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Abstract 

 

The purpose of my scientific essay is to examine how children with special needs should be 

included in school and after school center and which preconditions i have as a pedagogue to 

work with this. During my writing process, I have made my own thoughts and experiences 

visible by reflecting on them, and put them against other educationalists’ thoughts, discussed 

with other students and looked back through my own work experiences. 

 

The problem of inclusion is too common in our school and it has been interesting to work with 

what the literature has to say about the subject, and what experiences colleagues and co-students 

have had. Through the writing process I have examined the notion of inclusion, especially 

inclusion concerning children with special needs. The pupils behavioral problems affects 

classmates and me as a pedagogue at the after school center. 

 

In my work role in school and at the after school center i face inclusion processes with children 

with special needs, where my strategies do not work and where my reception does not  have 

any effect. In the inclusionwork at a school, many different knowledge, properties and 

prerequisites are required in order for the educationalists to make the day bearable for the pupils, 

which the management has to give them. 

 

My conclclusion is that there is not one way to interact with people, the interaction needs to be 

formed individually. Every now and then I meet  pupils where the way throught the school 

systems is  not straight forward. To assist every pupil the teamwork among pedagogues key to 

reach the goal. 

 

Keywords : inclusion, children with special needs, pupils, after school center, pedagogue at 

after school center. 
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Titel: Allas lika rätt att gå i skolan- en essä om inkluderingsprocesser  

Namn: Anna Barbus  

Handledare: Katji Lindberg  

Termin: VT 2018  

Sammanfattning 

Syftet med min vetenskapliga essä är att undersöka hur elever med särskilda behov ska 

inkluderas i skolan och på fritidshemmet. Samt vilka förutsättningar har jag som blivande 

fritidshemslärare i mitt arbete med detta?  Under min skrivprocess har jag synliggjort mina egna 

tankar och min erfarenhet genom att reflektera över dem samt ställt dem mot andra pedagoger, 

samtalat med studiekamrater och gått tillbaka till mina yrkeserfarenheter.  

 

Dilemmat jag beskriver är ett alltför vanligt exempel i verksamheten. Det har varit intressant 

att utforska vad som sägs i litteraturen, vad studiekamrater samt vad kollegor haft för 

upplevelser om inkludering. Genom skrivprocessens gång har jag undersökt begreppet 

inkludering och då speciellt inkludering av elev i behov av särskilt stöd. Beteendeproblem hos 

eleven påverkar klasskamrater samt påverkar mig som fritidshemslärare.  

 

I min yrkesroll i skolan och på fritidshemmet står jag inför inkluderingsprocesser med barn i 

behov av särskilt stöd där mina strategier inte fungerar och mitt bemötande inte har någon 

effekt. I arbetet med inkludering på en skola, krävs det många olika kunskaper, egenskaper och 

förutsättningar hos pedagogerna för att få till en bra vistelsetid för eleverna och det måste 

skolans ledning se till att ge. Jag har kommit fram till att det finns inte enbart finns ett sätt att 

bemöta människor, bemötandet behöver utformas för varje elev. Då och då möter jag en elev 

där vägen mot målet inte är så enkel att gå. Men samarbetet och förutsättningarna i arbetslaget 

är kärnan för att försöka nå målet. 

  

  

 

 

Nyckelord: inkludering, barn med särskilda behov, elever, fritidshem, fritidshemslärare 
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Med kunskap, en uttalad vision och 

gemensamma strategier- och massor med 

målmedvetet arbete- är det fullt möjligt att få in 

kanoten i klassrummet (Avellan, 2008, s. 63) 
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1. Berättelse  

Inkludering, till vilket pris?  

  

När jag sakta går mot trappan upp mot min avdelning, hör jag hur någon skriker och kastar 

saker omkring sig. Med raska steg tar jag mig upp för trappan och möts av ett hav med skor 

som ligger huller om buller samt en argsint Alice. Jag ser min kollega Mia som sitter på bänken 

längre bort. Hon ser uppgiven ut. Jag säger lugnt till Alice:  

– Hej Alice! Hur går det för dig?  

– Jag vill inte vara ute och Mia tvingar mig!  

– Jaså? Det ser inte riktigt så ut… 

– Jävla kärring, vrålar Alice och kastar en sko mot mig. 

 

Jag lyckas hoppa undan och arg som ett bi sätter Alice på sig sin jacka och stormar nedför 

trappan. Jag hänger tätt efter. Vår kollega Hasse möter henne vid dörren eftersom han har 

förstått att han behöver hjälpa till då varken Alice eller Mia hade kommit ut än. Förstenad står 

jag kvar i hallen när Hasse tagit med sig Alice ut och funderar på vad som precis hände. Jag går 

tillbaka upp till Mia och vi pratar med varandra samt skriver en händelserapport. Alice fick ett 

utbrott när Mia bad henne att klä på sig för att gå ut på rasten. Alla kläder, skor och övriga saker 

på elevernas hyllor i kapphallen flög omkring. Mia gick bara och satte sig och lät Alice kasta 

omkring sakerna, eftersom varje försöka att bromsa henne oftast gör att hon ger sig på oss 

fysiskt med sparkar och slag.  

 

När jag kommer upp i kapphallen och konverserar med Alice så kastar hon en sko som jag 

lyckas att bli träffad av. Det kändes skönt att vi båda var där, just då när skon flög, Mia och jag. 

  

Alice föräldrar tror inte alltid på vad vi får uppleva under dagen med Alice utan tycker vi 

överdriver. Min teori om varför det är så är att de inte accepterar och förstår sin dotters 

problematik och på våra möten får vi aldrig veta om Alice är likadan hemma. Vi väljer vilka 

händelser som vi återkopplar till föräldrarna men skriver ned allt som händer i en bok. 

Skolledningen har bett oss göra det så att det finns ett gediget och noggrant underlag om vad 
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som hänt, så detaljrikt som möjligt. Detta för att de ska ha ordentliga underlag inför möten eller 

om andra föräldrar ringer och klagar på olika händelser som sker kring Alice.   

 

Vilken förmiddag vi haft med Alice. Jag känner mig helt slut både psykiskt och fysiskt. Mitt 

smalben värker lite efter sparken hon gav mig på förmiddagsrasten. Mia och jag har turats om 

hela förmiddagen att stötta Alice. Det är första skoldagen efter påsklovet och hon var ledig hela 

lovet. Det märks att rutinerna vi har kring henne är som bortblåsta för Alice lever rövare. 

Hennes lärare bad oss hålla henne utanför klassrummet under lektionerna idag då hon inte 

kunde vara tyst och hon hade retat sin klasskompis Ebba. 

 

Mia och jag sätter på oss våra ytterkläder för att gå ut och hjälpa Hasse, eftersom elevernas rast 

snart är slut. Vi behöver hjälpa eleverna in med alla leksaker i rastboden som ska stängas 

eftersom vår bodansvarige Bettan är sjuk. Vi tar båda ett djupt andetag och tittar på varandra 

och jag känner att jag måste ge Mia ett leende mitt i allt. Jag säger: 

– Mia, vi är grymma, glöm inte det! 

– Tack! Ibland är det bara så svårt att inte falla ner i det negativa men vi fixar detta, ler 

Mia tillbaka. 

– Bara vi hjälper och stöttar varandra i detta så kommer vi får styrka och hålla modet 

uppe. 

– Ja, men ibland är det bara så svårt att peppa för allt känns så hopplöst.  

– Jag vet, säger jag smått uppgivet. Men vi ska hjälpa Alice så mycket vi bara kan, för 

hennes och för övriga elevernas skull. Jag rycker på axlarna. 

 

Vi småpratar om hur vi ska locka med Alice in i klassrummet när vi städat klart ute samt om 

eftermiddagens aktiviteter när vi går nedför trappan. Det gäller att vara effektiv den lilla stunden 

vi är tillsammans. Ytterdörren slits upp och in kommer eleven Ebba gråtandes med blodet 

droppande från näsan. Hon har med sig en upprörd kompis Stina som får fram att Alice slagit 

Ebba. Jag kastar ett öga genom dörrens fönster och ser att Hasse försöker få tag i Alice som 

springer runt skrattande. Jag sliter upp näsdukarna ur min jackficka och kastar dem till Mia 

innan jag går ut och hjälper Hasse. Många tankar far omkring i mitt huvud. Hur ska vi på bästa 

sätt lugna ner Alice? Hur ska vi få in allt material i boden så inte Bettan blir sur när hon är 
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tillbaka? Jag släpper mina tankar och med raska steg tar jag mig ut på skolgården. Alice kommer 

springandes mot mig! 

– Hej fröken! ropar hon glatt. 

– Hej Alice! Vad gör du för någonting? 

– Jag leker kull med Hasse, ler Alice. 

– Jaha, svarar jag förvånat. 

– Hasse är en fetknopp och orkar inte springa efter mig, skrattar Alice. 

 

Jag möter Hasses blick. Han skakar på huvudet och ser helt slut ut. Hasse är en ung idrottande 

kille som precis blivit klar med sin utbildning som fritidshemslärare. 

– Alice, kom så går vi till biblioteket och läser en saga, säger jag. 

– Jaaaaa! utbrister Alice och tar min hand. 

 

Alice är som förbytt. Från att ha retat Hasse och några elever ute på rasten till att hon gör 

hoppande steg och sedan stoppar in sin hand i min. Just nu känner jag mig lite frustrerad över 

de snabba svängningarna i hennes humör. Alice och jag har en omväxlande relation. Ibland bara 

gillar hon mig stenhårt till att ibland hatar hon mig över allt annat. Just i denna stund lyckades 

jag avleda hennes framfart på skolgården och genom att ropa till henne att vi går till biblioteket 

och läser en saga. Vi småpratar på vägen om de olika böckerna om Gittan som Alice vill att jag 

ska läsa. Vi är nu framme vid byggnaden där biblioteket ligger. Allt är så lugnt och rofyllt när 

eleverna gått in i sina klassrum. Vi går in genom dörren, tar av oss skorna och jackorna. Jag 

säger till Alice att vi måste vara lite tysta när vi är på biblioteket så att vi inte stör de andra 

eleverna som är där. 

– Fröken, jag lovar att vara tyst bara du läser om fårskallarna för mig ler Alice. 

– Absolut, då letar vi reda på den och sätter oss i soffan. 

 

Alice känns lugn, hon hittar boken hon vill läsa på en gång och vi sätter oss i soffan. Jag känner 

mig förvirrad över vad som sker. Alice kryper tätt intill mig och jag börjar läsa om Gittan och 

fårskallarna. Ju längre jag läser i boken desto djupare blir Alice andning och jag känner tyngden 

av hennes kropp emot mig. Jag kikar ned på henne och hon har somnat. Detta ser jag som ett 

tecken på att hon kört slut på sig själv idag. Alice är en impulsiv, rastlös, lättfrustrerad tjej som 
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inte kan se konsekvenser av sitt eget handlande. Det ser man genom att hon inte märker när hon 

är aggressiv och hon ger sig gärna in i handgemäng med sina kamrater. 

 

Jag tar försiktigt tag i flickans axlar och lägger ner henne i soffan, hämtar en filt och lånar 

telefonen i biblioteket. Samtidigt som jag ringer håller jag koll på henne så att jag ser att hon 

fortsätter att sova. Vi kan aldrig släppa vår blick från henne utan måste hela tiden ha ett 

övervakande öga på detta barn. Allt ser lugnt ut. Alice sover djupt så jag ringer upp till min 

avdelning och berättar att hon har somnat. Jag frågar Mia hur vi ska lösa resten av dagen? Hon 

berättar att de ringt efter hennes föräldrar och att pappan inte var glad över samtalet från skolan. 

Jaha ja, tänker jag och lägger på luren. Jag sjunker ned i soffan bredvid Alice för att samla ny 

ork för att bemöta Alice pappa samtidigt som jag funderar över vad vi hade kunnat göra bättre 

denna dag. 

 

Jag sitter nedsjunken i soffan med mina tankar när jag känner en hand på min axel. Det är vår 

rektor Bert. Han ber mig lämna biblioteket och berättar att han tar emot Alice pappa. Han 

berättar för mig att vi på vår avdelning gjort vårt bästa idag och att han ska ta upp med 

elevhälsoteamet hur vi ska gå vidare kring Alice. Han förklarar för mig lite snabbt att han ska 

kalla föräldrarna på möte med skolans skolsköterska, psykologen och rektorn. Bert frågar mig 

om jag vill delta. Jag svarar att jag vill delta och Bert ska återkomma till mig om hur vi ska 

lägga upp mötet och när det kommer ske. 

 

Han ber mig gå upp till mina kollegor, för att vi ska kunna diskutera vilka elevers föräldrar vi 

måste kontakta. 

 

Jag reser mig upp, går och hämtar mina skor och min jacka. Tar ett djupt andetag innan jag 

öppnar dörren ut mot skolgården. Solstrålarna tar sig genom träden och jag får en härlig 

vårkänsla i kroppen. Jag ser några förskolebarn hoppa hage och en kollega som försöker lära 

några elever att hoppa hopprep. Det värmer mitt hjärta att se dessa fantastiska elever som leker 

på vår skolgård. Här och nu är det skönt att gå över gården och känna strålarna mot mitt ansikte. 

Jag hälsar på alla barnen och på kollegan. Jag går upp till min avdelning och möter mina 

kollegor Hasse och Mia. De sitter och skriver om allt som hänt under dagen och vi beslutar oss 

för att bara ringa till Ebbas föräldrar eftersom rektorn kontaktat Alice föräldrar. Hasse tar på 

sig att ringa till dem och  meddelar sedan oss att han hade ett bra samtal med dem. Jag skriver 
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den sista anteckningen i boken för dagen och reflekterar över vad Bert sade till mig i biblioteket 

” ni på er avdelning gjorde ert bästa idag”. De orden kändes skönt att få höra då vi inte alltid 

får beröm eller uppskattning för de slitet vi lägger ner på Alice och de andra eleverna med 

särskilda behov. Jag hämtar en kopp kaffe som jag sveper snabbt innan jag kliver in i 

klassrummet för att ha fritidssamling. 

 

Senare under eftermiddagen samlas vi kollegor tillsammans med vår rektor Bert i vårt 

arbetsrum. Vi får reda på att skolans elevhälsoteam haft möte med föräldrarna kring Alice under 

eftermiddagen. Det är inte alltid som vi pedagoger som arbetar med Alice blir inbjudna och det 

har det tagits beslut som vi inte blir informerade om. Jag blir frustrerad över detta eftersom jag 

ville delta och sagt att jag ville det. Vi pratar om att vi ser att det brister i kommunikationen 

med elevhälsoteamet som inte informerar oss kring vad som bestämts. Exempel på saker som 

vi inte fick information kring var att föräldrarna avslutat medicineringen för ADHD av Alice 

och hon blir därför mer hyperaktiv. 

 

Rektor Bert berättar för oss att föräldrarna har berättat att de ser små tendenser av vad vi ser 

mycket av varje dag med hennes svårigheter. Mamman hade med sorg i blicken berättat för 

rektorn under mötet att när Alice äntligen fått en kompis med sig hem så hade hela leken spårat 

ur och hon berättade då att hon såg Alices sociala okunskap. 

 

2. Brygga 

Detta var bara en av alla dagar med Alice. Den ena dagen är aldrig lik den andra. Alice är en av 

våra elever med särskilda behov. Hon har flera neuropsykiatriska diagnoser och vi i arbetslaget 

arbetar med detta utifrån vår kunskap, förmåga och den förutsättning vi har. Föräldrarna tycker 

att vi inte hjälper Alice efter våra förmågor utan tycker att skolan måste ge oss bättre 

förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Många av oss pedagoger gör ett enormt arbete kring 

Alice. Man orkar inte en hel dag i hennes sällskap då det är både fysiskt och psykiskt 

ansträngande att vara med henne. 

 

Skolan ska vara en plats för alla, men passar alla in och har de möjlighet att få rätt hjälp, 

förutsättningar för att lyckas, känna sig trygg samt få den hjälp som individen behöver? Min 

essä handlar om Alice, en flicka som kan vara explosionsartad i sitt humör, hon kan här och nu 

få ett utbrott från ingenstans. Det är fysiskt och psykiskt påfrestande för både pedagoger och 
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elever. Det gäller att lära sig att se signaler på när hon är på väg att få ett utbrott. Vi som arbetar 

med henne har skapat en trygghet ihop och det är en utmaning för oss att bibehålla den. Vissa 

dagar går bättre än andra men det vi känner är att detta är en förutsättning för att kunna arbeta 

vidare med henne. Det gäller att hon litar på oss och att vi finns där för henne. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min essä  är att fördjupa förståelsen kring inkludering av elever med särskilda behov 

i praktiken. Mina frågeställningar kring mitt dilemma är: 

  

 Har pedagogerna rätt förutsättningar att ta emot elever med behov av särskilt stöd?  

o Handledning, planering, reflektionstid material/hjälpmedel, 

organisationen kring eleven, tydliga planeringar, struktur, förbereda 

eleverna och inredda lokaler som gynnar individen etc. 

 

 Hur kan jag som fritidshemslärare arbeta inkluderande i samverkan med elever i 

behov av särskilt stöd? 

 

 Vilka erfarenheter av min tidigare förståelse av inkludering behöver breddas i mitt 

arbetssätt i mitt fortsatta arbete som fritidshemslärare? 

 

Jag vill undersöka mina frågeställningar genom att läsa litteratur, forskning och med hjälp av 

diskussion med mina kurskamrater och kollegor. Vi har alla upplevt inkluderingens innebörd. 

Jag vill få mer kunskap om hur vi pedagoger ska kunna hjälpa eleverna eftersom att den nya 

läroplanen Lgr 11 är tydligt utskrivet att det är skolans uppdrag att ta hand om alla elever och 

ingen ska exkluderas (Lgr 11, 2017, s. 9). På grund av den nya läroplanen lades specialskolorna 

ned där jag arbetar för att det tydligt står skrivet att en elev endast kan ha en rektor och kan då 

bara vara inskriven i en skola och inte två som det tidigare fanns möjlighet till (skolverket, 

2013, s. 2-4). 
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Dilemmat får stå för ett exempel i verksamheten som jag upplevt under mina år på fritids. Till 

viket pris ska en elev inkluderas? Ett dilemma som inte alltför sällan uppstår och känns viktigt 

att diskutera och undersöka. 

  

4. Metod 

 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig essä, ett skrivsätt  som prövats ut  på Södertörns högskola 

vid centrum för praktisk kunskap. Jag utgår från min erfarenhet inom mitt yrke som 

fritidspedagog. Att reflektera över min erfarenhet utifrån min praktiska kunskap som jag bär 

med mig från min långa erfarenhet inom fritidshem. Att under processens gång kunna vara både 

subjekt och objekt i min skrivande process samt reflektion. Magdalene Thomassen beskriver 

reflektionen på ett bra sätt: 

För att vi ska lära oss av erfarenhet krävs att vi tänker igenom det vi erfar, att vi försöker 

att förstå vad som händer, vad vi gör och vad vi eventuellt borde gjort annorlunda. 

Reflektion blir på så sätt en viktig del av praktikens utvecklande av sin kompetens. 

(Thomassen 2007, s. 37) 

 

Att gå igenom sina erfarenheter som man upplevt under sina yrkesår och sedan analysera dem 

via skrivandet skapar en metod för reflektion som synliggör erfarenhetsbaserad kunskap 

(Hammarén, 2003 s. 17). Lotte Alsterdal (2015) berättar om den vetenskapliga essän och dess 

syfte att med hjälp av skrivprocessen göra historien och dilemmat tillgängligt för tanke och 

slutsats. När studenterna är på skrivseminarier skriver och läser samt undersöker studenten 

texten tillsammans med kurskamraterna för att komma tillbaka med en mer utarbetad version 

till följande lektion (ibid,. s. 48-49). 

 

Att skriva en essä beskrivs som en hermeneutisk arbetsmetod av Patel och Davidson. De 

klarlägger att hermeneutik kan uttryckas i ord och egenskap av tolkningslära. Arbetsformen 

handlar om att tolka, studera samt förstå utifrån hur jag agerar som pedagog och människa. De 

beskriver att den hermeneutiske forskaren behöver ha förmågan att regelbundet växla mellan 

subjekt och objekt för att nå en skicklig uppfattning för dilemmat. Ska du komma fram till en 

slutsats så belyser Patel och Davidson att du behöver använda ditt empatiska kunnande och vara 

öppen, mottaglig och engagerad i din forskarroll (Patel & Davidson, 2003 s. 28-31). 



12 
 

Jag kommer använda mig av litteratur, reflektion samt dialog för att analysera mitt dilemma 

och försöka komma fram till svar på mina frågeställningar. 

 

5. Etiska överväganden 

När man skriver skall man som skribent vara medveten om att även om personuppgifter 

publiceras utan att enskilda nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljrika vara 

rimligt i varje fall för några läsare att identifiera någon individ. Som skribent måste man 

försvåra identifieringen av enskilda individer, grupper av individer. Detta är särskilt viktigt då 

det gäller människor eller grupper människor som i ett eller annat avseende kan anses svaga, 

utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga egenheter (Vetenskapsrådet, 2002 s. 13). 

För att försvåra identifiering av individerna som förekommer i min vetenskapliga essä har jag 

ändrat namn, kön, utseenden samt miljöer på de personer samt omgivning som finns med i min 

essäberättelse samt även utelämnat och lagt till olika detaljer i situationer för att behålla 

anonymiteten. I denna essä har jag avidentifierat ett visst innehåll så att denna upplevelse skulle 

kunna skett i vilken skola som helst i Sverige (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12-13). 

 

6. Reflektion 

 

6.1 Personlig reflektion 

Mitt uppdrag som fritidshemslärare är att utforma en verksamhet och utbildning tillsammans 

med mina kollegor som ska vara likvärdig för alla elever i skolan. Enligt Lgr 11 ska 

undervisningen vara likvärdig, vilket betyder att den inte är utformad lika för alla utan anpassad 

efter elevens förutsättningar och behov (Lgr 11,2017 s.8). Vår rektor vill att man så långt som 

det är möjligt skapar likvärdighet och inkludering genom att alla är på samma ställe och får 

samma sorts undervisning efter elevens förutsättningar. 

 

Det har nu gått ett antal år sedan jag träffade och arbetade med Alice. Arbetet med henne 

formade mig en hel del som pedagog,  jag behövde bli mer vaksam i situationerna som hon 

deltog i och vara snabb i mitt tänkande, särskilt när hon fick sina utbrott. Vi hade många jobbiga 

stunder där vi arbetade kring hennes svårigheter och det var långt ifrån enkelt. Men vi hade 

många fina stunder tillsammans och då tänker jag framförallt på en situation från berättelsen. 

”Ju längre jag läser i boken desto djupare blir Alice andning och jag känner tyngden av hennes 
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kropp emot mig. Jag kikar ned på henne och hon har somnat”. Där och då funderade jag på hur 

vi hade det. Vissa dagar lyckas man bättre än andra. Nu i efterhand tror jag inte att Alice tyckte 

att hon hade en dålig omsorg hos oss utan det är vi, pedagoger som kände ett misslyckande i 

hur vi försökte lösa situationen och arbetsmiljön med henne. Alice var den elev som krävde 

mest resurser och stöd under åren vi hade denna årskurs med elever. 

 

Jag har reflekterat i största allmänhet kring elever med behov av särskilt stöd, vilka 

förutsättningar som getts för oss fritidshemslärare i arbetet kring inkludering samt hur vi 

utmanats kring arbetet med sociala relationer i barngrupperna. När jag mötte Alice för första 

gången fick jag en snabb information av skolledningen att hon hade diagnoserna ADHD och 

tourettes syndrom 1  

 

Under mina 18 år på olika fritidshem i landet har jag mött många elever med behov av särskilt 

stöd, nyanlända elever och elever som upplevt trauman. Vi fritidshemslärare får möta många 

av dessa elever år efter år,  tankarna har snurrat kring inkludering och vad det innebär. Helheten 

kring eleverna är vår styrka på fritidshemmet eftersom vi tillbringar mest tid med eleverna under 

deras vistelsetid på skolan. Lärarna undervisar endast under skoltid, på så vis får vi 

fritidshemslärare en bättre helhetsbild av eleverna eftersom vi  följer dem i både de bestämda 

och den valbara aktiviteten som sker under deras vistelsetid hos oss. 

 

Vårt arbetslag anpassade verksamheten för att underlätta för eleverna med särskilda behov. Det 

gjorde vi genom att konkretisera våra aktiviteter. Hålla ordning och reda i lokalerna och det var 

viktigt att inte ha för mycket på väggarna. Fritidsplaneringarna och dagsplaneringarna gjorde 

vi i både skrift och piktogram bilder. Piktogram bilder är ett svartvitt bildspråk där varje bild 

står för ett ord eller begrepp (specialpedagogiska myndigheten u.å.). 

 

6.2 Relationen till Alice föräldrar 

Samarbetet med föräldrarna var i stort sett obefintligt under de två första åren som Alice gick 

hos oss, de ansåg att vi inte gjorde vad vi kunde för att stötta Alice. Föräldrarna valde att avbryta 

hennes medicinering som jag berättade lite om i slutet av berättelsen. Detta gjordes utan vår 

vetskap eftersom hon matvägrat hemma och föräldrarna upplevde henne som deprimerad. De 

                                                 
1 Neuropsykiatriska diagnoser s. 28 



14 
 

meddelade alltså inte oss, utan vi märkte genom vår erfarenhet att någonting var annorlunda då 

hyperaktiviteten blev svårhanterlig för oss. Detta medförde att Alice fick större svårigheter i 

skolan och fritidshemmet med både inlärningen och sociala relationer. 

 

Min egen uppfattning är att de inte ville inse Alice svårigheter, på något sätt tror jag att de levde 

i förnekelse som bestod hela lågstadiet och de kunde inte riktigt medhålla kring deras dotters 

problematik. Min upplevelse är att förnekelsen tog över hand i detta, att de inte ville erkänna 

Alice svårigheter. Sorgen jag upplevde i föräldrarnas ögon samtidigt som de valde taggarna utåt 

mot oss som pedagoger. 

 

6.3 Stöd från skolledningen 

Från början fick vi inget stöd utan de tyckte vi skulle fixa allt själva och detta utan någon avsatt 

tid att göra det. Men med tiden insåg skolledningen vilka behov Alice hade och vi fick mer tid 

avsatt för att lyckas organisera en vettig planering kring henne. 

 

Jag anser att en specialpedagog hade behövt vara kontinuerligt knuten till Alice för att ge henne 

rätt stöd i skolundervisningen. Jag upplevde att vi som arbetade för Alice inte räckte till och 

hade rätt kunskap kring vad hon behövde för att gå framåt i sin utveckling. 

 

I en stad där vi arbetar så håller man på att avveckla alla skolor för barn med särskilda behov 

för att man anser att alla dessa elever ska inkluderas på sin hemskola det vill säga den skola 

som ligger närmast elevens hem. De skolor som har barn med särskilda behov ska satsa på sina 

resurspedagoger genom kompetensutveckling samt anställa flera specialpedagoger för att 

eleverna ska få hjälp att klara skolgången. Vår rektor anlitade skolstödsenheten som 

skräddarsydde en liten utbildning till resurspedagogerna på vår skola. Vi fick handledning och 

stöd kring hur vi skulle kunna arbeta med dessa elever. Delar av vår planering avsattes för att 

vi själva i arbetsgruppen skulle diskutera hur vi ska stödja varandra i vårt arbete med våra elever 

med behov av särskilt stöd. Vi har inte haft någon specifik resurs i vårt arbetslag utan vi har 

arbetat efter devisen att alla elever är lika viktiga och ska få den hjälp och stöd som de behöver. 

Att inkludera en elev som Alice är inte rätt mot vare sig Alice, de övriga eleverna eller 

pedagogerna. Dock krävdes det resurser med en annan kompetens än vad vi uppfyllde. Alice 

hade behövt en resurspedagog med rätt erfarenhet som inte behövde skaffa erfarenhet under 
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tiden som jag behövde göra då jag inte hade speciellt mycket erfarenhet kring elever med olika 

diagnoser. 

 

7. Teoretisk reflektion 

I detta avsnitt kommer jag belysa den teoretiska reflektionen mot Lgr 11, 

Salamancadeklarationen samt begrepp inom inkluderingen som ger mig en breddad kunskap 

inom inkludering. 

 

7.1 Lgr 11 och Salamancadeklarationen 

Alla inblandade bör ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov. För ändamålet 

finns målen som är utskrivna i Lgr 11. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Inom varje skolform och på 

fritidshemmet ska utbildningen vara likvärdig vart än i landet du bor. Men en likvärdig 

utbildning behöver inte vara utformad på samma sätt överallt och därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla eftersom skolan ansvarar för att alla elever ska uppnå målen oavsett 

svårigheter (Lgr 11, 2017 s.8). 

 

Sverige undertecknade den så kallade Salamancadeklarationen vilket betyder att alla barn som 

bor i landet har lika rättigheter till undervisning, trots ursprung eller särskilda behov och en 

skola för alla kan åstadkommas genom att styrka varje människas rätt till undervisning (Svenska 

Unescorådets, 2006, s. 7-8). Skolan ska ta hänsyn till elevernas fysiska, intellektuella, sociala, 

emotionella och språkliga förmåga. I enskilda fall ska eleven exkluderas från den ordinarie 

gruppen man tillhör. Salamancadeklarationen bestämdes i Spanien år 1994 och har som grund 

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Det framhävs bland annat att elever i behov 

av särskilt stöd ska ha tillgång till lagstadgad skola där det ska finnas en pedagogik som sätter 

eleven i fokus och tar hänsyn till elevens behov. Eleverna med behov av särskilt stöd ska gå 

efter den lagstadgade kursplanen, inte annorlunda kursplaner och få kontinuerligt stöd, helst i 

vanliga klassrum med tänkbar assistans. Alla skolor ska vara öppna för de här barnen och 

pedagogen ska ha den kompetens som krävs för att uppmärksamma och undervisa elever med 

behov av särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd borde uppmärksammas tidigt, redan i förskolan 

(Ibid,. s 28). 
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Salamancadeklarationen är en bra handling att läsa. Det står många kloka råd och de länder 

som skrivit på deklarationen ska med jämna mellanrum delge hur de arbetar med den. Nedan 

kommer en del av vad deklarationen skriver kring elever med särskilda behov som jag fastnade 

för: 

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dessa behov, ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet 

att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp 

ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de 

flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och 

slutligen hela utbildningssystemet. (Svenska Unescorådets, 2006,  s. 11) 

 

Här kan man fråga sig för vem inkluderingen är? Är inkluderingen för eleven eller för 

samhället? Min erfarenhet är att den kan vara både och, det beror på elevens svårigheter. Min 

önskan efter att ha läst Salamancadeklarationen är att det bör finnas en specialpedagog per 

klass eller åtminstone en per årskurs, eftersom eleverna med särskilda behov behöver extra 

hjälp och anpassningar i skolan. Detta för att klara sin studiegång samt att de ska ges en positiv 

upplevelse av skolan. Verkligheten idag ser inte så ut, man anställer outbildade ungdomar direkt 

från gymnasiet utan erfarenhet och kunskap i ämnet. 

 

Att läsa både Lgr 11 och Salamancadeklarationen gör att allt låter så bra! Skolan ska vara en 

skola för alla och alla ska delta i allt. Ser det ut så i skolan idag? Min erfarenhet är att elever 

exkluderas för att inte rätt förutsättningar och kunskap finns. Självklart vill vi pedagoger att det 

ska vara en skola för alla men det är enklare att skriva en skrift än att infria den i praktiken med 

eleverna. 

 

7.2 Begreppet inkludering och Bibas- barn med behov av särskilt stöd 

Ordet inkludering nämns inte i de svenska styrdokumenten utan man kan läsa om begreppet i 

FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen. När man läser begreppsförklaringen i 

skollagen så kan man läsa kring en elevs syfte att gå i skolan och där kan man genom att läsa 

mellan raderna att alla elever ska ha samma förutsättningar (Nilholm, s. 36-37). Sätter man sig 

in i styrdokumenten för svenska skola så kan man tydligt läsa att en del mål är högt skrivna, 

eftersom vissa mål kan vara svåra för alla att nå och då visar det ju sig att den svenska skolan 
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inte är en skola för alla. Exempel är behålla sin lust att lära sig så då det står att man ska uppfylla 

vissa kunskapskrav. Det finns inte många dokument som är utformade så att en skola ska vara 

för alla samt att alla elevers olikheter ska ses som en tillgång i skolansvärld, utan anpassningen 

ska vara på elevens nivå och inte på skolans nivå (Nilholm, 2014, s. 38). 

 

Att vara inkluderad i undervisningen innebär, enligt Jakobsson och Nilsson att eleverna ska ges 

en möjlighet att delta på samma villkor som den övriga gruppen och rättigheten till att ingå i 

samma grupp. Begreppet inkluderad behöver för att förstås ställas mot begreppet exkluderad 

som kan beskrivas som motsats till inkluderad, att inte kunna delta på samma villkor. När en 

elev med behov av särskilt stöd börjar inse att den är annorlunda jämfört med den övriga 

gruppen kan det blir svårt med kamratskapet och följa med i undervisningen. Här kan man 

tydligt se ett mönster att utanförskapet blir tydligare för elever med behov av särskilt stöd 

(Jakobsson  & Nilsson, 2011 s. 38-39). Där kan pedagogerna märka att den sociala kompetensen 

saknas. Ett exempel är till exempel Alice, där övriga elever märkt att hon är utåtagerande och 

är otrevlig mot både elever och pedagoger. Där tar ofta eleverna avstånd från henne och håller 

sig undan och vill inte leka med henne. 

 

Man pratar ofta om en skola för alla i Sverige och det avses att man ska ha en skola där alla ska 

kunna passa in efter sina förutsättningar. När elever uppvisar svårigheter är det viktigt att se 

mönster om det sker hela tiden eller i perioder. Vi som pedagoger ska se till att hjälpa och hitta 

strategier för att barn med behov av särskilt stöd också ska få uppleva uppskattning, respekt och 

uppmuntran. De ska också få delta i olika aktiviteter efter deras förutsättningar och inte 

exkluderas. Inkluderingen kan inte utgå från det normala utan måste utgå från skillnaderna och 

olikheterna i gruppen. Detta innebär inte att skolan ska acceptera alla former av beteenden utan 

pedagogerna måste se realistiskt på de olika situationerna och avgöra vad som går att genomföra 

tillsammans då gemenskapen ska kunna rymma allas olikheter (Nordahl, Sørlie, Manger & 

Tveit, 2010 s. 19-21).    

  

Här kan jag reflektera tillbaka till utflykter som klassen gjorde. Åkte vi kommunala färdmedel 

från skolan så deltog vi inte med Alice under förskoleklass till årskurs två. Detta för att vi inte 

kände oss säkra att lämna skolan utifall hon skulle springa iväg eller få utbrott under resans 

gång. Den som ansvarade för Alice under dessa tillfällen gjorde saker tillsammans med henne 

på skolan, saker som hon gillade att göra till exempel sagoläsning, titta på korta filmer etc. 
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Gjorde vi utflykter i skogen så deltog Alice och då gick man alltid före med henne till platsen 

där vi skulle vara och så lämnade man innan resten av gruppen skulle gå tillbaka. Först i årskurs 

tre bestämde vi oss för att testa att låta Alice delta i utflykt med kommunala färdmedel. Då 

avsattes två pedagoger som åkte ensam med henne innan resten av gruppen skulle åka. Jag var 

en av dem som skulle åka med henne och pulsen var hög denna dag. Skulle detta fungera? Hade 

vi rätt förutsättningar etc. malde i min hjärna. Men tillsammans med Mia gick vi igenom allt 

och vi kände oss lugna. En förväntansfull Alice kom till skolan denna dag och hela dagen var 

fantastisk. Inga hinder stötte vi på under dagen och när vi var tillbaka i skolan så hade vi en 

Alice som var helt slut. 

 

Arbetslaget gjorde många anpassningar för att Alice skulle kunna inkluderas med de övriga 

eleverna så att det fanns en samhörighet med gruppen. Det tog oss tid och kraft att genomföra 

detta men i slutänden lyckades vi bra. Jag upplever att kraven kring kognitiva samt sociala 

prestationer för eleverna med särskilda behov blir större då samhällets, skolans krav och 

förväntningar ökar. Når man inte upp till skolans och samhällets förväntningar så blir man 

exkluderad och får ett annorlunda bemötande som kan ge eleven olika former av psykiskohälsa. 

 

8. Utvidgad reflektion 

För att uppfylla syftet med min essä att fördjupa förståelsen kring inkludering av elever med 

särskilda behov i praktiken så är min första fråga, vilka förutsättningar är vi pedagoger beroende 

av för att genomföra en bra inkludering? 

Förutsättningar i vårt arbete med Alice blev under tiden bättre eftersom skolledningen insåg 

vilket arbete vi behövde lägga ner på en enskild elev. Ska alla elever inkluderas i skolan? Den 

frågan har följt mig genom mina yrkesverksamma år. Innan jag skrev min C-uppsats så var min 

övertygelse att Alice borde varit i en särskild skola där rätt förutsättningar och kunskap finns. 

Hur menar jag då? 

För att skolan ska kunna ge rätt förutsättningar i arbetet så krävs det att huvudmännen har en 

förståelse kring inkluderingsprocessen. Pedagogerna måste få rätt förutsättningar i arbetet med 

elever med särskilda behov, skolan måste ge rätt stöd i form av utbildning om elevens 

svårigheter som exempel ADHD. Skapa tid att planera kring eleven, reflektionstid där vi kan 

utvärdera handlingsplanen som är skriven samt skapa material som passar för en lyckad och 

stimulerande skoltid, ge eleven rätt hjälp i form av en resurslärare som har god kunskap kring 
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elever med särskilda behov. Ges vi rätt förutsättningar av skolan i vårt yrkesutövande så har vi 

bättre förutsättningar att göra ett bra arbete för den enskilde eleven, dock så är min uppfattning 

att vi aldrig kan lyckas med alla elever, men i det stora hela så bör vi lyckas. Då menar jag att 

det finns särfall av elever som är utåtagerande och farliga för övriga på skolan.  Min upplevelse 

är att skolans huvudman saknar tillräckliga kunskaper kring förutsättningarna i 

inkluderingsprocessen. Därav saknar skolan rätt kunskap och kan ge pedagogen rätt 

förutsättning. 

 

En annan förutsättning som saknats är att vi fritidshemslärare står utan information från både 

föräldrar och förskolan de kommer ifrån, när de börjar förskoleklass. Dels vill föräldrarna inte 

berätta om deras barns svårigheter eftersom de tycker att det är jobbigt. Förskolan har sekretess 

gentemot skolan om föräldrarna inte ger sin tillåtelse. Vi behöver tips och idéer från föräldrar 

och förskola hur vi kan arbeta med hen utifrån deras erfarenheter. Allt detta är kärnan av en bra 

och förutsättningsbar inkluderingsprocess. 

När jag sedan kommer till min två andra frågor som jag ställde mot mitt dilemma: 

Hur kan jag som fritidshemslärare arbeta inkluderande i samverkan med elever i behov av 

särskilt stöd? 

Vilka erfarenheter av min tidigare förståelse av inkludering behöver breddas i mitt arbetssätt i 

mitt fortsatta arbete som fritidshemslärare? 

Jag har tagit det jag upplevt som relevant till frågeställningarna och beskrivit utifrån etiska 

perspektiv, teoretiska perspektiv och mitt yrkeskunnande. 

 

8.1 Ansvar och omsorg 

Väljer jag att arbeta inom skolans värld så säger jag ”ja” till att upprätthålla etikens bemötande. 

I min roll som pedagog handlade det om att  följa skolans värdegrund, samhällets normer och 

regler samt min personliga etik som är att komma i tid, göra vad som uppdraget är ålagt trots 

svårigheter på vägen. Som pedagog behöver jag kunna ta snabba beslut i stunden. Att aldrig ge 

upp utan hitta strategier för att underlätta mitt arbete. Fritidshemsläraren ställs inför olika 

dilemman varje dag som vi behöver hjälpa eleverna med att lösa. 
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Jag som pedagog ska genom min yrkeserfarenhet hjälpa Alice med att visa hänsyn mot sina 

kamrater och vägleda henne i sitt agerande i mötet med dem genom att hjälpa henne i leken 

med andra elever. Det är jag som i arbetet ansvarar för Alice och ska hjälpa och vägleda henne 

genom hela hennes dag hos oss, hon saknar förmågan och insikt i bemötandet med andra på 

grund av hennes diagnos. Jag som pedagog måste kunna se helheten,  se att varje möte är unikt 

och ge Alice allt som hon behöver efter min kunskap som pedagog. 

 

Om en person som medvetet, kontrollerande eller åsidosättande av en annan persons rätt till 

självbestämmande. Där personen inte har förmågan till ett självbestämmande eller ha insikt om 

sitt eget bästa. Personen är i behov av att få hjälp av någon annan som tar över situationen och 

fattar beslut om vad som är bäst för hen i stunden. Det vill säga att jag som pedagog får tolka 

hens behov (Henriksen & Vetlesen, 2013 s. 238-241). Här kan jag beskriva hur jag vid olika 

tillfällen bestämmer vad Alice ska göra på till exempel rasten. Jag kan se vilket behov hon har 

just där och då. Hon vill kanske leka kull men jag kan se att det inte skulle fungera utan det 

kanske är bättre att kasta boll med mig.  Det betyder att en person inte har förmågan till att ha 

insikt om vad som är bäst för hen. Personen behöver hjälp att se vad som är bäst för hen. Vi 

sätter oss in andra människors situationer och tar ansvar för hur vi handlar i det mötet. 

Närhetsetiken ligger även i praktiken nära till hands med omsorgsetiken som innebär ett 

behandlande av sina relationer som finns med andra och visa omsorg till andra genom att agera 

för andras väl, förhindra de från skada eller mildra lidande. 

 

Filosofen Alasdair MacIntyre tar upp och kopplar dygden till Aristoteles tradition om etik 

(Henriksen och Vetlesen, 2013 s.218). Att kunna sätta sig in i andra människors behov och 

situation för att kunna hjälpa till med beslut som ska vara tagna för den andres bästa i 

situationen. Att arbeta med människor kräver en mottaglighet och öppenhet för de andras 

behov. Målet är att nå målen eller komma så pass nära inpå  med inlärningen oavsett form (Ibid., 

s. 149). Exempel på detta kan vara att Alice inte kan ta ett beslut om hon ska ha överdragsbyxor 

ute eller inte när kylan slår till på hösten. Hon fryser inte säger hon medans jag kan se att hon 

fryser när hon är ute. Där måste jag se till att hon får på sig byxorna det räcker inte med att jag 

säger till henne utan måste hjälpa henne så att det blir gjort. 

En dygd kan alltså sägas vara en stabil attityd som sätter oss i ställning att förverkliga det goda. 

Person med dygd är därför en person som har en beslutsam attityd som ger uttryck åt det i en 

handling. Personen visar mod i en konfliktsituation och med denna handling förverkligas det 
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till något gott. Dygd kan även vara öppenhet eller att ha sinne för rättvisa (ibid., s. 218). Trots 

Alice svårigheter så kunde hon uppvisa sinne för rättvisa till exempel om två elever bråkade så 

kunde hon ibland gå emellan och hjälpa till. 

Att ha en god relation till sina elever tycker jag är en viktig aspekt i arbetet. Just där och då 

upplevde jag att jag inte hade lyckats med att skapa en god relation till Alice men nu så här i 

efterhand så vet jag att vi hade en god relation eftersom jag lärde mig ha tydliga ramar och 

regler kring hur vi skulle arbeta och samtidigt visade vi henne hur man skulle vara i de sociala 

relationerna med kompisarna och mot övriga pedagoger. 

 

Att skapa ett gott samarbete med elevens föräldrar är viktigt. Samarbetet kan inte fungera utan 

ömsesidig respekt och att man går med på att ha föräldrarna som samarbetspartners. Idag finns 

det många olika variationer på familjebilder (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2010 s. 163). 

Att ha en direkt kontakt med föräldrarna minskar risken för missförstånd och det kan ge 

föräldrarna drivkraft att vilja samarbeta med skolan. Samtidigt som det är viktigt att prata om 

vad som varit så är det också viktigt att fokusera på framtiden och hur man kan lägga fokus på 

att arbeta framåt. (ibid., 2010 s. 154). Skolledningen och vi lade ner arbete på att skapa ett gott 

samarbete med Alice föräldrar. Det tog oss lång tid att nå föräldrarna och när vi nådde målet så 

fungerade samarbetet väldigt bra. Men som jag skrivit i tidigare stycke så upplevde jag att 

föräldrarna levde i förnekelse och inte insåg Alice problem och det var nog den avgörande 

faktorn att det tog tid att skapa ett gott samarbete. 

 

8.2 Kunskapsteoretiska perspektiv 

Olika perspektiv på kunskap för oss tillbaka till den praktiska klokheten som Dreyfus och 

Dreyfus skriver om vägen från nybörjare till expert i relation till framsteget av praktiskt 

kunskap. De talar om att man via övning och erfarenhet samlar på sig en ”know-how”, det vill 

säga en ”veta hur” kunskap, om olika saker i livet. Exemplet som de beskriver i texten av 

Dreyfus och Dreyfus handlar om cykling men det kan handla om vilken handling som helst som 

man bara vet hur man ska göra men inte kan förklara med ord (Dreyfus & Dreyfus, 2015 s. 

303). Genom att samla på sig kunskap och erfarenhet som pedagog upplever man bättre och 

sämre situationer samt lösningar på dessa. Det är alltså genom erfarenhet som man samlar på 

sig den feelingen, detta ”veta hur”, som trots sin stora innebörd är svår att sätta ord på. Det 

krävs en kännedom och förståelse för att olika kunskapsnivåer inverkar på vårt seende och 

därmed även vårt handlande (ibid., s.306). Här kan jag relatera till min yrkeserfarenhet där jag 



22 
 

arbetat många år på olika fritidshem i landet. Jag har fått med mig kunskaper från varje 

arbetsplats jag har arbetat på. Exempel är att jag vet att Alice behöver öva på sin sociala förmåga 

gentemot sina kompisar. Där kan jag via rollspel ”leka” med henne och då får hon på det viset 

exempel på hur hon kan hitta strategier för att slippa hamna i jobbiga situationer som hon gjorde 

med Hasse och kamraterna på rasten. 

 

Dreyfus och Dreyfus beskriver att det finns fem stadier för kunskap; nybörjare, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Nybörjaren är mer långsam och regelstyrd, 

avancerade nybörjaren är betydande erfaren och kan handskas med situationer och kan börja 

känna igen tecken på till exempel när Alice är på väg att få ett utbrott, kompetensen gör att 

erfarenheten har ökat och kan ha ett visst mål i sikte och kan veta när ett beslut ska tas. 

Skicklighet gör att man börjar ta medvetna val både genom regler, beslut efter reflektion samt 

att man är djupt engagerad i uppgiften man gör och känner tydligt igen när en situation ska 

uppstå. Och till sist expertisen där man vet vad som ska göras och kan se när händelser är på 

väg att uppstå och arbetar flexibelt utifrån sin mognad och förståelse av situationen. 

Anledningarna till dessa stadier är, skriver författarna, den första att: ”Varje individ som ställs 

inför en viss typ av position inom sitt färdighetsområde normalt kommer att närma sig det först 

på nybörjarens sätt och därefter på den avancerade nybörjarens sätt och så vidare genom de fem 

stadierna”. För det andra: ”De mest talangfulla personerna som använder den typ av tänkande 

som karaktäriserar ett visst stadium presterar bättre än de mest talangfulla på ett tidigare 

stadium” (Ibid., s. 309-311). Den förhåller sig så att bara inom vissa områden kan endast ett 

fåtal människor kommer upp i expertens nivå, medan i andra områden klarar i stort sett alla att 

avancera så långt. Att komma ihåg att enbart för att man befinner sig på samma nivå i modellen, 

är det inte självklart att man bara för att man visar prov på samma slags tankeprocesser som 

alla andra för att alla utför arbetsuppgifterna med samma kvalitet (ibid., s. 312). 

 

Inom de fem stadierna som Dreyfus och Dreyfus förklarar är kan vara beroende på hur många 

år du arbetat till exempel inom fritidshemmet. Du besitter en gedigen kunskap inom delar av 

din dag eller inom hela din dag. När jag arbetade med Alice så lärde jag mig många saker genom 

att hitta strategier för att lösa olika handlanden som vi utsattes för till exempel när Mia väntade 

ut Alice i kapprummet när hon kastade skor och kläder. Där lärde vi oss att vi provocerade 

Alice när vi försökte prata med henne under hennes handlande när hon fick sina utbrott. När vi 

som pedagoger lärde känna Alice så gick vi som pedagoger genom Dreyfus och Dreyfus olika 
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steg från nybörjare till expert. Jag som pedagog utvecklade min praktiska klokhet och kunskap 

under resans gång från nybörjare till expert i arbetet med Alice och till slut gick jag på min 

intuition i mitt arbete och mitt handlande gick med automatik. När man arbetar tätt med elever 

med särskilda behov under en längre period så lär jag mig hur och när eleven kan få utbrott och 

utifrån det hittar jag mina strategier hur jag ska gå tillväga i mitt handlande gentemot eleven. 

 

I detta avsnitt har jag behandlat ansvar, omsorg och kunskapsteoretiska perspektiv. Beskrivit 

hur jag uppfattar att etiken ställs mot mig som yrkespedagog samt hur Dreyfus och Dreyfus fem 

steg fått min roll som pedagog för Alice att utvecklas från nybörjare till expert. Min förståelse 

kring inkluderingsprocessen har klarnat, vilka förutsättningar som krävs i arbetet samt ökad 

kunskap om ämnet. 

 

9. Slutord 

Min essä har tagit sin form genom all litteratur, mina egna upplevelser, erfarenheter och samtal 

med studiekamrater samt kollegor. Mitt syfte med essän var att fördjupa mig i förståelsen kring 

inkluderingen med barn av särskilt stöd i praktiken. Jag har många gånger ifrågasatt i min 

verksamhet om alla elever ska inkluderas och till vilket pris. Här har jag efter min  skrivprocess 

skapat mig en annan uppfattning och kunskap inom ämnet. Idag ser jag det som att nästan alla 

elever ska inkluderas. För att vi ska lyckas med arbetet krävs att vi får rätt förutsättningar kring 

eleverna med särskilda behov genom att skolan ska erbjuda handledning, ges ordentligt med 

reflektionstid så man har möjlighet att utveckla arbetet och att man har tid till att gå igenom vad 

eleven behöver. Alla pedagoger ska ha ordentlig kunskap kring eleven och lokalerna ska vara 

inredda för att underlätta för elevens behov och att man noggrant förbereder eleven inför vad 

som komma skall under dagen. Nu har jag en annan förståelse för vad inkluderingsprocessen 

betyder. Att alla elever har ett behov av inkludering, inte bara elever med särskilda behov. 

Eleverna ska ha lika rätt till utbildning och skolorna måste se över hur man tar tag i detta 

problem. Man bör se till att det finns utbildad personal med rätt kunskap för behovet för att ta 

vara på varje enskild individs förmågor och se att alla är en tillgång i undervisningen. 

 

Idag efter så många år vet jag att vi gjorde vad vi kunde efter våra förutsättningar och jag tror 

att med rätt kompetens i arbetslaget så hade vi kunnat hjälpa Alice i större utsträckning. Hon 

hade fyra bra år tillsammans med oss och vi gjorde stora framsteg i de sociala sammanhangen 
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och i lärandet i skolan under tidens gång. Jag påstår dock att hade man haft rättstöd och hjälp i 

denna situation så tror jag att Alice fått en lugnare start i skolans tidigare del- lågstadiet. Vi 

hade en spännande resa av hopp och förtvivlan under våra år tillsammans. När det gäller min 

praktiska kunskap, som jag fått genom min långa erfarenhet, kan jag fatta snabba beslut i de 

situationer som jag hamnar i. När jag tänker inkluderande av en elev är det för mig till exempel så 

att alla elever inte behöver göra samma sak på samma sätt för att nå det slutgiltiga målet i 

undervisningen. Vi nådde ett mål med Alice där hon till slut blev inkluderad på ett bra sätt och inte 

behövde vara exkluderad från övriga gruppen. 

 

För att jag ska lyckas varje dag som fritidshemslärare med mitt arbete med barn med särskilda 

behov behöver jag: 

 Ett fungerande arbetslag där man strävar efter samma mål. 

 Att se eleven i stunden. 

 Vara positiv i mitt bemötande med eleven. 

 Samarbete med vårdnadshavarna i både med och motgång. 

 Ha rätt planerade lokaler där elever med särskilda behov hittar sin plats. 

 Tydliga planeringar och strukturell verksamhet som är lätta för eleven att förstå. 

Detta tar jag med mig som en check lista i mitt fortsatta veckoarbete på fritidshemmet för att 

alla elever ska kunna inkluderas på ett bra sätt. 

 

Jag avslutar min uppsats med citatet som finns på sid. 3 

Med kunskap, en uttalad vision och gemensamma strategier- och massor med 

målmedvetet arbete- är det fullt möjligt att få in kanoten i klassrummet (Avellan, 2008, s. 63) 

 

Man sliter med en enskild elev, man är målmedveten och fokuserad på sitt arbete. Att försöka 

få med eleven in i klassrummet kan vara en strid samtidigt som det är mitt mål som pedagog. 

Dessa ord är klockrena där kanoten får stå för den enskilde eleven. 
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ADHD är ett tillstånd som medför att man har framträdande och bestående problem med att 

styra sin uppmärksamhet, ha kontroll på sina impulser och styra sin aktivitetsnivå. ADHD är en 

förkortning av engelskans attention-deficit hyperactivity disorder. Svårigheterna som 

förknippas med ADHD har förmodligen alltid funnits, men på senare år har fler barn, ungdomar 

och vuxna än tidigare fått diagnosen. ADHD är vanligt hos barn och ungdomar och många av 

dessa har inlärningssvårigheter, svårt med impulsivitet, utbrott och hamnar ofta i konflikter. 

Många har kvar symtomen som vuxna men lär sig att hantera svårigheterna. Det är vanligare 

att upptäcka diagnosen hos pojkar än hos flickor vilket beror på att flickor ofta kan hantera 

svårigheterna bättre än pojkar. Men i tonåren så träder oftast problemen fram även hos flickorna 

och diagnosen sätts. Ungefär ca. 5 procent av alla elever i skolan har ADHD och hos dem som 

har diagnosen så förekommer även andra former av funktionsnedsättning (Fernell & 

Lagerqvist, 2012 s. 163-165).   

 

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom att hen har 

upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Ett annat kännetecken kan vara 

bristande impulskontroll och det kan visa sig genom att barnet kan växla från att vara snäll ena 

stunden till att bli ilsken och aggressiv i nästa. Hos en del med denna funktionsnedsättning så 

visar sig ticsen ibland varje dag och ibland i skov (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2010 s. 

40-41). 

 

 


