (2010) menar att 
när kommunikation sker tillsammans med en eller flera så kallas det för de yttre talet. Säljö 
beskriver att tänkandet är något som sker i samspel med andra och tänkandet är en social 
process. Pedagoger samtalar och tänker tillsammans i en grupp och det kan skapa nya 
perspektiv hos dem som kan resultera till att inkluderingsarbetet utvecklas. 

När pedagogerna samtalar med varandra och stödjer varandra kan det relateras till den 
närmaste proximala utvecklingszonen. Säljö (2017) förklarar att när människan kan hantera 
en färdighet blir följden att människan behärskar nya kunskaper. Pedagogerna stöttar och 
stödjer varandra och det leder till att de kan få till sig nya kunskaper och färdigheter som de 
inte hade fått på egen hand. Det framkommer i resultatet att pedagoger stödjer varandra i 
arbetet och genom detta skulle det gå att mena att pedagogerna kommer vidare till nästa 
utvecklingszon. 

Säljö (2017) beskriver att den närmaste proximala utvecklingszonen är det avstånd vad en 
människa klarar av på egen hand och det som en människa klarar av med stöttning ifrån 
omgivningen. Från ett sociokulturellt perspektiv kan vi se meningsfullheten av att pedagoger 
stöttar elever med kommunikationen när komplikationer uppstår vid kommuniceringen bland 
andra elever. Pedagogerna stöttar eleven med kommunikationen som eleven inte hade klarat 
av på egen hand och därmed får stöd av pedagogen som blir den kommunikativa stöttan. Säljö 
(2000) förklarar att den kommunikativa stöttan är den som är kunnig och vägleder den mindre 
kunnige genom att tänka och handla tillsammans med individen som är i behov av stöttning. 

Resultatet visar det att relationen mellan pedagog och elev är viktig, genom att ha en god 
relation till eleven kan pedagogen utforma en mer individanpassad undervisning. Porat (2011) 
lyfter fram att kommunikationen mellan elev och pedagog är viktig och kan fullgöra den 
närmaste utvecklingszonen där lärandet sker. När pedagogen har en god relation till eleven 
kan pedagogen stödja och stötta eleven och utveckla lärandet hos eleven. 

 

7.2  Resurser  
	  

Säljö (2017) menar att appropriering innebär att människan blir bekant med kulturella 
redskap. Resultatet visar att pedagogerna får gå på utbildning och där bekantar dem sig med 
nya färdigheter och kunskaper som de kan ta nytta av i andra situationer och tillämpa det i 
undervisningen. Appropriering kan även relateras till när pedagogerna diskuterar med 
varandra och rådfrågar och delar med sig av sina erfarenheter. Pedagogerna blir bekanta med 
nya kunskaper i samtal med kollegorna och lär sig hantera nya situationer. Säljö (2000) menar 
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att språket kan ge möjlighet för oss människor att dela och byta erfarenheter och kunskaper 
med varandra.  

I resultatet framkommer det om att pedagoger tar hjälp av bilder i undervisningen så att 
eleven kan finna ett visuellt stöd kring det som undervisas om. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv relateras det till att elever finner stöd i det visuella stödet. Säljö (2000) betonar att 
bild och text ökar begripligheten och ger ett visuellt stöd för människan vad vi talar om. 
Pedagogerna använder sig av bilder i som undervisningsmaterial och det ska hjälpa eleven till 
att få en större förståelse vad pedagogen försöker förmedla till eleven. 

I resultatet kan det relateras till att pedagogerna använder sig av medierade redskap i 
undervisningen. Säljö (2000) beskriver att det finns två olika medierande redskap, de 
materiella redskapen och de språkliga redskapen. I resultatet framkommer det att pedagogerna 
använder sig av Ipads och böcker och bilder som kan kopplas till det materiella redskapet. 
Resultatet visar även på att musik var ett ämne där pedagogerna använde sig av talspråk det 
kopplas till det sociokulturella begreppet språkligt redskap. Säljö (2017) beskriver att med 
hjälp av språkliga redskap kan människan uttrycka sig och kommunicera, både pedagogerna 
och eleverna sjunger tillsammans och kommunicerar via talspråket genom att sjunga. När 
pedagoger använder sig av kroppsspråket i musiken kan det kopplas till det sociokulturella 
perspektivet. Pedagoger använder sig av gester och mimik i samband med sången. Säljö 
(2017) menar att kommunikation kan förmedlas via olika teckensystem såsom mimik eller 
gestik eller kroppshållning.  

 

8. Resultatdiskussion	  

I denna del kommer studiens resultat och analys kopplas till tidigare forskning. 

Studiens syfte är att beskriva pedagogers arbete för att skapa en inkluderande undervisning. 
Genom vårt resultat och analys har syftet belysts. I resultatet framkommer det att pedagogerna 
skapar en inkluderande undervisning genom att utforma olika lekar och samarbetsövningar. 
Både Säljö (2017) och Allodi (2010) menar att den sociala gemenskapen är viktig för att 
eleven ska lära sig och bli delaktig i undervisningen. Vårt resultat visar även att pedagoger 
behöver stödja elever i sociala sammanhang när elever har svårt att samspela med varandra. 
Det relateras till Göransson (2007) som beskriver i sin tidigare forskning att pedagoger 
behöver agera som stöd till elever i sociala sammanhang för att elever ska känna sig 
inkluderade. Det framkommer även i resultatet att pedagogerna använder sig av ämnet musik i 
den inkluderande undervisningen, musiken hjälper elever att kommunicera med varandra. 
SPSM (2014) beskriver att alla elever ska få en möjlighet att känna att aktiviteter som sker 
ska vara tillgängliga för alla elever. Vi tolkar att musiken bidrar till en möjlighet att elever ska 
få vara med och delta i skolans undervisning.  

Persson (2005) och Skolverket (2011) menar att skolan ska vara en verksamhet där alla elever 
kan känna sig delaktiga och skolan ska tillgodose alla elevers behov i undervisningen. Detta 
samstämmer med vårt resultat som visar på att pedagogerna arbetar på ett sådant sätt där de 
tar hänsyn till elevers olika behov i undervisningen så att alla elever kan vara med och delta. 
Skolverket (2011) menar att skolan har ett ansvar för de elever som har svårigheter och att 
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undervisningen bör utformas efter vilka förutsättningar och behov eleven har. Studiens 
resultat visar att pedagoger arbetar med att utforma både undervisning och klassrumsmiljön 
på ett sådant sätt där alla elever kan bli inkluderade. Enligt Tarr m.fl. (2012) samt Fidan, 
Chian och Özbey (2014) bör skolans lokaler vara anpassade för eleverna så att alla elever på 
skolan ska kunna visats i samma lokaler. Det relaterar vi till studiens resultat som visar på att 
pedagogerna får anpassa sin klassrumsmiljö olika beroende på vilka störningsmoment som 
kan uppstå för eleverna i klassrummet.  

 

Hur tolkar pedagoger begreppet inkludering? 

 

En utav studiens frågeställningar är ” hur tolkar pedagoger begreppet inkludering” och 
Göransson (2007) och samtliga pedagoger är samstämda med att elever måste befinna sig i ett 
socialt sammanhang för att bli inkluderade. I resultatet framkommer det att inkludering 
handlar om att ta hänsyn till alla elevers olikheter, Nilholm (2007) beskriver att 
inkluderingens innebörd är att tillgodose alla elevers olika behov och inte fokusera på elevers 
brister. SPSM (2014) menar att genom strategier och stödstrukturer ska elevers olika behov 
tillgodoses. Resultatet visar att inkludering handlar även om att personalen ska utforma en 
undervisning där alla elever kan få vara delaktiga. SPSM (2014) menar att skolmiljön ska vara 
anpassad efter varje enskild elevs behov. 

I resultatet framgick det även att inkludering handlar om demokrati, alla elevers röster ska bli 
hörda och eleverna ska få känna acceptans ifrån skolans personal. Nilholm och Göransson 
(2011) uppger att det är viktigt med demokratiskt förhållningsätt i skolan och att elevens 
sociala delaktighet är avgörande för att eleven ska känna sig inkluderad. När eleven får ha 
inflytande och få sin röst hörd kan det relateras till att eleven blir socialt delaktig.  

Skolverket (2011) menar att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning, detta kan sägas 
vara samstämmigt med vår studies resultat där det framkommer att inkludering handlar om att 
elever har rätt till att få en likvärdig utbildning. 

 

Vilka möjligheter och hinder uppstår kring skapandet av en inkluderande undervisning? 

 

En utav studiens frågeställningar är ”vilka möjligheter och hinder uppstår kring skapandet av 
en inkluderande undervisning” och i resultatet visar att det är en möjlighet att ha kunskap om 
elevers olika diagnoser. När pedagogen har kunskap om elevers olika diagnoser kan 
pedagogen förutse vilka svårigheter som kan uppstå i undervisningen även se vilka åtgärder 
eleven är i behov utav. Det relateras till Nilholm (2006) som beskriver att när pedagogen har 
kunskap om elevens diagnos har pedagogen större förutsättningar att forma en undervisning 
som är anpassad efter elevens särskilda behov. 

En annan möjlighet till en inkluderande undervisning som framgick i resultatet är att 
pedagoger arbetar för att skapa goda relationer till sina elever. När pedagoger har goda 
relationer till sina elever kan de tyda och tolka eleven bättre, på så vis kan pedagogen förstå 
vad eleven vill uttrycka. Allodi (2010) understryker att en god relation mellan pedagog och 
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elev kan vara en bidragande faktor för att skapa en inkluderande undervisning. Vi tolkar 
utifrån resultatet att god relation mellan pedagog och elev kan bidra till en större förståelse för 
elevens behov och därefter kan pedagogen utforma en mer individanpassad undervisning.  

En annan möjlighet till att skapa en inkluderande undervisning som visas i vårt resultat är att 
pedagogen försöker ta tillvara på elevens intresse och arbeta utifrån elevens intresse. I tidigare 
forskning så visar Dyson, Howes och Robert (2002) att när pedagoger är engagerade i 
eleverna skapas det en känsla av en delaktighet hos eleven. Vi tolkar det som att när 
pedagogen låter eleven ha inflytande kring undervisningen kan det leda till att eleven blir 
delaktig och därmed blir eleven inkluderad i undervisningen. 

Resultatet visar även på att kommunikation mellan pedagoger kan leda till en möjlighet till en 
inkluderande undervisning, pedagoger delar med sig av sina kunskaper och därmed får de nya 
kunskaper som kan hjälpa utvecklingen av inkludering. Sautner (2008) menar att det är viktigt 
att pedagoger tar hjälp av varandra och det kan leda till en inkluderande skolmiljö. Vidare 
beskriver Säljö (2000) att via kommunikation skapas det möjligheter att dela med sig av sina 
erfarenheter. Vi tolkar det som att kommunikationen kan främja en inkluderande 
undervisning. 

Vårt resultat visar att det som skapar hinder för att skapa en inkluderande undervisning är tid, 
tiden räcker inte till för att pedagogen ska kunna utforma undervisningen så att 
undervisningen tar hänsyn till varje enskild elev. Det som framkommer i resultatet är att tid 
behövs för att pedagogen ska kunna utforma uppgifter som blir anpassade till varje enskild 
elev, när tid inte räcker till kan vissa elever hamna i kläm. I vår studie framkommer det 
reflektion kring utformandet av undervisningen, det kan vara en hindrade faktor för att 
pedagogen inte hinner utvärdera undervisningens kvalité. Vi har gjort en överblick i tidigare 
forskning kring inkluderande undervisning, dock har vi inte funnit någon tidigare forskning 
som tar upp att tiden kan vara en faktor som skapar hinder för att skapa en inkluderande 
undervisning. 
 
 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) anser att kunskap om tillgänglighet behövs hos 
pedagogerna för att lärandemiljön ska bli likvärdig för alla elever på skolan. I resultatet 
framkommer det att pedagogerna får tillfällen att gå på utbildningar och kurser för att 
utveckla inkluderingsarbetet. Michelle Pearce (2009) tar upp att det är viktigt med att 
pedagoger får utbildning, utbildade pedagoger kan tillgodose elevers behov i en större 
utsträckning. Men frågan är om pedagogerna i verksamheten får den tid som behövs för att 
kunna planera och utforma undervisningen på ett sätt där alla elever kan bli inkluderade. I 
resultatet framkommer det planeringen kan utgöra hinder för att pedagoger ska kunna skapa 
en inkluderande undervisning, det kan uppstå situationer där tiden inte är tillräcklig för att 
pedagogen ska hinna utforma enskilda och anpassade uppgifter och undervisning till skolans 
elever.  
	  
I resultatet framkommer det även att en annan bidragande faktor som skapar hinder för 
pedagogen ska utforma en inkluderande undervisning är att skolans ekonomi är begränsad. 
När skolan är ekonomiskt begränsad så kan inte pedagogen köpa in material som behövs för 
att tillgodose elevers olika behov. SPSM (2014) menar att en tillgänglig undervisning handlar 
om att elever ska känna sig delaktiga i undervisningen och genom stödstrukturer som är 
pedagogiska ska elevers olika behov tillgodoses. Vi tolkar att elever kan hamna i kläm och 
deras behov kan hamna i bakgrunden när skolan inte kan köpa in undervisningsmaterial som 
elever är i behov utav. 
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Vi har fått en djupare inblick kring hur pedagogerna jobbar på grundsärskolan för att 
inkludera eleverna i undervisning. Detta resultat kan användas för att utveckla 
inkluderingsarbetet på grundsärskolan. Resultatet har synliggjort de brister och möjligheter 
som finns inom grundsärskolan, detta kan yrkesamma pedagoger ta del utav och se över hur 
dessa hinder kan bemästras. 
 

9. Metoddiskussion 
	  

Vi valde att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer i denna studie. Vi valde en kvalitativ 
metod på grund av att vi ville fånga upp respondenternas förståelse kring studiens valda ämne 
och möjligheten till att ställa följdfrågor frågor till respondenterna. Enligt vår mening har en 
kvalitativ metodansats skapat möjligheter till att få möta och ta del av sex pedagogers tankar 
om en inkluderande undervisning. En kvantitativ metod var inte relevant för denna studie då 
kvantitativa metoder behandlar statistiska analyser och beräkningar (Wahlgren, 2012). I en 
kvantitativ undersökning har undersökaren inte någon möjlighet att be deltagarna i studien om 
utförligare svar eller en möjlighet att förtydliga frågor som ställs till deltagarna. Vi ville ha en 
möjlighet att förtydliga frågor om respondenterna skulle uppleva frågorna som ställs oklara 
och sedan ha en möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenterna. Thomsson (2010) 
betonar att svagheten i kvalitativa samtalsintervjuer är att ord kan tolkas på många olika sätt, 
fördomar och förförståelse kan komma i vägen och resultatet kan bli missvisande. Av denna 
anledning var det bra att vi båda var med på varje intervju och tog del av varandras 
transkriberingar för att minska risken av misstolkningar. 

Vi valde att ha med pedagoger i urvalet eftersom det är deras arbete mot en inkluderande 
undervisning som vi var intresserade av att undersöka. Den pedagogiska relevansen i studien 
är att vi ville föra fram pedagogers arbete kring hur de inkluderar elever i undervisningen. 
Fenomenet är hur pedagoger involverar elever i deras lärande men fältet för denna studie är på 
grundsärskolan. 

Innan vi fick komma i kontakt med pedagoger så var det svårt för oss att få tag på pedagoger 
som jobbade i grundsärskolan, det var många pedagoger som återkopplade men dock fick 
avböja på grund av tidsbrist. Detta skapade hinder för oss på grund av att mycket tid ägnades 
åt att hitta pedagoger som var tillgängliga och ville delta i studien. På grund av att det var 
svårt att komma i kontakt med pedagoger som ville delta i studien är urvalet begränsad i 
denna studie som består utav 6 pedagoger. Vi är måna om att ha utökat urvalet till vår studie 
skulle studiens underlag bli bredare. 

I efterhand så tyckte vi att samtalsintervjuer var passande för denna studie men dock hade vi 
kunnat kombinera med at utföra observationer och samtalsintervjuer. Vi tror att vi skulle 
kunna få en ännu djupare och bredare inblick i pedagogernas arbete mot inkluderande 
undervisning genom att tillägga observationer på skolan. Av etiska skäl kan 
observationsstudier vara mer krävande på grund av att få tid till att få godkännande ifrån 
vårdnadshavare att de minderåriga får vara delaktiga i studien.   

 Eftersom att vi ville skapa lugn och ro under intervjuerna så valde vi enskilda grupprum där 
intervjuerna tog plats. Dock var det en intervju där vi upplevde störningsmoment där en elev 
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kom in i grupprummet och en lärare, detta medförde brist på koncentration hos respondenten 
även hos intervjuaren. Att störningsmomntet kan ha påverkat respondentens svar är något som 
vi har svårt att garantera. Vi ville att intervjuerna skulle ta plats där vi kunde sitta enskilt, vi 
fick tillgång till grupprum som var avlägsna från de andra på skolan. Dock var det en intervju 
där vi upplevde störningsmoment där en elev kom in i grupprummet. När eleven kom in 
grupprummet ansåg vi att det medförde brist på koncentration hos respondenten även hos 
intervjuaren. Överlag har vårt samarbete fungerat bra i denna studie på grund av att vi delade 
upp uppgifter sinsemellan och vi hade en god kommunikation när svårigheter uppstod. 
Svårigheter som uppstod var att vi ville formulera oss olika i uppsatsens text. Vi löste 
svårigheten genom att korrigera texter tillsammans och det gav oss nya idéer till varandra och 
det bidrog till att vi kunde se saker från nya perspektiv kring textformuleringen. 

	  

10. Förslag på vidare forskning 

Vi skulle finna det intressant att forska vidare i detta ämne och se hur pedagoger jobbar på 
grundskolan. En annan tanke hos oss är att det vore spännande att se en observations studie 
kring detta ämne. En observations studie skulle kunna bidra med en fördjupning om hur 
pedagoger inkluderar och arbetar med eleverna i verksamheten eftersom undersökaren får se 
hur pedagogen arbetar på ett praktiskt sätt. 
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 Bilaga 1 intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Öppningsfrågor 

Kan du berätta lite om dina erfarenheter som pedagog? 

Vad innebär inkludering för dig? 

Inkludering i klassrumsmiljö 

Hur formar du som pedagog klassrumsmiljön för att inkludera elever? 

 

Inkludering i undervisningen 

På vilket sätt jobbar du för att inkludera dina elever i din undervisning? 

Vilka möjligheter samt hinder har du som pedagog för att skapa inkludering i undervisningen? 

Enligt dig hur viktig är inkludering i undervisningen? 

Hur arbetar du som pedagog för att utveckla inkludering för elever? 

Innan vi avslutar intervjun är det något du vill tillägga?   
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  Bilaga 2 missivbrev 
 

 

 

   

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som arbetar med ett examensarbete inom 
pedagogik. Det vi vill ta reda på är hur pedagoger inkluderar elever i undervisningen. 

Vi vänder oss till dig som pedagog, för att få ta del av dina erfarenheter. 

 

Vi är två personer som håller i intervjun och det kommer att pågå ca 45 minuter. Ditt 
deltagande i denna studie kommer att vara frivilligt. Din medverkan är anonym och 
undersökningen används endast i studiesyfte. Du kan maila eller ringa oss för att bestämma 
tid och plats för en intervju.  

 

Tack på förhand! 

Vi ser fram emot att ta del av dina erfarenheter. 

Har du frågor angående intervjun eller vårt examensarbete får du gärna kontakta oss på mail 
eller telefon. 

 

 

 

Emma Lundvall                                                                         Laura Aziz 

Ell15004@student.mdh.se                                                         Laz09001@student.mdh.se 

0733661172                                                                                0707828765 

 

Handledare: Karin Andersson 

Karin.Andersson@mdh.se 
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