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Engelskt abstract 
Title:”Inclusion means everybody counts in the classroom” 

       – One headmaster and six teachers reasoning about including children  

          with special needs. 

 

Author: Gitt Johansson            Mentor: Maria Zackariasson             Term: Spring 2010 
 

The terms”inclusion” and” a school for all” are closely connected. The question schools can 

ask themselves is how they choose to create inclusion and a school for all and also in what 

perspective. The purpose with this study was to find out how the headmasters and the teachers 

at “Blommans skola” reasoned about the definition “inclusion”. In order to fulfill the purpose I 

used the following questions: How do the teachers reason around the two definitions 

“inclusion” and “a school for all” and how does this school include children with special 

needs? 

I chose to work with a qualitative research method and I performed interviews based on an 

interview guide. The empirical material I gathered was divided into themes in order to 

analyze how the participants in the study had concluded the central definition inclusion to 

individualization, pupils with special needs, a school for all and interest and motivation.  

The result of my research show that the informants define inclusion as having the same 

human value regardless and include everyone accordingly even the ones at the moment not 

present in the classroom. My material shows that it is the segregated integration that 

dominates the education situations and that the informants think that it is necessary in order 

to individualize learning. The informants think it is not excluding to have the pupil attend 

the school best fitted for the individual needs. My conclusion is that “a school for all” needs 

to be individually laid out, no matter what special needs are required, since all of us have a 

different way of learning.  

 

 

Keywords: Inclusion, pupils with special needs, a school for all, individualization. 

Nyckelord: Inkludering, elever i behov av särskilt stöd, en skola för alla, individualisering 
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1. Inledning 
 

Hur man på bästa sätt kan lösa elevernas rätt till individuellt anpassad utbildning är något 

som ofta debatteras både inom skolans värld, inom politiken och även inom massmedia.  

Hur löser skolorna i landet det ökade behovet av särskilt stöd till de elever som är i behov av 

det? I Lpo94 kan man läsa att ” undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov”  och att ” hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov”  (Lpo94, 

min kursivering) men hur gör man detta i praktiken? Att som pedagog möta elevens 

individuella förutsättningar är inte alltid så enkelt och det finns många faktorer att tänka på. 

Ambitionen bör då vara att individanpassa undervisningen men då blir nästa fråga: Hur gör 

man det? För att få en ökad förståelse för pedagogens perspektiv när det gäller inkludering 

av elever i behov av särskilt stöd och en skola för alla vill jag med denna undersökning 

belysa en rektor och sex pedagogers tankar om inkludering av elever.  

 

I följande citat kan man utläsa att skolans mål är en skola för alla och genom att 

individualisera undervisningen med den enskilda elevens behov i centrum skall målet 

uppnås oavsett vilka förutsättningar eleven har. Vidare kan man tolka citatet som att 

demokrati och värdegrund är viktiga för att kunna uppnå målet en skola för alla.  

 

En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är 

lika ändamålsenlig för alla elever, oavsett möjligheter, 

förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den 

enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i 

centrum. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en 

relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. 

Detta kan bäst ske i en miljö där självkänslan och den positiva 

självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där man upplever 

verklig delaktighet och gemenskap.  

(SOU 1998:66 s.15). 
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Begreppen en skola för alla och inkludering går hand i hand. Frågan som olika skolor då kan 

ställa sig är hur man väljer att skapa inkludering och en skola för alla och ur vilket 

perspektiv den enskilda skolan väljer att förhålla sig till begreppen. I skollagen står det att 

alla elever har rätt till det stöd de behöver men i praktiken fungerar det inte så. I denna 

undersökning har jag riktat mitt fokus mot en rektor och sex pedagogers resonemang runt 

dessa två begrepp och hur de löser arbetet praktiskt i sin verksamhet. Blommans skola där 

mina informanter arbetar har under ett antal år arbetat för att samla sina resurser och utnyttja 

dem på så sätt att resurserna ska komma fler elever till del. Skolan har även satsat på att 

bygga upp en hög status runt stödundervisning och då speciellt runt ett projekt som kallas 

” Nötknäckaren”  där eleverna blir erbjudna att gå olika kurser.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur rektor och sex pedagoger vid en specifik 

skola resonerar runt inkludering av elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Mina 

intentioner är även att uppmärksamma och belysa hur man som pedagog praktiskt kan arbeta 

med inkludering av elever i behov av särskilt stöd. För att kunna konkretisera syftet med 

min undersökning har jag valt att använda mig av följande frågeställningar: 

 

- Hur resonerar pedagogerna på denna skola kring begreppen inkludering och en skola 

för alla? 

- Hur har man på denna skola valt att arbeta med inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd? 
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2. Bakgrund 
 
 
Traditionellt sett har skolan handlat om att man organiserat klassrumsarbetet så att alla 

elever gör samma sak och befinner sig på samma ställe kunskapsmässigt samtidigt. I dagens 

skola är det istället så att eleverna arbetar utifrån olika konstellationer med olika ämnen 

vilket bidrar till en ökad individualisering i skolan (Vernersson 2002:34–35). Här följer en 

kort tillbakablick över den svenska skolans historia för att kunna förstå vad som ligger till 

grund för den skola vi har idag och den problematik som existerar runt begreppen 

inkludering och en skola för alla. 

 

I den första läroplanen Lgr62 fanns det tankar om en skola för alla där man menar att alla 

ska få sin undervisning i den klass man tillhör (Vernersson 2002:17). Men om vi tittar så 

långt tillbaka som i början av 1800-talet kan man redan där hitta liknande tankegångar 

genom att man ville skapa en gemensam ” bottenskola”  för alla (Hjörne & Säljö 2008:26). 

Den första folkskolestadgan kom till 1842 och den fastslog att alla barn skulle gå i skolan 

mellan 7-9 års ålder och vilka ämnen det skulle undervisas i (Brodin & Lindstrand 2004:14).  

I sin artikel ” Integrering/inkludering i svensk skola”  visar Ingemar Emanuelsson på att det 

redan i början av 1900-talet diskuterades flitigt om alla barn skulle gå i en gemensam skola. 

Tanken var att alla barn i samhället skulle kunna gå tillsammans i folkskolan och att barnen 

till de privilegierade samhällsgrupperna efter slutförd folkskola skulle kunna gå vidare och 

därefter läsa vid läroverken. Detta skulle betyda att alla barn skulle få samma 

grundutbildning via folkskolan och den skulle anpassas så att den uppfyllde alla barns 

behov. Detta var tankegångar som utgick från en tanke om en skola för alla men redan vid 

10 års ålder gick vissa barn vidare och läste vid läroverken istället. Emanuelsson menar att 

en skola för alla ”  står för en gemensam och sammanhållen skola för alla barn”  och att 

betydelsen inte ändrats under de senaste hundra åren(Emanuelsson 2004:101).  

 

Under mitten av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet skapades olika skolor och 

institutioner för de elever som på grund av olika funktionshinder inte passade in i normen 

för hur en vanlig elev bör vara (Nilholm 2006:13). Redan från det att folkskolestadgan 

trädde ikraft kunde elever som var fattiga eller svagt begåvade gå så kallade minimikurser 
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där kunskapskraven var lägre än i de ordinarie klasserna vilket ledde till en särskiljning av 

eleverna. År 1879 skapades i Norrköping den första hjälpklassen för de elever som hade 

svårigheter i skolarbetet men inte förrän 1942 reglerades hur undervisningen i hjälpklasserna 

skulle utformas och organiseras (Brodin & Lindstrand 2004).  

 

Den så kallade Normalplanen infördes 1878 och innebar att man gick i åldersindelade 

klasser men var tvungen att klara av vissa moment för att få gå vidare till nästa klass. 

Klarade eleven inte av alla moment så fick eleven kvarsittning, dvs gå om en årskurs. Många 

elever fick gå om flera årskurser men vid 14 års ålder avslutades skolgången trots att man 

inte hade klarat alla moment (Hjörne & Säljö 2008:28). 

 

Grundskolan infördes 1962 och det var individualisering och flexibilitet som låg till grund 

för undervisningen (Brodin & Lindstrand 2004:43). I den första läroplanen som kom 1962 

framhålls att även specialundervisningen ses som en del av den individuella undervisningen 

så länge den förekom utanför det ordinarie klassrummet. Sedan 1968 har alla barn i Sverige 

skolplikt vilket betyder att alla barn inte bara har rätt till en utbildning utan även en 

skyldighet att gå i skolan oavsett vilka förutsättningar som barnet har (Emanuelsson 

2007:10). På grund av följderna av skolplikten förespråkas i Lgr69 istället ett integrerande 

förhållningssätt till specialpedagogiken där det är meningen att specialläraren skall vara med 

och undervisa i klassrummet då det i grundskolan under den senare delen av 1960-talet 

integrerats många fler elever med funktionshinder än tidigare (Brodin & Lindstrand 

2004:45). 

 

Nästa läroplan Lgr80 förtydligar den tidigare läroplanens individualitetstänkande och 

framhåller att vi alla är unika och därför måste undervisningen anpassas efter den enskilda 

individen (Brodin & Lindstrand 2004:45).  
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2.1 Styrdokumenten 
 
Grundskolans styrdokument är viktiga för att värna om alla elevers bästa men kanske 

speciellt för de elever som eventuellt är i behov av särskilt stöd då styrdokumenten reglerar 

de skyldigheter som skolan har gentemot eleverna. I de styrdokument vi har att rätta oss 

efter i dag kan man utläsa att riktlinjerna är sådana att det är skolan som bör anpassa sig 

efter eleven och dess behov vilket tyder på att målet är inkludering av elever (Lpo94, 

Skolverket 2008). Här redogör jag för vad kan man läsa om elevers rätt till stöd i de 

styrdokument som skolan har att rätta sig efter. 

 

Skollagen reglerar övergripande skolans organisation och hur verksamheten bör utformas. I 

skollagens första kapitel kan man bland annat läsa följande i 2§: 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 

skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  (Skolverket 

2008:16) 

 

Det är inte enbart elever i behov av särskilt stöd som nämns i skollagen utan man kan 

även i kapitel 4 i1§ läsa att ” Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

arbetet”  (Persson 2007:20). Min tolkning av detta är att lagen omfattar samtliga barn i 

skolan som någon gång stöter på problem och inte enbart de som har fått en diagnos. I 

grundskoleförordningens 5 kapitel 4 § kan man läsa följande förtydligande om vilka 

elever som skall ges stödundervisning:  

 

 En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att 

 eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i 

 slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret eller 

om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd (Skolverket 2008:17). 
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Förutom att specificera vem som skall få stödundervisning anger 

grundskoleförordningen även vilka stödinsatser som kan förekomma: 

 

• Hemspråksundervisning 

• Svenska som andra språk 

• Stödundervisning 

• Särskild undervisning 

• Anpassad studiegång (Vernersson 2002:45) 

 

I grundskoleförordningen går det även att läsa att det är rektorn som är huvudansvarig för att 

se till att elevernas behov utreds och om det visar sig att en elev är i behov av särskilt stöd så 

ska det i första hand lösas inom den grupp eller den klass som eleven tillhör (Skolverket 

2008:17). Jag menar att detta visar på att grundskoleförordningen är skriven ur ett 

inkluderande perspektiv där elevens behov tillgodoses i den egna klassen.  

 

Enligt ”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” 

skall undervisningen individanpassas och det är elevens behov och förutsättningar som styr 

hur detta ska organiseras vilket betyder att undervisningen inte ser likadan ut för alla men 

den ska ändå vara likvärdig. Både rektor och pedagoger inom skolan bär ansvaret för att se 

till att de elever som är i behov av särskilt stöd får det. Ingen på skolan skall heller 

diskrimineras (Lpo94). 

 

3. Tidigare forskning 
 

Det har forskats mycket inom fältet barn i behov av särskilt stöd. Här presenterar jag kort 

den tidigare forskning som jag anser relevant för denna undersökning.  

 

Eva Hjörne och Roger Säljö skriver i sin forskningsrapport ”Att platsa i en skola för alla – 

Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan” bland annat om 

elevhälsosamtal och de menar att samtalen ofta handlar om elevens svårigheter kopplade till 

individens egenskaper och beteende och inte till situationen eleven befinner sig i. Det vill 
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säga att svårigheterna som eleven har, förstås som ett problem hos individen och det görs 

ofta väldigt lite för att kartlägga hur skolarbetet fungerar och inte heller görs det analyser 

över hur pedagogerna valt att arbeta för att uppfylla elevens behov genom bland annat 

individualisering och inkludering(Hjörne & Säljö 2008). Enligt författarna är den vanligaste 

formen av åtgärd att försöka ” normalisera”  eleverna så att de kan återgå till den ordinarie 

undervisningen (Hjörne & Säljö 2008:141–145) Vidare menar Hjörne & Säljö att det är 

intressant och viktigt att se hur skolan och pedagogerna arbetar för att möta elevernas behov 

för att nå målet en skola för alla och för att utesluta marginalisering av elever (Hjörne & 

Säljö 2008). Att kunna se ur barnets perspektiv, att använda sig av skolans olika resurser och 

kompetenser och att pedagogerna genom flexibilitet kan variera sitt arbetssätt bidrar positivt 

till både individualisering och inkludering av eleverna (Hjörne & Säljö 2008). 

 

I boken ”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning” tar Peder Haug upp skolans spegling 

av samhället. Om olikheter finns i skolan och hänsyn tas till individernas olika intressen och 

behov så skapas en grund till inkluderande gemenskap både i skolan och i samhället. Haug 

menar också att trots att det finns ett inkluderingsideal idag så är skolan till stor del 

segregerande på grund av att det är vanligt förekommande med särskilda 

undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd och för att det finns specialskolor 

för barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan. Haug visar precis som Hjörne & 

Säljö även att problem och svårigheter i skolan ofta läggs över på eleven så att det är eleven 

som blir problemet och inte omgivningen (Haug 1998). 

 

År 2008 gav Skolverket ut ” Särskilt stöd i grundskolan – En sammanställning av senare års 

forskning och utvärdering”. I publikationen kan man bland annat läsa att flera studier visar 

att många elever som är i behov av särskilt stöd inte får det. Skolverket menar precis som 

Hjörne & Säljö och Haug att svårigheterna ofta läggs på individen och inte på undervisning 

eller miljö och att de positiva sidorna som tas upp i tex åtgärdsprogram handlar om elevens 

egenskaper och inte elevens kompetens.  Vidare kan man läsa att studierna visar att trots att 

inkludering hela tiden eftersträvas så differentieras elever i stor utsträckning och i de fall 

som särskilda undervisningsgrupper förekommer så eftersträvas det att eleverna ska kunna 

vara med i den ordinarie undervisningen. Skolverket visar även på svårigheter som kan 
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uppstå vid inkludering som tex att pedagogen inte bara ska förhålla sig till ett 

inkluderingsperspektiv utan tre olika: social, rumslig och didaktisk inkludering. Skolverket 

vill även poängtera att den viktigaste faktorn för att uppnå bra resultat i skolan är 

pedagogens kompetens (Skolverket 2008).  

 

Det som är viktigt för mig att lyfta fram är det som är direkt fokuserat på inkludering då det 

är det centrala begreppet i denna undersökning och därför går jag nu vidare med att 

presentera begreppen integrering och inkludering och det teoretiska ramverket jag stödjer 

denna undersökning på. 

 

4. Teoretisk ram och centrala begrepp 
 
I många sammanhang förekommer det en förvirring och hopblandning av begreppen 

integrering och inkludering och begreppen används ofta synonymt. Begreppet inkludering 

tillhör mitt teoretiska ramverk och jag anser att det är viktigt att visa att inkludering och 

integrering inte betyder samma sak. I detta kapitel kommer jag att redogöra för betydelsen 

av båda begreppen dock är det begreppet inkludering som är centralt i denna undersökning.  

 

Det engelska begreppet inclusion myntades i Salamancadeklarationen 1994 men när 

deklarationen översattes till svenska blev ordet inclusion felaktigt översatt till ordet 

integration och idag används både begreppen inkludering och integration liktydigt trots att 

de inte är synonyma. Syftet med Salamancadeklarationen var att klargöra hur man ska 

organisera undervisningen av elever i behov av särskilt stöd (Nilholm 2006:13). Både 

begreppet integrering och inkludering handlar om en process där man vid integrering för 

ihop delar som får anpassa sig till en helhet och vid inkludering så är det helheten som 

anpassas efter delarna (Nilholm 2006:14). Nilholm beskriver det på följande vis: 

 

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en 

helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika 

(delarna). Integrering, ån andra sidan, innebär att barn, vilka 

definierats som ” avvikande” , ska passas in i en helhet som ” från 
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början”  inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt, 

att vara olika.”  (Nilholm 2006:14) 

 

Integreringsbegreppet kan man tolka som att vissa elever egentligen inte hör till klassen men 

de integreras ändå medan inkluderingsbegreppet handlar om att det är självklart att alla ska 

vara med då alla är lika mycket värda och därför hör till klassen (Tøssebro 2004:12–13). 

Både Skolverket, Nilholm och Tøssebro beskriver begreppen på så sätt att integrering 

betyder att man anpassar eleverna till undervisningen medan begreppet inkludering istället 

betyder att det är undervisningen som skall anpassas efter elevens behov (Skolverket 

2008:19, Nilholm 2003:52, Tøssebro 2004:31 ).  Skolverket menar att begreppet inkludering 

handlar mest om organisatoriska lösningar för att förhindra differentiering av elever 

(Skolverket 2008:19). Nilholm menar även han att: ” Begreppet inkludering introducerades i 

relation till elever ” i behov av särskilt stöd”  för att man försökte säga något nytt om hur 

skolan bör bemöta denna grupp av barn (Nilholm 2006:6). Nilholm framhåller även att 

begreppet kan ha olika innebörd och att det i första hand inte handlar om att alla befinner sig 

i samma klassrum utan istället handlar om att man känner en gemenskap där demokratin står 

som förebild men att inkludering även handlar om politiska och filosofiska ideal (Nilholm 

2006). Skolverket förtydligar inkluderingsbegreppet genom att visa på tre olika kategorier: 

Rumslig inkludering, social inkludering och didaktisk inkludering där eleverna kan vara 

inkluderade inom en eller flera av dessa kategorier och häri ligger även svårigheterna att 

som pedagog kunna inkludera alla elever fullt ut (Skolverket 2008:54).  

 

Emanuelsson menar att begreppet integrering ofta misstolkas på så sätt att det handlar om att 

integrera handikappade och avvikande elever till ” en vanlig klass” . Integreringsbegreppet 

har då kommit att handla om organisatoriska förändringar där man ” flyttar in”  elever i en 

klass med hjälp av olika stödåtgärder. Vidare menar Emanuelsson att den ursprungliga 

integreringstanken var att elevernas individuella olikheter skulle skapa en sammanhållen 

grupp där eleverna utmanas att skapa en gemensamhet. I det perspektiv som antas när 

integreringen inte fungerar läggs inte fokus på att förändra undervisningen utan i stället på 

att individen behöver stöd vilket kan leda till segregering (Emanuelsson 2004:106–107). Då 

begreppet integrering är en motsats till segregering har man gått över mer och mer till att 
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använda begreppet inkludering där man räknar med alla (Emanuelsson 2004:111). Nilholm 

menar dock att användningen av begreppet inkludering ihop med elever i behov av särskilt 

stöd blir en aning missvisande då inkludering innebär att alla räknas (Nilholm 2006:28). I en 

skola för alla är det just ambitionen om att kunna inkludera alla elever som styr och genom 

att anta perspektivet att elevers svårigheter inte är konstiga eller ett problem utan istället att 

vi alla är unika individer så uppnår man ett förhållningssätt som är inkluderande samt att 

pedagogen måste individualisera skolarbetet så långt det går efter varje enskild individ 

(Vernersson 2002:12). I ett inkluderande arbetssätt jämställs alla elever och det innebär även 

att gränsen mellan pedagogik och specialpedagogik suddas ut och genom att ta hjälp av alla 

de resurser som finns på skolan så skapas en gemensam utbildning som bygger på elevernas 

mångfald och olika behov (Nilholm 2006:30).  

 

Skolverket poängterar att trots att inkludering är eftersträvansvärt så visar studier av olika 

grundskolor i Sverige på att olika segregerande lösningar förekommer i stor utsträckning 

(Skolverket 2008). Peder Haug menar att segregerande integrering handlar om att man 

plockar ut enskilda elever från skolan eller den ordinarie klassen under hela eller delar av 

undervisningen. Det är elevens behov som styr hur man organiserar undervisningen som kan 

bedrivas tex i särskola, hos speciallärare eller i en liten grupp, ofta sker detta efter en 

diagnostisering av eleven (Haug 1998:22–23). 

 

Med inkluderande integrering menar Haug att istället för att man plockar ut elever ur 

klassrummet så ska elevernas behov tillgodoses i klassrummet oavsett vilka förutsättningar 

eleven har. Haug kopplar detta till hur samhället fungerar i stort och att det är viktigt att i 

skolan utveckla en social kompetens men även att man som barn lär sig att alla är olika, att 

alla är lika mycket värda och att acceptera de skillnader som finns mellan individer. Inom 

den inkluderande integreringen bör pedagogerna ha så bred kompetens att ingen 

specialundervisning skall behöva förekomma (Haug 1998:23–24). 
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5. Metod 
 
Denna undersökning faller inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet och för att 

kunna svara på mina frågeställningar valde jag att använda mig av en kvalitativ 

undersökningsmetod där jag baserar undersökningen på enskilda intervjuer. Larsen menar 

att fördelen med den kvalitativa undersökningsmetoden är att man personligen träffar 

informanten vilket ger möjligheten att som intervjuare ställa följdfrågor och kunna fördjupa 

sig i svaren vilket i sin tur ger en större förståelse för helheten av den fråga man undersöker 

(Larsen 2009:26–27). En annan orsak till varför jag valt intervju som undersökningsmetod 

är att intervjuer ofta ger ett mycket rikt empiriskt datamaterial av ett fåtal informanter vilket 

gjort det lättare för mig att avgränsa min undersökning (Larsen 2009:24). Jag är medveten 

om att jag även kunde ha kompletterat intervjuerna med observationer för att se om 

informanternas resonemang överensstämmer med hur de praktiskt arbetar ute i 

verksamheten men då jag fick in ett så pass rikt empiriskt datamaterial från 

intervjutillfällena ansåg jag att undersökningens syfte uppfylldes enbart via intervjuerna då 

det är informanternas resonemang runt inkludering och en skola för alla som är i fokus för 

denna undersökning. 

 

 
5.1 Urval 
 
Larsen menar att målet med kvalitativa undersökningar aldrig är att generalisera och Stúkat 

menar att om man gör en urvalsundersökning så blir resultatet inte heller representativt för 

populationen i sin helhet (Larsen 2009:77, Stúkat 2005:56–58). Då mitt syfte inte var att 

undersöka hur lärare i allmänhet resonerar runt inkludering och en skola för alla utan istället 

var att undersöka hur olika lärarkategorier inom en specifik skola resonerar runt dessa 

begrepp valde jag att använda mig av snöbollsmetoden där forskaren tar hjälp av personer 

som är kunniga inom det ämne som undersökningen handlar om och som kan upplysa 

forskaren om vilka andra personer som skulle kunna vara lämpliga som informanter i 

undersökningen (Larsen 2009:78).  
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Jag kontaktade en av pedagogerna på Blommans skola som gav mig upplysningar om ett 

tiotal andra pedagoger på skolan som jag skulle kunna intervjua. Slutligen valde jag ut två 

klasslärare, en resurspedagog, en specialpedagog, en förskollärare, idrottsläraren på skolan 

och rektor på skolan och frågade dem om de ville ställa upp på en intervju. Svaren var 

positiva från alla och jag bokade in tider för intervjuer. När jag gjorde urvalet av pedagoger 

utgick jag från hur lång tid de arbetat på skolan och vilken roll de har på skolan då jag ville 

få en så stor spridning av erfarenheter som möjligt. När jag analyserade vad informanterna 

sagt visade det sig att de trots olika befattningar och att de arbetat olika lång tid på skolan så 

hade de en samsyn i de flesta frågor vilket fick mig att fundera över om valet av informanter 

verkligen hade blivit annorlunda om jag valt att intervjua någon annan på skolan istället. 

 

 
5.2 Genomförande  
 
Under en veckas tid vistades jag på Blommans skola som är en glesbygdsskola belägen i de 

södra delarna av Sverige, för att genomföra halvstrukturerade djupintervjuer med rektor och 

sex stycken pedagoger. Motivet till att välja att genomföra intervjuerna på detta sätt var att 

jag skulle kunna ställa följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt på mina frågor. Jag 

arbetade fram en intervjuguide med frågor där jag ansåg att svaren på frågorna kunde få 

fram hur de olika pedagogerna resonerar runt inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

och för att få en inblick i hur de löst det praktiskt i verksamheten på skolan. Innan 

intervjuerna påbörjades informerade jag både muntlig och även skriftligt via ett 

informationsbrev om de etiska aspekter som jag följer under arbetet med denna uppsats och 

de förutsättningar som gäller för informanterna vid deras medverkan. Vid intervjutillfällena 

använde jag mig av en MP3-spelare för att spela in intervjuerna som varade mellan 25 och 

45 minuter. På grund av tidsbrist hann jag tyvärr inte intervjua skolans rektor under denna 

vecka men vi kom tillsammans överens om att jag skulle skicka frågorna till henne via e-

mail. Detta är inte den optimala lösningen då det är svårt att ställa följdfrågor men det gav 

ändå en viss möjlighet att få en uppfattning om rektorns resonemang runt inkludering och en 

skola för alla även om svaren jag fick på frågorna var relativt korta och inte lika utförliga 

som resten av mina informanters svar på frågorna. 
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Under den vecka jag vistades på skolan för att genomföra intervjuer med pedagogerna blev 

jag även inbjuden att vara med som åhörare vid ett möte där resurspedagoger, 

specialpedagogen och rektorn på skolan diskuterade tidigare och kommande insatser för de 

elever på skolan som är i behov av särskilt stöd. På grund av att enskilda elever diskuterades 

kommer jag inte att återge vad som sades på träffen men i stora drag handlade mötet om hur 

man på bästa sätt kan använda alla pedagogers kompetens maximalt för att varje barn ska få 

sina individuella behov tillgodosedda.  

 

 
5.3 Bearbetning av data 
 
Direkt efter varje intervju lyssnade jag igenom det inspelade materialet och började direkt 

skriva ned och bearbeta materialet när jag hade intervjun i färskt minne. Jag transkriberade 

intervjuerna ordagrant - vilket visade sig vara mycket tidskrävande - då jag ansåg att 

övervägande delen av svaren var så intressanta att det var svårt att utelämna något i detta 

läge. Jag skrev ut intervjuerna och grupperade sedan de olika intervjusvaren under olika 

teman, allt för att kunna underlätta analyser och jämförelser av de olika pedagogernas 

resonemang angående det centrala begreppet inkludering. Jag valde att avgränsa 

undersökningen och analysen till att omfatta fyra olika teman/begrepp men jag är medveten 

om att även fler teman/begrepp skulle kunna ingå, tex värdegrund och demokrati. 

 

 

5.4 Informanternas bakgrund 
 
Här har jag valt att presentera en sammanfattning av informanternas bakgrund och funktion 

på skolan. 

 

Alva arbetar som specialpedagog på Blommans skola men har även en utbildning som 

fritidspedagog i botten. Alva har arbetat inom skolans värld i 15 år och tjänsten som 

specialpedagog på Blommans skola har hon haft sedan hösten 2009. 

 



 
 
 

14 
 

Beata är anställd som förskollärare på Blommans skola men är även utbildad 

specialpedagog. Beata arbetar sedan 10 år inom skolans värld men började redan för 30 år 

sedan att arbeta som dagbarnvårdare. 

 

Cecilia arbetar som klasslärare och är utbildad på grundskollärarlinjen 1-7 med 

inriktningarna svenska och samhällsorientering. Cecilia har arbetat inom skolans värld sedan 

1993 och är anställd på Blommans skola sedan 2006. 

 

Dora är utbildad grundskollärare årskurs 1-7 men är anställd på Blommans skola som 

klasslärare i förskoleklassen. Dora började arbeta inom skolans värld 1996 men har endast 

varit anställd på Blommans skola sedan hösten 2009.  

 

Elsa är utbildad grundskollärare årskurs 1-7 med inriktningarna idrott och svenska och har 

arbetat inom skolans värld sedan 1988. Sedan 2008 är Elsa anställd på Blommans skola som 

idrottslärare och arbetar även i flera olika konstellationer på skolan som jobbar med att ge 

elever extra stöd.  

 

Fredrika är utbildad förskollärare och har arbetat heltid som resurspedagog på Blommans 

skola sedan två år. Innan dess arbetade Fredrika inom förskola och fritids sedan 1992. 

 

Greta är rektor på skolan sedan ett år tillbaka. Greta utbildade sig till förskollärare under 

1960-talet och har även gått några arbetsledarutbildningar och har på senare år även gått den 

statliga rektorsutbildningen. 

 

 

5.5 Etiska aspekter 

� �

Enligt Vetenskapsrådet är det fyra olika huvudkrav angående det grundläggande 

individskyddskravet som man skall utgå från när man forskar inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Här har jag gjort en sammanfattning av de olika kraven: 
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• Informationskravet som innebär att informanten upplyses om undersökningens 

syfte och att medverkan är frivillig. 

• Samtyckeskravet som innebär att informanten själv bestämmer angående sin 

medverkan och kan när som helst under undersökningen kunna avbryta sin 

medverkan utan att någon genom påtryckningar försöker övertala informanten att 

fortsätta.  

• Konfidentialitetskravet som innebär att all information skall behandlas 

konfidentiellt och att informanten ej skall kunna identifieras. Obehöriga skall ej 

kunna ta del av upplysningar som informanten gett. 

• Nyttjandekravet som innebär att informationen som samlats in enbart får användas i 

forskningssyfte.  

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

För att uppfylla dessa krav fick mina informanter ett skriftligt brev (se bilaga) där jag 

redogjorde för villkoren runt deras medverkan, dvs syftet med undersökningen, att jag tänkt 

använda mig av intervjuer, att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, 

vad det insamlade materialet skall användas till och att informanterna kommer att behandlas 

konfidentiellt. För att inte röja skolans och informanternas identitet har jag valt att använda 

mig av fingerade namn.   

 

6. Analys- och resultatredovisning 
 
Här har jag valt att först presentera Blommans skola för att sedan gå över i en temabaserad 

analys där jag utgått från begreppet inkludering som jag sedan kopplat ihop med begreppen 

en skola för alla, individualisering, elever i behov av särskilt stöd och intresse & motivation.  
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6.1 Blommans skola 
 

Blommans skola ligger i Blombro som är ett mindre samhälle i Stjälkens kommun. Stjälken 

är en kommun med drygt 11000 invånare och utpräglad glesbygd med flera små skolor. 

Blommans skola med sina 130 barn är den största F-5 skolan förutom skolan i centralorten. 

De flesta barn i skolan bor på orten. Samhället är utspritt och delas av en landsväg och 

järnväg. Skolan består av en klass i varje årgång (17- 24 barn). Pedagogerna är uppdelade i 

två arbetslag, ett för årskurs F-2 där 12 pedagoger arbetar och ett för årskurs 3-5 där 8 

pedagoger arbetar. I kommunens centralort finns det en grundsärskola men även på 

Blommans skola finns det just nu elever som arbetar efter särskolans läroplan. 

 

Under ett antal år har personalen på skolan arbetat aktivt för att varje elev ska kunna 

utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och ett idogt samarbete med 

fritidspersonalen har lett till att pedagogerna mer än tidigare har kunnat använda sig av sina 

olika kompetenser i undervisningen. På skolan har man även arbetat med ett antal 

ämnesövergripande temaprojekt där man utnyttjat de praktiska och estetiska ämnena som 

musik, slöjd, bild och drama för att förstärka elevernas kunskapsutveckling. Även inom 

ämnet idrott använder sig skolan av extra stöd till vissa elever och då i form av 

rörelseträning. 

 

Pedagogerna på skolan har utvecklat ett eget arbetssätt som kallas för ” Nötknäckaren”  där 

man utgår från att barn är olika och lär på olika sätt. Undervisningen på skolan var för ett par 

år sedan via ” Nötknäckaren”  upplagd på så sätt att flera klasser ibland arbetade med samma 

ämne samtidigt i olika grupperingar på olika ställen på skolan. Bland annat så utformade 

” Nötknäckaren”  olika så kallade kurser som eleverna fick erbjudande om att delta i. Det 

senaste året har verksamheten på grund av resursbrist inte kunnat bedrivas som den 

ursprungligen var tänkt men pedagogerna diskuterar idag hur man trots minskade resurser 

skall kunna arbeta på liknande sätt igen. 

 

Skolan och pedagogerna har till sin hjälp ett elev-och hälsoteam även kallat ” Stödteamet”  

som består av specialpedagog (2 dagar/vecka), skolsköterska (1 dag/vecka), kurator (1 
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dag/vecka) och vid behov av utredningar har de även kontakt med en psykolog. Rektorn och 

stödteamet träffas var fjortonde dag för genomgång och planering av de insatser som görs. 

Rektorn på skolan initierar även och genomför elevvårdskonferenser med föräldrar och 

berörd personal. 

 

 

6.2 En skola för alla 
 

I sin forskningsrapport ” Att platsa i en skola för alla”  skriver Hjörne och Säljö att det i 

Sverige aldrig funnits en skola för alla där alla barn gått. Vidare menar Hjörne och Säljö att 

man kan tolka begreppet en skola för alla på två olika sätt genom att lägga betoningen 

antingen på EN skola för alla där alla elever går i samma skolform oavsett om de har några 

särskilda behov eller på en skola för ALLA där det finns flera olika skolformer vilket gör att 

valet av skolform kan variera (Hjörne & Säljö 2008:26).  

 

 En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda 

och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och 

där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras 

behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med 

olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever 

utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 

stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna 

samhället och att delta i förändringen av detta samhälle 

(Regeringen 1997:21). 

 
 

Regeringen menar att det i skolan liksom i samhället finns en mångfald av olika människor 

och att skolan bör spegla samhället. Däremot anser Regeringen att en skola för alla inte 

uppnås via segregering eller för mycket individualisering då det lätt kan bli så att man 

särskiljer eleverna från varandra istället för att skapa gemenskap (Regeringen 1997:19-21). 

Persson menar att alla elever skall inkluderas och få känna gemenskap och delaktighet i en 

skola för alla (Persson 2007:23). Nilholm skriver i sin forskningsrapport ” Inkludering av 
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elever "i behov av särskilt stöd": vad betyder det och vad vet vi?”  att det finns många olika 

kategorier av människor som marginaliseras i både samhället och i skolan och att man bör 

tala om inkludering ” av en mångfald av olikheter” . Vidare menar Nilholm att för att kunna 

skapa social rättvisa bör eleverna inkluderas i klassrummet oavsett vilka förutsättningar och 

olikheter eleverna har (Nilholm 2006:21). 

 

Barn och utbildningsförvaltningen i den kommun där Blommans skola är belägen har en 

vision där de beskriver hur en skola för alla bör vara i Stjälkens kommun:  

 

  ” Vi har en förskola och skola för alla: 
• där barn och vuxna har inflytande 

• där de känner att de behövs och duger 

• i en kreativ miljö där vi ser till hela människan”  (Stjälkens kommun) 

 

Visionen i kommunen är alltså att kunna ha en skola för alla och när Alva som är 

specialpedagog och en av mina informanter, resonerar runt detta menar hon att en skola för 

alla betyder att man räknar med alla och tänker utifrån individen vad som blir bäst vilket 

man kan likställa med Andersson och Thorssons förklaring av vad en skola för alla är: ” Alla 

ska ha rätt till lärande och undervisning”  (Andersson & Thorsson 2007:7). Rektorn på 

skolan anser att inkludering är nödvändigt för att visionen om en skola för alla ska kunna bli 

verklighet. Hon menar även att det finns barn som behöver träffa likasinnade och som mår 

bra av den specialkunskap som kan finnas samlad i tex särskolan. En skola för alla innebär i 

rektorns mening att skolan organiserar arbetet så att det blir en skola för alla. Det kan betyda 

att man har olika stora grupper och att man utgår från de barn som har störst behov när man 

grovplanerar.  

 

På frågan om vad en skola för alla innebär svarar Elsa följande: 

 

Elsa:  -Jag tror faktiskt inte att det finns någon skola för alla som 

systemet ser ut idag utan det är ett ganska populärt utryck. Den 
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skolan har jag inte sett än, inte läst om, inte hört om och har inte 

sett det själv med egna ögon, en skola där alla elever kommer till 

sin rätt. 

 

Elsa menar även att en skola för alla är en utopi och betonar att vi alla är individualister, det 

vill säga att alla människor är unika och då är det svårt att skapa ett kollektiv utan att någon 

blir tvungen att anpassa sig efter andra. Min tolkning av Elsas uttalande är att hon tyder 

uttrycket en skola för alla som att alla barn bör gå i samma skola oavsett förutsättningar. 

Dora och Fredrika talar här om vad de anser är en skola för alla: 

 

Dora: -En skola som är bra för varje barn. Det betyder inte att just det här 

klassrummet är bra för varje barn utan det kan vara så att något 

barn behöver lugn och ro och då kanske man ska vara i ett annat 

klassrum där det är lugnare än i mitt klassrum.  

 

 

Fredrika: - I största möjliga mån om barnet mår bäst av att vara här då ska 

det vara här men gör de inte det, det är från fall till fall för vi har 

inte utbildningen, det finns inte, vi måste se till barnets bästa. 

 

Tvärtemot vad Elsa anser så menar flertalet av informanterna att en skola för alla är att alla 

barn har rätt att gå i den skola som passar individens behov bäst medan Beata menade att det 

inte finns någon skola för alla men om det fanns så skulle alla elever vara delaktiga i 

sammanhanget och hon menar även att det diagnostiseras för mycket idag för att vi ska 

kunna ha en skola för alla. Vidare menar hon att man måste se till hur hela samhället ser ut 

idag och att vi alla är olika vilket även Dora och Elsa håller med om: 

 

Dora: -Den största fördelen med inkludering är att man ganska tidigt 

möter olika människor och att man lär sig hur man är mot olika 

människor 
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Elsa: -Hela livet handlar om att inkluderas i olika sammanhang. 

Därigenom måste skolan göra samma sak. Vi stöter på olika 

människotyper i hela vårt liv och om jag inte tidigt förstår det då 

ligger jag ju efter och kommer själv att bli exkluderad i olika 

sammanhang. 

 

Min tolkning av Dora och Elsas uttalanden är att det är viktigt att alla elever får en förståelse 

för att det inte bara i skolan utan i hela samhället finns olikfärgade, oliktänkande, olika 

långa, andra kön, olika åldrar, olika fysiska och psykiska förmågor och att alla måste 

inkluderas inte bara i skolan utan i hela samhället. Under intervjuerna framkom även att 

informanterna tycker att skolan skiljer sig allt för mycket från hur samhället ser ut i stort 

genom att det inom skolans värld fortfarande förekommer bla segregering och exkludering.  

 

Förutom de två sätt som Hjörne och Säljö tar upp som möjliga tolkningar, EN skola för alla 

och en skola för ALLA framkommer det även i mitt material ett tredje synsätt: Det finns 

ingen skola för alla (Hjörne & Säljö 2008:26). För att sammanfatta detta avsnitt vill jag 

belysa att det i mitt material framkommer tre olika sätt att se på en skola för alla: 

 

• Det finns ingen skola för alla 

• Individen har rätt att gå i den skola som passar bäst 

• En skola ska passa alla individer 

 

 
6.3 Individualisering 
 
Individualisering är ett begrepp som inte har en given innebörd. Mina informanter ger flera 

olika perspektiv på vad individualisering innebär men en sammanfattning torde innebära att 

undervisningen anpassas på olika sätt för att tillgodose individens behov. Inga-Lill 

Vernersson talar i sin bok ” Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv”  om att ett 

inkluderande förhållningssätt innebär att pedagogen måste utgå från den enskilda elevens 

behov och individualisera undervisningen men att det kan vara svårt att genomföra detta då 

elevantalet ofta är stort i klasserna (Vernersson 2002:12). Mitt empiriska material visar som 
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Vernersson säger att det som är viktig att tänka på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och inkludering är personalens inställning och förhållningssätt samt att man har med sig 

både föräldrar och övriga elever i det vardagliga arbetet. Som pedagog är det viktigt att 

skapa positiva föräldrakontakter då det blir enklare att få en helhetsbild över elevens hem- 

och skolförhållande som kan ha stor betydelse för hur elevens skolgång utfaller (Liljegren 

2000:162).  

 

Mina informanter menar att användandet av ett inkluderande arbetssätt handlar i mångt och 

mycket om att möta vardagen så som den ser ut idag det vill säga att som pedagog kunna se 

att alla elever är olika men att de ändå känner gemenskap, alla har samma värde och att de 

tillhör och spelar på samma arena. Detta betyder att ambitionsnivån när det gäller 

undervisning är att individualisera så långt det bara går. I begreppet individualisering 

inkluderar de inte bara att svårighetsgraden på skolarbetet som måste varieras utan även att 

eleven får tillfälle att utföra skolarbetet på sitt sätt tex via olika estetiska ämnen. Cecilia ger 

några exempel: 

 

Cecilia: -En kille har en bärbar dator, han får ju texten ibland uppläst för 

sig, då kanske de andra läser tyst, sen pratar vi om texten, då får ju 

han samma förutsättning, det måste ju vara inkludering då. 

 

 – Jag tycker om tanken vi har på skolan att man kan jobba med 

barn i behov på olika sätt, ibland jobbar man med dem i klassen, 

ibland kanske man behöver en mindre grupp och ibland kanske nån 

behöver lite enskilt, tex lästräning. Jag tror att en flexibilitet som är 

vår tanke här i huset är bra. 

 

Alva och Cecilia förklarar även att lärmiljön är viktig att tänka på för att kunna möta 

elevernas behov: 

 

Alva: -Grunden tycker jag är att man är öppen för att diskutera och ändra 

och pröva nytt, att man har fokus på vad som blir bäst för gruppen 
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och den enskilda eleven, det finns så mycket man kan göra som är 

bra för någon elev som blir bra för flera. 

 

 

Cecilia:  -Det handlar lite om att det är en acceptans i grupperna, att man är 

olika och kan olika saker och sådär. Att man ska möta barnen där 

de är, det ska finnas saker till dem som de inspireras av och så. 

 

Dora anser att det är viktigt att använda sig av olika sätt att arbeta i klassrummet då barnen 

lär på olika sätt. Hon menar även att laborativt material och att man har undervisning inte 

bara inne i klassrummet utan även utomhus gör att lärandemiljön blir rikare. 

 

Persson menar att barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen har rätt till 

individanpassning då skolan är skyldig att möta elevens behov och att det stödet skall sättas 

in beroende på hur eleven bedöms klara av skolans måluppfyllelse samt att stödåtgärder 

även kan behövas av andra skäl (Persson 2001:20–22). Enligt Lpo94 är det lärarens uppgift 

att ” möta varje elevs behov, förmåga, erfarenheter och tänkande”  och detta visar på att 

undervisningen måste individanpassas och att man som pedagog skall kunna anpassa 

undervisningen till varje elevs behov (Hjörne & Säljö 2008:47–49). 

För att man ska kunna individanpassa undervisningen är det flera saker som skolan och dess 

personal enligt mina informanter bör tänka på. Pedagogens förmåga att planera men även att 

vara flexibel och hitta olika infallsvinklar där tillvaratagande av elevernas intressen, 

användandet av olika material och estetiska uttrycksformer och att även kunna använda sig 

av olika gruppkonstellationer kan alla vara ett steg närmare individualisering där elevens 

behov står i fokus vilket stämmer överens med Lpo94 som även fastslår att ” Läraren skall 

utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”  (Lpo94). 

Flera av mina informanter delar den åsikten att ambitionen hela tiden måste vara att utgå 

från varje elevs behov och anpassa uppgifter, material och arbetssätt för att skapa ett 

intressant och meningsfullt lärande för individen. De menar också att genom att 

individualisera undervisningen så skapar man även inkludering då fler elever får möjlighet 

att känna delaktighet och gemenskap med pedagoger och klasskamrater. Hjörne och Säljö 
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menar att det som enskild pedagog och även som arbetslag är viktigt att hela tiden sträva 

efter att stötta eleverna, komma på nya lösningar och utveckla sitt arbetssätt för att kunna 

stötta varje enskild elev (Hjörne & Säljö 2008:56). Jag vill därför framhålla att det är viktigt 

att tänka på att inkludering inte är statisk utan det är en process som fortgår hela tiden där 

både arbetslag och enskilda pedagoger skapar både individualisering och gemenskap. Det 

empiriska materialet jag samlat in visar även att individualisering är ett ideal vilket i 

praktiken kan vara svårt att uppnå då det finns flera begränsande faktorer såsom tex tid, 

pengar och resurser. 

  

Liljegren menar att den svenska skolan har haft och har stora problem med att 

individanpassa skolarbetet vilket kan leda till att det kan bli så att man lägger över 

skuldbördan för elever i svårigheter till att istället bli elever med svårigheter (Liljegren 

2009:9). Detta kan bli kontentan om skolan inte anpassar sig efter elevens förutsättningar 

utan istället försöker anpassa eleven efter hur skolan är organiserad (Persson 2001:151).  

Mina informanter vittnar dock om att de i all mån det går försöker individanpassa 

undervisningen och att det handlar om att stötta och vägleda eleverna i 

kunskapsinhämtningen. Dora förklarar hur hon resonerar runt individanpassning: 

 

Dora: -När jag har yngre barn, då hänger det mycket mer på mig, även 

om jag har en öppen uppgift så är det mer jag som måste visa på 

hur, för den här eleven, hur det är anpassat, om det handlar om att 

eleven inte gör allting som alla gör eller om det handlar om att 

uppgiften är så pass anpassad istället så att den går att göra på olika 

sätt. 

 

Stjälkens kommun lägger fokus på att barnen skall få använda sig av olika lärstilar och 

de menar att estetiska, praktiska och teoretiska ämnen är lika mycket värda. Om man 

kombinerar dessa tre begrepp på ett bra sätt så känner eleverna delaktighet och man ger 

” barnen en karta och kompass för att klara sig genom livet”  (Stjälkens kommun). 

Mitt empiriska material visar att när man sätter barnet och dess lärande i centrum så betyder 

det att individualiseringen ibland kan bli en svår balansgång när tiden inte räcker till för 
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pedagogen att planera utifrån varje individuellt barn. Inte heller räcker tiden till så som 

pedagogerna skulle vilja för att kunna få mer enskild tid med varje barn. Viljan och 

ambitionen att få tiden att räcka till finns hos alla pedagogerna och rektorn på skolan menar 

att alla gör så gott de kan men framhåller ändock att skolan behöver mer resurser i form av 

pengar till flera tjänster för att det ska kunna bli riktigt bra. Den övervägande delen av 

informanterna har vittnat om tidsbrist både för enskild planering och planering i grupp med 

sina kollegor samt att de även önskar att ha mer reflektionstid tillsammans. Flera av 

informanterna menar också att den enskilda tiden med eleverna inte räcker till. Cecilia talar 

om hur hon uppfattar tidsbristen:  

 

Cecilia: - Om man inte räcker till då gör det ju ont eller är en 

frustration att när jag inte hinner med så ser jag att Pelle är 

sittandes, jag kan se det, men jag måste hjälpa Lisa här nu först 

och då gör inte Pelle någonting för att han skulle behöva mig, 

lite handledning. Vi lärare hamnar lätt i den här fällan att det 

handlar om organisation i stället för om eleven. 

 

 Även resurspedagogen som arbetar med ett av de barn som arbetar mot särskolans kursplan 

uppfattar det som att planeringstiden inte är tillräcklig trots att hon enbart arbetar med ett 

barn. Det som tar tid är individualiseringen, dvs att hela tiden möta elevens individuella 

behov. Sammanfattningsvis skulle jag vilja belysa att tid och resursbrist är två av de faktorer 

som gör det svårt att leva upp till ambitionen om individualisering och inkludering. 

 

 
6.4 Elever i behov av särskilt stöd 
 
I Barnstugeutredningen1968 användes begreppet ” barn i behov av särskilt stöd”  för första 

gången. Tidigare hade man sagt ” barn med behov av särskilt stöd”  vilket kan visa på att det 

enbart är barnets egenskaper som generar problem och inte barnet i samspel med 

omgivningen. I och med bytet från ” med”  till ” i”  ville man markera att ett barn kan behöva 

särskilt stöd av olika anledningar och att det inte behövde vara konstant (Skolverket 

2008:18). Även Sylvia Lång visar på att elever kan vara i behov av särskilt stöd tillfälligt 
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eller under en längre tid. Hon menar även att man måste se elevernas svårigheter ur ett 

relationsperspektiv vilket innebär att det är elevens svårighet i relation till hur omgivningen 

bemöter och förhåller sig till den som måste stå i fokus och inte att det är eleven i sig som är 

problemet (Lång 1996:149). Liljegren beskriver detta som att det uppstår svårigheter i 

interaktion mellan människor och inte hos den enskilda individen (Liljegren 2000:30). 

Motsvarigheten till det relationella perspektivet är det kategoriska perspektivet där man ser 

det som om elevens svårigheter enbart har med elevens individ att göra, dvs ” Eleven är 

bäraren av svårigheterna”  (Skolverket 1998:18). 

 

Mina informanter ger uttryck för olika tolkningar av begreppet barn i behov av särskilt stöd 

och rektorn på skolan menar att ett barn i behov av särskilt stöd är något som kan uppstå för 

alla barn i kortare eller längre perioder men att det oftast är ett barn med diagnos av något 

slag. Grundskoleförordningen visar att det är de elever som inte kommer att nå målen i 

tredje, femte och nionde skolåret som har rätt till stödundervisning (Hjörne & Säljö 

2008:28). Hjörne och Säljö menar istället att de flesta elever någon gång är i behov av stöd 

men att det är de elever som inte klarar av vardagen och de krav som finns i det ” vanliga”  

klassrummet som placeras i alternativa skolformer (Hjörne & Säljö 2008:141). Skolverket å 

sin sida förklarar begreppet ” en i elev i behov av särskilt stöd”  på så sätt att antingen har 

eleven beteendesvårigheter eller lärandesvårigheter. Gemensamt för alla elever är 

kunskapssvårigheter men läs- och skrivsvårigheter är den mest framträdande svårigheten 

bland yngre elever och koncentrations- och socioemotionella svårigheter dominerar bland de 

äldre eleverna (Skolverket 2008:9). 

 

Beata menar att alla elever är i behov av särskilt stöd men på Blommans skola har man en 

lista med elever som kräver lite mer än andra och det är dem som de kallar för elever i behov 

av särskilt stöd. Elsa å sin sida menar att en elev i behov av särskilt stöd vet om att ett 

stödbehov finns medan tex en elev med diagnostiserat funktionshinder inte har ett särskilt 

behov utan de har istället ett för sig unikt behov. Alva menar istället att det är när det 

vardagliga inte räcker till som ett behov av särskilt stöd uppkommer. Genomgående talar 

informanterna om att behovet kan variera från någon liten förändring i miljön till att tex hela 

tiden behöva ett ” hjälpjag”  dvs en resursperson vid sin sida hela tiden. Exemplen ovan tolkar 
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jag som att det inte finns någon exakt beskrivning av hur en elev i behov av särskilt stöd är 

utan att man hela tiden måste utgå från individen för att kunna tillgodose de behov som 

eleven har och att det då är möjligt att den eleven har behov av särskilt stöd kanske under en 

längre eller en kortare tid.   

 

Cecilia anser inte att kommunen ger skolan tillräckligt med resurser för att möta alla elever 

som är i behov av särskilt stöd vilket leder till att alla elever som har rätt till hjälp inte får det 

i dagsläget. Några av informanterna anser att arbetsuppgifterna med elever i behov av 

särskilt stöd är tidskrävande och att det är svårt att få tiden att räcka till och de anser att 

bristen på tid och resurser handlar om pengar och att skolan får hårdprioritera vilka elever 

som är i akut behov av särskilt stöd. Elsa tycker inte att det är någons fel utan tror istället att 

om man organiserar arbetet på ett annorlunda sätt och arbetar mer långsiktigt så skulle 

många bitar falla på plats. Dora visar på hur hennes arbetsuppgifter kan se ut när det gäller 

elever i behov av särskilt stöd: 

 

Dora:  -Jag har ganska stora sådana arbetsuppgifter, det gäller mycket 

kontakter runt omkring, allt från habilitering till socialtjänst. Sen är 

det mycket praktiska saker att hålla ihop personal dvs handleda 

personal för de eleverna. Ta fram extramaterial, se över dagen och 

organisera och ha kontakt med föräldrarna. Går man in på varje bit 

så är det ett väldigt stort jobb. 

 

Flera av informanterna vittnar om att de har många arbetsuppgifter förutom undervisningen i 

klassrummet. Några informanter säger sig inte ha tillräcklig med kunskap för att undervisa 

alla elever i behov av särskilt stöd men att det är viktigt att våga ta hjälp av någon annan. 

Dora menar att det är mycket som tar tid i arbetet och har hon inte tid så blir det mycket 

frustrerande, inte barnen i sig utan situationen runt omkring. Ett annat dilemma som Alva tar 

upp är uppnåendemålen: 

 

Alva: -/…/men sen är det de här kraven att alla ska nå upp till den här 

godkänt nivån men det är ju omöjligt för alla att nå upp dit i alla 
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ämnen så det är väldigt mycket tuffare idag än det varit tidigare. 

Det finns inga alternativa vägar och det tycker jag är tärande. Jag 

tycker inte att det ska behöva vara så! 

 

Flera av informanterna talar om att det är för stora klasser och att det är svårt att möta alla 

elever då. För att underlätta inkludering och individualisering anser de att klasserna borde 

vara mindre då tiden skulle räcka till bättre för att möta varje elevs behov. På skolan finns 

det även elever som läser utefter särskolans kursplan och så här resonerar Cecilia om det: 

 

Cecilia: -Alla barn, oavsett funktionshinder eller behov, alla har rätt till det, 

en skola för alla och att alla har sin viktiga del, att alla har sin 

plats./…/Alla har plats./…/ Min syn är att det är inte fel att de är 

här för de kan tillföra någonting, man måste försöka anpassa. 

 

Min tolkning av exemplen ovan är att informanterna ser klassernas storlek som ett stort 

problem då tiden inte riktigt räcker till för att ge eleverna den enskilda handledning som de 

är i behov av. Däremot är det ingen av informanterna som uttalar att någon elev är problem 

utan det är istället faktorer runt omkring som tex utbildning, handledning, tid, pengar och 

resurser som ses som problem. 

 

 

6.5 Intresse & motivation 
 
I en av de informationsbroschyrer som Stjälkens kommun gett ut kan man läsa att man anser 

det mycket viktigt att eleverna är trygga och harmoniska och att närheten mellan elever och 

personal är central när eleverna utvecklas (Stjälkens kommun). Vernersson menar att 

pedagogens attityd och förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd avgör om eleven 

inkluderas i klassen eller om den rent av exkluderas (Vernersson 2002:24). Liljegren i sin tur 

menar att ” Relationerna mellan lärare och elever är grundläggande både för elevernas 

utveckling och för lärarens välbefinnande i arbetet.”  (Liljegren 2000:156). Vidare betonar 

Liljegren att alla elever har både starka och svaga sidor och möjligheterna att utveckla sina 

färdigheter finns bara de rätta grundförutsättningarna ges (Liljegren 2000:168). I mitt 
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material blev det tydligt att informanterna hela tiden försöker se mötena med eleverna som 

positiva för att förstärka motivationen såväl för eleven som för pedagogen och att det är i en 

trygg miljö och bra relationer som inkludering skapas: 

 

Fredrika:  -Väldigt mycket trygghet och förberedelse och så. Och ständigt att 

jag tycker att det är ganska kul själv, även om det ibland är 

skitjobbigt så måste jag hitta de positiva bitarna hela tiden för att 

hitta de här bitarna att de tycker att det är kul att lära. Det är min 

attityd det handlar om väldigt mycket också och deras intressen, att 

man ser till det. 

 

Uttalandet ovan exemplifierar hur viktigt det är för pedagogen att verkligen hitta 

motivationen och meningsfullheten för eleverna att inhämta kunskaper och i lärarens 

uppdrag ingår det i mötet lärare – elev att utmana och utforska kunskaper tillsammans 

(Liljegren 2000:123). Min tolkning av det som Fredrika säger är att genom att ha en positiv 

relation till eleven och dess intressen så hjälper man eleven så att den i en trygg miljö kan 

inhämta kunskaper. Elsa menar att skolans storlek(litenhet) kan ha en viss betydelse då de 

flesta eleverna på skolan känner all personal, personalen kan allas namn och kan relatera till 

deras vardag vilket i sig skapar en trygg miljö. Dora talar även hon om hur viktigt det är att 

använda sig och utgå från elevernas intressen: 

 

Dora: -Har vi matte och man är intresserad av Pokemon då kan vi räkna 

hur många Pokemonfigurer man har om det är yngre barn och om 

det är äldre barn kan vi kanske titta på alla de siffror som står på 

Pokemonkortet. Titta varför står det 1004 på det här och är det mer 

värt än 1023? 

 

Alva menar även hon att elevernas intressen bör ligga i fokus men att det också finns de 

elever som har ett allmänt ointresse för allt i skolan där det är andra delar i livet som är 

viktigare och roligare och då är det jätteviktigt att lyssna och fråga för det kan vara så att om 

man som pedagog visar intresse för elevens liv, frågar vad de gör på sin fritid och vad som 
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är viktigt och roligt i livet för dem så får man en bättre relation. Det Alva säger om att man 

som pedagog ska möta eleverna där de befinner sig både socialt och kunskapsmässigt är 

något som även Cecilia håller med om. 

 

Cecilia:  -Mötet mellan pedagog och elev är också viktigt, själva mötet, 

handledandet och så. Vi har pratat om det där, hur lär sig barn, 

vilket sätt är bra och hur det ska se ut och så där. 

 

Beata menar att det är viktigt att lära känna eleverna då det är lättare att skapa öppnare 

uppgifter men däremot anser både Beata och Cecilia att klasserna är så pass stora att det är 

svårt att i undervisningen ta till vara alla elevers intressen. Från de exempel som redovisats 

ovan utläser jag att elevens intressen, bra relationer och en trygg miljö skapar en god grund 

för att motivera eleven till meningsfullt lärande vilket även Hjörne och Säljö menar när de 

visar på att det är genom pedagogens vardagliga stöttning som utveckling sker hos eleverna 

(Hjörne & Säljö2008). 

 

7. Diskussion 
 
Trots att informanterna arbetat olika lång tid inom skolans värld och att tiden de arbetat på 

Blommans skola varierar har de en samsyn där eleven/individen står i fokus och att både 

inkludering och en skola för alla betyder att alla elever räknas och är lika mycket värda. 

Något överraskande anser rektorn att skolan är i behov av fler resurser för att få en samsyn 

vilket jag anser att pedagogerna vittnat om att de redan har och rektorn anger detta skäl även 

för att pedagogerna ska kunna hjälpa varandra vilket jag även fick uppfattningen att 

pedagogerna redan gör. Att pedagogerna valt att arbeta på skolan har dock ingenting med 

skolans förhållningssätt att göra utan istället har de valt skolan som arbetsplats på grund av 

att de bor i närheten eller att de blivit omplacerade när kommunen omorganiserat.  

 

Det mina informanter menar med inkludering är att alla elever i klassen räknas, även de som 

inte är med i klassrummet. Här är viktigt att nämna att ingen av informanterna beskrev 
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inkludering på det sätt som förekommer inom forskningen utan istället är det en blandad 

form av både integrering, inkludering och individualisering som informanterna talar om. I 

sin helhet så är skolan och dess undervisning organiserad på så sätt att det är Haugs begrepp 

segregerande integrering som dominerar på skolan då det finns elever som går ifrån 

klassrummet och även de som undervisas efter särskolans kursplan (Haug 1998:22). Flera av 

informanterna nämner även att det är viktigt med trygghet och därför har alla elever en 

klasstillhörighet och att ha bra relationer inte bara med eleven och utan även med dess 

föräldrar är av största vikt för att underlätta det vardagliga arbetet. Det som pedagogerna 

hela tiden strävar efter är att det ska kännas naturligt för eleven att gå ifrån klassrummet för 

att ha lektion någon annanstans, enskilt eller i grupp, och ändå känna att de är trygga och 

alltid har en bas att stå på. För att utnyttja resurserna på bästa sätt finns projektet 

” Nötknäckaren”  där pedagogerna utnyttjar sina personliga kompetenser för att nå ut till så 

många elever som möjligt. Utöver det som jag visat i analysen så är det intressant att notera 

att mitt empiriska material ger många exempel på att pedagogerna inte ser barn i behov av 

särskilt stöd som ett bekymmer utan mer som en utmaning. 

 

När det gäller barn i behov av särskilt stöd önskar alla pedagogerna både mer handledning 

och utbildning och specialpedagogen önskar att samarbetet med stödteamet utökas. Det som 

rektorn ser som negativt med inkludering är att de ekonomiska resurserna inte räcker till, 

vilket även de andra informanterna visade sin frustration över. När det gäller planering 

vittnar alla informanterna om väl planerade skoldagar och att de så långt det går försöker att 

individualisera undervisningen genom att anpassa både miljö och material så att det 

motsvarar de enskilda elevernas behov. Däremot känner de att planeringstiden inte alltid 

räcker till för att individualisera för alla elever utan i första hand till de elever som har ett 

behov som ligger utanför det som anses normalt. 

 

Min tolkning och slutsats utifrån det empiriska materialet är att mina informanter menar att 

inkludering är när alla räknas även när alla elever inte befinner sig i klassrummet och att det 

för vissa elever kan vara bäst att gå i en annan skola som passar dem bättre, dvs det blir 

lättare för eleven att bli inkluderad i den skolan som är anpassad efter elevens behov. Om 

det fanns pengar och resurser så att inkludering och individualisering via undervisning och 
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miljö skulle kunna uppnås till fullo så skulle en skola för alla bli verklig och det skulle inte 

heller finnas några elever i behov av särskilt stöd utan varje enskild individ skulle ändå få 

sina behov tillgodosedda. Men så kan det vara så att en elev av någon anledning behöver gå 

i en annan skola som passar eleven bättre och majoriteten av mina informanter menar att det 

är när man kombinerar dessa olika moment som visionen en skola för alla skapas. Att 

individualisera betyder inte att pedagogen skall skapa uppgifter till var och en av eleverna 

även om det ibland kan förekomma utan det handlar istället om att anpassa och variera 

undervisningen så att alla elevers behov tillgodoses. Det pedagogerna idag saknar är 

tillräcklig kunskap om olika elever, tid, pengar och övriga resurser för att göra denna vision 

till verklighet. Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp att summan av vad informanterna skulle 

önska i en vision av en skola för alla är att det finns mer utrymme för kreativitet, mer 

personliga resurser att tillgå och pengar till att arbeta mer i projekt och teman.  

 

8. Avslutande reflektion 
 
Mina egna reflektioner runt hur man skapar inkludering är att en skola för alla handlar om 

att eleven ska få gå i den skola som är bäst anpassad efter just den elevens behov. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med flera elever som sagts vara i 

behov av särskilt stöd, men vad kännetecknar då dessa elever och den undervisning de har 

rätt till? Är inkludering det som gynnar alla elever bäst och vad är det i så fall som talar för 

inkludering? Mina erfarenheter av inkludering är att man inte fullt ut kan ha en undervisning 

i klassrummet som främjar alla elever oberoende av vilket stöd de behöver. Ibland behöver 

en elev kanske gå ifrån klassrummet för att få ut mest av det lärtillfälle som erbjuds och 

ibland behöver en elev kanske gå i en annan skola för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen på bästa sätt. Det behöver nödvändigtvis inte vara särskolan eller en 

specialskola utan jag anser att en del elever ibland kan ha behov av en skola med ett 

alternativt arbetssätt eller en annan pedagogik än den skola där man är basplacerad och det 

menar jag är en skola för alla – rättigheten att gå i den skola som är bäst lämpad för den 

enskilda eleven! Utifrån de förhållanden vi har idag med stora grupper och få pedagoger per 
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elev så undrar jag om vi någonsin kommer att kunna skapa full inkludering och en skola för 

alla om det betyder att alla oavsett förutsättningar ska platsa under samma tak.  
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Intervjuguide 
1. Ålder 

2. Utbildning? 

3. Vilken roll har du på skolan? 

4. Hur länge har du arbetat inom skolans värld? 

5. Hur kommer det sig att du valt att arbeta på den här skolan? 

6. Vilket samarbete har du med elevhälsan/rektor/fritidspedagoger? 

7. Hur anser du att ni skapar en bra lärandemiljö på er skola? 

8. På vilket sätt utgår du och använder du dig av barnens intressen inom ditt arbete? 

9. Vad anser du är ” en skola för alla” ? 

10. Vad anser du är ” en elev i behov av särskilt stöd” ? 

11. Arbetar du/skolan någonting med ” speciellt begåvade”  /understimulerade barn? 

12. Hur ser dina arbetsuppgifter ut när det gäller barn i behov av särskilt stöd? 

13. Hur arbetar man i detta arbetslag med specialpedagog/speciallärare/specialpedagogik 

och hur anpassar man undervisningen till barnets individuella förutsättningar? 

14. Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

15. Vilka tidigare erfarenheter av att arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd har du?   

16. Hur ser dina tankar om inkludering av barn i särskilt behov av stöd ut?  

17. Vad anser du är positivt/negativt med inkludering? 

18. Tycker du att du får tillräckligt med stöd i ditt arbete från dina medarbetare och 

andra instanser på skolan/i kommunen? 
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19. Nämn något som är positivt i ert arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

20. Nämn något som är negativt i ert arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

21. Finns det något som du skulle kunna tänka dig att ändra på i ert arbetssätt med elever 

i behov av särskilt stöd? Vad i så fall? 

22. I hur stor utsträckning tar du del av ny forskning angående elever i behov av särskilt 

stöd? 

 

23. Finns det något annat (av vikt) i ditt arbete med elever i behov av särskilt stöd som 

du skulle vilja dela med dig av? 

 


