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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och assistenter i särskild 

undervisningsgrupp, grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 ser på inkludering i skolan. 

Studien utgår från en fenomenografisk ansats där pedagogers och assistenters tankar om hur 

inkludering kan formas utifrån elevens och dennes omvärld i skolan. En kvalitativ metod 

användes för att intervjua fem speciallärare/ specialpedagoger, sex pedagoger samt två 

assistenter för att få inblick i hur de tänkte om begreppet inkludering av elev i behov av 

särskilt stöd. Utifrån vårt val av datainsamlingsmetod användes strukturerade intervjuer med 

ostrukturerade frågor från ett intervjuschema. Studiens resultat analyserades fram genom att 

informanterna kategoriserades i respektive yrkesroll och skolform, därefter kodades 

informanternas svar efter studiens frågeställningar. Litteratur som används i studien visar att 

en samsyn omkring begreppet inkludering är nödvändigt om alla elever ska kunna vistas i 

samma skola, dock finns dilemman som skolan måste övervinna för att en skola för alla ska 

bli möjlig. Resultatet från vår studie visar att pedagoger och assistenter har en samsyn runt 

begreppet inkludering, alla är för inkludering av elev i behov av särskilt stöd efter elevens 

förutsättning. För att elev i behov av särskilt stöd ska kunna inkluderas behövs en positiv 

attityd från skolans personal samt en rektor som tar yttersta ansvar för hur synen på 

inkludering bör se ut. 

Nyckelord: Inkludering, specialpedagogik, utvecklingsstörning, elev i behov av särskilt stöd. 
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1 INLEDNING  

Vi arbetar som pedagoger i en särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) sedan många år 

tillbaka. I konceptet har vi inkludering som ett honnörsord och våra elever tillhör både en 

SU-grupp och en grundskoleklass på skolan. Det innebär att eleverna stundtals går till sin 

grundskoleklass för undervisning som är en åldershomogen grupp. Det är ett politiskt beslut 

och något som samhället vill utveckla ännu mer. Studien handlar om inkludering av elever 

med utvecklingsstörning eller elever i behov av särskilt stöd, hädanefter kommer vi benämna 

elever med utvecklingsstörning som elever i behov av särskilt stöd. Vi ser hur viktigt det är att 

pedagoger i skolan har ett genuint intresse att vilja inkludera alla elever, och en förmåga att 

förändra sin undervisning för att passa elev i behov av särskilt stöd, så de känner sig 

delaktiga och för att en inkludering ska bli möjlig. Vi har uppmärksammat betydelsen av att 

all skolpersonal: vaktmästare, personal i skolrestaurangen, pedagoger, assistenter och rektor 

har en samsyn på vad inkludering är, men även förståelse och korrekt bemötande av elever i 

behov av särskilt stöd. Litteraturen i studien lyfter även fram vikten av pedagogens 

kompetens för en välfungerande inkludering. 

Den fysiska skolmiljön är i fler fall inte anpassad för elever med funktionsnedsättning. Detta 

gäller allt ifrån anpassat material i undervisningen till avsaknad av automatiska dörröppnare, 

vilket kan bidra till exkludering av elever. Det är en komplex situation för att få till en 

välfungerande inkludering i skolan där elevers förutsättningar och behov måste få styra för 

att elever ska ha möjlighet att känna sig delaktig under hela skoldagen. 

De senaste åren har vår elevgrupp förändrats, vilket bidrog till att vi deltog i ett projekt för att 

se om vi kunde ta emot elever med både en fysisk funktionsnedsättning och en 

utvecklingsstörning. Projektet mynnade ut i att verksamheten ska kunna ta emot dessa 

elever. Vi insåg betydelsen av att vidareutveckla oss för att kunna möta upp elever på ett 

adekvat sätt. För att kunna utveckla verksamheten mer, vill vi ta del av hur andra SU-

grupper, grundsärskolor och grundskolor arbetar för att inkludering ska bli så gynnsam som 

möjligt för elev i behov av särskilt stöd. Vi har gjort studien tillsammans, men delat upp 

intervjuerna och transkriberingarna sinns emellan. En av oss åkte till en skola för att 

intervjua informanter, medan den andra besökte två skolor. 

Med denna studie hoppas vi kunna förstå och utveckla vår egen tankeprocess om 

inkludering. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begreppen; inkludering, elev i behov av särskilt stöd, 

utvecklingsstörning, olika skolformer och SU-grupp. Vi vände oss till pedagoger och 

assistenter som arbetar i grundskola, grundsärskola, SU-grupp i årskurs 1-6 och som möter 

elever i behov av särskilt stöd där inkludering kan förekomma. Hänsyn har tagits till 

styrdokument, specialpedagogisk litteratur och aktuell forskning. 

”elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser.” (SFS 2014:458, 3 kap, 3§). 

I diskrimineringslagen (Prop. 2013/14:198) har det gjorts ett tillägg som gäller från och med 

januari 2015 där den fysiska miljön inte får missgynna någon individ. Det här 

överensstämmer med Barnkonventionens tankar (Utrikesdepartementet, 2007, artikel 2 & 

23) som lyfter fram allas lika värde, rätt till utbildning och att barn med funktionshinder har 

rätt att kunna delta på lika villkor i samhället. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 skriver: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, sid 8, 2011). 

Fortsättningsvis står det: 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”(Skolverket, sid 8, 

2011). 

Nilholm (2006) skriver om inkludering i skolan, där det väsentliga enligt honom är att 

begreppet värderas korrekt och att det blir en skola för alla som det är tänkt. Inkludering har 

en omfattande innebörd och han menar att det är skolans organisation som behöver 
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förändras för att kunna möta elevers olika behov och förutsättningar. Han skriver om att 

förändring behöver ske på olika nivåer och oftast hamnar diskussionen hos pedagogen och 

klassrumssituationen, men den behöver även föras på högre instanser till exempel skolornas 

olika team och kommun (Nilholm, 2006). 

Enligt Nilholm och Göransson (2013a) bör skolan bli mer inkluderande och för att nå dit 

behöver skolpersonal se helheten och inte enbart till enstaka elev. Olikheter ska ses som en 

tillgång, för att i sin tur skapa gemenskap och förståelse för varandras styrkor och svagheter. 

Det här kan ses som en demokratisk process som påbörjas i skolan, men som sedan fortsätter 

livet ut. För att samhället ska kunna se allas lika värde behöver synen på 

funktionsnedsättning förändras så att alla kan komma ut i arbetslivet och känna sig delaktiga 

i samhället fullt ut. Några viktiga aspekter för att få till en välfungerande inkludering är att 

pedagogen har en välutrustad pedagogisk verktygslåda, strukturerad och variationsrik 

undervisning samt ett tydligt ledarskap. En samsyn på elevernas förmågor och olikheter 

behöver diskuteras ute på skolorna (Nilholm & Göransson, 2013a). 

Enligt Andersson, Garpelin och Hellblom-Tibblin (2014) behövs SU-grupper, men att elev 

ska ha sin tillhörighet i närområdes grundskola. Undervisningen bör utgå från elevens behov, 

utvärdering bör ske kontinuerligt och att stödåtgärder ska vara av god kvalité. I SU-grupp 

finns möjlighet att ge elever det stöd som behövs och att pedagoger har en särskild 

kompetens för att möta upp de olika funktionsnedsättningar och de olika konsekvenser dessa 

medför. Behovet av SU-grupper finns även om skolan bör sträva efter att kunna ha kvar 

elever i den ordinarie grundskoleklassen, vilket även överensstämmer med 

grundskoleförordningen (SFS 1994: 1194). Den ekonomiska konsekvensen som drabbar 

skolorna om alla skolor skulle anpassa sina lokaler för alla elevers olikheter är stor kontra en 

SU-grupps redan fungerande lokaler (Andersson m.fl., 2014). Placeringen av lokaler är 

viktigt för att en inkludering ska bli möjlig och att elever får tillgång till de lokaler som är 

adekvat för tillfället. Det framfördes kritik till SU-grupper genom att nämna att det saknas 

formella beslut om elevens placering och att vårdnadshavare fått bristfällig information om 

att ett överklagande är möjligt. Det förekommer brister i uppföljning samt utvärdering av 

elevens skolgång. Skolor har även kritiserats för att personal saknar korrekt kompetens och 

att innehållet i undervisningen inte individanpassats tillräckligt. Elev med svår social 

problematik eller utåtagerande elev har heller inte fått möjlighet att lyckas i den ordinarie 

undervisningsklassen med extra anpassningar eller särskilda stödinsatser, utan istället blivit 

placerade i SU-grupp direkt. Det framkommer att ”barn med samma diagnos är lika olika 

varandra som andra barn”(Andersson m.fl., s.11, 2014). När skolan har uttömt alla sina 

möjligheter och resurser på olika nivåer kan elever behöva placeras i en SU-grupp och innan 

placering sker måste en kartläggning samt ett åtgärdsprogram skrivas. Detta måste ske i 
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samråd med vårdnadshavare, elev, rektor, pedagog och elevhälsoteam. När beslut är taget om 

placering för elev är det viktigt att det omprövas kontinuerligt, så att rätt stöd ges till eleven 

och att all undervisning är fortsatt individanpassad. Skolpersonal behöver ha rätt utbildning 

och det behöver finnas specialpedagogisk kompetens att tillgå. Utvecklingsområden som 

skolor behöver arbeta med är till exempel inkludering i ordinarie grundskoleklass istället för 

att undervisas i SU-grupp (Andersson m.fl, 2014). 

Linikko (2009) menar att pedagogens kompetens och fortsatta utbildning har betydelse för 

en lyckad inkludering för elever, samt att pedagogens attityd blir mer positiv ju mer 

erfarenhet de har att undervisa elev i behov av särskilt stöd. Det framkommer att pedagoger 

som arbetar med elever med funktionsnedsättning vill veta mer om konsekvenser och 

betydelse av dessa nedsättningar. Genom reflektion tillsammans med andra kollegor, mer 

planeringstid för att skapa välstrukturerade lektioner och material som är anpassat för 

elever, så kan pedagoger utvecklas och därefter möta elever på bästa sätt. För att elever ska 

lyckas behöver pedagog kunna möta alla elever utifrån deras förmågor (Linikko, 2009). 

2.1 Begreppsdefinition 

2.1.1 Inkludering 

Över tid har definitionen av begreppet inkludering förändrats. Det började under 60- och 70-

talet då det pratades om integrering, i samband med att elever med funktionsnedsättning 

skulle placeras i ordinarie undervisningsklass istället för i specialklass, elever skulle då 

anpassas efter omgivningen. Under 80-talet förändrades begreppet integrering till 

inkludering vilket handlar om att olika delar ska bilda en helhet som gynnar eleven, 

omgivningen skulle anpassas efter eleven. Ambitionen i skolan finns för att inkludera elever, 

men förutsättningar och kompetens saknas på olika nivåer. På organisationsnivå behöver de 

vara insatta i problematik som elever med funktionsnedsättning kan stöta på. På gruppnivå 

behöver skolpersonal ha kompetens om olika funktionsnedsättningar och ha förståelse för 

individuella skillnader, de behöver kunna tillrättalägga och variera sin egen undervisning för 

att passa alla elever. Skollagen är tydlig med hur elev i behov av särskilt stöd ska bemötas och 

hur deras skolgång ska se ut. De ska ha förutsättningar att nå läroplanensmål, men kan 

behöva olika stödinsatser för att det ska bli möjligt för dem. Mänskliga rättigheter Barnets 

rättigheter artikel 2 säger att ”Alla barn är lika mycket värda. Det har ingen betydelse om 

barnet har ett funktionshinder” (Utrikesdepartementet, 2007, sid 6). 
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Skollagen (SFS 2010:800) betonar att alla har rätt till en likvärdig utbildning och tar hänsyn 

till människors lika värde. Alla ska ha rätt till utbildning oavsett var vi bor, socialstatus och 

ekonomiska förutsättningar. Särskilt stöd ska i första hand sättas in i den befintliga klassen 

som eleven vistas i. 

Enligt Hjörne och Säljö (2013) är det betydelsefullt med en samsyn på inkludering genom 

skolansorganisation: rektor, elevhälsoteam och pedagog. Rektorn har ett stort ansvar att få 

skolans personal mot samma mål och att alla är överens om hur en inkludering ska 

genomsyra skolan. Det är lätt att hamna på individperspektiv och att eleven ska rätta sig efter 

de förutsättningar som redan finns, alltså blir eleven bärare av problemet (Hjörne & Säljö, 

2013). Problemet hamnar hos eleven när pedagogen inte tillrättalägger undervisningen och 

miljön inte anpassas efter elevens förutsättningar och kan då bli en exkluderande lärmiljö 

(Egelund, Haug & Persson 2006). Skolans acceptans till olikheter bör ökas för att en skola för 

alla ska bli möjlig, där alla kan inkluderas oberoende vilka förutsättningar eleven har. Det 

behövs pedagoger som vågar se brister i den egna verksamheten och utveckla inkluderande 

synsättet. All lärarutbildning behöver innehålla ett inkluderande tankesätt för att 

implementera det i grundskolan och om alla kan vistas tillsammans redan som unga tar vi 

det med oss in i vuxenlivet och de individer som är i behov av stöd skulle ha större möjlighet 

att lyckas i samhället (Egelund m.fl., 2006). 

Nilholm och Göransson (2013a) menar att inkludering är något som skolor strävar efter, men 

som de ibland har svårt att genomföra på grund av olika anledningar, till exempel den fysiska 

miljön. Skolan ska kunna möta elevers olika behov och inte tvärtom. Olikheter ska vara en 

tillgång i klassen för att en social rättvisa ska skapas, vilket även Ainscow och Miles (2009) 

menar när de anser att inkludering är en process där vi lär av varandras olikheter och hur vi 

kan leva tillsammans. Det skulle vara bra om fler fick med sig ett inkluderande synsätt från 

tidig ålder. Inkludering är något som de flesta skolor arbetar aktivt med enligt Hadjri och 

McAllister (2013). För att underlätta arbetet bör en specialist finnas tillgänglig på skolan 

samt att hela skolan har samma synsätt på inkludering. Redan under skoltiden bör en ökad 

tolerans, förståelse och acceptans påbörjas för olikheter som förhoppningsvis kvarstår hela 

livet. Denna förståelse för varandras olikheter som kan skapas genom inkludering, kan vara 

ett steg närmare till ett inkluderande samhälle (Hadjri & McAllister, 2013). För att det ska bli 

en bra inkludering för elever behöver de känna sig delaktiga ur fler perspektiv som till 

exempel pedagogiskt, delaktig i undervisningen samt att få utvecklas utifrån sina förmågor 

och socialt delaktig utifrån elevens önskningar (Nilholm & Göransson, 2013a). 

Placeringsorienterad definition innebär att inkludering är så mycket mer än att eleven enbart 

får finnas i samma rum som sina klasskamrater. Inkludering anses vara ett förhållningssätt 

där olikheter i en grupp ska ses som en tillgång (Skolverket, 2014b). 



6 

 

2.1.2 Elev i behov av särskilt stöd 

Om eleven trots de extra anpassningar som skolan gjort, har svårt att nå de uppsatta 

kunskapsmålen eller påvisar andra svårigheter, som till exempel psykisk ohälsa, svårt att 

samspela eller funktionsnedsättning, anses eleven vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2014a). För att sätta in extra anpassningar behövs inget formellt beslut fattas, utan 

pedagogen kan ge stöd i den ordinarie undervisningen genom att till exempel anpassa 

material, göra den fysiska miljön tillgänglig. Om eleven trots extra anpassningar ändå befaras 

att inte nå kunskapsmålen då ska ett formellt beslut fattas av rektorn tillsammans med 

elevhälsan och en ska kartläggning påbörjas. Efter att en kartläggning genomförts fattar 

rektorn beslut om eleven är i behov av särskilt stöd. Utredningen syftar till att ge skolan ett 

underlag som ser elevens olika behov och vilka åtgärder som bör sättas in. Detta 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram som sedan ligger till grund för om eleven fortfarande har 

möjlighet att inkluderas i sin ordinarie undervisningsgrupp med särskilda stödinsatser eller 

ska placeras i till exempel en SU-grupp (Skolverket, 2014a). 

2.1.3 Utvecklingsstörning 

Studien berör begreppet utvecklingsstörning. Några av informanterna i studien arbetade med 

elever med utvecklingsstörning som antingen är individintegrerad i grundskola eller 

mottagen i grundsärskola, och därför valde vi att ta med denna begreppsdefinition. Enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Regeringens proposition 

(1992/93:159, s. 167) definieras utvecklingsstörning: 

”Med utvecklingsstörning avses, enligt specialmotiveringen till omsorgslagen, en 

intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Det 

hänger samman med individens utvecklingsperiod där en inträffad brist eller skada är så 

betydande att individen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser för att 

kunna delta i samhällslivet. Med utvecklingsperioden avses i allmänhet åren före 16 års 

ålder. Orsaken till bristen eller skadan saknar betydelse. Vid bedömningen av den 

intellektuella förmågan skall psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas 

samman.” 

Riksförbundet FUB (2015) tar upp att intellektuella funktionsnedsättningar är en alternativ 

benämning på utvecklingsstörning, men skollagen och LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) benämner det med utvecklingsstörning. Tidigare benämningar har 

varit förståndshandikapp och begåvningshandikapp, men dessa är numera utbytta. De delar 

upp begåvning i olika kategorier, grav-, måttlig-, eller lindrig utvecklingsstörning, men de 

menar att det kan benämnas även på A-, B- och C nivå. Kylén (1986) tar upp de sistnämnda 

nivåerna och beskriver dem på följande sätt: Om individen har en grav utvecklingsstörning 
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befinner individen sig på A nivå. Enligt Piagets teorier benämns det sensomotoriska stadiet 

och individen är då på tidig utvecklingsnivå, ca 0-2 år. På B-nivå anses individen ha en 

måttlig utvecklingsstörning och befinner sig inom utvecklingsstadiet preoperationella, ca 2-6 

år. En individ på C- nivå anses ha en lindrig utvecklingsstörning, vilket kallas det konkreta 

operationernas stadie och individen har då en begåvningsnivå mellan 7-12 år (Kylen, 1986). 

Statens offentliga utredningar förklarar att en utvecklingsstörning sitter i hela livet vilket 

medför att individen har en långsammare inlärningstakt under barn- och ungdomsåren, men 

även som vuxen (SOU 2011:8). De beskriver att en utvecklingsstörning innebär att personen 

har en nedsatt adaptiv- och intellektuell förmåga. Med nedsatt adaptiv förmåga menas bland 

annat att personen kan ha svårighet med att klara av vardagen och sociala samspel. Beroende 

på hur miljön och andra omgivningsfaktorer ser ut påverkas individens förmåga att fungera i 

samhället. Det gemensamma för individer som har en utvecklingsstörning är att de förstår 

och uppfattar omvärlden på ett konkretare sätt än personer utan utvecklingsstörning, men 

att omgivningen ska bemöta dem utifrån den unika person individen är. Individer som har 

utvecklingsstörning behöver stödinsatser livet ut, men stödet ska omprövas kontinuerligt för 

att ständigt utveckla och utmana individen (SOU 2011:8). 

För att en elev ska kunna bli mottagen i grundsärskolan måste en utredning ske där ett 

pedagogiskt-, psykologiskt-, medicinskt- och socialt utlåtande ligger till grund för beslutet 

(SFS 2010:800). Innan en utredning påbörjas ska vårdnadshavare i samförstånd med 

skolans personal ge sitt samtycke till utredningen. Elever som bedöms ha en 

utvecklingsstörning har rätt att bli mottagen i grundsärskola om vårdnadshavare så önskar. 

”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan” (SFS 2010:800, 7 kap, 5§). I grundskolan 

kan pedagoger möta elever med utvecklingsstörning där vårdnadshavare valt att eleven ska 

bli mottagen i grundsärskolan men integreras i en grundskoleklass. Vårdnadshavare kan 

även välja att inte lämna sitt medgivande till att eleven ska bli mottagen i grundsärskolan och 

eleven går då kvar i ordinarie grundskoleklass, vilket överensstämmer med skollagen. 

Däremot behöver pedagoger kunna möta elever efter de förutsättningar som finns. Rektorn 

har ett ansvar att fördela resurser till de elever som är i behov av särskilt stöd (SFS 2010: 

800). 

2.1.4 Skollag 

I Skollagen (SFS 2010:800) har alla rätt att få stöd och stimulans i skolan utifrån sina 

förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Salamancadeklarationen tar upp: 
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”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, när helst 

så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter 

eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina 

elevers olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och 

inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativ bra undervisning genom 

lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, 

resursanvändning och samarbete med lokalsamhället.”(Svenska Unescorådet 

Salamancadeklarationen, s 18, 2006). 

”Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan 

barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda 

skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss 

skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning att förordas endast i de 

sällsynta fall där de har klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan 

tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när det så 

krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa.” (Svenska Unescorådet 

Salamancadeklarationen, s 19 2006). 

2.1.5 Skolform 

Grundskola och grundsärskola är en obligatorisk skolform som har varsin läroplan. 

Skolformerna är obligatoriska i nio år (Skolverket, 2015). Elev som har utvecklingsstörning 

har möjlighet att bli mottagen i grundsärskolan om vårdnadshavare gett sitt medgivande. Det 

krävs att pedagogiskt-, psykologiskt-, medicinskt- och socialt utlåtande innan mottagning 

kan ske i grundsärskolan (Skolverket, 2015). 

2.1.6 Särskild undervisningsgrupp – SU-grupp 

När den obligatoriska grundskolan har uttömt alla sina resurser på alla olika nivåer till 

exempel fysiskt, socialt och pedagogiskt, och eleven ändå inte når läroplanens mål då kan 

rektorn besluta om att eleven ska placeras i SU-grupp (Skolverket, 2015a). En kartläggning 

och ett åtgärdsprogram ska genomföras och ligger sedan till grund för beslut om placering i 

SU-grupp. Det är inte en permanent lösning utan ska följas upp och utvärderas kontinuerligt 

för att se om placering är fortsatt rätt för eleven. Eleven bör tillhöra rektorn på elevens 

ordinarie grundskola som har ansvar för eleven även vid placering i SU-grupp på annan 

skola. Kontinuerlig dialog mellan rektor och personal både från SU-grupp och ordinarie 

grundskola bör finnas. Alla elever ska läsa efter grundskolans obligatoriska läroplan, samt 
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mötas upp utifrån sina förutsättningar oavsett fastställd diagnos eller inte (Skolverket, 

2015a). 

2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger och assistenter i särskild 

undervisningsgrupp (SU-grupp), grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 ser på 

inkludering för elev i behov av särskilt stöd. 

2.3 Frågeställningar 

I vilka ämnen och varför går elev i behov av särskilt stöd som är mottagen i särskild 

undervisningsgrupp, grundsärskola ut i grundskoleklass? 

Hur tolkas begreppet inkludering av pedagoger och assistenter som arbetar i särskild 

undervisningsgrupp, grundsärskola och grundskola? 

Vilka underlättande respektive hindrande aspekter lyfter pedagoger och assistenter fram som 

särskilt viktiga i undervisning av elev i behov av särskilt stöd gällande inkludering i 

grundskoleklass? 

2.4 Teoretisk referensram 

Studien vilar på det sociokulturella perspektivet. Denna teori illustrerar lärande och 

utveckling för att en skola för alla och inkludering ska kunna genomföras. Miljön och 

kulturen har stor betydelse för elevens lärande, utveckling och hur dessa samspelar 

tillsammans. För att kunna analysera resultaten behövde de teoretiska referensramarna ge 

stöd till studien. 

2.4.1 Sociokulturella teorin 

I den sociokulturella teorin spelar kommunikationen en central roll, där Vygotskijs teori 

lyfter fram begreppet kulturspecifik, som syftar på att utveckling sker utifrån elevens 

kulturella miljö som uppväxten sker i (Hwang & Nilsson, 2003). Piaget skiljer sig från 

Vygotskij genom att han ansåg att alla barn utvecklas på samma sätt vid samma ålder oavsett 

miljön runt barnet. Vygotskijs tankar i den sociokulturella teorin handlar om hur samspel ska 

se ut för att en optimal utveckling ska ske hos varje individ. Elever behöver få kommunicera 
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och samspela med jämbördiga, men även få möjlighet att utvecklas genom att samspela med 

andra som kommit lite längre i sin kunskapsutveckling och sociala förmåga. Han tar även 

upp begreppet internalisering, som bland annat innebär att eleven behöver ha goda 

relationer med den äldre generationen som till exempel lärare, mor- och farföräldrar, 

föräldrar, syskon och andra nära (Hwang & Nilsson, 2003). Enligt Vygotskijs tankar har 

pedagogen en betydelsefull roll för eleven i dess lärande. Efter individens förutsättningar bör 

skolan tillskapa inkluderande arbetssätt i sociala sammanhang som utgår ifrån elevens behov 

och förutsättningar (Alexandersson, 2009). 

Enligt den sociokulturella teorin så lär sig individen enligt två utvecklingsnivåer (Hwang & 

Nilsson, 2003). Den faktiska utvecklingsnivån, där eleven lär sig på egen hand, och den 

potentiella utvecklingsnivån, där eleven får stöd av pedagogen. Den proximala zonen spelar 

en stor roll, där elever utvecklas när de möter en utmanande situation som är uppnåelig för 

dem, tillsammans med en stödjande individ och att kravnivån är rimligt satt ”kort sagt få 

barnet att spänna bågen och pröva sin förmåga” (Hwang & Nilsson, s 50, 2003). I samhället 

lär sig individen för det mesta av någon mer kunnig person och för att elev i behov av särskilt 

stöd ska kunna möta upp samhällets krav bör alla individer klara av en viss inkludering 

(Hwang & Nilsson, 2003). 

Partanen (2007) tydliggör hur skolan kan använda sig konkret av Vygotskij i sin lärmiljö i 

skolan. Han skriver om struktur i den yttre miljön samt elevens inre struktur. Den inre 

strukturen innebär att en självständigt eller med stöd ska kunna ”planera, påbörja, 

genomföra och avsluta uppgifter och utmaningar samt att utvärdera detta” (Partanen, s. 135, 

2007). Med den yttre miljön är det av största vikt att ”betraktaren”, eleven, förstår strukturen 

i undervisningen, för att kunna tillgodo göra sig undervisningen, förstå syftet och målet med 

det eleven gör för att slutligen kunna göra en reflektion och se sin egen utveckling. För att 

skapa yttre struktur behöver pedagoger samtala med eleven i grupp samt individuellt och ge 

förutsättningar för att eleven ska fungera i en lärande situation. Elever kräver olika upplägg 

av dessa samtal samt samtalslängd för att nå samma mål och skapa en utvecklingszon 

(Partanen, 2007). Det gäller att tillrättalägga den yttre miljön, men även jobba med elevens 

inre struktur. Personer som möter elev i behov av särskilt stöd, till exempel föräldrar, 

pedagoger, habiliteringsanställda, bör inte fokusera på diagnos, eller elevens svagheter och 

begränsningar, utan även se elevens styrkor samt framtida utvecklingsmöjligheter både i 

skolsituation och i vuxenlivet. Eleven behöver få rätt verktyg och stimulerande utmaningar 

och tillfällen att samspela med andra elever för att utvecklas optimalt (Partanen, 2007). 

Partanen (2012) menar att Vygotskijs proximala zon är ett bra begrepp för elevhälsoteamet 

att arbeta efter med tanke på deras uppdrag som bland annat innebär att samspel och 

relationer tar en stor plats. Han kopplar ihop begreppet utvecklingszon med skollagen som är 
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tydlig med att elev i behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd som krävs. Skollagen är 

även tydlig med att rektor har yttersta ansvar för att elev i behov av särskilt stöd får rätt 

stödinsats i skolan (Partanen, 2012). 

Piagets teorier om den kognitiva utvecklingen delas upp i fyra stadier, sensomotoriska stadiet 

som gäller barn i åldrarna 0-2 år, det preoperationella stadiet där de befinner sig i åldern 2-6 

år, det konkreta operationernas stadie är när barnet är mellan 7-12 år, det sista kallas för de 

formella operationernas stadie som sker i 12-årsåldern (Hwang & Nilsson, 2003). Alla barn 

utvecklas utifrån dessa stadier oavsett vilken kulturell miljö de växer upp i. Däremot har 

intelligens en stor betydelse för hur individen tolkar omvärlden och hur den upplevs. 

Individen har behov av att göra anpassningar och organisera sitt liv för att förstå omvärlden 

och dessa anpassningar benämns med två ord assimilation och ackommodation. Pedagoger 

bör använda sig av båda begreppen för att få till en välfungerande inkludering. Individen 

anpassar sina nya och gamla erfarenheter till att göra något bättre än tidigare eller fortsätta 

på samma sätt, assimilation. Ackommodation innebär till exempel att pedagogen kan göra en 

metakognition genom att reflektera och förändra sitt arbetssätt med hjälp av nya 

erfarenheter som utvecklar tidigare erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2003). 

2.4.2 Tidigare forskning 

Linikko (2009) tar upp pedagogens syn på undervisningen och de dilemman som kan uppstå 

gällande inkludering. Om eleven ska få en bra inkludering finns det olika faktorer som måste 

uppfyllas, som till exempel mer specialpedagogisk kompetens hos pedagogen, men även 

utbildning och kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser i undervisningssituation. 

Detta innebär att pedagoger behöver mer planeringstid för att anpassa undervisningen på ett 

relevant sätt, erfarenheter att ta emot elev i behov av särskilt stöd ökar pedagogens tilltro till 

sin egen förmåga att ta emot elevgruppen. Inställningen till inkludering berodde även på 

vilken typ av funktionsnedsättning eleven har, rektorns attityd till inkludering påverkar 

pedagogens arbete. Genom att skolans organisation dokumenterar befintliga strategier om 

inkludering kan det bli möjligt att få en samsyn (Messiou, 2010). 

Nilholm och Göransson (2013b) beskriver att eleven lär sig i samverkan med andra och att 

undervisningen ska anpassas utifrån de olika individerna och deras förutsättningar, detta 

överensstämmer med Vygotskij. Assistenternas roll bör vara tydlig och konkretiserad för att 

gynna inkluderingen. Skolan behöver ha tydliga mål och en positiv inställning till 

inkludering. Om skolledningen följer läroplaner och skollagen kan man komma en bit på väg 

gällande att utveckla inkludering (Nilholm & Göransson, 2013b). Två faktorer är speciellt 

avgörande för att en inkludering ska bli bra, personal bör ha en samsyn på begreppets 

innebörd, men även förhållandet till hur inkludering ska implementeras på skolan (Ainscow 
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& Miles, 2009). Inkludering handlar om att undanröja hinder och identifiera svårigheter för 

att sätta in relevanta åtgärder för att skolgången ska bli optimal. För att det ska kunna bli en 

skola för alla, behöver skolans upplägg genomsyras av inkluderingstanken för att möta alla 

elever, speciellt de elever som är i behov av särskilt stöd marginaliseras om inte inkludering 

slår väl ut (Ainscow & Miles, 2009). 

Politiker behöver bli mer insiktsfulla för elev i behov av särskilt stöd. Social inkludering och 

utbildningsinkludering är båda centrala faktorer som regeringen har som policy för att 

bedriva skolans inkludering (Mulhern, 2006). Pedagoger upplever inkludering och vilka 

dilemman som eventuellt begränsar pedagoger och elever i skolan. Det kan vara svårt med 

inkluderande undervisning och att sätta upp mål för elev i behov av stöd. Det finns många 

olika betydelser för begreppet inkludering, där pedagoger bör få en samsyn på innebörden av 

ordet. Pedagogens attityd har en central roll för att en inkluderande undervisning ska bli bra 

(Mulhern, 2006). Om någon elev blivit exkluderad från skolan, bör skolan rätta till misstagen 

för att sedan möta upp elevens förutsättningar och eleven behöver få stöd att övervinna sina 

svårigheter, eftersom det är en mänsklig rättighet att gå i skolan (Hjörne, Mills & Riddell, 

2014). 

De vetenskapliga artiklar som tagits upp i studien beskriver olika aspekter på inkludering. 

Det finns ett stort utrymme för att inkludering kan misstolkas och att det uppstår oenighet på 

skolan (Dyson & Farell 2007). Det vanligaste sättet att se på inkludering är att eleven 

placeras in i en miljö där eleven får anpassa sig efter de förutsättningar som finns i ordinarie 

grundskola (Evans & Lunt, 2010), dock har det på senare tid blivit allt vanligare att skolor 

tänker ur ett bredare perspektiv. Inkludering handlar om mer än bara den rumsliga 

placeringen, det handlar även om delaktighet utifrån elevens förutsättningar och en anpassad 

lärmiljö som är av betydelse. Det finns elever som är svåra att inkludera till fullo i 

närområdets grundskola på grund av elevens funktionsnedsättning. Inkludering behöver bli 

en hjärtefråga i samhället eftersom skolan är en del av samhället. Det har blivit vanligare att 

elever med beteendestörning exkluderas från klassen och i det långa loppet innebär det att 

eleven kan känna sig marginaliserad. Det kan bero på brist i ledarskap och strategier för att 

möta upp den elevgruppen, samt att politiker inte vill ta kontroversiella beslut. Det är skolan 

som ska förändra sitt arbetssätt för att passa elev i behov av stöd, där attityd från pedagoger 

och klasskamrater har betydelse för om en elev ska uppleva sig inkluderad och inte 

exkluderad (Evans & Lunt, 2010). 

Pedagoger i grundskolan upplever att inkludering är svårt, medan pedagoger i SU-grupp har 

en mer positiv attityd till inkludering (Avramidis & Norwich, 2010). Inkludering måste gynna 

eleven och de rätta förutsättningarna bör finnas. Specialteam behövs för att möta eleven som 

har behov av extra stöd för att ge rätt stödinsats stundtals utanför ordinarie klassrum. 
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Faktorer som är bra för en fungerande inkludering är adekvata resurser, klasstorlek och att 

pedagoger är förberedd för uppgiften att möta alla elever (Avramidis & Norwich, 2010). 

Pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med elever med funktionsnedsättning har en mer 

gynnsam inställning till inkludering än de som har liten erfarenhet av elevgruppen. Om 

inkludering ska bli välfungerande, är en viktig faktor att pedagoger får stöd och uppmuntran 

av en ansvarig specialpedagog. En annan faktor som beskrivs är att en speciallärare går in i 

klassen för att ge råd och särskilt stöd till pedagogen samt eleven i behov av särskilt stöd 

(Avramidis & Norwich, 2010). Skolan behöver vara lösningsinriktad och sätta in rätt stöd i 

klassrummet istället för att särskilja eleven från klassen (Clark, Dyson, Milward & Robson, 

1999). Strukturen som sätts in bör vara flexibel och tillrättalagd för elev i behov av särskilt 

stöd. Pedagoger som arbetar med inkluderande skolmiljö behöver skapa sig en egen 

förståelse om varför de har inkludering och hela skolan behöver vara överens om hur 

inkludering ska se ut. Synsättet på inkludering är föråldrat och naivt, skolan behöver 

förändra synsättet och hur ordet värderas (Clark m.fl, 1999). Jahnukainen (2014) håller med 

om att historiken och den nya inkluderingsundervisningen har svårt att mötas eftersom en 

skola för alla blir mer och mer utmanande för pedagoger. Däremot framkommer det att en 

elev i behov av särskilt stöd tenderar att prestera bättre resultat i skolan, men även socialt om 

de inkluderas i grundskolan (Gregg, Rojewski & Lee, 2013). 

Gökdere (2012) beskriver pedagoger och lärarkandidaters osäkerheter om att inkludera och 

möta elev i behov av särskilt stöd. Det framkommer att skolpersonalen saknar rätt 

kompetens, vilket skapar en osäkerhet hos dem. Skolpersonalen beskriver att de inte vet hur 

de ska bemöta eleven och hantera dennes funktionsnedsättning. Pedagoger har önskat stöd 

från skolledning, men upplever att de inte fått tillräckligt stöd. Andra hindrande faktorer är 

att pedagoger har för lite kompetens runt ämnet specialpedagogik, därför upplever de ett 

hinder i att få en välfungerande inkludering och det kan även bli en ökad arbetsbelastning. 

Om pedagogen har en positiv attityd till inkludering och skapar ett bra klassrumsklimat kan 

det bidra till en god inkludering (Gökdere, 2012). 

Angelides, Constantinou och Leigh (2009) beskriver hur viktigt det är med utbildning hos 

både pedagoger och assistenter. Rollerna behöver förtydligas och samarbetet förbättras 

mellan pedagoger och assistenter för att eleven ska få en god inkludering. Assistenter bör ha 

insikt i olika diagnoser för att kunna möta upp eleven på ett adekvat sätt. Pedagogen behöver 

en gedigen kompetens runt diagnoser och vad de kan innebära för eleven i skolsituation och 

utifrån det kan pedagogen lägga upp ett pedagogiskt anpassat arbete utifrån diagnos och 

elevens förutsättningar. Pedagogens ansvar är sedan att se till att assistenten är lika 

medveten och insatt i arbetet som pedagogen. Assistenter behöver en grundläggande 

pedagogisk bakgrund för att stötta elev i behov av stöd. Pedagogen behöver även någon form 
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av ledarskapsutbildning för att utveckla ett gott samarbete med assistent. En välfungerande 

inkludering innebär att attityden från assistenten och pedagogen är positiv och att eleven får 

positiv feedback på sitt beteende vilket då i sin tur kan leda till en bättre relation till 

klasskamrater. Om det finns ett gott samarbete mellan assistenten och pedagogen kan 

pedagogen lägga fokus på undervisningens innehåll och assistent stöttar eleven i det 

svårigheter som uppstår. För att en skola för alla ska bli möjlig behöver fler pedagoger och 

assistenter anställas för att möta elev i behov av särskilt stöd, vilket bidrar till ökade 

ekonomiska kostnader för skolan (Angelides m.fl, 2009). 

Pedagogen kan ha en negativ åsikt och attityd till inkludering vilket kan delvis bero på att 

pedagogen anser att de inte har tillräckligt god kompetens för att möta upp elev i behov av 

särskilt stöd. För att inkludering ska bli bra för eleven önskar skolpersonal mer information 

om funktionsnedsättningen och stöd i det fortsatta arbetet. SU-grupper behövs för att kunna 

möta upp elever i behov av särskilt stöd, där miljön är tillrättalagd och anpassad för eleven 

(Batu, Bilgin, Oksal & Sadioglu 2013). 

Inkludering är något som skolor runt om i världen strävar efter, men de flesta skolor har 

svårt med en fullständig inkludering av elev i behov av stöd (Hemmings, Kay & Woodcock, 

2012). Pedagoger och assistenter bör ha adekvat utbildning och få rätt stöd för att kunna 

utföra ett bra arbete. Eleven ska få känna tillhörighet i en grupp efter sina förutsättningar och 

det är skolans skyldighet att möta upp eleven eftersom alla ska ha samma rättigheter. Ett 

välfungerande samarbete mellan pedagogen och assistenten gynnar elevens inkludering 

(Hemmings m.fl., 2012). 

Alexandersson (2009) lyfter fram tre aspekter för att inkludering ska lyckas, rumslig aspekt 

där det innebär att miljön ska vara tillgänglig, den sociala aspekten vilket innebär att eleven 

är med utifrån sina förutsättningar och interaktionen mellan elev-pedagog samt elev-elev. 

Pedagogen behöver tänka på undervisningens upplägg så att den utvecklas och anpassas 

utifrån varje individ (Alexandersson, 2009). Pedagogen behöver ha en variationsrik 

undervisning för att fånga elevens intresse. Det sociokulturella perspektivet tar upp att den 

sociala miljön bidrar till elevens generella utveckling och om pedagogen har ett genomtänkt 

upplägg i undervisningen så finns möjligheten att eleven utvecklar och utmanar varandra, 

vilket bidrar till en positiv lärmiljö. Vidare nämns ett antal aspekter som bör finnas med: 

likvärdighet-, demokrati-, kommunikations-, didaktiska-, organisations-, sociokulturella-, 

socioemotionella aspekter. Vikten av samsyn gällande tolerans, respekt, delaktighet och 

hänsyn på hela skolan är även av betydelse för elevens inkludering. En förutsättning för att 

inkludering ska lyckas är att lärarstudenter under sin studietid får med sig bra pedagogiska 

redskap för att hantera situationen i skolan, men även att pedagogen bör fortsätta sin 

kunskapsutveckling både genom kompetensutveckling, men även genom att få tid för 
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individuell reflektion samt i grupp med kollegor. För att det ska bli en inkluderande miljö 

behöver det finnas en skolledning som är insatt och styr all personal på skolan mot samma 

mål (Alexandersson, 2009). 

3 METOD 

I det här avsnittet presenteras val av forskningsansats, metod samt redogörs för urvalet och 

de avgränsningar som gjordes. Vidare beskrivs hur intervjuerna genomfördes samt hur 

insamlade data bearbetades. Hänsyn har tagits till tillförlitlighetsaspekter och i det sista 

avsnittet redogörs för de forskningsetiska principer som tagits hänsyn till. 

3.1 Metodologisk ansats 

Fenomenografi som ansats används för att analysera de enskilda informanternas tankar och 

svar. Ansatsen inriktar sig mot att individen ska förstå omvärlden och de fenomen som sker i 

den. En väsentlig faktor är att forskare frågar efter informanternas tankar runt fenomen. 

Intervjuer bör spelas in enligt denna ansats för att sedan transkriberas i sin helhet. Frågorna 

bör vara halvstrukturerade med tematiskt inslag där informanterna har möjlighet att ge 

uttömmande svar genom att forskare ställer följdfrågor, så kallad probing. Forskare bör vara 

närvarande under intervjun och visa intresse genom att nicka och humma, icke verbal 

probing (Fejes & Thornberg, 2012). 

En fenomenologisk ansats valdes utifrån att ett intresse i ämnet inkludering fanns, vilket är 

första kriteriet i en fenomenografisk ansats. Andra kriteriet handlar om hur informanter 

tänker och resonerar omkring intresset, i vår studie handlar det om begreppet inkludering. 

Det tredje kriteriet handlar om datainsamling, där informanternas svar på de strukturerade 

frågor som ställdes, lyssnades igenom för att sedan transkriberas i sin helhet, för att efter det 

kategorisera in dem i underrubriker (Fejes & Thornberg, 2012). 

3.2 Val av metod 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur pedagoger och assistenter i SU-grupp, 

grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 arbetar med inkludering för elev i behov av 

särskilt stöd. En kvalitativ metod valdes, som kunde ge djupgående svar i kombination med 
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en strukturerad intervjumetod, där frågor ställs efter ett schema med ostrukturerade frågor. 

En kvalitativ metod kan ge en djupare förståelse för hur informanterna tänker runt det 

specifika ämne som intervjun handlar om, där informanterna har möjlighet att lämna sina 

egna synpunkter. Även om frågorna är styrande så kan de ge uttömmande svar (Bryman, 

2011). Öppna frågor (ostrukturerade frågor) användes vid intervjutillfället, där de själva fick 

beskriva sina tankar runt frågan. De ostrukturerade frågorna kunde ge ett djup samt ge 

oväntade svar som kunde bidra till en utveckling av uppsatsen (Kvale & Brinkman, 2014). 

Två pilotintervjuer genomfördes för att öva på att använda ett frågeschema, bandspelare och 

bli vana vid intervjusituation. Under dessa tillfällen fanns det möjlighet att undersöka om 

frågorna var av god kvalité och svarade upp mot frågeställningarna (Bryman, 2011). 

3.3 Urval 

Rektorer ansvariga för grundskola, grundsärskola eller för SU-grupp i årskurs 1-6 

kontaktades i syfte att nå ut till pedagoger och assistenter som var berörda av elev i behov av 

särskilt stöd. Ett målinriktat val av skolor gjordes då skolan behövde ha grundsärskola, SU-

grupp eller elev mottagen i grundsärskola men som individ integreras i grundskoleklass. 

Rektorn frågade berörda pedagoger och assistenter vilka som kunde tänka sig att medverka i 

en intervju, och de som valde att medverka blev våra informanter utan vidare urval. Tretton 

informanter visade intresse, därför blev beslutet att genomföra strukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011) för att datainsamlingen skulle bli hanterbart inom tidsramen. Urvalet blev att 

fem speciallärare/specialpedagoger intervjuades, som enbart benämns speciallärare i den 

löpande texten, men vid citat: SL.1 (SU-grupp), SL.2 (SU-grupp), SP.1 (grundskola), SP.2 

(grundskola), SP.3 (grundskola). Sex pedagoger intervjuades varav tre är grundskollärare: 

GL.1 (grundskola), GL.2 (grundsärskola), GL.3 (SU-grupp), två är fritidspedagoger: FP.1 (SU-

grupp), FP.2 (grundskola) en förskollärare: FL (SU-grupp) och två assistenter: A.1 och A.2 

(båda i grundsärskola med barnskötarutbildning). Intervjufrågorna ställdes personligt vid 

intervjutillfället och spelades in efter godkännande av informanterna. 

3.4 Missivbrev 

Enligt Kvale (2009) och informationskravet i Vetenskapsrådets forsknings principer (2011) 

ska informanterna upplysas om syftet med studien och tillvägagångssättet. Missivbrev 

skickades ut till rektorerna som vidarebefordrade brevet till berörda informanter som skulle 

delta i intervju (bilaga 1). 
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3.5 Genomförande 

3.5.1 Pilotintervjuer 

Två pilotintervjuer genomförde för att testa frågorna och öva på en intervjusituation samt 

testa bandspelaren. Informanterna förstod frågorna och inga ändringar behövde göras i 

intervjuguide (Bryman, 2011). Vid pilotintervjuer är det bra att tänka på hur informanterna 

bör bemötas samt hur ord betonas för att inte påverka dem i någon riktning. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Fördelen med det var att det gick att 

lyssna på i efterhand och se om planen följdes, att inga följdfrågor ställdes och att samma 

tonfall användes (Bryman, 2011). 

3.5.2 Intervjuer 

Tre rektorer kontaktades, alla var intresserade av att delta i studien, därför togs inga 

ytterligare kontakter. Besöken på dessa tre skolor delades upp, en av oss åkte till två av 

skolorna och den andra besökte en skola. Tretton intervjuer (bilaga 2) genomfördes på 

utvalda skolor. Rektorerna hade gett sitt medgivande till att konferenstid fick användas och 

skolorna besöktes vid ett flertal tillfällen för att hinna med alla intervjuer. Mötena bokades på 

deras skolor med anledning av att det skapar trygghet för informanterna. Intervjuerna 

bokades in enligt deras önskemål och tiden för intervjun var minst 60 minuter för att tiden 

skulle räcka till och inte stressfaktorn skulle ta över. Önskemål hade uttalats vid tidigare 

kontakt med rektorn, att ett rum skulle finnas bokat för att genomföra intervjuerna enskilt. 

En presentation av studien genomfördes innan intervjuen. Missivbrev (bilaga 1) hade 

skickats ut, men ännu en gång påtalades att det var frivilligt att besvara frågorna och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Informanterna informerades 

kort om de olika etiska principer, och att deras medverkan enbart kommer användas i 

studien samt att de kan ta del av resultatet via rektorn. Insamlat material förstörs efter 

studiens godkännande (Bryman, 2011). 

Vid varje intervjutillfälle tillfrågades informanterna om inspelning med bandspelare fick 

göras, vilket godtogs av samtliga. Innan intervjun började, småpratades det lite för att lära 

känna varandra och för att informanten skulle känna tillit, våga öppna sig och där även 

bakgrundsfakta framkom om informanten som antecknades till exempel ålder, utbildning 

och erfarenhet. Bandspelare användes för att informanternas svar kunde lyssnas igenom vid 

ett flertal tillfällen (Kvale & Brinkman, 2014). Information om de etiska aspekterna togs upp 

ytterligare en gång, till exempel anonymitet. Information gavs om vad en strukturerad 

intervju innebär och förklarades varför den valts för uppsatsen. Detta gjordes för att inte 
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informanterna skulle känna sig illa till mods och uppleva situationen konstig om inte 

följdfrågor ställdes. Ett förtydligade gjordes för att de skulle försöka ge så uttömmande svar 

som möjligt. Intentionen var att visa informanten respekt, vara goda lyssnare och visa ett 

genuint intresse (Kvale & Brinkman, 2014). 

Intervjuschema användes där frågorna var ordagrant nedskrivna och schemat följdes utan 

undantag. Även om informanten inte förstod frågan så ställdes bara samma fråga igen och 

förtydligades inte, men tid hade lagts på att tänka ut bra intervjufrågor som inte kunde 

misstolkas eller ha värderande ord. Beslut togs att ha öppna frågor i intervjuerna för att 

informanterna skulle ha möjlighet att utveckla sina svar och inte begränsa dem på något sätt 

eller värdera svaren. Informanterna fick inte se intervjufrågorna innan intervjutillfället, men 

de var medvetna om att det skulle handla om inkludering (bilaga 2). När intervjun var färdig, 

tackade vi för deras medverkan och upplyste återigen att allt skedde på frivillig basis och att 

de när som helst kan dra sig ur studien även i efterhand (Bryman, 2011). 

3.6 Databearbetning och analys 

En fenomenografisk analys användes för att bearbeta insamlade data från gjorda intervjuer. 

Intervjuerna lyssnades igenom för att sedan transkriberas och läsas igenom ett flertal gånger 

för att vi skulle bli säkra på materialet. Den som intervjuat informanten var även den som 

transkriberade intervjun för att erfarenheter och intryck fanns med från intervjutillfället som 

kunde leda in i analysen. Eftersom strukturerade intervjuer genomfördes, kändes 

utskriftsproceduren hanterbar, då inga följdfrågor ställdes och vissa svar blev väldigt korta. 

Fördelen med det, var att det gick lättare att hantera varandras transkriberingar samt att vi 

försökte använda ett gemensamt språk och skrivsätt. Intervjuerna transkriberades i talform, 

men för att texten i studien skulle bli mer lättläst skrevs citaten i skriftspråk. Banden och 

transkriberingsunderlagen förvarades i ett låst arkivskåp på arbetsplatsen (Kvale & 

Brinkman, 2014). Enligt den första fasen (Fejes & Thornberg, 2012) tittade vi på helheten och 

försökte se vilka kategorier som eventuellt sågs för att kunna användas i analysen. 

Informanterna kategoriserades i respektive yrkesroll, två speciallärare arbetar i SU-grupp, tre 

specialpedagoger arbetar i grundskolan, tre pedagoger arbetar i SU-grupp, en pedagog i 

grundsärskolan, två pedagoger arbetar i grundskolan och båda assistenterna arbetar i 

grundsärskolan. Sedan användes studiens frågeställningar för att koda informanternas svar. I 

den andra fasen identifierades likheter och olikheter i informanternas svar (Fejes & 

Thornberg, 2012). Utifrån respektive yrkesroll började svaren att jämföras för att hitta 

gemensamma nämnare och särdrag. Här valdes specifika citat ut som utmärkte sig på något 

sätt och bidrog till analysen. I den tredje fasen redovisades kategorierna i löpande 
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beskrivande text där valda citat fanns med i texten. I texten redovisades resultaten av de 

skillnader och samsyn mellan informanternas svar som framkom. I den fjärde fasen 

sammanställdes kategorierna till en helhet. Här började resultaten utkristallisera sig och den 

femte och analysarande fasen är slutet på uppsatsen (Fejes & Thornberg, 2012). Resultatet 

har analyserats utifrån den sociokulturella teorin där samspel mellan individ och omgivning 

samt kommunikation har stor betydelse för människans utveckling och i studiens fall, 

inkludering. 

3.7 Tillförlitlighet 

3.7.1 Reliabilitet/ validitet 

Alla undersökningar har brister och risken finns att informanterna inte svarar 

sanningsenligt, vilket påverkar reliabiliteten (Bryman, 2011). Genom att använda 

intervjuschema finns det möjlighet för andra forskare att ställa samma frågor och uppnå 

liknande resultat, men sedan kommer forskarens tolkningar av det som sagts vara avgörande 

för resultatet. Rektorer på de skolor som kontaktades tillfrågade sin personal om vilka som 

var intresserade av att medverka i studien, dessa tretton personer som ville medverka blev 

vårt urval av informanter. Stort fokus lades på intervjufrågorna för att de skulle vara 

relevanta och hänga ihop med studiens syfte och frågeställningar i syfte att stärka studiens 

validitet. Validiteten påverkas av kvalitén på intervjufrågorna och hur svaren kan svara upp 

mot forskningsfrågorna. Enligt Bryman (2011) har det betydelse ifall forskaren har relevant 

kunskap om sitt forskningsområde. 

3.8 Etiska överväganden 

Informationskravet innebär att en information om syftet med studien och tillvägagångssättet 

bör ges både muntligt och skriftligt till informanterna (Vetenskapsrådet, 2011). I 

missivbrevet som informanterna fick stod det om syftet med studien. 

Konfidentialitetskravet tar hänsyn till de medverkandes anonymitet. Konfidentialitetskravet 

är framför allt viktigt att tänka på då frågorna är av privat karaktär (Vetenskapsrådet, 2011). 

Alla uppgifter som kunde härleda till informanten hanterades med stor säkerhet. Vid 

intervjuer och transkribering beaktades kraven som sig bör, för att inte röja informanternas 

identitet. Risker eliminerades genom att författarna såg till att det inte gick att härleda 

intervjuerna till respektive informant eller skola. 
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Samtyckeskravet menar att informanten ska ha gett sitt samtycke till att medverka i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna fick information om att det var frivilligt att delta och 

att de kunde avbryta sin medverkan direkt. Enbart informanter över 18 år användes och 

behövde då inte ha samtycke från en vårdnadshavare. Informanterna har rätt att avbryta sin 

medverkan närsomhelst utan negativa påföljder vilket vi upplyste om. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data inte används till något annat än denna studie så 

vida inte informanterna gett sitt tillstånd (Vetenskapsrådet, 2011), vilket inte används i 

denna studie. 

4 RESULTAT 

Under detta kapitel beskrivs resultaten från de tretton intervjuer som genomförts. Fem 

informanter var speciallärare SL.1 (SU-grupp) och SL.2 (SU-grupp) eller specialpedagog SP.1 

(grundskola), SP.2 (grundskola) och SP.3 (grundskola). De sex pedagogerna benämns GL 

(grundskollärare): GL.1 (grundskola), GL.2 (grundsärskola) och GL.3 (SU-grupp), FP 

(fritidspedagog): FP.1 (SU-grupp) och FP.2 (grundskola) samt FL (förskollärare, SU-grupp). 

Assistenterna med barnskötarutbildning benämns A.1 och A.2 (båda i grundsärskola).  

4.1 Resultat av intervjuer 

Det genomfördes tretton strukturerade intervjuer på tre skolor i årskurs 1-6 i en medelstor 

svensk stad. Rektorn hade tillfrågat pedagoger och assistenter som är berörd av den 

elevgrupp (elev i behov av särskilt stöd i årskurs 1-6) som var intressant för studien, om de 

kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Fördelningen på yrkeskategorier berodde på vilka 

som kunde tänka sig att medverka i studien, detta var inget som vi påverkade. Resultatet 

presenteras med studiens forskningsfrågor som grund. De beskrivs dels i löpande text, dels 

med citat från intervjuerna. 

4.1.1 Ämnen som elev i behov av särskilt stöd läser i grundskoleklass. 

Speciallärarna räknar upp att elever främst går ut i samhällskunskap, naturkunskap, bild, 

hemkunskap, idrott, slöjd och musik. 

”beror också på elevens funktionshinder och förutsättningar” (SL.1). 
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Någon av speciallärarna kände till att en elev gått ut i engelska eftersom eleven hade 

förutsättningar att lyckas i det ämnet. 

”När eleverna går ut i de estetiska ämnena beror det nog på att det är inlärning på flera 

olika sätt där olika sinnen används och förstärks av bilder och konkreta föremål” (SP.2). 

Speciallärarna lyfter några aspekter om varför eleverna inkluderas i dessa ämnen: att 

eleverna ska lyckas, känna sig starka, de behöver och vill utöka sin studieplan. 

”Att eleverna har förutsättningar att tillgodose sig undervisningen i kärnämnen som 

svenska och matte då tycker vi att det är viktigt att eleven går ut i dessa och inte bara de 

estetiska ämnena”(SL.2). 

Pedagogens attityd i storklassen kan ibland vara en avgörande faktor till om eleven kan 

inkluderas eller ej, hur den blir bemött, respekt från pedagogen, kunskap om eleven och dess 

behov, flexibel undervisning och ett genuint intresse att bemöta eleven där den befinner sig 

kommer också fram vilket samtliga pedagoger var överens om. 

Alla pedagoger var överens om att elever går ut i sina starka ämnen oftast de praktiska 

ämnena, bild, slöjd och idrott, där har eleven möjlighet att lyckas och växa av inkluderingen 

inte stjälpas. Några av pedagogerna i SU-grupp och grundskolan säger att eleven går ut i alla 

ämnen med stöd av assistent. 

”Jag tror inte så mycket på inkludering fullt ut så länge skolan ser ut som den gör” (GL.3). 

”Om eleverna vill få ett fullständigt slutbetyg så behöver de inkluderas i deras starka 

ämnen” (GL.2). 

”Eleverna går ut i sina starka ämnen med stöd av assistent, det kan se olika ut” (GL 1). 

”Det är bra om man kan skräddarsy utifrån elevens behov” (FL). ”Det är viktigt att det är 

på elevens villkor” (FP.1). 

Assistenterna säger att eleven i första hand går ut i idrott och på rastverksamhet. 

Assistenterna menar att de behöver kompisar för att träna på de sociala koderna och att de 

går ut i deras starka ämnen. 

”för många elever är det i de praktiska ämnena” (A.1). 

4.1.2  Personalens tolkning av inkludering. 

Speciallärarna har en relativt samstämmig bild om inkludering där de lyfter fram att elever 

ska få känna sig delaktiga i gemenskapen och påverka sin egen situation, det är angeläget att 
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det sker efter elevens förutsättningar. Miljön ska vara anpassad och tillgänglig för alla både 

fysiskt, socialt och pedagogiskt, det ska vara tillåtet att vara annorlunda, där en skola för alla 

bör se det som en tillgång och att alla duger som den man är. Det är betydelsefullt att eleven 

får det stöd som den har rätt till. 

”Att eleverna ingår i den ordinarie undervisningen i klassen” (SP.3). 

Alla speciallärare uttrycker att eleven behöver vara med i ett sammanhang, men att det 

behöver ske på elevens villkor, förutsättningar och styrkor. De ger exempel på vilka faktorer 

som kan bidra till en god inkludering: Hur stor är elevgruppen? Vilken betydelse har den 

fysiska miljön för eleven? Någon speciallärare i SU-grupp uttrycker att det inte alltid är 

gynnsamt med inkludering i större sammanhang, man behöver ta hänsyn till elevens 

problematik och funktionshinder. En avgörande faktor är att pedagogen tänker på att variera 

undervisningens innehåll så den passar alla elever. 

”En miljö som är tillgänglig för alla, fysiskt, socialt och pedagogiskt. Att få finnas i ett 

sammanhang där alla är välkomna och delaktiga utifrån sina förutsättningar” (SP.1). 

Fler av speciallärarna tar upp hur betydelsefull kompetensen hos pedagoger och assistenter 

är gällande de olika funktionsnedsättningar och svårigheter som det innebär att möta elev i 

behov av särskilt stöd. 

”viktigt att pedagog har kompetens om olika funktionsnedsättningar och diagnoser” (SP.2). 

Pedagogerna i SU-grupp och grundsärskolan uttrycker att inkludering innebär att eleven ska 

kunna befinna sig i ett större sammanhang. 

”att de känner sig delaktig efter sina förutsättningar” (GL 1). 

”De ska kunna ha andra elever som förebilder och lära och utvecklas med hjälp av andra 

elever och de kan få utmaningar i större utsträckning i en storklass” (GL.2). 

Pedagogen lyfter även fram trygghet som en bidragande del till en välfungerande inkludering. 

”att man duger som man är” (GL.2). 

Centralt är att elevens förutsättningar är i fokus under hela skoldagen. 

”Bra för de barn som behöver extra” (FL). 

Inkludering kan även innebära att man kan vara inkluderad i ett mindre sammanhang för det 

är där förutsättningarna finns för att lyckas menar pedagoger i SU-grupp. 

”Rätt grupp, rätt elev, helt ok” (FP.2). 
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Pedagoger behöver variation i undervisningen, elever har olika lärstilar och då exkluderas 

ingen om man kan tillgodose det. Om inkluderingen är välfungerande så gynnar det elevens 

sociala nätverk och de kan lättare behålla sina kompisar i närområdet menar pedagoger i 

grundskolan. 

Assistenterna menar att eleven går ut till en storklass där elevens starka sidor kommer fram i 

positiv bemärkelse. De är viktigt att eleven får träffa andra elever i olika skolmiljöer vilket 

gynnar elevens utveckling. Assistenterna upplever att inkludering är svårt på grund av att det 

är stora grupper i skolan. 

”Det är dessutom resurskrävande och det finns inte ekonomiskt utrymme att anställa fler 

resurspersoner som skulle behövas för att lyckas med inkludering” (A.2). 

4.1.3 Underlättande respektive hindrande aspekter för inkludering. 

4.1.3.1. Underlättande aspekter 

Speciallärarna i grundskolan trycker på att det sociala, pedagogiska och fysiska måste vara 

tillrättalagt för elevens behov och att det är flexibla pedagoger som är beredda på nytänkande 

och ser möjligheter och inte hinder. De uttrycker att undervisningen måste kännas 

meningsfull och begriplig för att det ska bli en väl fungerande inkludering och då har eleven 

möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Om det är en välfungerande 

inkludering är det lättare att acceptera varandras olika behov och förstå att vi alla är olika och 

lär oss på olika sätt anser samtliga speciallärare. Detta bidrar då till ett levande och positivt 

klassrumsklimat. Pedagogen har ett stort ansvar för att inkludering ska fungera. Genom 

anpassade instruktioner, klart och tydligt ramverk, olika gruppaktiviteter för att stärka den 

sociala processen, uppmuntra samtal och diskussioner i olika ämnen, men även se till att 

skapa goda relationer med elev och vårdnadshavare är av betydelse. 

”När pedagogen är positiv och vill att inkludering ska fungera så gör det oftast det” (SP.3). 

”Om vi hade en skola för alla skulle inte ordet inkludering eller exkludering behövas i ett 

skolsammanhang alla skulle kunna vistas i samma miljö” (SL.2). 

”på organisationsnivå tillskapar vi en grupp som ska komma fram till en handlingsplan för 

arbetslaget för att få en samsyn, handledning och stöd till berörd personal” (SL.1). 

Speciallärarna i SU-grupp räknar upp fler underlättande aspekter som är av betydelse för en 

god inkludering: kompetensutveckling, diskutera med kollegor, ett bra samarbete med 

hemskolan. Samtliga speciallärare anser att dessa grupper behövs för att alla elever inte kan 

gå i en vanlig grundskola av olika anledningar. De behöver extra stöd för att fungera i skolan, 
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i hemmet och det stödet kan de få i en mindre verksamhet. I en mindre klass är det lättare att 

bygga upp elevens självkänsla och tillgodose elevens eventuella långsamma inlärningstakt. I 

en liten verksamhet finns specialistkompetens för att möta upp elev i behov av särskilt stöd. 

När pedagogernas intervjusvar sammanställts framgår det att de anser att inkludering är ett 

bra arbetssätt för elev i behov av särskilt stöd, men det kräver att hela skolan arbetar med 

inkluderingstanken. Både rektor och skolpersonal behöver sträva mot samma mål. Någon 

pedagog uttrycker att det är den sociala träningen som utvecklas vid inkludering. 

”Det är svårt och ibland omöjligt att få ihop ekvationen så att den gynnar alla elever” 

(GL.1). ”Det är viktigt att alla på skolan har en samsyn om vad inkludering står för” (GL.2). 

”När elev blir bemött med respekt av lärare och sina kompisar” (FP.2). 

De uttrycker olika anledningar till varför det behöver finnas grundsärskola och SU-grupp, till 

exempel för att alla elever inte klarar det höga tempot i den ordinarie skolan. Eleven behöver 

extra stöttning och hjälp för att hitta strategier och det hinner pedagogen inte med i stor 

grupp. En del elever mår inte bra i stor grupp och behöver gemenskap i ett mindre 

sammanhang samt att grundskolan inte har möjlighet att fylla allas behov menar pedagoger i 

SU-grupp och grundsärskolan. 

”Att man ser framsteg i elevens utveckling och kunskap” (FP.1). 

Assistenterna kände sig osäker på begreppet, men någon av dem uttryckte sedan 

”att de andra eleverna skulle acceptera olikheter” (A.2). 

De har svårt att ge ett utvecklande svar då de inte anser att de har någon inkludering. De tar 

upp om rast-, fritidsverksamhet och att man tar hänsyn till elevens dagsform när det tas 

beslut om inkludering. 

4.1.3.2. Hindrande aspekter 

Någon av speciallärarna i SU-grupp uttryckte sig i en metafor genom att förklara: 

”att bygga ett hus innebär att grunden måste finnas först och vara stabil innan övriga 

huset kan byggas upp sist kommer ju taket. I skolans värld håller vi på med en massa 

takarbeten och tycker att det är konstigt att det inte fastnar och blir en hållbar 

konstruktion” (SP.2). 

Vi tolkar detta citat som att man ibland inte börjar i rätt ordning i skolan. 
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”Skolan har över lag för dåligt anpassade lokaler för att kunna möta upp elever med 

funktionsnedsättning så att deras behov kan tillgodoses” (SP.1). 

Alla skolor är inte anpassade för att möta upp elever med funktionsnedsättning, vilket 

informanterna gett uttryck för. 

Speciallärare i SU-grupp menar också att om skolan har ett negativt synsätt och 

förhållningssätt till elev med funktionsnedsättning är det nästan omöjligt att få till en 

fungerande inkludering. 

”Pedagogens arbetssätt måste anpassa undervisningen, men det är inte alltid så lätt 

eftersom läroplanen styr och elever med kognitiva svårigheter når inte alltid de uppsatta 

målen vilket försvårar inkluderingen” (SL.2). 

”Klasserna är stora, ekonomin är ansträngd på skolorna så ibland blir inkluderingstanken 

en resursfråga” (SL.1). 

Någon av speciallärarna i SU-grupp uttryckte att grundskolan inte är anpassad efter elevens 

förutsättningar, men i mindre grupp kan man lättare möta upp med olika lärstilar och göra 

anpassningar och tillrättaläggningar för eleven på ett adekvat sätt. Grundsärskolan behövs 

för att möta upp elev med utvecklingsstörning eftersom den ordinarie grundskolan inte 

klarar av att möta upp elevgruppen, däremot tror speciallärare i grundskolan på att jobba för 

en skola för alla. Fler elever skulle nog kunna inkluderas i vanlig grundskola, men det finns 

inte förutsättningar för det ännu. 

Pedagogerna uttrycker att storleken på elevgruppen kan utgöra en hindrande faktor: 

”Jag har svårt att hinna med att se alla elever som behöver extra stöd eftersom klassen är 

så stor” (GL 1). 

”Stora skolan passar inte alla och ibland har vi så många elever som har behov av 

inkludering, men inte tillgång till storklasser” (GL.2). 

”När en elev pressas för hårt för att vistas i ett större sammanhang kan det i ställe bli ett 

bakslag och eleven blir en hemmasittare då har man inte tagit hänsyn till elevens behov” 

(GL.3). 

”Om inte alla berörda är för inkludering” (FL). 

”När man inte ser framsteg hos eleven”(FP.2). 

”Hemmasittare ökar om man inte ser elevens behov”(FP.1). 
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Vi tolkar det som att pedagogerna menar att all inkludering inte är av godo utan kan stjälpa 

eleven och det kan bero på olika faktorer som till exempel pedagogens attityd. 

Assistenterna anser att särskilda undervisningsgrupper behövs: 

”eftersom storskolan inte passar alla på grund av ljud, synintryck, trängsel och för många 

människor, men även dagsformen är avgörande för eleverna” (A.1). 

4.2 Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras och analyseras för att se om 

studiens syfte har uppnåtts. Resultaten kommer att tolkas utifrån de teorier vi utgått ifrån. 

När resultaten tolkas och analyseras utifrån vår första frågeställning är samtliga informanter 

överens om att elev i behov av särskilt stöd oftast inkluderas i de praktiska och estetiska 

ämnen där eleven har förutsättningar att lyckas. Mer sällan går elev ut i kärnämnen, svenska, 

matematik och engelska, däremot menar assistenterna att den sociala färdigheten tränas 

tillsammans med andra elever under raster. 

I de ämnen som är mer praktiska kan det vara enklare att lära av varandra vilket 

överensstämmer med den sociokulturella teorin och informanternas svar (Hwang & Nilsson, 

2003). Utveckling sker både inifrån och ut och vise versa vilket vi tolkar som att de estetiska 

ämnena skulle vara lättare i den kognitiva utvecklingen att härma någon annan mer kunnig 

person. 

När informanternas utrycker sig om begreppet inkludering tolkade vi det som att eleven ska 

känna sig delaktig och ha möjlighet att påverka sin egen situation, men att undervisningen 

bör ske utifrån elevens förutsättningar för att nå ett lyckat resultat. Miljön på skolan ska vara 

anpassad och tillgänglig både fysiskt, socialt och pedagogiskt. Det ska vara tillåtet att vara 

den man är och alla har rätt att få det stöd som eleven är i behov av. Det framkommer att 

eleven ska få vara delaktig i det sammanhang som de mår bra av, ibland större ibland 

mindre, för att få möjlighet att ha andra elever som förebild. Skolpersonalens kompetens är 

en betydelsefull faktor för att undervisningen ska bli variationsrik både i form, 

innehållsmässigt och även för att bemöta varje elev utifrån deras förutsättningar, styrkor och 

svagheter. Endast assistentgruppen tar upp att det är resurskrävande och att det inte finns 

ekonomiskt utrymme. 
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4.2.1 Underlättande aspekter 

I Piagets teori är jämnåriga av stor betydelse för eleven och har en fostrande roll. Det skiljer 

sig från det samspel med vuxna som eleven annars möter (Hwang & Nilsson, 2003) vilket vi 

kan se stämmer med informanternas tankar när de lyfter fram att eleven behöver inkluderas i 

olika sammanhang för att utveckling ska ske. Eleven behöver utmanas, men målet behöver 

vara nåbart med stöd av en mer kunnig person till exempel elev eller vuxen, vilket stämmer 

överens med den sociokulturella teorin, proximala zonen. Däremot är det ingen av 

informanterna som lyfter fram betydelsen av att eleven får arbeta med en mer kunnig 

jämnårig elev för att utvecklas. Eleven behöver handledning och feedback för att utvecklas 

(Hwang & Nilsson, 2003) vilket informanterna tar upp genom att uttrycka att kompetens hos 

skolpersonal är av betydelse för att det ska bli möjligt. Den sociokulturella teorin lägger stor 

vikt på det sociala samspelet, vilket överensstämmer med informanternas svar. Pedagogens 

kompetens och undervisningens struktur har en avgörande faktor för hur eleven ska kunna ta 

till sig undervisningen (Partanen, 2007). Detta framkommer även i informanternas svar som 

menar att kompetens, variation och en tillgänglig lärmiljö är av betydelse. 

4.2.2 Hindrande aspekter 

Partanen (2007) tar upp att resursfrågan kan vara kopplad till elevens diagnos, vilket kan 

missgynna eleven som inte uppnår alla kriterier inom en diagnos. Skolan bör se miljön runt 

eleven för att kunna möta upp behoven (Partanen, 2007). Det här överensstämmer med vad 

informanterna uttrycker i sina intervjuer när de beskriver till exempel att den sociala, 

pedagogiska och fysiska miljön ska anpassas. Om vi alla tar hänsyn till varandras förmågor 

kan en skola för alla bli verklig. 

Hindrande aspekter som framkommer i resultatet handlar om att lokaler på skolor är dåligt 

anpassade, att det inte alltid är så lätt för pedagoger att finna ett arbetssätt som fungerar på 

skolan då det är läroplanen som styr målen. Om det finns en negativ attityd till inkludering 

påverkar det elevens möjlighet att lyckas. I grundskolan kan det vara stora klasser, för 

mycket ljud, synintryck, trängsel och skolans ekonomi kan vara en avgörande faktor. 

Om eleven får en diagnos så är alla individer, som behöver mötas utifrån den unika person de 

är oberoende diagnos. Skolan kan inte bara tillrättalägga den yttre miljön utan behöver ta 

hänsyn till elevens inre behov (Partanen, 2007). Enligt den sociokulturella teorin menar man 

att alla är beroende av varandra för att en utveckling ska ske (Hwang & Nilsson, 2003) vilket 

överensstämmer med informanternas svar när de beskriver svårigheter med inkludering som 

till exempel negativ attityd, resursfrågan och anpassning av lokaler. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få en större förståelse för hur pedagoger och assistenter som möter 

elev i behov av särskilt stöd resonerar omkring inkluderingsbegreppet och om det finns några 

tydliga skillnader mellan skolformerna. Den kvalitativa ansats som valdes var att intervjua 

berörda pedagoger och assistenter. Ansatsen inriktar sig på att hitta teman utifrån 

uppsatsens forskningsfrågor vilket förhoppningsvis skulle gynna resultatet (Bryman, 2011). 

De tretton intervjuerna tog ungefär lika lång tid att genomföra. Det var tillsagt att de skulle 

avsätta en timme, men själva inspelningarna varade mellan 15 och 40 minuter. Detta kan 

bero på att informanterna gav olika berikande och uttömmande svar. De pilotintervjuer som 

genomfördes var med två pedagoger som var insatta i ämnet, det borde gjorts en intervju 

med en mindre kunnig person i ämnet. Detta för att se bärigheten i frågorna. 

Urvalet bland informanterna styrde rektorerna över och vilka som visade intresse av ett 

deltagande. Om studien skulle göras om skulle vi vara tydligare med urvalet av informanter 

för att eventuellt få ett annat resultat på studien, till exempel fick vi endast assistenter från 

grundsärskola denna gång. Om studien skulle göras om, skulle vi rikta oss enbart mot 

grundsärskolan som skolform för att se hur inkludering genomförs för att eventuellt få en 

djupare förståelse och hålla ihop resultatet lättare. Rektorerna kontaktades per telefon och 

sedan skickades missivbrev ut. Tid och rum bokades in av rektorer och informanter för att 

passa verksamheten. Intervjufrågorna lämnades inte ut, men i missivbrevet informerades det 

om att studien handlade om inkludering. 

Strukturerade intervjuer genomfördes för att minimera vår osäkerhet beträffande följdfrågor, 

men även för att lättare kunna tolka, analysera materialet och underlätta kategorisering vid 

databearbetningen. Fördelen med strukturerad intervju är att när svaren ska transkriberas 

blir arbetet hanterbart inom tidsramen, vilket annars kan ses som ett tidsödande arbete 

(Bryman, 2011). En nackdel beträffande den strukturerade intervjuen är att inte kunna ställa 

följdfrågor, som kunde ge ett mer uttömmande svar från informanterna. Vid färre intervjuer 

hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut, då följdfrågor kunnat ställas och fått ett 

utvecklande svar (Bryman, 2011). 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1  Ämnen som elev i behov av särskilt stöd läser i grundskoleklass. 

Assistenterna från grundsärskolan tar upp att elever behöver träna på de sociala koderna, där 

rastverksamhet kan bidra till inkludering. Fler av informanterna i SU-grupp och 

grundsärskola var överens om att eleven inkluderas i estetiska och praktiska ämnen. 

Informanterna därifrån tror att orsaken till detta är att eleven får arbeta med flera sinnen och 

har möjlighet att lyckas. Det här överensstämde med våra tidigare tankar och upplevelser i 

vilka ämnen elever inkluderas i. Det förvånade oss inte att assistenterna bland annat nämnde 

rastverksamhet som en avgörande faktor till inkludering eftersom det ingår i deras 

profession. En elev som går i grundskola, men är i behov av särskilt stöd deltar i 

klassundervisningen under hela dagen vilket gör att pedagoger och assistenter i dessa klasser 

svarar annorlunda då eleven ingår i klassen på heltid med visst stöd och deltar i alla ämnen 

under skoldagen. Nilholm och Göransson (2013b) tar upp aspekten hur viktigt samspel är för 

att lärande ska ske vilket överensstämmer med Partanen (2012) när han beskriver den 

proximala zonen. Det är svårt med inkludering när skolan inte kan möta upp alla elevers 

olika behov. Ainscow och Miles (2009) menar att inkluderingstanken bör finnas i hela 

skolorganisationen, även en anpassad lärmiljö är av betydelse (Evans & Lunt, 2010). 

Litteraturen som används i studien tar inte upp något om ämnen där eleven kan inkluderas, 

utan menar att alla elever ska kunna vistas i skolan, att skolan ska organiseras för att möta 

alla elever. Miljön, synsättet och undervisningen bör vara tillrättalagd för att en skola för alla 

ska bli möjlig. Vårt och speciallärarnas synsätt om pedagogens attityd överensstämmer med 

att det kan vara en avgörande faktor för eleven. Resultatet i studien visar att eleven inte kan 

inkluderas fullt ut, till exempel att den fysiska miljön inte är tillrättalagd, utan eleven 

exkluderas stundtals på grund av detta. Svårigheter i den fysiska miljön kan vara en faktor. 

Resultatet förvånade oss inte då det är något vi kan uppleva med vår elevgrupp. 

5.2.2 Personalens tolkning av inkludering. 

Litteraturen och samtliga informanter är samstämda med att inkluderingsbegreppet bör vara 

implementerat i skolan och att all skolpersonal behöver ha samsyn på innebörden (Hjörne & 

Säljö, 2013). Det här är något som vi verkligen håller med om och är av största betydelse. 

Skolledningen har ett stort ansvar för att pedagoger ska lyckas med sin inkludering för eleven 

(Gökdera, 2012). Angelides m.fl. (2009) menar att utbildning av skolpersonal är av största 

vikt för att möta elev i behov av stöd vilket även speciallärarna kommer fram till, medan 

assistenterna ser det som en resursfråga. En utsaga som tas upp flera gånger hos 
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informanterna men även i litteraturen är att den pedagogiska, fysiska och sociala miljön bör 

anpassas för att passa alla (Alexandersson, 2009). Enligt diskrimineringslagen (2015) får 

ingen individ missgynnas på grund av att den fysiska miljön inte är anpassad. Anpassade 

lokaler är något som skolor numera måste förhålla sig till. Synsättet liknar de tankar som 

Nilholm och Göransson (2013b) lyfter fram när de beskriver hur viktig samverkan är för att 

en optimal utveckling ska ske. De menar att all undervisning bör individanpassas för att en 

skola för alla ska bli möjlig. Informanterna framhåller precis som den sociokulturella teorin 

att lärande sker i samspel med andra elever och vuxna. För det flesta informanterna innebär 

begreppet inkludering att eleven är med efter sina förutsättningar och att verksamheten 

anpassas efter detta och inte tvärt om. Däremot anser speciallärarna att elev i behov av 

särskilt stöd bör inkluderas i större sammanhang oftare, än vad som framkommer hos 

pedagoger och assistenter. Det framkommer från informanterna i grundskolan att det finns 

svårigheter med att få till en lyckad inkludering, till exempel gruppstorlek, pedagogens 

upplägg med undervisningen, attityd och kompetens om funktionsnedsättningen vilket 

överensstämmer med Mulhern (2006) och Linikko (2009). 

Litteraturen är tydlig med att alla elever ska inkluderas och att skolan ska vara anpassad 

oberoende av elevens funktionsnedsättning. Informanterna från grundsärskola och SU-grupp 

är överens om att inkludering bör ske på elevens förutsättning där de har möjlighet att 

lyckas. Eleven behöver få samspela med andra för att utvecklas vilket även stämmer överens 

med den sociokulturella teorin. Informanterna från SU-grupp menar att inkludering kan ske 

i ett mindre sammanhang där förutsättningarna finns. Eleven gynnas av inkludering i 

närområdets grundskola för att behålla sitt sociala nätverk om alla förutsättningar finns, det 

här var något som vi haft i åtanke länge, där vi nu fått stöd av litteraturen. 

5.2.3 Underlättande respektive hindrande aspekter för inkludering. 

5.2.3.1. Underlättande faktorer 

Om hela skolan har en samsyn på inkludering anses det vara en underlättande aspekt. Detta 

nämner både informanterna och Hjörne och Säljö (2013) i sin forskning, vilket vi var 

medvetna om sedan tidigare. Denna studie är samstämd med tidigare forskning (Hemmings 

m.fl., 2012) vad det gäller åsikten om att pedagogens syn och kompetens är en avgörande 

faktor för en lyckad inkludering. Speciallärarna menar att det fysiska, sociala och 

pedagogiska måste vara tillrätta lagt och pedagogerna uttrycker att hela skolan bör ha en 

samsyn och sträva mot samma mål för en lyckad inkludering. Något som vi förvånades över 

är att ingen nämnt att olikheter i klassen är en tillgång, däremot lyfter assistenterna fram att 

andra elever ska acceptera olika funktionsnedsättningar. Undervisningen ska kännas 
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meningsfull för eleven samt att pedagogen ska vara flexibel i sin undervisning. Eleven 

behöver få samspela med andra elever för att en lyckad inkludering ska bli möjlig, men det 

behöver ske utifrån den enskilda elevens förutsättning vilket är pedagogens ansvar och 

speciallärarnas ansvar är att se det i ett större sammanhang för att skapa 

utvecklingsmöjlighet på skolan. Informanter från grundskolan menar att pedagogens attityd 

är en avgörande faktor för att inkluderingen ska bli optimal för eleven. Från SU-gruppens 

informanter framkommer det att det är viktigt med samsyn för att underlätta inkludering för 

eleven. Nilholm och Göransson (2013a) skriver att pedagoger bör ha ett varierat arbetssätt 

vilket även Andersson m.fl. (2014) tar upp. Enligt Clark m.fl. (1999) behöver skolan vara 

lösningsinriktad med eleven i fokus. Angelides m.fl. (2009) har kommit fram till att 

pedagogens kompetens och samarbete med assistent har betydelse. Två faktorer som lyfts 

fram är samsyn på begreppet och hur alla berörda förhåller sig till inkludering (Ainscow & 

Miles, 2009) vilket även informanter från både grundsärskola, SU-grupp och grundskola 

håller med om. Enligt Alexandersson (2009) finns det tre delar som har betydelse för att en 

välfungerande inkludering ska komma till stånd, rumslig aspekt, social aspekt och 

interaktionen mellan elev-elev och elev-pedagog. 

5.2.3.2. Hindrande faktorer 

Hindrande faktorer som framkommer enligt speciallärarna i grundskolan är stora klasser, 

negativt synsätt och kompetens hos pedagoger samt lokaler som inte är anpassade vilket 

överensstämmer med Gökdere (2012) och Linikko (2009). Clark m.fl. (1999) beskriver att 

synsättet på inkludering är föråldrat. Informanterna tar upp att skolans ekonomi är 

ansträngd, vilket kan bidra till att kontroversiella beslut inte tas av politiker (Evans & Lunt, 

2010). Alla skolor ska anpassas för att kunna möta alla elever, men det är en svårighet och en 

kostnad (Andersson m.fl., 2014). Skolan behöver kunna möta elever och deras behov, och då 

behöver organisationen förändras menar Nilholm (2006). Litteraturen menar att en samsyn 

på begreppet inkludering är nödvändig för att en skola för alla ska bli möjlig. Informanter 

från grundskolan anser att det är svårt att hinna med att ge rätt stöd till alla elever i klassen. 

Informanter från SU-grupp menar att eleven kan utsättas för stor press vid inkludering, 

vilket kan resultera i ett bakslag, medan informanter i grundsärskolan upplever att det inte 

finns rätt förutsättningar till inkludering i större sammanhang. 
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6 SLUTSATS 

Slutsatsen med denna studie är att inkludering av elev i behov av särskilt stöd är en komplex 

situation. När vi sammanställde informanternas svar ser vi att speciallärare, pedagoger och 

assistenter har en samsyn på begreppet, men att förutsättningarna ser olika ut beroende på 

skolform. Dels kan det bero på personaltäthet, ekonomi men även kompetens hos pedagoger. 

En likhet vi ser hos informanterna är att kompetens, utbildning och attityd är av stor 

betydelse för att inkludering ska fungera, vilket även framgår av forskningen. Assistenterna 

tar själva upp att de känner viss osäkerhet inför begreppet inkludering, där skolledningen har 

ett stort ansvar att implementera begreppet för all skolpersonal, vilket i slutänden gynnar 

eleven. Att vi ska ha en skola för alla är de överens om, men att det fortfarande finns många 

hinder innan skolan når dit till exempel den fysiska miljön. Pedagoger i SU-grupp och 

grundsärskola menar att inkludering i den mindre gruppen också är inkludering, där 

speciallärarna ser på det på ett annat sätt, de menar att alla elever ska kunna vistas 

tillsammans i större utsträckning. Vi tolkar det som att det är lättare att tycka och tänka, men 

är inte lika lätt att få till i praktiken där pedagogen läser av vad den specifika eleven klarar av 

för tillfället och ger utmaning som anpassas efter elevens förutsättning. Litteraturen och 

skollagen är tydlig med hur en skola för alla ska bli möjlig. En samsyn inom 

skolorganisationen är av betydelse för att alla elever ska kunna vistas i skolan oberoende 

funktionsnedsättning. Om det ska bli möjligt behöver skolor anpassas både fysiskt, socialt, 

och pedagogiskt där hänsyn tas till elevers olikheter och förutsättningar. Faktorer som kan 

vara avgörande för en lyckad inkludering är pedagogens attityd och kompetens runt olika 

funktionsnedsättningar. Inkludering kan ske i mindre eller större sammanhang beroende på 

elevens förutsättningar att lyckas. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Tre förutsättningar som funnits med som en röd tråd genom vår studie är att den fysiska, 

pedagogiska och sociala miljön behöver vara tillrättalagd för att en skola för alla ska bli 

möjlig. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur skolor arbetar och tar hänsyn till 

dessa tre förutsättningar, men en tanke är att fokusera på en skolform i taget. 
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BILAGA 1 

Mälardalens högskola  

UKK- Utbildning för kultur och kommunikation 

 

En studie om inkludering av elev med utvecklingsstörning eller elev i behov av 

särskilt stöd. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola och håller nu på med vårt examensarbete i 

programmet, Speciallärare mot utvecklingsstörning. 

Vi genomför ett antal intervjuer angående hur inkludering ser ut i olika verksamheter. 

Vi vänder oss till dig som pedagog eller assistent som kommer i kontakt med elever i behov 

av särskilt stöd. Vi är tacksamma för ditt deltagande som är betydelsefull för oss för att vi ska 

kunna genomföra examensarbetet. 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Din 

medverkan är anonym och undersökningen används endast i studiesyfte. 

Tack på förhand! 

 

Annica Sjöström & Malin From 

Lärarstudenter, programmet: Speciallärare mot utvecklingsstörning 

 

Har du frågor angående enkäten eller vårt examensarbete får du gärna kontakta oss via mejl 

eller telefon: 

Malin: XXXX  

Annica: XXXXX 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär ordet inkludering för dig? 

2. Hur ser du på inkludering för eleverna? 

3. Vad tycker du fungerar bra med inkludering? 

4. Vad tycker du fungerar minder bra med inkludering? 

5. Hur skulle du önska att inkludering fungerade/såg ut för eleverna? 

6. Anser du att SU-grupper/grundsärskolor behövs? (utveckla) 

7. Vilka ämnen går eleverna ut till en grundskoleklass? 

8. Hur kommer det sig att elev inkluderas i just dessa ämnen? 

9. Hur arbetar du/ni för att utveckla inkluderingen som gynnar dina elever? 

 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


