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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen handlar om olika personalgruppers arbete i skolan i ett inkluderande 

perspektiv. Inkludering är ett i skolan allmänt använt begrepp, men vad det egentligen innebär 

och hur inkluderingen ska gå till, har ingen gemensam tolkning i svensk skola. Uppsatsens syfte 

är att titta på hur olika personalgrupper i skolan arbetar för att göra den pedagogiska, den sociala 

och den fysiska miljön tillgänglig för alla elever. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger 

på intervjuer med semistrukturerade frågeställningar. Analysen av intervjumaterialet gjordes i 

följande steg: koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning. Resultatet visar att det inte 

finns något medvetet inkluderingsarbete på skolorna, men att personalen arbetar och planerar för 

att skapa en verksamhet som ska passa så många elever som möjligt. Personalen var överens om 

att den enskilt viktigaste faktorn i en fungerande verksamhet är relationen mellan vuxna och 

barn.  

Nyckelord: bemötande, inkludering, relationer, social miljö, struktur, pedagogisk miljö, 

planering och värdegrund,   
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Förord 

Tack till alla er som tagit er tid att hjälpa mig att färdigställa detta arbete! Ni är många som 

stöttat mig och hjälpt mig genom diskussioner som tvingat mig att tänka vidare, större och 

framåt. Särskilt tack till Ragna Alvedal som tagit sig tid att läsa och kritisera texten i 

omgångar och till min handledare Eva Skogman som med stort tålamod lett mig igenom 

arbetet. 

INLEDNING 
 

Under min 20-åriga lärargärning har jag arbetat som klasslärare på mellanstadiet, SO- lärare 

på högstadiet, SFI- lärare, lärare i en liten grupp för pojkar med beteendeproblematik och som 

lärare i särskolan. I arbetet med dessa till synes olika grupper har jag fått se hur viktigt det är 

för människan att vara en del av en gemenskap. Det är just detta inkludering handlar om för 

mig; att få vara med, att få synas och höras, att få ta plats och att få möjligheten att utvecklas 

så positivt som möjligt tillsammans med andra. Därför har det varit intressant att undersöka 

olika yrkesgruppers tankar kring sitt arbete i skolan i ett inkluderande perspektiv. 

Bakgrund 

Inkludering och skolans uppdrag 

Inkluderingstanken är i grunden en djupt demokratisk tanke som innebär att alla människor 

har rätt att delta på samhällets alla olika arenor, allt från att få utvecklas i sin egen takt i 

skolan till att hus ska vara byggda så att personer med rörelsehinder ska kunna nyttja vilket 

nybyggt hus eller lägenhet som helst, utan att behöva göra några större anpassningar. Att 

hantera inkluderingen av elever med stora behov av särskilt stöd ställer höga krav på lärarens 

kompetens och på de resurser som skolan förfogar över när det gäller såväl pedagogisk 

skicklighet som de rent fysiska förutsättningarna. I en inkluderande skola är det inte barnen 

som är problemet, utan tillgången till förutsättningar att ge alla barn det de behöver och att 

man värdesätter människors olikheter (Nilholm &Alm, 2009, Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2010). 

Sedan 1 januari 2015 är nu tillgänglighet inskriven som en del av diskrimineringslagen. Detta 

innebär att skolan enligt lag ska vara tillgänglig för alla elever. Skolans uppdrag är att utbilda 

och fostra demokratiska medborgare (Lgr 11, Assarsson, 2007, Göransson, 2006). I den 

demokratiska fostran av eleverna ingår att ge alla möjlighet till delaktighet oavsett vem du är, 

med andra ord inkludering. Även om begreppet inkludering inte uttryckligen förekommer i 
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vare sig skollagen eller i läroplanen så är det begrepp direkt knutna till demokratin. Skolan är 

också en plats där vi kan arbeta för ett rättvisare samhälle där alla ges en ärlig chans 

oberoende av bakgrund (Göransson, 2006). Ett annat syfte är att sortera ut vilka elever som 

klarar högre studier (Ingestad, 2006). Skolans ovanstående syften kan sägas stå i motsats till 

varandra. Å ena sidan ska alla ha samma värde och å andra sidan ska varje barn värderas och 

bedömas.  

Nilholm & Göransson (2013) påpekar att inkluderingsbegreppet inte används i den svenska 

skolans styrdokument, men de mål som finns gällande värdegrund och normer innebär i 

praktiken att skolan ska arbeta mot inkludering. 

" Skolans mål är att varje elev  

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv." 

(Lgr 11) 

Även i Förenta Nationernas konvention för personer med funktionsnedsättningar, som Sverige 

ratificerat, är inkludering ett mål och här används begreppet, till skillnad från Skollagen och 

Lgr 11.  

"Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med 

funktionsnedsättning. För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och 

på lika villkor, ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet 

utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på [...] 

personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång 

till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till 

undervisning som följer efter grundutbildning på sina hemorter, " 

(Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 

24) 
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Den svenska skollagen och konventionen för personer med funktionsnedsättning, garanterar 

alltså alla barns rätt till utbildning av hög kvalité som också är inkluderande. En diskussion 

om inkluderingens vara eller icke vara är med andra ord inte aktuell. Vi som arbetar i skolan 

har ett tydligt uppdrag att anpassa verksamheten så att alla barns behov tillgodoses och det 

innebär att det inte endast handlar om behov av utbildning utan även behovet av att vara en 

del av gemenskapen i skolan och därmed i samhället. 

I skolan möter personalen elever som behöver mer stöd och hjälp i olika avseende än det stora 

flertalet. Vissa elevers situation påverkar både eleven själv och klasskamraterna, medan andra 

elevers behov inte är lika synliga. Det är personalens uppgift att hitta olika sätt att tillgodose 

alla elevers behov oavsett de behöver mycket eller lite stöd för att få en bra skolgång. Skolans 

olika personalgrupper har olika roller, men gemensamt för dem alla är att barnen ska vara i 

centrum för verksamheten och att arbetet ställer krav på relationen mellan barnen och 

personalen. Lärarna ser eleven i undervisningssituationen och ansvarar för den och måste se 

såväl individen som gruppen. Elevassistenterna har ofta fokus på en enda elev. 

Fritidspedagogerna kan ha en assistentroll under skoltid och ser därför både 

undervisningssituationen och hur det fungerar på fritids som ställer andra krav på eleven och 

personalen. Fritidspedagogerna har precis som läraren både individ- och grupperspektivet när 

de ska planera aktiviteterna på eftermiddagarna och på loven. Skolsköterskan möter eleven i 

en till en- situation och utanför klassrummet, men har insyn i elevens situation som helhet i 

och med att skolsköterskan är med i elevhälsoteamet. Rektor ska handskas med situationen i 

ett större perspektiv och behöver vanligen inte möta eleven i undervisningssituationen, men är 

i stället den som ska möta kraven på extra stöd och resurser samtidigt som budget ska hållas. 

De olika personalgrupperna möter elever i behov av särskilt stöd i olika situationer och som 

ansvariga inom olika områden i skolan. Det är därför intressant att se hur dessa olika 

personalgrupper ser på elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från den 

pedagogiska, sociala och fysiska miljön som eleven befinner sig i skolan.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur olika personalkategorier i skolan 

tänker kring och arbetar för inkludering och tillgänglighet för alla elever de möter i sitt arbete. 

Frågeställningar 

Vilka strategier använder personalen för att arbeta för inkludering och tillgänglighet i skolan? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika personalgruppernas sätt att arbeta för att 

tillgodose alla barns behov? 
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Teoretisk referensram 

Inkludering och politik 

Inkluderingsarbetet på skolorna påverkas naturligtvis av den diskussion som förs på 

samhällsnivå. Det är många gruppers önskemål som ska kunna formuleras till en gemensam 

skolpolitik som alla kan skriva under på. Ett problem i detta arbete är att det är för långt 

mellan ideologer, beslutsfattare och praxis, det vill säga de som ska genomföra besluten 

(Göransson, 2006). Många beslut om skolan vilar heller inte på en vetenskaplig grund, utan 

grundar sig i politiskt tyckande. Flera svenska forskare är överens om att den skolpolitik som 

förts sedan 90- talet då friskolereformen genomfördes, har motverkat utvecklingen när det 

gäller att göra skolan mer inkluderande(Göransson, 2006, Berhanu, 2011).  

Även betygssystemet ses om problematiskt i ett inkluderande perspektiv. Politiken som förts 

de senaste 20 åren innebär att skolan fått motsägelsefulla direktiv. 

"Sweden’s current political and educational discourses reflect 

contradictions and dilemmas between community and individual, utility and 

culture, public and personal, economy and welfare, and individual agency 

versus collective and political action". (Berhanu, 2011, s.129) 

Assarsson (2007) påpekar, liksom Berhanu (2011) och Egelund et al (2006), att politikens 

påverkan på skolan är problematisk. Det politiska beslutet att tillåta friskolor och att göra det 

möjligt att även välja mellan olika kommunala skolor, sågs som ett sätt att öka individens 

valmöjligheter och sågs därför som en ökad demokratisering av samhället (Göransson et al. 

2012). Valfriheten blev istället, menar Assarsson (2007) och Berhanu (2011), ett steg mot en 

ökad segregering i samhället och försvårar därmed inkluderingsarbetet i skolan. Egelund et al 

(2006) talar även om att den ökade segregeringen har lett till att det har allt större betydelse 

vilka föräldrar du har. Detta är en utveckling som riskerar att försvåra inkluderingsarbetet i 

svensk skola. Även Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) anser att möjligheten att välja 

skola för sitt barn har en negativ inverkan på inkluderingsarbetet i den svenska skola. Berhanu 

(2010) menar att friskolesystemet och skolpengen klart motverkar inkluderingsarbetet i 

svensk skola. Skolan har, anser han, börjat styras enligt de idéer som kännetecknar 

marknadsekonomiska värderingar och synsätt och då kommer de värden som ligger till grund 

för en inkluderande skola i skymundan: 
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" The changes are framed within neoliberal philosophies such as 

devolution, market solutions, competition, effectivity, and standardization, 

coupled with a proliferation of individual/parent choices for independent 

schools, all of which potentially work against the valuing of diversity, 

equity, and inclusion." ( Berhanu, 2010, s. 148) 

Berhanu (2011) problematiserar de motsättningar som kan uppstå mellan den individuella 

friheten och strävan bort från segregering. I de intervjuer han gjort med lärare framkommer en 

komplex bild av verkligheten. 

"[...] the issues of participation, equity, equivalence, freedom of choice, 

social justice, individual rights and democracy as a collective matter versus 

autonomy in relation to an inclusive agenda[...]. " ( Berhanu, 2011, s.129) 

Även i rapporten OECD- Sweden Education Policy review (2014) som gjorts på begäran av 

den svenska regeringen, nämns det fria skolvalet som en av orsakerna till de sjunkande 

resultaten i den svenska skolan. Andra orsaker till svenska skolans kraftigt sjunkande resultat 

anses vara att lärarna förklarar dåligt, att lärarna har för lite planeringstid och läraryrkets låga 

status i Sverige. Dessa kvalitéer och förutsättningar anses vara grundläggande för en 

inkluderande skola och därför är rapportens resultat bekymmersamt i ett inkluderande 

perspektiv. En inkluderande skola kan också ses som ett sätt att upprätthålla och säkerställa 

demokratin, men det krävs ett aktivt arbete med inkludering i fokus när man formar läroplaner 

och andra styrmedel, anser Skrtic (2005).  

Bedömning och kontroll av elevernas resultat har under senare år blivit en av skolans 

viktigaste uppdrag. Betyg sätts i allt lägre åldrar och de nationella proven görs idag redan i 

årskurs 3. Systemet med betygssättning och nationella prov kan ses som en av de största 

motsättningarna till en inkluderande skola då det delar upp elever som hög eller 

lågpresterande (Nilholm & Göransson, 2013). Skolorna och dess personal får motsägelsefulla 

uppdrag. Samtidigt som personalen förväntas arbeta inkluderande finns det absoluta kravet 

från Skolverket att bedöma varje elev efter fastställda kunskapskrav och betygsätta barnets 

prestationer efter betygskriterierna, vilket innebär att kategorisera barnen på ett mycket tydligt 

sätt. Göransson (2006) menar att skolans krav på att alla elever ska uppnå samma resultat står 

i skarp kontrast till inkluderingstanken. Bedömning och dokumentation har också blivit en 

central del av lärarnas arbetsuppgifter och mycket tid och resurser har lagts på att 

vidareutbilda lärarna i att kunna göra bedömningar av elevernas kunskaper (Asp-Onsjö, 

2011). Asp- Onsjö befarar att lärarnas kreativitet hotas när fokus läggs på kontroll och 
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övervakningsfunktioner som hon anser stå i motsättning till lärandets natur. Bedömning och 

dokumentationsivern kan sägas vara ett resultat av att statsmakten anser sig vara i behov av att 

ha kontroll över skolornas arbete och resultat. Asp- Onsjö (2011) menar att det kan medföra 

en förenklad syn på skolans arbete genom att göra skolans resultat mätbara och därmed missa 

det komplexa arbete som utförs på en skola. Detta skulle kunna ses som ett stort steg bort från 

målet att skapa en inkluderande skola. För hur mäter man delaktighet, gemenskap, inflytande 

och en kunskapsutveckling som inte värderas utifrån annat än individuellt uppsatta mål? 

Begreppet inkludering 

Vad menar vi då egentligen med inkludering? En enhetlig överenskommelse om begreppets 

innebörd är svår att hitta. Det finns de som funderar över om det behövs ett nytt begrepp då 

inkludering blivit ett begrepp som används på allt för många olika sätt. Nilholm & Göransson, 

har skrivit en rapport om inkludering på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och definierar begreppet på följande sätt: 

 

"Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett 

deras individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas 

för olika kategorier av elever (utöver sådana som rör spatialitet, boende, 

och temporalitet, ålder)." (Nilholm & Göransson, 2013, s. 28). 

 

Det finns vidareutvecklingar av begreppet inkludering. Göransson (2006) använder begreppet 

delaktighet (se citat ovan) och Skogman (2012) använder i sin kartläggning begreppet 

tillgänglighet då hon tittar på den pedagogiska, den sociala och den fysiska miljön . Hon 

definierar begreppet tillgänglighet på följande sätt: 

 

"Det betyder att tillgänglighet egentligen inte handlar om att anpassa 

miljöer för barn/elever/studerande med funktionsnedsättning – det betyder 

något mer. [...] Tillgänglighet för alla innebär ju just att det är 

huvudfunktionen i en verksamhet som ska vara tillgänglig och kunna 

användas av alla utan särskild anpassning." (Skogman, 2012, s.4) 

 

Med den pedagogiska miljön avses hur undervisningen fungerar när det handlar om sådant 

som arbetssätt, hur instruktioner ges, t ex om man använder sig av bildstöd, hur möbleringen 

av lokaler planeras och inreds. Den sociala miljön avser sådant som rör gemenskap, 

utanförskap, delaktighet och samarbete. Värdegrunden handlar om de tankesätt och 
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värderingar som ligger till grund för hur man bemöter och ser på eleverna och deras situation. 

Detta ska gälla såväl den pedagogiska som sociala och fysiska miljön i skolan. Den fysiska 

miljön är den som rör tillgängligheten i klassrum, till toaletter, matsal och andra utrymmen på 

skolan där eleverna förväntas delta i skolans verksamhet. 

 

Skogman (2012) nämner ett nytt begrepp: universell design. Även Skrtic (2005) talar om 

universell design som en utvidgning av begreppet inkludering. Det begreppet innebär att man 

lägger allt vad gäller tillgänglighet utanför individen. Alla, oavsett funktionsnedsättning, ska 

så att säga kunna använda huvudingången.  

 

Innan begreppet inkludering introducerades under 1980- talet talade man om integrering, 

vilket såväl forskare som praktiker var missnöjda med, då integrering förknippas med att alla 

ska sträva åt samma håll, en strävan mot något slags likformigt ideal. I stället valde man att 

använda begreppet inkludering som låter individen vara en del av sammanhanget utan att 

göras mer lik sin omgivning (Nilholm, 2006). Integrering innebär att eleverna ska anpassas 

efter skolan, medan inkludering innebär att skolan skall anpassas efter eleverna (Nilholm och 

Göransson, 2013).  

Inkludering i skolan innebär att man har ett synsätt som innebär att elevens eventuella 

tillkortakommanden inte anses härröra från elevens personliga förutsättningar och 

konstitution, utan att problemen antas bero på och uppstår i den miljö eleven befinner sig i. 

Tillgängligheten är det som avgör hur stort genomslag en funktionsnedsättning får. Den 

sociala modellen i forskningen om funktionsnedsättningar går ut på att 

funktionsnedsättningen inte är befäst i individen utan i den miljö individen befinner sig i. Det 

är alltså hinder i individens miljö som orsakar funktionshindret. Detta kallas för den sociala 

eller den kritiska modellen (Skidmore, 2004, Skogman, 2012). Den motsatta kallas för den 

kategoriska eller medicinska modellen som innebär att problematiken anses bero på barnets 

konstitution och fokus ligger på att hitta individuella lösningar för ett enskilt barn (Skidmore, 

2004, Skogman, 2012, Berhanu, 2011). En modell som kan sägas ligga mittemellan den 

kategoriska och den social modellen är den miljörelativa modellen som tar hänsyn till såväl 

barnets egna förutsättningar som den miljö barnet befinner sig i. Denna förklaringsmodell har 

starkt fäste i de skandinaviska länderna (Skogman, 2012). Skogman (2012) är dock kritisk till 

den miljörelativa modellen: 

"Att tala om tillgänglighet i förhållande till en social syn på funktionshinder 

[...]kommer att innebära något helt annat än ”tillgänglighet” i en 



 

12 
 

miljörelativ syn. I en miljörelativ modell kan ”tillgänglighet” komma att 

betyda just det som med ett traditionellt talesätt betecknas som 

”handikappanpassning”. I ett sådant traditionellt synsätt är troligtvis inte 

den stolta parollen om tillgänglighet för alla tillämpbar." (Skogman, 2012, 

s.6) 

Nilhom & Göransson (2013) talar om hur olika  innebörd ordet inkludering kan ha och att det 

kan användas i olika syften då det har blivit ett ord som ger positiva associationer. Däremot 

representerar inte ordet ett enhetligt begrepp i praktiken. Nilholm & Göransson (2013) skriver 

om tre olika definitioner av begreppet: den gemenskapsorienterade, den individorienterade 

och den placeringsorienterade definitionen. I den gemenskapsorienterade definitionen lägger 

man störst vikt vid att alla har en plats i gemenskapen i skolan och i övriga samhället. Den 

individorienterade definitionen menar att det handlar om den enskilda elevens situation och 

att eventuella insatser och anpassningar riktas till enskilda individer. Den tredje definitionen, 

placeringsorienterad inkludering, anses av författarna som en missuppfattning av 

inkluderingsbegreppet, men tar med den som en definition då den är så spridd i skolans värld. 

Den innebär att alla barn placeras i samma klassrum, men utan anpassningar av 

undervisningen så att den fungerar för alla barn som går där (Nilholm & Göransson, 2013).  

Vem är det som ska inkluderas? 

När vi talar om inkludering talar vi samtidigt om elever i behov av särskilt stöd. Vilka barn 

talar vi då egentligen om? Man skulle kunna uttrycka det som att det är när elevens behov inte 

stämmer överens med lärarens standardiserade repertoar uppstår ett behov av särskilt stöd 

(Skrtic,1995). Oftast riktas detta stöd till eleven, inte läraren. 

 

I Westling Allodis undersökning (2005) framgår det att lärare och rektorer ansåg att det kunde 

vara lättare att inkludera en elev med intellektuell funktionsnedsättning än en elev med 

beteendeproblem. Personalen på skolorna i studien uttryckte även en oro att inte räcka till till 

alla elever och deras behov. De var rädda att deras kunskaper inte var tillräckliga för att kunna 

möta särskilda situationer (Black & Simon, 2014, Westling Allodis, 2005). Ingestad (2006) 

hänvisar till undersökningar som visar att var tredje elev någon gång under sin skolgång inte 

uppnår skolans mål och därmed anses vara i behov av särskilt stöd. Att vara i behov av 

särskilt stöd behöver alltså inte vara ett konstant behov hos en enskild elev, utan kan variera 

över tid. Man skulle även kunna säga, att vara i behov av särskilt stöd är ett så vanligt att 

begreppet "särskilt stöd" inte är ett helt korrekt ordval. Om så många som en tredjedel av alla 

elever anses behöva särskilt stöd under olika delar av sin skolgång, borde man kanske se över 
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den ordinarie undervisningen snarare än att tala om vilket särskilt stöd som finns att erbjuda 

(Ingestad, 2006). Även Nilholm at al (2013) har problematiserat begreppet särskilda behov 

och vad som menas med detta. Författarna menar att genom att klassificera olika 

funktionsnedsättningar lägger man problemet på barnet och inte på den miljö och 

undervisning som barnet befinner sig i.  

 

Gruppen elever i behov av särskilt stöd är inte på något vis en enhetlig grupp. Det handlar om 

fysiska och neurologiska funktionsnedsättningar så väl som problem sprungna ur social 

utsatthet eller tvåspråkighet (Berhanu , 2010). Men viktigast av allt är kanske att minnas att 

det är skolan och dess personal som har tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vem som 

anses vara i behov av särskilt stöd och särskilda insatser (Ahlberg, 2009). 

Hur ser en inkluderande skola ut? 

Inkluderingsbegreppet används i den politiska skoldebatten under parollen "en skola för alla" 

(Berhanu, 2010). En skola för alla ses nog som självklar för de flesta, men hur den skolan ska 

se ut, hur vi organiserar den och vad den ska få kosta finns det ingen enighet kring (Berhanu, 

2010, Nilholm & Göransson, 2013).  

Vissa delar av begreppet kan man enas om. En inkluderande skola och ett inkluderande 

skolsystem bör inte ha olika parallella system för elever i behov av särskilt stöd. Det ska alltså 

inte finnas ett system med särskola och specialskola som det finns i Sverige idag. Skolan ska 

vara organiserad så att alla elever, oavsett funktionsnedsättning, får den undervisning de 

behöver för att utvecklas på bästa sätt (Skollagen, 2010, Barnkonventionen, 1989). Hur detta i 

praktiken ska se ut, råder det dock delade meningar om: 

"Inom rörelsen för en inkluderande skola finns en spännvidd av åsikter, 

alltifrån de, som till exempel Peder Haug som förespråkar att man i det 

närmaste helt ska lösa upp skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik till dem som menar att en förutsättning för en 

inkluderande skola är att det finns ett effektivt specialpedagogiskt 

stödsystem." (Göransson & Nilhom, 2013, s.26) 

 

Ahlberg (2007) menar att specialpedagogen och specialpedagogiken i första hand bör bidra 

till att utveckla arbetssätt som kan möta elevers olikheter snarare än att ägna hela sin tid åt 

särlösningar för elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiken och 

specialpedagogen kan tyckas ha en naturlig plats i den inkluderande skolan, men är i sig ett 
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tecken på att skolan misslyckats i sitt inkluderingsarbete, menar Skrtic (1995). Själva talet om 

inkludering innebär alltså att skolan inte är inkluderande. Att tala om att en elev är inkluderad 

innebär i sig att det finns ett kategoriserande tankesätt kvar (Skrtic, 1995). Ahlgrens (2007) 

syn på specialpedagogens roll skulle kunna sägas vara det medel skolan kan använda för att 

utveckla den skola Skrtic (1995) menar är inkluderande, nämligen att pedagogiken inte delas 

upp i "special" eller vanlig och att man inte talar om inkluderade elever i behov av särskilt 

stöd. 

I en inkluderande skola ses elevers olikheter som en tillgång, inte ett problem som ska 

övervinnas. Det handlar om allt från inlärningssvårigheter till olika kulturell bakgrund och 

språkhinder. I en inkluderande skola finns en känsla av gemenskap och att varje elev får plats 

i detta sammanhang.  

Nilholm & Göransson (2013) anger fem kännetecken för en inkluderande skola: 

 Skillnaden mellan de dubbla (skol-) systemen avskaffas eller minskas 

 Olikheter anses berikande 

 Det finns demokratiska processer på olika nivåer i skolan 

 Eleverna ska vara socialt delaktiga i den mån de önskar vara det 

 Eleverna ska ha inflytande på undervisningen 

Skogman ( 2012) såg i sin rapport om tillgänglighet i den pedagogiska miljön att det fanns ett 

samband mellan de skolor som använde sig av flexibla strategier i undervisningen och hur väl 

de hade lyckats i fråga om inkludering och tillgänglighet. Strategierna innefattade att man 

konkretiserade undervisningen genom att göra rent praktiska moment, att involvera alla 

sinnen och att rörelse var en del av undervisningen. Här kan man tala om att göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever. 

 

I en inkluderande skola ska eleverna erbjudas en utbildning av hög kvalité och det kräver 

skickliga lärare. Det handlar alltså om undervisningsskicklighet. I sin världsomspännande 

studie om vad som kännetecknar framgångsrika skolor och lärare fann Hattie (2009) att det 

fanns vissa gemensamma nämnare för vad skickliga lärare lyckades med. Med skickliga lärare 

avses här lärare som får alla sina elever att utvecklas och uppnå goda kunskapsresultat. 

  

 

Hattie (2009) såg en annan gemensam framgångsfaktor hos skickliga lärare och det var deras 

passion för kunskap och inlärning tillsammans med förmågan att överföra denna passion till 



 

15 
 

eleverna. Hattie (2009)fann också att trygghet samt en tillåtande attityd till misslyckanden och 

fel var avgörande för hur framgångsrik undervisningen var. En förutsättning var dock att 

misslyckandet följdes av konstruktiv feedback. De skickligaste lärarna som deltog i studien, 

ansåg han, var de som gjorde lärandet synligt för sina elever och att de hade en självklar 

ledande roll i undervisningen med kontroll över vad som pågick i klassrummet under 

lektionstid. Undervisning som baserades på självständigt arbete, självkontroll och 

problemlösning visade sig var direkt ineffektivt och allt annat än framgångsrikt (Hattie, 

2009). 

Hur gör man för att utveckla skolan i en inkluderande riktning? 

Skidmore (2004) talar om fyra fundamentala principer som gäller för en inkluderande skola: 

 

 Specialpedagogiska insatser ska göras inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 Barnet ska tillfrågas och dess synpunkter ska vägas in vid åtgärder.  

 Föräldrarna har en avgörande roll i barnets utbildning och är ett viktigt stöd. 

 Barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas full tillgång till en bred, välbalanserad och 

relevant utbildning. 

 

För att utveckla skolan i en inkluderande inriktning krävs det att det finns en levande 

diskussion på skolorna där man talar om de värderingar inkludering innebär och vilken 

diskurs man har i personalgruppen. Dessa diskussioner bör innehålla kritiska reflektioner och 

utvärderingar kring det egna arbetet på såväl organisatorisk som individuell nivå för att 

åstadkomma utveckling, men man måste också gå från ord tillhandling (Black&Simon, 2014). 

Relationen till eleverna är en grundläggande förutsättning för inkludering. Skolans och 

personalens diskurs hör nära samman med relationen mellan personalen och eleverna. Skolans 

diskurs måste diskuteras och medvetandegöras för att sedan formas till den diskurs man 

önskar ha på skolan. Takkala et al (2012) talar just om olika diskurser. Den ena är den etiska 

och en annan är den praktiska. Den etiska diskursen handlar om rättigheter och värderingar 

som kan kopplas till en politisk diskurs, medan den praktiska handlar om didaktiska problem 

och professionell kompetens som kan kopplas till en diskurs som handlar om effektiv diskurs, 

det vill säga hur väl man når kunskapsmålen. Skolan måste fundera över hur de olika målen 

ska nås utan att det ena eller andra hamnar i bakgrunden.   

Skidmore (2004) undersökte hur en skola arbetat för att utvecklas i en inkluderande 

inriktning. Personalen på skolan intervjuades om sina tankar och sitt arbete. Skidmore (2004) 
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kom bland annat fram till i sin undersökning att språket och hur det används är centralt för det 

inkluderande arbetet i skolan. Skidmore (2004) menar att i språket avslöjas dina värderingar 

och synen på eleverna, men även hur relationen mellan personal och barn ser ut. Det är därför 

viktigt att skolledningen ger personalen möjlighet att utveckla en medvetenhet kring 

språkbruket i mötet med eleverna. Undervisningen på skolan ska vara riktad till alla elever, 

även till dem som ses som "atypiska" elever (Skidmore, 2004). Det är lärarens ansvar att 

forma undervisningen så att alla elever får del av läroplanens innehåll. För att skapa en 

inkluderande skola är det därför är av största vikt att lärarna vidareutbildas och man höjer 

lärarnas moral och yrkesskicklighet. Det är också viktigt att ha ett öppet klimat på skolan och 

att ledningen lyssnar på lärarnas önskemål. Att skapa en inkluderande skola är, menar 

Skidmore (2004), en process och det krävs utbildning av personalen så att den 

medvetandegörs om vilka värderingar som ligger till grund för arbetet och undervisningen.  

En inkluderande skola kräver samarbete mellan lärare och skolans olika yrkesgrupper. 

Clark&Breman (2009) menar att genom samarbete mellan skolkurator och lärare kan ett 

inkluderande arbetssätt genomföras trots att vissa elever behöver vara i en liten grupp på 

grund av ett problematiskt beteendemönster. Den lilla gruppen kan vara en del av en större 

grupp om det finns ett väl fungerande samarbete mellan de olika yrkesgrupperna på skolan.  

Det har visat sig att lärare är osäkra på vad som räknas som inkluderande undervisning och 

vad som krävs för att göra undervisningen inkluderande (Kilanowski- Press et al. 2010). 

Därför blir det viktigt att ta reda på vilka sätt att undervisa som fungerar inkluderande och att 

förmedla dessa till lärarna. Diskussioner kring inkluderingens vara eller icke-vara ska inte 

vara aktuell i arbetet kring att utveckla inkluderande arbetssätt. Istället ska utvecklingen ske 

med hjälp av forskningsbaserad kunskap kring vilka undervisningsmetoder som fungerar. Det 

är också viktigt att man är överens om vad som menas med inkludering.  

 

Eftersom inkludering hänger samman med tillgänglighet i olika avseenden bör skolorna se 

över hur tillgänglig de olika miljöerna är för eleverna i skolan. I Skogmans kartläggning från 

2012 som gjordes på uppdrag av SPSM beskrivs några skolors och förskolors fysiska, 

pedagogiska och sociala miljö. Skogman (2012) hänvisar till att tillgänglighet kan delas in i 

tre olika kategorier: tillgänglig information, tillgängliga lokaler och tillgänglig verksamhet. 

Elevers olika förutsättningar kräver en genomtänkt planering av den fysiska tillgängligheten 

och att verksamheten är tillgänglig för alla. Tillgänglig information är också mycket intressant 

ur ett skolperspektiv. I ett samhälle som möter många människor som inte är vana eller har 
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möjlighet att tillägna sig skolans information till föräldrar,  måste man finna nya sätt att ge 

föräldrarna den information de behöver för att kunna stötta sina barn på bästa sätt. Hur 

informerar man föräldrar som är analfabeter om att det finns många olika skolor att välja 

mellan? Hur förmedlar skolan information till dessa föräldrar när det gäller till exempel 

utvecklingssamtal, läxhjälp och föräldramöten på ett enkelt sätt?  

Carpenter (2007) har några viktiga punkter som en rektor bör se över i arbetet med 

inkludering: 

 

 Lärarnas kompetens och styrka 

 Speciallärarnas roll  

 Vilka möjligheter lärarna har haft att lära sig och förstå vad inkludering innebär och 

vilka inkluderande undervisningsmodeller det finns 

 Hur mycket tid det finns för planering och rådgivning 

 

I en inkluderande skola bör målen variera från elev till elev, det vill säga individanpassas 

(Göransson, 2006). Lärarna bör även ha kunskap om vilka metoder och arbetssätt som finns 

för att förebygga oönskade beteenden, men även hur de kan arbeta för att ha relationen som 

grund i arbetet med eleverna (Nordahl et al. 2007).  

I Westling Allodis (2005)  rapport finns det till exempel tecken som tyder på att 

personaltätheten kan vara av större betydelse för hur inkluderingen ska fungera än klassens 

storlek. Skolor med högre personaltäthet kunde lättare hantera situationer där elever från 

särskolan inkluderades i den ordinarie undervisningen. Carpenter & Dyal (2001) anser att en 

inkluderande undervisning fungerar bäst om klasserna inte är för stora i kombination med att 

det finns flera lärare i klassrummet som hjälps åt att undervisa. Detta är viktig kunskap när 

man organiserar skolans verksamhet. 

Många lärare upplever att de saknar de kunskaper som krävs för att kunna möta och tillgodose 

alla (inkluderade) elevers behov och därför är det viktigt att skolans ledning ser till att 

personalen får nödvändig vidareutbildning, menar  Black & Simon (2014). Om personalen 

upplever att de inte har kompetens nog, är risken stor att inkluderingsarbetet känns 

övermäktigt och omöjligt att genomföra. En positiv inställning till inkludering i 

personalgruppen är avgörande för hur väl utvecklingsarbetet ska lyckas (Black & Simon, 

2014) . Brown (2006) som främst har titta på inkludering med fokus på social bakgrund, att 

inställningen och bemötandet ska tas i beaktande när man planerar vidareutbildningar av 
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lärarna. Brown (2006) menar att om man utgår ifrån att en positiv attityd, en intellektuell 

flexibilitet och tolerans ger bättre förutsättningar för en lämpligt bemötande i 

undervisningssituationer med elever med olika bakgrund, så är det viktigt att 

vidareutbildningar för lärare också handlar just om dessa kvalitéer. 

METOD 

Metodval 

Detta är en kvalitativ studie baserade på intervjuer. Den kvalitativa ansatsen var lämplig då 

studien handlar om att undersöka hur respondenterna ser på sitt inkluderande arbete i skolan. I 

den kvalitativa studien finns möjligheten att på djupet undersöka hur personalen tänker kring 

och upplever sitt arbete i ett inkluderande perspektiv. Det är deras bild av inkluderingsarbetet 

och sin egen roll i detta arbete som undersökts för att sedan beskrivas, förstås och analyseras. 

En kvalitativ studie bygger i huvudsak på data insamlade under intervjuer eftersom det i 

intervjun finns möjligheter att ställa fördjupande och klargörande följdfrågor. Det handlar om 

att göra respondenternas livsvärld synlig och att försöka förstå och förmedla den (Kvale & 

Brinkmann, 2013).  Som intervjuare har man även möjligheten att återkomma efter intervjun 

för att ställa ytterligare frågor om så behövs. Intervjumaterialet har sedan bearbetats efter 

Fejes & Thornbergs (2015) analysmetod. Datamaterialet sammanställdes genom en 

koncentrering av innehållet för att sedan kategoriseras. Nästa steg innebar att materialet 

sammanställdes till en sammanhängande berättelse för att sedan tolkas av författaren. 

Avslutningsvis har resultatet diskuterats och analyserats med koppling till den litteratur som 

hänvisats till i den teoretiska delen i inledningen. 

Datainsamling och genomförande 

Missivbrev skickades via e- post till ett flertal skolor. Endast en skola svarade ja. De två andra 

skolorna kontaktades av författaren personligen. 12 intervjuer har genomförts på sammanlagt 

3 skolor. Samtliga skolor var låg- och mellanstadieskolor med särskoleklasser. På skola 1 

intervjuades rektor (R1), skolsköterska (S1), 2 lärare (L1 och L2), fritidspedagog (F1) och 

elevassistent (E1). På skola 2 intervjuades rektor (R2) och lärare (L3). På skola 3 intervjuades 

skolsköterska (S2), 1 lärare (L4, en fritidspedagog (2) och 1 elevassistent (E2). Sammanlagt 

är alltså 2 rektorer, 4 lärare, 2 fritidspedagoger, 2 assistenter och 2 skolsköterskor intervjuade. 

På skola 1, som också var den enda skola som svarade positivt på missivbrevet, förmedlade 

rektor kontakt med personalen på skolan, i övriga fall tog författaren själv kontakt med 

respektive intervjupersoner. Intervjuerna genomfördes på våren och hösten 2014. 

Respondenterna informerades om att deras deltagande var konfidentiellt och att informationen 
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skulle behandlas så att den inte ska kunna kopplas till dem eller den skola de arbetar på. De 

informerades också om att de när som helst kunde avbryta intervjun och sin medverkan och 

att medverkan var helt frivillig. De fick även information om att den data som samlades in 

endast skulle användas i detta uppsatsarbete. Intervjuerna spelades in med respondenternas 

tillåtelse.  

Intervjuerna var mellan 25 och 85 minuter långa och genomfördes med ett undantag på 

respondenternas arbetsplatser. Två av lärarna intervjuades i sina klassrum, rektorerna inne på 

sina kontor och övriga i annat utrymme än där de vanligen utförde sin huvudsakliga 

arbetsuppgifter.  

Intervjuerna är semistrukturerade, med en intervjuguide kring olika ämnesområden: den 

pedagogiska miljön, den fysiska miljön och den sociala miljön.  Frågorna i guiden var i 

huvudsak formulerade som nyckelord och frågorna formulerades därför under 

intervjutillfällena. De intervjuade visste att intervjun skulle handla om inkludering, men inte 

mer.  

Etiska överväganden 

I enlighet med etikprövningslagen har respondenterna informerats i de avseenden lagen kräver 

(codex.vr.se): 

 Respondenterna visste i förväg vad temat för intervjuerna var och att intervjuerna skulle 

spelas in på mobiltelefon. I början av intervjuerna informerades de om syftet med studien och 

att studien är ett examensarbete i specialpedagogik på Mälardalens högskola i Västerås. 

Respondenterna informerades även om att studien byggde på intervjuer och att det endast var 

intervjuaren som skulle lyssna på inspelningarna och att de skulle transkriberas. Inspelningar 

förvarades på ett USB- minne utan åtkomst för någon annan. Inspelningarna raderades från 

den telefon som användes vid inspelningarna så snart de överförts till USB- minnet. 

Respondenterna informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjuerna och att alla 

personer och arbetsplatser skulle vara avidentifierade i det färdigställda arbetet. De 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och att materialet endast skulle användas i 

denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). 

Bearbetning av materialet 

Analysen baseras på intervjuer med de 12 respondenterna. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades. Transkriberingarna sammanfattades därefter.  
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Frågeställningarna ligger till grund för analysen. Analysen av intervjumaterialet gjordes i 

följande steg: koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning (Fejes & Thornberg, 

2015). Dessa är i sin tur uppdelade i de tre miljöer som undersökts: den pedagogiska miljön, 

den sociala miljön och den fysiska miljön. Ur intervjuresultatet plockades uttalanden som 

kunde sägas svara på var och en av frågeställningarna inom de tre olika miljöerna. Citat 

valdes ut för att illustrera analysen. Innehållet i intervjuerna presenteras uppdelade på de olika 

personalgrupperna, med undantag för lärarna som presenteras var för sig, då deras 

beskrivningar är mer detaljerade och konkreta. 

RESULTAT 
 

Det var tydligt att frågorna kring hur respondenterna arbetade för att skapa en så inkluderande 

skola som möjligt inte var sådant som de tänkt närmare på. När intervjuaren istället frågade 

respondenterna hur de planerade sitt arbete för att nå så många elever som möjligt var det 

lättare att svara. Ingen av personalgrupperna hade funderat så mycket över sitt arbete i ett 

uttalat inkluderande perspektiv. 

" Så ja...vad ska jag tänka? [...] Jag tänker på hur man får in de barnen i 

särskolegrupper, eller med behov, speciella...särskilda behov, om man ska 

uttrycka det så, i våran ordinarie undervisningsmiljö liksom. På något vis." 

(L1) 

Personalgruppernas arbete för att skapa en inkluderande skola 

Rektorerna 

Rektorerna menade att det skiftade mycket från individ till individ inom personalgruppen när 

det gällde inställningen till en inkluderande skola, men att det stora flertalet lärare var positivt 

inställda till inkludering, men att det inte fanns någon egentlig samsyn. Båda menade att det 

var viktigt att samtala kring skolans uppdrag och de värderingar som ligger till grund för 

verksamheten, men det pågick inga samtal kring vad inkludering innebär och hur den skulle 

se ut på deras skolor. Det saknades tid. 

Båda rektorerna visar i flera av sina uttalanden att de tyckte att det är inställningen till 

eleverna och bemötandet av dem som avgör hur väl inkluderingen fungerar. 

 "Alla barn ska få plats i ett klassrum. Det går in en möjlighet genom 

dörren, inte problem." (R1) 
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Barnen ska känna sig välkomna och detta visar man inte bara genom språket utan framför allt 

i bemötandet. Goda relationer med eleverna och en god anda i klassrummet är viktigt för att 

inkluderingen ska fungera.  

" Och jag ska se till att de får… att de får allt det de ska ha. För mig är det 

så här att ett är att bygga relationer. Med dem. [...]Och det är nummer ett 

alltså att skapa goda relationer med eleverna och att man får en go  ́anda i 

klassrummet." 

Det ska vara arbetsro och fokus på det man ska syssla med för stunden. Även relationen till 

föräldrarna är viktig. R2 använde ett uttryck hon hört: 

"...relationen är den bro som kunskapen vandrar på."  

Skickliga lärare ansågs vara grunden till en inkluderande skola. De hade en tydlig bild av 

vilka kvalitéer en sådan lärare har. Om en av lärarna som intervjuas säger R1: 

" Jag tror, att hon tror att de kommer att klara det! Jag tror att det har 

jättemycket med pedagogens inställning till om eleven klarar det eller inte. 

Hon har ett sånt tempo....själv så hon...ungarna flyger med i blotta 

vinddraget!  [...] Det hinner inte bli tråkigt. [...]Hon hinner på något sätt 

med alla. Hon kan ha en som sitter och läser hos sig där och så kan hon 

sitta och rätta där och så är det någon som frågar där....Det är 

helfascinerande." 

Rektorerna uttryckte att det var stor skillnad på hur olika lärare klarade av att handskas med 

barns olika behov.  

"Ibland kan det ju finnas en vilja men ingen resurs hos pedagogen." (R1) 

Det faktum att lärares förmåga att handskas med svåra situationer varierade stort verkade 

förklaras med att de i personalen hade olika personligheter, snarare än att det kunde bero på 

bristande kunskaper. Problemet lades på individen och insatserna för att komma till rätta med 

problemet riktades till den enskilde i personalen, t ex genom handledning. Problemet med 

vissa lärares oförmåga att inkludera sågs alltså ur ett individperspektiv istället för att försöka 

se det ur ett organisatoriskt perspektiv. Båda rektorerna uttryckte dock att de överlag tyckte att 

lärarna gjorde ett fantastiskt arbete.  
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På R2:s skola inkluderades enstaka särskoleelever i ämnen som musik, slöjd och idrott med 

gottresultat. På R1:s skola fanns en särskoleelev som gick i en stor undervisningsgrupp. 

Eleven hade utvecklats mycket sedan han lämnade sin särskolegrupp och han sågs av sina 

klasskamrater som en fullvärdig medlem av gruppen. 

Båda rektorerna hade lång egen erfarenhet av undervisning och hade många tankar kring hur 

en fungerande undervisning ser ut. Det handlade främst om relationen till eleverna, men även 

om den rent fysiska miljön i klassrummet. Placeringen av eleverna i klassrummet och valet av 

möbler ansåg de kunna vara avgörande för hur undervisningen fungerar för vissa elever, samt 

att man anpassade sig efter gruppens behov. Barn som behöver mycket styrning och ledning 

är bra att placera nära läraren, medan de som behöver lite enskildhet kanske ska få vara längst 

nere i en hörna. Om det behövs kan man använda skärmar. När det gällde hur klassrummet 

skulle organiseras på bästa sätt kunde man se den positiva inställningen till mångfald, men 

även att det fanns ett fokus på individualisering, snarare än på gruppen (Skidmore, 2004, 

Nilholm & Göransson, 2013). 

"Det ska se olika ut!" (R1) 

"Man måste utgå från varje individ." (R2) 

R1 tog särskilt upp att tysta flickor inte får användas som "stötdämpare." Här avspeglar sig 

även den komplexa situation varje lärare befinner sig i när det gäller att avgöra hur man ska 

handskas med vad som är bra för gruppen, samtidigt som varje individs välbefinnande ska stå 

i fokus .  

Rektorerna hade detaljerade idéer kring hur man kan arbeta med elever som inte 

fungerar så som man förväntar sig i klassrummet.  

"Han har svårt med det här sociala samspelet med andra människor. Så det 

är korta målsättningar att: Den här veckan ska vi gå ut på 

förmiddagsrasten …då ska vi vara ute." (R1) 

De utgick också ifrån att skolan för vissa elever kanske är den enda fasta och trygga punkt de 

har i sin tillvaro. Därför är det viktigt att eleverna trivs i skolan.  

Värdegrundsarbetet och antimobbingteamen fungerade på liknande sätt på de två rektorernas 

skolor. Det fanns ett team som handskades med situationer som personalen behövde hjälp 

med, men även föräldrar och elever kunde vända sig direkt till teamet. Alla inblandade parter 

ska få säga sitt. Vuxna uppmanades att aktivt agera när situationer uppstod även när det inte 
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handlade om ens egna elever. Värdegrundsarbetet tyckte de främst skulle ske i 

vardagssituationerna med eleverna. 

"Jag tycker att det är ett ständigt pågående arbete.  [...] det är i vardagen 

alltså i mötet mellan barn och vuxna, det är ju DÄR!  [...]I korridoren. Ute 

på skolgården. I klassrummet." (R1) 

Läraren förväntades inte klara allt själv. Rektorerna tyckte att det var viktigt att läraren hade 

stöd från andra yrkeskompetenser på skolan.  

"I det här då bland de 25-30 så kommer jag ju att ha många …alltså elever 

som bjuder på utmaningar av alla slag. Och det är inte så säkert att jag 

klarar alla, utan jag behöver säkert ha stöttning från …ja, det kan vara 

pedagoger med andra kompetenser på något sätt. " (R1) 

Dessa kompetenser fanns hos specialpedagoger, kuratorer, skolpsykologer och handledare. 

För att vissa elever ska kunna klara sig i en stor klass ville lärare ofta ha en elevassistent till 

sin hjälp i klassrummet. Dels är det dyrt med elevassistenter och dels var det svårt att hitta rätt 

person till arbetsuppgiften, ansåg rektorerna. De var dock inte övertygade om att en assistent 

alltid var det bästa sättet att ge en elev stöd. Ibland kunde de se att det fanns mycket som 

skulle kunna göras i klassrumssituationen utan hjälp av en assistent och om läraren ändrade 

sitt bemötande av eleven.  

Den fysiska miljön fanns det inte så många tankar kring och det fanns inget resonemang som 

tydde på att man såg den fysiska miljön som en faktor som påverkade möjligheten till en 

lyckad inkludering. Man tänkte i första hand på de anpassningar som gällde för personer med 

rörelsehinder. Det fanns inga större anpassningar för personer med andra funktionshinder så 

som synskada, hörselnedsättning eller stort behov av möjlighet till enskildhet. Detta kan ha 

berott på att de ännu inte haft elever som gjort dessa brister synliga. 

Inkludering krävde, ansåg de, en viss personaltäthet och för detta krävdes en god ekonomi. 

"Och sedan har vi det här systemet med tilläggsbelopp för elever som 

behöver något extra och det får vi ansöka om. Ibland får man det beviljat 

och ibland så får man det inte. [...] Ändå har du uppdraget att fixa det. [...] 

Men att du inte har de ekonomiska förutsättningarna för det." (R2) 

Detta gjorde att det var av stor betydelse att använda sig av kategoriserande insatser så som att 

diagnosticera elevers behov av särskilt stöd. Situationen kan upplevas som motsägelsefull. I 
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uttalandet ovan blir kopplingen mellan ekonomi och möjligheten att inkludera tydlig. 

Rektorerna gör dock inte samma koppling mellan avsaknaden av ett medvetet arbete kring 

inkludering och svårigheterna att "fixa det". 

Under intervjuerna blev det tydligt att rektorerna hade många tankar och idéer kring hur 

skolan bör arbeta för att alla elever ska ha det bra och få en hög kvalité på sin utbildning. De 

politiska styrdokument som rör inkludering har tydligt gjort avtryck i rektorernas sätt att tänka 

kring hur de vill att deras skolor ska utvecklas (FN:s konvention för personer med 

funktionsnedsättningar, Lgr 11, Skollagen) även om de inte direkt hänvisade till 

styrdokumenten. De angav inte heller att diskussionen pågick på kommunal nivå i mötet med 

sina chefer och rektorskollegor. 

"Jag kan inte säga att det har varit så mycket prat på våra möten om just 

det här med inkludering." (R2) 

De viktigaste förutsättningarna för inkludering tyckte rektorerna var bemötandet av eleverna, 

det vill säga värdegrund och att ekonomin var god så att man kunde ha en högre 

personaltäthet, vilket de på olika sätt uttryckte var en förutsättning för en inkluderande skola 

och undervisning (Westling Allodis, 2005). Värdegrund och bemötande av elever är sådant 

som går att påverka och arbeta med utan att det påverkar ekonomin. Tillgången till pengar är 

betydligt svårare att påverka på annat sätt än att locka fler elever till skolan och söka pengar 

för elever i behov av särskilt stöd. Ekonomin verkade ses som ett större problem när det 

gällde inkludering än det faktum att det inte fanns något medvetet utvecklingsarbete där det 

skulle bli tydligt hur värderingar och inkludering hänger samman.  

Lärarna 

Lärarna presenteras var och en för sig då det var de som hade mest att säga om hur de 

arbetade för att nå så många elever som möjligt. 

L1 

L1 beskrevs av rektorn som en lärare med ständigt goda resultat och med en förmåga att 

under samma lektion låta eleverna ha olika arbeten på gång. Hon möblerade klassrummet så 

att hon kunde ha de elever som behövde mest stöd satt nära henne och så att hon kunde sitta 

bland dem då eleverna förväntades arbeta självständigt. Övriga elever som behövde hennes 

hjälp fick komma till henne.  
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"... hur jag installerar bord och stolar och så. Jag sitter alltid här själv vid 

det stora bordet för här har jag halvgruppen. Jag har störtkontroll på om 

där sitter någon liten rackare som inte hänger med! Och då hjälper vi." 

Hon mycket tid åt att få med föräldrarna på föräldramöten och målet var att få 

föräldrarna att känna hur viktiga de är för sina barn i skolan. Barnens kulturella 

bakgrund såg hon inte som ett hinder, men det fanns en medvetenhet om att de här 

barnen och deras föräldrar behövde extra stöd för att barnen skulle klara skolan 

(Berhanu, 2010).  

L1 tyckte att hennes jobb som lärare var viktigt, att det var en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. 

" ...men jag känner att jag är nyttig och att jag känner förändring i barns liv 

och det var det jag ville! Det är nämligen så att ska vi ge våra barn 

någonting på vägen så ska vi lära dom läsa, skriva och tala. Det är det som 

är det viktigaste, för det är demokrati för mig! 

 

Hon hade höga krav på sig själv att se varje elev, men kände sig ofta otillräcklig. Bland annat 

hade hon en elev som behövde henne så mycket att hon upplevde att många andras behov fick 

stå tillbaka. Här ger L1 uttryck för dilemmat kring vems/ vilkas behov som ska prioriteras. 

Hon hade valt att ge mycket plats åt de elever som behöver mycket vuxenstöd för att inte störa 

de andra. Samtidigt blev det mindre utrymme för de elever som behövde mycket stöd men 

som inte störde eller tog plats på annat sätt. Hon visste inte riktigt hur hon skulle lösa den här 

situationen, men hon var medveten om den. 

I sin undervisning såg L1 till att stimulera flera olika sinnen hos barnen. Bild och musik var 

vanliga inslag i L1 undervisning. Hon trodde att det gynnade inlärningen för de flesta elever. 

L1 lade ner mycket tid på att individanpassa material till enskilda elever. Hon producerade en 

hel del bildmaterial själv eftersom hon själv var road av att teckna och måla. Hon tyckte att 

det var bra hjälpmedel för att konkretisera och göra undervisningen omväxlande.  

Humorn var också en viktig ingrediens för att göra undervisningen stimulerande och rolig: 

"Och ibland larvar man sig vid tavlan och så skriver man hexan slårr 

gråddan….. man stavar fel och de tjuter av skratt …man måste ju bjuda på 

sig själv."  
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 Barnen förbereddes noga inför dagen och inför varje uppgift. Dessa förberedelser och 

förväntningar handlade inte bara om innehållet i undervisningen: 

" ...och då ritar jag en beskrivning: Så här gör du! Fötterna ska vara där, 

armarna där, du håller i pennan si och du har pappret där....." 

Hon gav barnen större möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen genom att förklara hur 

de förväntades bete sig ända ner på detaljnivå. Ansvaret la hon på sig själv, inte på barnet i 

första hand. 

L1 lade extra mycket tid på att förklara ords betydelse, eftersom många hade svenska som 

andraspråk. Det var även viktigt att arbeta med meningar och meningsbyggnad på ett 

strukturerat sätt och detta gjorde hon delvis genom att visa på tavlan, men också genom att 

eleverna fick skriva mycket. Hon gav dem en skrivbok där de fick klistra in bokmärken och 

skriva om bilden. Detta var uppskattat bland eleverna och gjorde skrivandet roligt. Det här 

sättet att arbeta gav varje elev möjlighet att prestera utefter i sina personliga förutsättningar 

och hamnade heller inte i en situation där de riskerade att jämföras med andra.  

För de elever som behövde mycket stöd för att ta sig igenom lektionerna och utföra sina 

uppgifter var det viktigt att hon som lärare var uppmärksam på dem och deras arbete under 

hela lektionen. De eleverna placerade hon tätt intill sig. 

”...  då sitter jag och stöttar honom hela tiden, och säger snart är du klar, 

snart är du klar ...åh, jag vann ... och då är han glad igen!" 

 

Här väljer L1 att uppmuntra och ta barnet till sig istället för att avvisa det. Margareta var även 

uppmärksam på de elever som behövde extra utmaningar. Dessa elever var framförallt de som 

var goda läsare redan i årskurs ett.  De här eleverna som låg långt fram i sin 

kunskapsutveckling fick ibland hjälpa till i klassrummet. Hon talade med deras föräldrar först. 

Eleverna hjälpte sina klasskamrater. De här eleverna stärkte och befäste sina egna kunskaper 

när de fick chansen att förklara för någon annan. Det var dock viktigt att det bara handlade om 

enstaka tillfällen så att det inte blev för kravfyllt. 

Hon hade arbetat med belöningssystem där eleven fick stjärnor när det gått bra. L1 menade att 

det egentligen inte är riktiga belöningar och att vissa elever genomskådade metoden.  

" ... man höll på med stjärnor och belöningssystem och det var listor 
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hemma och si och så och till slut sa han: Kom inte med den där djävla 

stjärnan!” 

Detta gjorde henne lite skeptisk till den här typen av metoder. För att belöningarna ska vara 

effektiva ansåg hon att de måste ge barnet en äkta känsla av att ha gjort något bra. 

 

"... den (glädjen) ska komma inifrån och att ungen upptäcker att: Men 

fröken, jag kunde ju det här! Det är ju underbart!" 

 

Det gällde alltså att uppmärksamma när barnet gjorde det som förväntades av det och ge äkta 

beröm för just det. Barnet måste känna belöningen för att den ska betyda något.  

När L1 var tvungen att ringa till föräldrar för att berätta om ett barns uppfört sig illa var hon 

noga med att informera om problemet, inte skälla. Hon passade även på att berätta även om 

sådant som var positivt kring barnet. Hon ville ge en känsla av att de tillsammans kunde göra 

något åt situationen och att barnet var deras gemensamma intresse. Hon upplevde att hon 

mycket sällan hade konflikter med föräldrar, vilket hon trodde berodde på det här 

förhållningssättet. L1 undvek alltså även i kontakten med föräldrarna att klandra och avvisa. I 

stället erbjuder hon samarbete och samförstånd. 

Den sociala miljön arbetade hon aktivt med bland annat genom att engagera föräldrarna i sina 

barns skolgång. 

"Jag hade min vårfest igår. Jag har alltid vårfest med mina föräldrar. Jag 

har ganska många föräldramöten för övrigt." 

L1 berättar att de varje år hade knytkalas där alla kunde bjuda på typisk mat från sina 

hemländer och att alla skulle få möjlighet att stolt visa en del av sitt ursprung. Hon berättade 

också hur viktigt det är att ge föräldrarna en positiv bild av sitt barn. Då byggs ett förtroende 

upp och de kan arbeta gemensamt för barnets bästa.  

Om sitt arbete sa L1 så här: 

"Åh ja... jag älskar mitt jobb alltså jag tycker att det är jätteroligt 

fortfarande trots att jag hållit på nu så länge. Det är många som säger hur 

”orkar du tända”… jag vet inte jag, jag gillar, jag älskar ungar och jag 

älskar se de här stjärnorna som tänds ”oh nu vet jag fröken” vooei nu 

händer det saker här ...Det är det som är så ljuvligt!" 
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L1 lyfte inkluderingen till en samhällsnivå genom att ge utrymme och plats för alla de olika 

kulturer som ska samsas sida vid sida både i skolan och i samhället i stort. Här är det tydligt 

att barnen får lära sig att uppskatta mångfald och se det som en rikedom (Nilholm och Alm, 

2009, Göransson, Nilholm och Karlsson, 2010).  

L2 

L2 hade en elev som mottagen i särskolan och som hade en assistent som hjälpte honom 

genom skoldagen. När hon skulle ta emot eleven kände hon sig osäker på hur hon skulle klara 

av att ge honom det han behövde. Hon kände att hon inte hade tillräckligt med kunskaper 

(Black&Simon, 2014). En av orsakerna till att det fungerade, ansåg hon, var att samarbetet 

mellan henne och assistenten fungerade mycket bra, samt att eleven endast hade 

inlärningssvårigheter och därmed var lätt att förhålla sig till för de övriga eleverna. Det 

uppstod inga konflikter kring eleven. 

" ... och det är ju för att han är så gullig och trevlig...och jag skulle säga att 

han kanske också är väldigt lätt att ta till sig." 

Orsakerna till att inkluderingen i det här fallet hade fungerat så bra lades alltså på individnivå.  

Vid genomgångar har L2 blivit noggrannare med att vara tydlig och kontrollera att alla 

förstått, särskilt den inkluderade eleven.  

" ...och hela tiden med koll på hur mycket han hängde med [... ] men jag kan 

också se när han stannar upp [...] att nu var han inte riktigt med..." 

 Det hade blivit viktigare att försöka vara konkret i förklaringar och anvisningar. Om hon 

upptäckte att särskoleeleven inte förstått, gav hon honom en enskild stund, men oftast skötte 

assistenten detta. L2 använde inget för honom särskilt bildstöd, men använde gärna film och 

smartboard som undervisningsstöd. När hon planerade undervisningen tänkte hon på att 

variera undervisningen så att den skulle kännas roligare och mer spännande, men gjorde inga 

egentliga anpassningar riktade till just den inkluderade eleven, tyckte hon, men det är tydligt 

att hon faktiskt hade utvecklat sitt sätt att tänka kring undervisningen. Här kan inkluderingen 

sägas vara i det närmaste det Nilholm & Göransson (2013) kallar gemenskapsorienterad. 

Övriga elever gav den här eleven en självklar plats i den sociala gemenskapen. 

" ...sen är det här en jättefin klass...alla har tagit emot honom så där att jag 

kan ibland fortfarande bli lite tårögd." 
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Eleverna satt två och två placerade riktade mot tavlan och läraren. Stökiga pojkar ska inte 

placeras bredvid tysta flickor, tyckte hon. Elever som kan bli stökiga och måste ha mycket 

stöd för att orka hela lektionen placerade hon nära sig. Hon använde med andra ord sig själv 

som buffert, inte andra elever. En elev hade själv valt att sitta helt nära hennes kateder för att 

han kände att det var bra för honom. Liksom L1, valde hon att bjuda in istället för att avvisa 

eleverna. 

På väggarna fick det inte finnas för mycket som störde koncentrationen. Hon tänkte också på 

att inte belamra tavlan med för mycket text och papper och att den information som fanns 

synlig verkligen var aktuell. 

Värdegrunden arbetade hon ständigt med på olika sätt, utan att hon riktigt tänkt på att det 

handlade just om värdegrund. Aktuella händelser diskuterades ofta och livligt och gav många 

möjligheter till att diskutera just värdegrund. L2 talade även mycket om hur barnen var mot 

varandra och månade om att uppmärksamma goda och önskvärda beteenden. 

" ...när man löser konflikter, hur man talar till varandra... Inte den tonen! 

...Så där får du inte göra! ...eller: Åh, vad du var snäll mot din kompis nu! 

Vad härligt att se!" 

På morgonen använde hon en liten stund åt att kontrollera hur klassen mådde innan hon 

startade skolarbetet. Hon visade ett intresse för barnen och ansåg att deras välbefinnande 

påverkade arbetet i klassrummet. Ibland kunde olika frågor behöva diskuteras, förklaras eller 

kanske bara berättas för att dagen skulle bli bra.  

" Det är ofta att det har varit något bråk och stök i centrum... och det 

brinner på grannens balkong och polisen kom... alltså du vet, det är mycket 

sånt." 

När hon berättade om hur hon arbetar med olika situationer som uppstår med elever i behov 

av mycket stöd, visade hon att hon hade en god kontakt med dem och att den byggde på en 

öppen och ömsesidig kommunikation.  

" ...men han var så arg på mig häromdagen. Då sa jag att vi kanske inte ska sitta så här 

nära varandra....näh...han skulle gå hem och fundera på det och så kom han nästa dag 

och sa...jag kan väl sitta här...så det är väl en trygghet..." 

Här fick eleven en chans att fundera över och vara med och besluta om sådant som rörde hans 

skoldag. Läraren lyssnade på honom och gav honom  tid. Eleven förväntades inte byta 
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sinnesstämning i en hast och han gavs tid att reflektera över situationen och han fattade 

därefter ett beslut som förmodligen var det bästa för honom och hans studier. Läraren visar 

respekt för eleven som person genom att eleven har fått vara delaktig i beslut som rörde 

honom, vilket är en viktig faktor i en inkluderande skola (Nilholm & Göransson, 2013,  

Nordahl et al, 2007). Det salutogena synsättet hos L2 blir tydligt när hon talar om eleverna:  

" sen så har jag en pojke...min stökigaste kille [...]han är liksom min riddare 

på något sätt..." 

Den fysiska miljön på skolan beskrev L2 som otillfredsställande. Det fanns 

handikapptoaletter, men de var trånga och låg illa till för den som skulle ta sig dit i rullstol. 

Skjutdörrarna inne i skolan var heller inte anpassade för rullstolsanvändare eller andra 

personer som kan ha svårt att öppna en tung dörr. En rullstolsanvändare skulle absolut behöva 

mycket hjälp för att kunna ta sig fram i skolan, ansåg L2. 

L3 

Arbetslaget planerade den undervisande verksamheten genom att titta på hur behoven såg ut i 

klasserna.  

"Vi har ju arbetslag och vi försöker ju se i vårat arbetslag vilka resurser 

som finns tillgängliga. Hur vi kan använda oss av varandra på olika sätt för 

att kunna stötta upp de elever som har extra stödbehov." 

En insats som riktades till alla elever var att arbetslaget organiserat sig så att det fanns tid för 

läxläsning. Samarbetet med specialpedagogen var en annan insats, men den riktade sig mer 

individuellt och innebar oftast att elever som behövde extra stöd lämnade klassrummet. Karin 

var inte helt nöjd med att stödet i framför allt matte gavs enskilt. Hon hade hellre sett att det 

gavs i klassrummet och att hon och specialpedagogen planerade mer tillsammans. Eleverna 

tyckte inte om att lämna klassrummet för att få stöd någon annanstans och Karin upplevde att 

de kom efter ännu mer.  

Klassrumsmöbleringen varierade hon, men oftast satt eleverna riktade mot tavlan. På 

väggarna satte hon upp sådant som eleverna hade producerat, men det var viktigt att det inte 

blev för mycket och för rörigt. Eleverna uppskattade att få se sina arbeten uppsatta och det 

hände att de tillsammans tittade på sina arbeten och spontant började samtala kring dem. 

"De pekar och de diskuterar… Nu har vi hållit på med olika typer av 

diagram i matematik och introducerat det [...]och nu står de ju där nere och 

diskuterar hela tiden …" 
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L3 var intresserad av att rita och måla och använde gärna bilder för att förstärka det hon 

berättade om. Även när hon gjorde eget material använde hon bilder för att förstärka 

informationen. Hon gjorde, liksom L1, eget undervisningsmaterial för att på så sätt anpassa 

det till gruppen hon arbetade med.  

Hon använde mycket berättande i sin undervisning eftersom hon visste att eleverna tyckte om 

det och att det ofta var ett sätt att fånga hela klassens intresse.  

För vissa elever var datorn ett viktigt hjälpmedel, framför allt för att den ökade motivationen 

att utföra vissa arbetsuppgifter. Det blev helt enkelt roligare. 

" ... då bara flög han upp från bänken och liksom: Åh då måste jag sätta 

mig vid din dator! Kan du logga in mig? " 

I arbetet med den sociala miljön lät hon eleverna vara med och bestämma om vad som är 

viktigt för att alla ska må bra och för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt.  De 

satte upp mål tillsammans och när målen uppnåddes fick klassen stjärnor. Bedömningen av 

hur det gått under skoldagen gjorde hon tillsammans med eleverna och oftast var de överens 

om hur det hade gått. När de fått ett visst antal stjärnor gjorde de något roligt tillsammans. I 

advent hade hon provat en ny idé som föll väl ut. 

" ...alla fick skriva kommentarer om varandra och så skriva [...] den här 

gången så samlade jag in allas kommentarer om varandra. De fick en 

klasslista var och så med rader och så fick de skriva saker om varje kompis 

och så samlade jag in allt det där och så sammanställde det i form av ett 

stort pergament ….pergamentrulle där jag skrev ner bara en massa så här 

positiva kommentarer och superlativ liksom och rullade ihop det med ett 

rött band och med namn. Så det fick de en varje dag på väg mot jul då när 

vi drog chokladkalendern."  

När det uppstod konflikter var det viktigt att de vuxna fanns med för att hjälpa till och lära 

eleverna hur de kan lösa dem på ett bra sätt. Det var också viktigt att informera föräldrarna 

om sådant som hade hänt. Det var ett sätt att visa både föräldrar och elever att man bryr sig, 

menade Karin. För att det ska bli riktigt bra måste skolan ha ett gemensamt förhållningssätt. 

Inom arbetslaget diskuteras förhållningssätt regelbundet och man försökte att tillsammans 

hitta sätt att hitta bra lösningar då problem uppstår. Kring vissa elever fanns det flera 

problemområden att arbeta med och då gällde det att tänka extra noga kring sitt agerande. 
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"...så kanske man ibland får välja sina strider" 

I arbetet kring de här eleverna tyckte hon att det var extra viktigt att de vuxna runt barnet hade 

ett gemensamt förhållningssätt för att det skulle fungera så bra som möjligt. Inom arbetslaget 

hade de ofta diskussioner kring hur man skulle arbeta kring olika situationer. När L3 behövde 

hjälp gick hon oftast direkt till skolsköterskan eller kuratorn istället för att gå via 

elevhälsoteamet.  

L3 hade erfarenheter av flera olika handledare och det var inte alla som det hade känts lika bra 

med, men hon såg handledning som en bra hjälp i arbetet. 

"Så det kan jag se en skillnad på mig själv bara att konstatera att jag kan 

hålla distansen på ett annat sätt." 

Eftersom L3 satt i rullstol periodvis, var hon medveten om hur anpassningarna för personer 

med rörelsenedsättning såg ut på skolan. Det fanns hissar, dörröppnare och tillgång till 

anpassade toaletter. Dörröppnarna hade gått sönder snart efter att de installerats eftersom 

eleverna hade lekt med dem. Dörrarna var mycket tunga på grund av brandsäkerheten. Den 

allmänna ingången hade dörröppnare, men de fungerade som sagt inte och ingången var 

placerad i en uppförsbacke så det var näst intill omöjligt att ta sig in den vägen utan hjälp. När 

hon använde rullstol fick hon använda ingången på baksidan av huset och till den behövdes en 

egen nyckel. Det fanns vissa anpassningar för personer med synskada.  

L4 

L4 ansåg att en av de viktigaste faktorerna bakom en god undervisning var att läraren lägger 

allt ansvar på sig själv. Om ett barn inte har förstått, så är det hon som inte förklarat 

tillräckligt bra. Genom att förändra sin undervisning kunde hon också nå eleven. Det var 

viktigt att barnen kände att hon tyckte att det var roligt att vara hos dem. 

"Sen är det de här självklara sakerna att de ska känna att jag tycker att det 

är roligt att vara där hos dem." 

L4 tyckte att hon la ner mycket tid på planeringen och var noga med själva 

genomförandet av lektionerna. 

"Jag glömmer allt annat när vi har lektion..[...] De (barnen) står i fokus.[...] 

Och det vet alla som försöker störa mig lektionstid.[...]Och det visar dem att 

de är väldigt viktiga och att deras inlärning är väldigt viktig."  
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I svenska brukade L4 göra uppgifterna själv dagen innan för att veta vilka problem som skulle 

kunna uppstå och hur det känns att göra den. Sin egen uppgift använde hon som mall, framför 

allt för de elever som behövde mycket stöd. Hon trodde att det inspirerar dem och även om de 

till en början kanske gjorde sina uppgifter väldigt lika hennes så kunde hon se att de allt efter 

som blev allt mer självständiga.  

"Och ofta när vi ska göra en uppgift i svenska så har jag provat att göra den 

själv dagen innan. Så att jag vet hur det känns att göra den. Och fri 

skrivning...brukar jag inspirera dem med att själv hitta på någonting i 

stunden då. [...]Men min uppgift är ju att lära dem som inte får höra sagor 

hemma. Att ge dem tips och idéer." 

L4 utgick från att barnen har olika bakgrunder och gjorde inte det till ett problem. Hon 

anpassade istället undervisningen efter behoven. 

Hon försökte att vara riktigt snabb med att sätta upp barnens alster på väggarna i korridor och 

klassrum. Det var mycket uppskattat av eleverna. L4 var noga med det som sattes upp var fint 

att titta på och hon såg till att alla kunde vara stolta över sitt arbete. För övrigt hade hon inte 

mycket på klassrumsväggarna och hon tog ner sådant som inte var aktuellt längre. 

Klassrummet gav intrycket av att vara välordnat. En enkel men effektfull detalj var att hon 

klistrade upp bilder och texter på ett färgat något tjockare pappersark som en slags ram innan 

hon satte upp dem. 

"...det kommer upp med en gång medan de kommer ihåg det.... och ofta så 

gör jag inramningar samma eftermiddag som vi har målat på dagens å att 

jag morgonen därpå kan sätta upp det. Och det är det jag tycker är 

trevligast så är det att ha barnens egna saker på väggarna. [...] De blir 

glada!" 

Under lektionerna använde hon sig mycket av tavlan för att förstärka det hon ville förmedla. 

Därför var det viktigt att eleverna alltid satt riktade mot tavlan. Ett alternativ till att alla satt 

helt rakt fram var att placera eleverna i rader som bildade ett V. Syftet var att ge utrymme till 

dem som behövde röra sig lite i klassrummet under lektionstid. 

"...i ettan här hade jag ett par elever som [...]inte kunde sitta stilla... och var 

tvungna att vandra på lektionerna... de fick ju sitta i hörnorna på V:et. 

...nertill... och så hoppades man att de inte behövde vandra samtidigt." 
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L4 ansträngde sig att hitta ett undervisningssätt som riktade sig till hela klassen och hon talade 

inte om några särlösningar när hon talade om barn i behov av särskilt stöd. Istället försökte 

hon forma undervisningen så att alla kunde göra uppgifterna på sin individuella nivå. Hennes 

undervisning fokuserade på gruppen, även om hon hade särskilda elever i åtanke när hon 

planerar olika arbetsområden. Sin syn på inkludering uttryckte hon så här: 

"Om det finns en vilja, finns det en väg"  

Berit var väl medveten om att hon ibland inte räckte till för att tillgodose alla barns behov och 

det bekymrade henne mycket. Hon ansåg sig inte ha de kunskaper som krävdes för att ge alla 

vad de behövde och därmed tillgodose deras behov (Black&Simon, 2014).  

Fritidspedagogerna och assistenterna 

De båda fritidspedagogerna arbetade i klassrummet som assistenter under skoltid och gick 

över till att ansvara för fritidsverksamheten på eftermiddagarna.  

F1 menade att planeringarna nästan helt styrdes av vissa elevers särskilda behov för att 

verksamheten överhuvudtaget skulle fungera. På detta sätt, menade han, fick inte alla elever 

det de behövde. Orsakerna till detta trodde han i huvudsak berodde på kunskapsbrist och rent 

organisatoriska brister. En organisatorisk brist som F1 ansåg ha stor betydelse, var att 

fritidspersonalen under skoltid arbetade som assistenter i de lägre klasserna och sedan gick 

direkt in i fritidsverksamheten. Det fanns för liten tid till att planera och iordningsställa inför 

fritidsaktiviteterna. Det ställde också höga krav på personalen att orka hela dagen och klara av 

att handskas med många relationer under arbetsdagen. F1 menade också att flera elever skulle 

behöva en mer skolliknande fritidsvistelse för att kunna ha det så bra som möjligt. Det krävs 

även pedagogisk kompetens att planera en sådan verksamhet, menade han. Han la alltså 

problematiken till stor del på organisatorisk nivå och utanför barnen.  

F2 tyckte att det var omöjligt att ha en välfungerande inkludering med 4 vuxna på 50 barn. 

Detta ställde höga krav på såväl personal som barn: 

"Vilken vuxen skulle ha ett sånt arbete?....Men våra barn ska klara av det!" 

(F2) 

För att göra det bästa av situationen var de aldrig inne allihop samtidigt och gruppen var 

uppdelad på 2 vuxna på 25 barn. En av orsakerna var att de ansåg att det var omöjligt att ha 50 

relationer att handskas med. Goda relationer såg hon som en grundförutsättning för att 

verksamheten skulle fungera. F2 uttryckte frustration över den låga personaltätheten.  
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Planeringen  ansågs vara mycket viktig för att kunna skapa en fritidsvistelse av hög kvalité. 

De försökte arbeta med att planera för gruppen så att det fungerade för alla, även om de 

upplevde att vissa elevers behov fick stå tillbaka väl mycket för. Resonemangen vacklade 

mellan att ha fokus på gruppen och enskilda individer. De båda fritidspedagogerna beskrev 

sitt arbete och barnens situation på ett mycket likartat sätt i ovanstående avseenden. 

De två assistenter som intervjuades var båda personlig assistent till var sin elev. Assistenterna 

såg som sin viktigaste uppgift att hjälpa och stötta i alla de olika situationer som eleven 

befann sig i under skoldagen, men även att finnas till hands för övriga elever.  

"… att man ger alla barn uppmärksamhet och visar att även dom som inte 

pratar så mycket  ...även att man går fram till dom och kollar..liksom hur är 

läget..." (E1) 

De kände stor frihet att hitta lösningar som fungerade för den elev de var särskilt satt att 

hjälpa.   

(E1) poängterade vikten av att vara en god förebild och att som vuxen agera aktivt. Han ansåg 

också att läraren är den som formar klassen. Läraren som han arbetade med såg han som ett 

föredöme i detta avseende. 

Att sätta in en elevassistent för en enskild elev är en individinriktad åtgärd, men här kom den 

individinriktade insatsen hela klassen till godo. Genom att de här assistenterna inriktade sig på 

att hjälpa även de andra eleverna när de hade möjlighet fick alla eleverna ytterligare en vuxen 

att vända sig till.  

Skolsköterskorna  

Skolsköterskornas delaktighet bestod främst i att vara med i skolans elevhälsoteam. De var 

aldrig involverade i själva undervisningen, men kom i nära kontakt med eleverna en och en, 

dels under hälsokontrollerna, men även när barnen sökte upp skolsköterskan för omplåstring 

av olika slag. De hade även mycket föräldrakontakt. Genom arbetet i elevhälsoteamet fick de 

insyn i lärarnas arbete i klasserna, men också hur eleverna hade det.  

S1 formulerade sin syn på vad hon såg som inkludering. Hon uttryckte tydligt att inkludering 

är en viktig del av skolans utveckling och att hon tyckte att skolan kommit en bit på väg även 

om det fanns mycket kvar att göra. 

"... vad jag tänker är ju att det inte bara ska placeras i ett klassrum. Utan en 

elev som ska inkluderas ...innebär så mycket mer...man ska vara delaktig i 
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allting utifrån den personens, elevens förutsättningar... [...]Med stor 

delaktighet och med respekt... ja och...att man ska synas." (S1) 

Båda uttryckte att de tyckte att vissa lärare hade bättre förmåga än andra att tillgodose 

behoven hos barn i behov av mycket extra stöd. Det handlade i huvudsak om hur lärarna 

bemötte eleverna.  

S2 menade också att den fysiska miljön var viktig för att barnen skulle trivas och må bra. 

"... och jag tror att om en skola är väldigt fin och fräsch då trivs eleverna bättre och då är de 

mer rädda om skolan och sig själva [...]Det ser man ju i klassrummen där lärarna verkligen 

försöker och gör fint på sitt sätt… där finns det en annan stämning." (S2) 

S2 ansåg att föräldrarna spelade en stor roll i hur barnen klarade skolan. Därför lade hon 

mycket energi på arbetet med föräldrarna. En viktig uppgift var att ge föräldrarna stöd i sin 

föräldraroll.  

"Det visar sig genom att de inte litar på sig själv. Att de gärna vill ha hjälp. 

Man ska söka BUP för allting. Och när man säger att du måste lita på ditt 

eget uppfostranssätt och det du tycker är rätt så vågar inte alla föräldrar, 

utan de blir så osäkra." (S2) 

I en inkluderande skola ska föräldrarna ses som en resurs (Skidmore , 2004) och S2 såg deras 

viktiga roll för barnets skolgång, så viktig att hon såg det som sitt arbete att ge dem stöd att 

utvecklas som föräldrar. 

ANALYS 

Den pedagogiska och sociala miljön 

De inkluderande faktorer som synliggörs i intervjuerna kan delas in i pedagogik, social miljö 

och värdegrund.  

Trots att det inte pågick  något medvetet och organiserat arbete för att utveckla skolorna i en 

inkluderande riktning, framkom det i intervjuerna att i praktiken pågick arbetet för fullt efter 

var och ens förmåga inom varje persons ansvarsområde. Den inkludering som faktiskt pågick 

syns i personalens sätt att tänka kring hur de planerade och talade om sina verksamheter och 

hur de talade om barnen.  
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För att göra undervisningen bättre önskade man inte i första hand mindre klasser. Hellre såg 

man då att det fanns två pedagoger i klassrummet. Lagom stora klasser ansågs bestå av 

ungefär 20 elever, vilket sett som en bra strategi andra undersökningar (Nilholm  & Alm, 

2010, Westling Allodis , 2005).  

Lärarna och fritidspedagogerna talade om vikten av struktur, tydlighet och en väl planerad 

verksamhet. Struktur och tydlighet handlade framför allt om att eleverna skulle veta vad som 

förväntades av dem och att de skulle veta vad de skulle göra under skoldagen och 

fritidsvistelsen. Arbetsro i klassrummet var också viktig för att eleverna skulle kunna fokusera 

på sitt arbete, vilket kan ses som en del av strukturen och tydligheten. För att åstadkomma 

struktur var planeringen väsentlig. Tre av lärarna planerade i huvudsak arbetsuppgifter som 

riktade sig till hela klassen och försökte anpassa dem så att alla hade möjlighet att delta 

utifrån sina förutsättningar. En av lärarna varierade mellan att individanpassa materialet och 

att undervisa klassen som helhet. Fritidspedagogerna försökte anpassa verksamheten så att 

den skulle fungera för alla, men ansåg att de i hög grad planerade för att de barn som behövde 

mycket styrning fick en fungerande fritidsvistelse. 

Värdegrund, relationer och bemötande nämndes däremot inte lika tydligt som viktiga 

framgångsfaktorer, men de framkom på annat sätt. De berättade anekdoter om hur de hade 

bemött elever i olika situationer som uppstått. I dessa berättelser blir det tydligt att lärarna la 

stor vikt vid relationen till eleven, att de tänkte på hur barnen upplever situationen/ 

undervisningen och att de försökte tänka på hur de använde språket. De ansträngde sig också 

att tänka på hur de talar om sina elever (Skidmore, 2004). De talar oftare om barnen än om 

eleverna. För dem är de i första hand barn snarare än elever. De var måna om relationen till 

eleverna och det var viktigt för dem att varje elev fick del av deras omsorg även om alla 

varken kunde få eller behövde lika mycket. Den sociala miljön ansåg samtliga att de arbetade 

med kontinuerligt i undervisningen och i mötet med barnen. När de beskrev hur de arbetade 

skulle man kunna säga att de uppfostrade barnen att fungera tillsammans med andra 

människor. De utförde med andra ord de uppdrag läroplanen gett dem när det gäller normer 

och värden. 

Det fanns enstaka elever mottagna i särskolan som inkluderats i ordinarie 

undervisningsgrupper. Några elever inkluderades med gott resultat i vissa ämnen så som 

musik och idrott. Ett av fallen där en särskoleelev hade sin permanenta placering i en 

ordinarie undervisningsgrupp, var till stor belåtenhet för samtliga inblandade och kan närmast 

ses som en lyckad gemenskapsorienterad inkludering. Detta ansågs av rektorn, läraren och 
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assistenten bero på att eleven fungerade väl socialt i gruppen och att han inte hade några 

beteendeproblem. I deras sätt att se på varför inkluderingen i det här fallet var lyckad, avslöjas 

ett kategoriskt synsätt där det är pojkens personliga egenskaper som anses lämpade för 

inkludering (Skidmore, 2004).  

Jämförelse mellan de olika yrkesgrupperna 

Skillnaderna mellan de olika yrkesgrupperna var inte så stora i synen på vad som var grunden 

till en inkluderande skola var. Samtliga var överens om att det är relationen som är 

grundstenen i arbetet med barnen. Däremot hade naturligtvis de olika personalgrupperna olika 

perspektiv och olika arbetsuppgifter vilket gjorde att man hade olika mycket att säga kring hur 

man arbetade när det gällde inkludering. Rektorerna och skolsköterskorna hade ett 

utifrånperspektiv då de inte var aktiva i elevgrupperna. De såg tydligt att det fungerade 

mycket olika beroende på vilken personal som ansvarade för eleverna. Fritidspedagogerna, 

lärarna och assistenterna arbetade mitt i verksamheterna och kunde beskriva mer detaljerat 

hur de arbetade för att nå så många elever som möjligt.  

Planeringen och de pedagogiska insatserna anses av alla som en viktig grund för att 

verksamheterna ska fungera. Särskilt lärarna vinnlade sig om att deras planering gav 

möjlighet till variation, konkretion och att alla sinnen skulle stimuleras. Fritidspedagogerna 

ansträngde sig att, trots det stora antalet barn i fritidsgrupperna, planera så att det fungerade 

även för dem som hade svårt i den friare miljön på fritids. Elevassistenterna fanns till för alla 

elever under lektionstid och på raster, inte bara för det barn de hade som uppdrag att stötta. 

De som arbetade med barnen under dagarna såg som sin uppgift att fostra barnen att fungera 

socialt och verkade lägga mycket tid och kraft på det, vilket visar att de la stor vikt vid att 

skapa en god social miljö. Man tog tag i och ingrep i situationer som uppstod under 

skoldagen. Några av respondenterna talade om att det var viktigt att vara goda förebilder för 

eleverna. Skolorna hade antimobbingteam som arbetade med de mer allvarliga situationerna, 

men personalen verkade handskas med det mesta på egen hand. Detta var ett ständigt 

pågående arbete, även om det också gjordes under mer planerade former under lektionstid och 

i samarbetsövningar och liknande.  

I respondenternas sätt att tala om barnen avspeglar sig värme och omtanke. Ingen talade om 

barn som besvärliga eller jobbiga. Istället talade man om dem som enskilda individer med 

alldeles individuella behov. Man verkade göra sitt yttersta för att göra det så bra som möjligt 

för alla barn. Alla lägger tydligt ansvaret på sig själva, även om de ibland kände att de inte 
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räckte till. Problemen läggs inte på barnen utan snarare på bristen på resurser hos skolan och 

personalen , det vill säga den miljö barnet befinner sig i (Skidmore, 2004, Skogman, 2012).  

De insatser som gjordes för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd var ofta individinriktade, 

så som att gå till specialpedagogen, att ha en egen dator och individanpassade läromedel, men 

gemensamt för respondenterna var att de i huvudsak planerade sina verksamheter så 

inkluderande som möjligt och då med gruppen i fokus. Assistenter för en enskild elev var en 

av en de åtgärder man hade att ta till. Det är en individinriktad åtgärd, men i intervjuerna 

framgår att insatserna med elevassistenter i de aktuella fallen lett till att grupperna som helhet 

fått mer stöd.  

Rektorernas insatser för att öka inkluderingen låg på organisationsnivå och där handlade det i 

huvudsak om att få en så stark ekonomi att man kunde hålla en viss personaltäthet vilket man 

ansåg vara en av förutsättningarna för en inkluderande undervisning (Westling Allodis, 2005).  

Rektorerna och skolsköterskorna hade ett utifrånperspektiv medan övriga personalgrupper i 

större utsträckning utgick ifrån sitt vardagliga arbete med barnen när de beskriver hur de ser 

på inkludering. Rektorernas organisatoriska ansvar för inkluderingen innebar att de på 

skolorna undvek att skapa små grupper med elever utan försökte i det längsta se till att 

problemen löstes . Rektorerna och skolsköterskorna var de som tydligast talade om vikten av 

goda relationer och bemötande. De kunde se stora individuella skillnader i hur personalen såg 

på barnen och hur de bemötte dem. Övriga personalgruppers beskrivning av sina relationer till 

eleverna visade att även de la vikt vid just relationerna, men de uttalade inte detta lika tydligt.  

Lärarna och fritidspedagogerna talade relativt detaljerat om hur de planerade och tänkte för att 

verksamheten skulle fungera så bra som möjligt för barnen. Tydlighet, förutsägbarhet och väl 

genomtänkt planering angav rektorerna, fritidspedagogerna och lärarna som det viktigaste 

faktorerna, näst efter goda relationer, bakom en välfungerande och därmed inkluderande 

verksamhet.   

Assistenternas och skolsköterskornas insatser gällande inkluderingsarbetet var närmast på 

individnivå och då genom att stötta enskilda individer i besvärliga situationer.  

Områden som sågs som problematiska 

Möjligheterna till inkludering upplevde samtliga, även rektorerna, som otillfredsställande. En 

ansträngd ekonomi sågs som ett av de största problemen eftersom man menade att inkludering 

kräver högre personaltäthet. Eftersom skolorna ville ha mer pengar för att arbeta inkluderande 

var kategoriseringen av elever i form av utredningar och diagnoser av stor betydelse för att få 
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tillgång till extra ekonomiska resurser. Ett kategoriskt synsätt blir här en av förutsättningarna 

för att arbeta inkluderande, men rektorerna ger inte uttryck för att se problematiken i detta. 

Samtliga respondenter talar om hur den ekonomiska verkligheten begränsar de insatser som 

kan göras för olika elever. Rektorerna reflekterar inte över att det inte pågår ett aktivt och 

riktat inkluderingsarbete på skolan och att detta är en förutsättning för att ökade ekonomiska 

resurser som skolan eventuellt får, ska ge en positiv effekt på skolans möjligheter till en 

inkluderande verksamhet. Eventuella extra ekonomiska resurser ger heller ingen effekt om 

inte arbetssättet samtidigt förändras. 

Båda rektorerna menade att lärarens förhållningssätt och värdegrund är helt avgörande för i 

vilken grad läraren har förmåga att undervisa och möta eleverna på ett inkluderande sätt. Båda 

rektorerna ansåg att det fanns lärare i vars klasser de inte kunde placera vissa elever, därför att 

de visste att det inte kommer att fungera. Ansvaret för hur inkluderingen fungerar lades på 

den enskilda läraren, inte på hur arbetet med inkluderingen på skolan ser ut. Det inkluderande 

arbete som utfördes på skolorna, utfördes av varje enskild anställd. Det fanns ingen samsyn 

eller gemensam överenskommelse kring hur arbetet skulle se ut eller utföras.  

Precis som det framkommit i andra undersökningar ansågs sig framförallt lärarna sakna 

kunskap att möta alla olika behov hos eleverna och att det fanns allt för lite tid för planering 

(Kilanowski- Press et al. 2010, Black & Simon, 2014). På frågan om hur värdegrundsarbetet 

såg ut på skolan svarade samtliga att det inte fanns något uttalat och levande arbete kring 

värdegrundsfrågor i personalgruppen. Man var medveten om att det förväntades att skolan 

skulle vara inkluderande, men man såg inte sambandet mellan värdegrundsarbetet och 

inkludering.  

Gemensamt för samtliga respondenter var att de ansåg att det fanns en gräns för hur 

inkluderande skolan kan vara och att det alltid kommer att finnas elever som behöver ha sin 

skolgång i en annan miljö än i den stora gruppen. Samtidigt hade ingen haft tillgång till en 

diskussion kring vad inkludering är och hur den ska se ut på den skola de arbetar på. Det 

fanns heller ingen uttalad reflektion kring att ett väl igenomtänkt bemötande och goda 

relationer till eleverna med stor sannolikhet leder till en effektivisering av skolans verksamhet 

genom att många konflikter och låsta situationer inte alls skulle uppstå - situationer som tar 

mycket tid och energi för så väl barn som vuxna (Nordahl et al, 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Undersökningens syfte var att särskilt titta på de inkluderande insatser som gjordes på 

skolorna. Missivbrev skickades till flera skolor. Endast en svarade ja. Övriga skolor avstod 

från att medverka på grund av tidsbrist och rektorerna ville inte belasta sin personal. Flera 

rektorer sa också att de fick åtskilliga förfrågningar varje vecka och att de inte kunde tacka ja 

till alla. Det tog därför flera månader att få ihop 12 intervjuer, vilket kan tyckas vara ett 

minimum för undersökningen. Tillförlitligheten hade stärkts om åtminstone ytterligare en 

rektor, en skolsköterska, en fritidspedagog och en assistent till hade intervjuats på de skolor 

där de inte är representerade, men tyvärr fanns det inte möjligheter till det. Rektorn på den 

skola där endast två personer intervjuades hade ingen assistent eller fritidspedagog på skolan 

som hon kunde rekommendera och skolsköterskan var sjuk vid flera tillfällen och samtliga 

tider fick ställas in. Det kändes bäst att inte försöka boka flera tider då rektorn tydligt 

markerat att hon inte hittat flera att intervjua på just den skolan.  

De intervjuer som genomfördes kan sägas ha karaktären av semistrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Livsvärldsintervjuer är en form av forskningsintervju där respondenten 

ges utrymme att beskriva sin livsvärld, i det här fallet i sin yrkesroll ( Kvale & Brinkman, 

2013). Samtliga respondenter visade stort intresse och engagemang för innehållet i 

intervjuerna. Särskilt verkade lärarna få upp ögonen för hur mycket de faktiskt gjorde för 

eleverna och att de under samtalets gång fick nya idéer till hur de kunde arbeta och tänka, inte 

p g a det intervjuaren sa utan på vad de själva uttryckte när de beskrev sitt arbete. Tyvärr var 

tiden begränsad för en del av respondenterna, då intervjuerna i flera fall skedde på deras 

arbetstid. Därför blev en del intervjuer inte lika innehållsrika som de skulle ha kunnat bli om 

det funnits just mer tid. Jag återkom endast till två lärare med följdfrågor och då för att 

klargöra otydligheter.  

Vid intervjuerna blev jag tvungen att omformulera min grundläggande fråga: Hur gör du för 

att arbeta inkluderande? till Hur arbetar du för att nå så många elever som möjligt? Detta 

eftersom de inte hade så många tankar kring hur man arbetar inkluderande. Det visade sig 

även att det fanns en hel del tveksamheter kring vad inkludering egentligen är. Jag hade gjort 

en missbedömning av deras förförståelse kring det jag ville fråga om och det blev i samtliga 

intervjuer nödvändigt att samtala lite kring själva begreppet samt att omformulera min första 

frågeställning. Intervjuerna skulle kanske ha kunnat varit mer innehållsrika och mer 

strukturerade om respondenterna i förväg hade informerats mer om vad själva intervjun skulle 

handla om.  Å andra sidan blev det på det här sättet extra tydligt att det inte bedrevs något 
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medvetet inkluderingsarbete på skolorna och att det var upp till varje enskild lärare och 

fritidspedagog att få arbetet att fungera. Svaren riskerade heller inte att bli tillrättalagda i 

samma utsträckning som de skulle kunnat bli om frågorna hade presenterats i förväg. 

Frågeställningarna och intervjuarens bakgrund och agenda har med största sannolikhet styrt 

svaren och därmed resultatet. Respondenterna visste att intervjuaren var positivt inställd till 

och en förespråkare av inkludering. Detta behöver inte innebära att resultatet inte är sant bara 

annorlunda. Syftet var ju heller inte att ta reda på vad personalen tyckte om inkludering utan 

vad de gjorde för att ha en så inkluderande verksamhet som möjligt. På detta har jag fått svar 

oavsett vad respondenterna egentligen anser om inkludering. Frågan är dock om det verkligen 

pågick något egentligt inkluderingsarbete på skolorna. Den ursprungliga frågeställningen i 

intervjuguiden var hur inkluderingsarbetet såg ut, men frågeställningen fick omformuleras till 

hur personalen arbetade för att verksamheten skulle passa så många elever som möjligt . Det 

är inte riktigt samma sak som inkludering, men en förutsättning för inkluderande arbete. 

Analysen och tolkningen av en undersöknings resultat kan aldrig anses vara helt objektiva 

(Ahlberg, 2009, Fejes & Thornberg, 2015 ). Tolkningen av det respondenterna förmedlar i 

intervjuerna, färgas naturligtvis av att författaren själv arbetar inom skolans värld. Därmed 

finns det en risk för övertolkning av olika uttalanden, t ex kring de känslor som tycks avspegla 

sig när personalen talar om barnen i olika situationer och hur man resonerar kring de 

ekonomiska resurserna.  

Under intervjuerna var det viktigt att stämningen skulle vara bekväm och att den som 

intervjuades inte upplevde sig kritiserad eller ifrågasatt, utan att det var nyfikenhet och 

intresse som låg bakom frågorna. Detta ledde till att frågor som skulle kunna ställa saker på 

sin spets uteblev av rädsla för att skapa en situation där respondenten hamnade i en 

försvarsposition (Kvale & Brinkmann, 2009). Hur detta eventuellt har påverkat resultatet är 

svårt att uttala sig om, men syftet var heller inte att vara kritiskt granskande. Eftersom det har 

varit så svårt att få rektorer att vilja låta sig och sin personal intervjuas, kändes det viktigt att 

respondenterna skulle få en positiv upplevelse av samtalen och att de skulle se det som en 

möjlighet att få framföra åsikter och tankar kring sitt arbete. Detta bland annat med 

förhoppning om att de även i framtiden kan tänka sig att ta emot studenter och forskare. Det 

är viktigt att skolorna låter sig studeras för att på så sätt kunna utvecklas med forskningen som 

grund. 
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Resultatdiskussion 

Fokus skulle alltså ligga på det som fungerade väl i ett inkluderande perspektiv. I intervjuerna 

framkom mycket som inte kan ses som inkluderande vare sig när det gäller tankesätt eller 

arbetssätt, men eftersom fokus skulle vara att titta på de delar av deras arbete som faktiskt var 

positiv i ett inkluderande perspektiv, valde jag att inte lyfta fram dessa uttalanden i resultatet. 

Under intervjuerna märktes det också att respondenterna var mycket medvetna om att 

inkludering inte var något man ville tala negativt om. De visste också att intervjuaren var en 

förespråkare för utvecklingen av inkludering i skolan. Om intervjufrågorna hade ställts med 

en mer kritisk inställning till inkludering hade förmodligen svaren också blivit annorlunda.  

De strategier personalen använde i undervisningen och på fritids var som tidigare framgått 

inte medvetet just inkluderande. De hade strategier för att få verksamheten att fungera så bra 

som möjligt under de förhållanden som rådde och många av insatserna var gruppinriktade. 

Men det fanns vissa problem. En fritidspedagog och en lärare menade att de tog så stor 

hänsyn i sin planering till de behov som fanns hos vissa elever att andra elever fick en sämre 

verksamhet, särskilt de elever som hade behov av särskilt stöd, men som inte störde någon i 

sin omgivning. Dessa elever som verksamheten anpassades efter hade beteendeproblem och 

av sammanhanget framgick att de var pojkar. Anpassningarna som gjordes för de här eleverna 

var gruppinriktade, men det drabbade andra barn vars behov fick komma i andra hand då de 

inte störde verksamheten som helhet. Ett genusperspektiv skulle ha kunnat vara intressant att 

ha när man tittade närmare på problematiken, då det framgår att det främst var pojkars behov 

som styrde planeringen. Med en levande och aktiv diskussion på skolan kring hur man kan 

arbeta inkluderande skulle personalen kunna utveckla sitt arbete så att även de mer introverta 

barnen får sina behov tillgodosedda i en större utsträckning. De skulle genom diskussioner 

kunna inspirera varandra att utveckla skolans arbetssätt i en inkluderande inriktning och 

kanske känna sig mer tillräckliga i sitt arbete. De strategier som visat sig fungera bör man 

känna att man kan dela med sig av till sina kollegor likväl som man är öppen för att ta emot 

det samma.  

Nordahl et al (2007) talar om vikten av ett gott samarbete med hemmet för att uppnå bästa 

möjliga resultat i arbetet med barn i svårigheter. Även här kan det sägas handla om goda 

relationer. Endast en av lärarna, Margareta, lyfter detta samarbete som en av de viktigaste 

insatserna i sitt arbete för att nå goda resultat. Övriga respondenter nämner kontakten med 

föräldrarna som viktig men har inte så välformulerade tankar kring den delen av sitt arbete 

som Margareta. Enligt Skidmore (2004) är föräldrarnas delaktighet i barnets skolgång en 
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viktig faktor i en inkluderande skola och därför skulle Margareta kunna ses som ett föredöme 

i detta avseende.  

Vid sidan av hemmet är skolan en av viktigaste platserna i ett barns liv och de vuxna i skolan 

har stor betydelse för barnets välbefinnande, för vissa barn är skolan avgörande för hur de 

klarar sig igenom barndomen (Nordahl et al, 2007, Hjörne & Säljö, 2008). Flera i personalen 

uttryckte en tydlig medvetenhet kring detta, vilket även visade sig när de beskrev sitt arbete 

med barnen.  De uttrycker samtliga en känsla av att inte räcka till för att kunna tillgodose alla 

barns olika behov. Visserligen la de inte problemen på själva barnet, men man kunde ana att 

man nog hade önskat att behoven inte varit så spretiga. Önskemålen om högre personaltäthet 

verkade mest handla om tillgången till assistenter eller specialpedagoger som skulle kunna 

handskas med enskilda elever, snarare än att rekrytera fler lärare så att de kunde vara fler 

pedagoger i klassrummet. Det intressanta är att samtliga lärare föredrog lite större klasser och 

en lärare till i klassrummet (Carpenter & Dyal , 2001, Westling Allodis , 2005), än små 

klasser och en ensam lärare, men först efter att intervjuaren presenterat det som en möjlighet. 

Antagligen var lösningen med en lärare till i klassrummet så långt ifrån det de trodde var 

ekonomiskt möjligt, att de inte ens hade tänkt på det som ett alternativ.  

Den särskoleelev som hade sin placering i en grundskoleklass beskrevs som en utmärkt elev 

att inkludera. Han hade inga beteendeproblem och hans klasskamrater accepterade honom 

som en fullvärdig medlem i gruppen, ansåg rektorn, läraren och assistenten. Läraren beskrevs 

som skicklig av både rektor och assistenten. Som intervjuare var det tydligt att hon faktiskt 

blivit en ännu skickligare lärare efter att ha tagit emot den här eleven och att alla hennes 

insatser med största säkerhet gynnade många elever i klassen. Det här exemplet var det enda 

exemplet i undersökningen som handlade om ett egentligt mer medvetet inkluderingsarbete. 

Ytterligare några elever inkluderades på en av de andra skolorna, men då endast i vissa 

praktisk- estetiska ämnen. Dessa stunder av inkludering uppfattades som positiva av både 

lärare och elever. I båda dessa lyckade exempel handlade det om individer som ansågs 

lämpliga att inkludera. Visst handlade det om att göra det som var bra för eleverna, men det 

var elever som fungerade socialt och som inte krävde några större anpassningar för att kunna 

passa in i sammanhanget. Det ställde inga större krav på personalen och övriga elever 

behövde heller inte anpassa sig i någon högre grad.  

Skillnaderna mellan de olika personalgruppernas tankar kring inkludering och sitt arbete var 

inte påfallande stora. Man var överens om det mesta kring vad en välfungerande och bra 

verksamhet vilar på, nämligen relationen mellan barn och vuxen. Nordahl et al (2007) menar 
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att det finns ett tydligt samband mellan hur väl relationerna mellan barn och vuxen i skolan 

och hur svåra beteendeproblem barnet uppvisar och att det en god relation till de vuxna är 

grunden för att barnet ska trivas i skolan. Respondenternas yrkesroller var visserligen olika 

och därmed perspektiven, men engagemanget i barnen och i arbetet med dem gick inte att ta 

miste på. De månade om att relationerna skulle vara bra och insåg relationens betydelse för 

hur väl arbetet kunde utföras. Skillnaderna mellan respondenterna hade förmodligen varit 

större om det varit en större spridning på urvalet av dem. Då hade det funnits respondenter 

som hade presenterat en mer negativ bild av sitt arbete och arbetsplats än de som nu hade 

valts ut. Respondenterna visste att de var duktiga och de var stolta över sitt arbete även om de 

kände sig otillräckliga och att de upplevde att de ibland misslyckades.  

I en inkluderande skola förlägger man eventuella problem på den miljö barnet befinner sig i, 

inte på barnet självt (Skidmore, 2004, Skogman, 2012). Detta är också avgörande för vilka 

insatser man sätter in i en problemsituation. Av intervjuerna framgår att när respondenterna 

talade om stödet till barn som kräver extra insatser från skolans sida, talade man i huvudsak 

om individuellt riktade anpassningar. Detta är inte överraskande då läroplanen tydligt talar om 

individualisering och hur man ska se till varje enskilt barns behov. Ändå ansträngde sig 

lärarna och fritidspedagogerna att hitta lösningar på gruppnivå för att så många som möjligt 

ska kunna tillgodogöra sig verksamhetens aktiviteter och för lärarnas del att så många som 

möjligt skulle nå kunskapsmålen. Annat kunde de i och för sig inte göra, eftersom tillgången 

till personal var begränsad och en till en- lösningar var inte ett alternativ, även om man kunde 

ana att det fanns önskemål om att de skulle finnas större möjligheter till det.  

Slutord 

Att arbeta med barn innebär att man har sitt förhållningssätt som sitt viktigaste arbetsredskap. 

Därför måste vi som arbetar med barnen också arbeta med oss själva och rannsaka vårt 

agerande i förhållande till de barn vi möter varje dag. Det borde vara krav på att dessa 

personalgrupper, precis som för andra yrkesgrupper som arbetar med människor, ska få 

handledning regelbundet där man arbetar med sig själv snarare än kring barnens eller 

gruppens problem. Handledningen skulle kunna vara en viktig del av värdegrundsarbetet i 

skolan. Det är inte säkert att de personalgrupper som möter barnen i sitt dagliga arbete är 

medvetna om vilka signaler de skickar till barnen genom sitt språk och sina handlingar. Vi 

som arbetar med barn och deras utveckling bör själva vara måna om att fortsätta utvecklas och 

lära oss nytt. Barnen är i vår omsorg en stor del av sin vakna tid på dygnet och vi ska ge dem 

det allra bästa vi kan. Därför måste vi våga ställa krav på det arbete som utförs även om det 

innebär att vi kritiskt måste granska oss själva.  
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Avslutningsvis kan man också fundera kring om inkluderingstanken ska gälla personalen 

såväl som eleverna. Får alla i lärarkollegiet plats i arbetsgemenskapen? Om inte, vad är vi då 

för förebilder för våra elever? Kan en rullstolsburen eller synskadad lärare få anställning på 

skolan? Hur ser vi på lärare med dyslexi, kraftig brytning, Asperger och andra psykiatriska 

diagnoser? Eller är det bara "normala" människor som passar in i skolans vuxenvärld?  

Specialpedagogisk relevans  

Varför har det varit intressant att titta närmare på hur skolornas personal arbetar med 

inkludering? Naturligtvis för att det är ett begrepp som används flitigt i skolan i mötet med 

elever i behov av särskilt stöd. Tyvärr diskuteras det desto mindre hur den här inkluderingen 

ska gå till i praktiken, hur man ska undervisa så att de här eleverna inte längre ses som 

inkluderade utan som en naturlig del av klassen. Det är intressant att titta närmare på hur de 

lärare arbetar som har överlag goda resultat och god ordning oavsett vilka elever som placeras 

i deras klassrum. Det är viktigt att ta reda på hur en inkluderande undervisning ser ut och hur 

personalen ser på eleverna och sitt eget arbete. Målet är trots allt att specialpedagogiken ska 

flytta in till eleverna i klassrummet istället för att bedrivas på sin kammare med enskilda 

elever. Skrtic (1995) går så långt att han menar att bara det att vi kallar viss pedagogik 

specialpedagogik är exkluderande. En inkluderande skola har bara goda pedagoger.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går på specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi heter 

Anna Lauenstein och Angelika Havik, vi står nu inför vårt examensarbete. Vårt 

intresseområde handlar om inkludering. Vi är intresserade av olika yrkesgruppers syn på 

inkludering och hur de upplever sin arbetssituation. Vilka likheter och skillnader finns i synen 

på inkludering, vad tycker man fungerar/ fungerar inte, hur ser man på möjligheterna till en 

väl fungerande inkludering på sin skola, hur ser man på elevernas och personalens situation. 

Vi kommer att intervjua personal på en varsin F-6 skola, tanken är att intervjua rektor, 

personal ur elevhälsoteam, dvs. skolsköterska eller kurator och eventuell specialpedagog, 

lärare, elevassistent samt fritidspedagog. Vi hoppas nu att ni har möjlighet att hjälpa oss med 
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detta arbete, vi skulle bli mycket tacksamma om vi får komma till er skola och utföra 

intervjuerna. Vi räknar med att varje intervjutillfälle tar ca 45 - 60 min, som kommer att 

spelas in. Vi är medvetna om den tidspress som råder i skolan och vi anpassar oss till de tider 

ni kan. 

 

Det insamlade materialet kommer att avidentifieras och behandlas med största sekretess så att 

inte obehöriga kan få tillgång till det och materialet kommer endast att användas för detta 

ändamål. Respondenterna kan när som helst utan förklaring avbryta sitt deltagande i studien 

och avböja att svara på vissa frågor. 

 

Detta brev sänder vi till skolsköterska eller kurator och rektor på respektive skola. Om vi inte 

hör av er inom 4-5 arbetsdagar kommer vi att ta kontakt med er per telefon. 

 

Er medverkan i studien är mycket värdefull för oss och vi hoppas på ett positivt svar från er.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Lauenstein och Angelika Havik 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Teman   Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor  Utbildning, år i yrket 

 

Den pedagogiska miljön  Pedagogiska strategier i klassrummet 

   Undervisningsplanering för att nå flera 

   Möblering  
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   Bildstöd 

   Hur grupperas eleverna under lektionen? 

   Tekniska hjälpmedel 

   Hur erbjuds extra stöd) Enskilt? I klassrummet? 

 

Den sociala miljön  Hur är atmosfären på skolan? 

   Attityder till elever i behov av särskilt stöd 

   Värdegrundsarbete 

   Stöd från olika yrkeskompetenser 

 

Den fysiska miljön  Är lokalerna anpassade för alla elever? 

   Kan man ta emot elever med rörelsehinder, 

   synnedsättning eller hörselnedsättning utan att 

   behöva göra miljön mer tillgänglig än den är nu? 

    

   

 

Frågor till skolsköterskor och elevassistenter 

Vad kan du tillföra utifrån din kompetens för att skolan ska lyckas med inkludering? 

 


