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Abstract 

Title: “Where is Emma!?” An essay about integrating of children with special needs in school 

Author: Lina Karlsson 

Mentor: Anna-Karin Selberg 

Term: Autumn 2012 

This essay contains two stories that reflect the reality I face as an educator, as well as a 

reflective discussion about my self-perceived dilemma. The dilemma reflects a classroom 

situation where I as an educator have trouble dividing my focus, my focus is either put on 

entire the class or on the child with special needs. Through this self-perceived situation I have 

started to question how children with special needs find their place in the school today. I 

discuss how I can handle and look at the unique situation that occurs when meeting this child. 

Terms like integration, inclusion, segregation, social rights and the expression “a school for 

everyone” will be discussed in this text, as well as how we can connect these terms and 

expressions to the problems I find in the school system’s way of handling children with 

special needs.  

I also highlight my dilemma from different ethical perspective. I chose to use Kants duty 

ethics, Mills utilitarianism (commercial ethics) and Aristotle’s virtue ethics to bring light on 

my dilemma, but also to find help in my professional role as a leisure pedagogue. 

The main question my essay deals with is this: How can you, as an educator, have a focus on 

the class as a whole, but at the same time pay attention to the child with special needs? 
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Sammanfattning 

Titel: ”Var är Emma!?” en essä om integrering av barn med problematik i skolan 

Författare: Lina Karlsson 

Handledare: Anna-Karin Selberg 

Termin: HT 2012 

Denna essä innehåller två berättelser som speglar den verklighet jag möter som pedagog även 

en reflekterande diskussion kring det självupplevda dilemmat. Dilemmat speglar en 

klassrumssituation där jag som pedagog har svårt att fördela mitt fokus, mitt fokus läggs 

antingen på barngruppen eller på barnet med problematik. Genom denna självupplevda 

situation har jag börjat ifrågasätta hur vi bemöter barn med problematik i skolan idag. Jag för 

en diskussion kring hur jag ska kunna hantera och se på den unika situationen som uppstår i 

mötet med barnet. 

Begreppen integration, inkludering, segregering, social rättvisa och uttrycket ”en skola för 

alla” kommer att diskuteras i texten och hur man kan koppla dessa begrepp och uttryck till 

några problem jag finner i skolans verksamhet när det gäller frågan om hur vi handskas med 

barn med speciella behov. Jag diskuterar också hur skolan ser ut idag och hur situationen 

påverkar barns vistelse i skolan. 

Jag belyser även mitt dilemma ur olika etiska perspektiv. Jag använder mig av Kants pliktetik, 

Mills Utilitarism (nyttoetik) och Aristoteles dygdetik. Jag gör detta för att se hur jag utifrån 

dessa etiska perspektiv kan komma att se på mitt dilemma men också för att få hjälp av dessa 

perspektiv i min framtida yrkesroll som fritidspedagog. 

Texten kommer utgå från frågan: Hur gör man som pedagog för att kunna ha fokus på 

barngruppen som helhet, men samtidigt även på barnet med speciella behov? 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn med problematik, Inkluderande integrering, Segregerande integrering, skola, 

etik, specialpedagogik, social rättvisa 



 

4 
 

Innehållsförteckning 

Abstract......................................................................................................................................2

Sammanfattning ...................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning…………………………………………………………….…..…….....4 

”Var är Emma!?”………………….....………………………………….…….…………....5-8 

”Låt henne vara..”………………………………...………………..………………………8-9 

Min essäs syfte, frågeställning & metod………………….……..…………………….10-12 

Dilemmat i min berättelse……………………….……………………………………...13-14 

Pedagogens känsla av otillräcklighet…...…………………………………..14-15 

Integrering, inkluderande eller segregerande………………….……………………..…..16 

- Segregerande integrering……………………………………………………..16 

- Inkluderande integrering……………………………………………………...17 

- Den sociala rättvisan………………………………………………………….17 

Kritiskt perspektiv på inkludering………………………………………………………...18-19 

- En tolkningsfråga?.............................................................................................................20-22 

En specialpedagogs syn på inkludering och segregering……………………………….…22-23 

Barn med koncentrationssvårigheter……………………………………………………........24 

Ur ett etiskt perspektiv………………………………………..……………………………25 

- Kants pliktetik……………………………………………….………………..26 

  Mitt dilemma ur ett pliktetiskt perspektiv…………………………………26-28 

- Mills utilitarism……………………………………………….………………28 

  Mitt dilemma ur ett nyttoetiskt perspektiv………………………………...29-30 

- Aristoteles dygd……………………………………………….…………..30-31 

Fronesis, den praktiska klokheten…………….……………………………………………...31 

Mitt dilemma ur ett ”praktisk klokhet” perspektiv…..…………………………………....32-33 

Slutord……………………………………………….……………………………….…..34-35 

Käll- och litteraturhänvisning………………………………………………………....…..36 



 

5 
 

”Var är Emma!?” 

Jag befinner mig i en förskoleklass i en skola i södra Stockholm. Det är tisdag morgon och 

halva förskoleklassen ska ha matematikundervisning medan den andra halvan ska ha 

svenskaundervisning med förskoleläraren. Den halvklass som ska ha matematik kallas för 

”Gula” gruppen medan den grupp som ska ha svenskaundervisning kallas ”Röda” gruppen. 

Vanligtvis är det min handledare Elsa som håller i dessa mattelektioner i halvklass, men idag 

är det min tur att hålla i matematiklektion. Min handledare Elsa är fritidspedagog och hon 

delar jobbet i förskoleklassen med förskoleläraren Ulla. De jobbar oftast i halvklasser på 

förmiddagarna, även denna dag. Jag har till detta tillfälle planerat en aktivitet och funderat 

över om alla barn i gruppen kommer att klara av den matematikaktivitet jag har tänkt ut. Jag 

kommer fram till att matematikövningen i sig är en simpel men ändå mycket lärorik och bra 

övning som jag tror att barnen kommer att uppskatta. Jag tänker nämligen låta barnen i 

gruppen få mäta sina egna kroppsdelar med hjälp av ett snöre. Barnen ska sedan klippa av 

snöret i den längd som de tycker att kroppsdelen de har mätt är i och sedan klistra in snöret i 

sina individuella matteböcker. Under snöret ska de sedan skriva vilken kroppsdel som de har 

mätt och vad de heter. Barnen får mäta så många kroppsdelar de hinner med. Till hjälp har 

barnen en spegel så de kan se tydligare hur de ska mäta med snöre på sig själva. 

När barnen har morgonsamling passar jag på att förbereda lektionen i rummet intill. Jag tar 

fram allt material och ser till att allt finns framme. Efter en liten stund knackar det på dörren 

in till rummet jag befinner mig i. Jag går och öppnar dörren och där står den ”Gula” gruppen 

och väntar på att bli insläppta. ”God morgon!” säger jag till barnen och de hälsar glatt tillbaks, 

jag ber dem att gå in lugnt i rummet och inta en plats vid bordet så ska jag förklara vad vi ska 

göra under lektionen. Det här kommer gå bra, tänker jag och intar min plats vid kortändan av 

det avlånga bordet alla barn sitter kring. 

När alla barn sitter lugnt på sin egen valda plats vid bordet börjar jag att noga förklara vad vi 

ska göra och visar på mig själv hur man kan mäta sina kroppsdelar med hjälp av ett snöre. Då 

smyger tyst min handledare Elsa in i rummet och sätter sig längst bak i klassrummet på en 

stol. Vi har nämligen kommit överens om sedan tidigare att hon ska vara med under lektionen 

för att kunna bedöma mig i hur jag handskas med barngruppen och ge mig konstruktiv kritik 

för att jag ska kunna utvecklas i min roll som pedagog. Hon ska därför inte vara deltagande i 

övningen utan ska bara sitta och observera mig i bakgrunden. 
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Introduktionen till lektionen fortsätter och medan jag pratar märker jag hur Emma inte riktigt 

hänger med på vad jag säger. Hon sitter tyst och tittar ner i bordet medan hon ritar ett osynligt 

mönster med sin pekfingerspets på bordet. Sedan tidigare har jag fått förklarat för mig att 

Emma blivit diagnostiserad som autistisk. Jag har själv märkt att det är svårt att få kontakt 

med Emma då jag försökt att prata med henne vid tidigare tillfällen. Hon går ofta ensam på 

skolgården då det är rast, hon leker inte alls med de andra barnen och om hon gör det så slutar 

det ofta med att hon blir rosenrasande för att de andra barnen inte gör som hon vill och att de 

andra barnen inte förstår sig på henne. Hon har även försökt att rymma från skolan några 

gånger. Undervisningen går inte så bra för Emma men till sin hjälp har hon sin resurs 

Christer. Christer är alltid med Emma under dagarna och hjälper henne i skolan under lektions 

tid med Emmas arbetsuppgifter. Christer är även med Emma under fritidshemstiden. Men 

idag är Christer sjuk, så under detta lektionspass är jag ”ensam” (min handledare sitter i 

rummet men är ej delaktig) med de tolv barnen som halvklassen består av inklusive Emma.  

Barnen börjar arbeta och mäter kroppsdelar med tråd, de tycker det är mycket roligt och jag 

får fullt upp med att hjälpa dem. Jag cirkulerar i klassrummet för att hjälpa dem och känner 

mig glad och mycket engagerad som lärare i denna lektion då jag ser att alla barn tycker att 

uppgiften jag har planerat är mycket givande för dem. Efter ett litet tag fångar Emma min 

uppmärksamhet. Hon sitter helt stilla på sin plats och utför inte uppgiften hon har blivit 

tilldelad så jag går fram till henne och frågar om hon behöver hjälp. Hon svarar inte, så då 

förklarar jag för henne igen vad hon ska göra och hämtar tråd och sax. När jag återvänder till 

Emmas plats går hon ifrån stolen, hämtar papper och kritor från hyllan intill. Hon går tillbaks 

till sin plats och börjar rita med kritorna på pappret hon har hämtat. Jag känner en sorts 

hopplöshet, Christer är inte här och kan hjälpa Emma idag och jag känner inte riktigt flickan 

så jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med denna situation. I samma stund som jag står 

vid Emma och känner mig osäker på hur jag ska hjälpa henne ropar en annan flicka från 

klassen på mig och ber mig komma och hjälpa henne. Jag lämnar Emma på sin plats men 

uppmuntrar henne samtidigt att mäta sin tumme, ”Det skulle vara väldigt intressant att se hur 

lång din tumme är Emma, försök mäta den med tråden!” försöker jag. Jag lämnar henne och 

kommer fram till flickan som behövde hjälp och sätter mig hos henne för att hjälpa.  

Ett kort ögonblick senare knackar någon mig på axeln. Det är min handledare Elsa, hon frågar 

mig: ”Var är Emma någon stans?!” Jag tittar mig omkring och Emma sitter inte på sin plats 

längre och är inte någonstans i klassrummet. Ingen av de andra barnen verkar ha märkt att 

Emma har gått iväg heller. Jag blir rädd och skrämande tankar flyger genom mitt huvud: tänk 
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om hon har rymt igen?! Tänk om det händer henne något? Vad gör jag om hon har rymt? Blir 

det räknat som mitt fel om hon har försvunnit? Jag frågar min handledare om hon skulle 

kunna ta över en liten stund för jag måste hitta Emma. Elsa säger att det är okey men säger 

också: ”Ja du, sådant här måste man ha med i beräkningarna när man planerar en aktivitet. Du 

måste ha med i beräkningarna att när ett barn med autism går i klassen kan det hända 

annorlunda saker”. Jag nickar mot henne och springer iväg för att hitta Emma. Jag börjar med 

att springa till hallen, där är hon inte. På Emmas hylla står hennes skor, jag tänker att då kan 

hon inte ha gett sig iväg från skolan. Jag springer till ”kuddis” ett rum på andra sidan av 

fritidshemmets byggnad som är fullt av stora kuddar som barnen kan bygga kojor med eller så 

kan barnen bara ta det lugnt i rummet. Medan jag springer mot ”kuddis” ropar jag ”EMMA!” 

men jag får inget svar. Jag kommer in i ”kuddis” och Emma är inte där heller. Jag fortsätter 

att leta i alla rummen på fritidshemmet. Sista rummet jag letar i är ”byggrummet”, ett rum 

som är fullt av klossar och lego. Mitt i rummet på golvet sitter Emma och bygger med lego. 

Jag pustar ut och säger: ”Men här är du ju. Varför har du inte svarat Emma? Jag har ropat på 

dig.” Emma tittar upp på mig, tittar sedan ner på legobitarna hon håller i handen och mumlar 

något som är ohörbart. Jag säger till henne: ”Kom med mig in i klassrummet, jag måste ha din 

hjälp att mäta min arm!” Efter några sekunder reser sig Emma upp, tar min hand och kommer 

med mig in i klassrummet. Jag är orolig för att hon ska försvinna igen så resten av lektionen 

sitter jag mest med Emma medan Elsa tar hand om resten av barngruppen. Istället för att mäta 

sina egna kroppsdelar får hon mäta mina. Hon verkar tycka det är spännande och det går bra 

för henne att utföra uppgiften med mycket hjälp från mig. 

När lektionen är slut har barnen rast och jag ska nu prata med min handledare i lugn och ro i 

personalrummet om hur hon tyckte att min lektion gick. Vi sätter oss i personalrummet med 

varsin kopp kaffe och vi börjar prata om lektionen som varit. Hon tar genast upp incidenten 

med Emma, hon menar att detta ska man som pedagog ha koll på och ha med i planeringen. 

Man ska ha koll på alla barn, fånga deras intresse så att de vill delta i aktiviteten och se till att 

alla förstår. Hon menar också att detta är en av de svåraste sakerna med att vara pedagog, att 

anpassa undervisningen till alla. Hon säger att det hade gått bättre om Christer vart med och 

hjälpt Emma under hela aktiviteten, då hade hon inte försvunnit. ”Det var tur att du hittade 

henne!” säger min handledare med ett leende på läpparna som jag uppfattar inte når hela 

vägen upp till ögonen. Elsa har ett leende på läpparna men hon har en uppgiven och trött 

blick, jag känner en medkänsla gentemot Elsa då jag förstått att hon har haft mycket att tänka 

på kring Emma och hennes situation, samtidigt som jag känner mig lite skamsen över hur det 
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gick på lektionen. Jag tänker att det krävs mycket av mig som fritidspedagog och jag känner 

en faktisk oro över hur jag som pedagog ska klara av det här och uppnå detta egentliga krav 

på att hålla fokus på både Emma och resterande klasskamrater till henne. Det måste vara tufft 

att hela tiden vara på sin vakt så att inte Emma försvinner samtidigt som man som pedagog 

måste ha koll på alla andra barn också. Rasten tar slut för barnen och Elsa och jag dricker ur 

våra kaffekoppar och möter upp alla barnen i hallen. 

”Låt henne vara…” 

Klockan är tolv och alla barn har nu varit och ätit lunch i skolans matsal. Barnen är glada och 

fulla av energi då de går i samlad trupp från matsalen tillbaks mot klassrummet, de stojar och 

skrattar. Jag går med i den samlade truppen, det är härlig stämning och nu är vi på väg tillbaks 

mot klassrummet för att jag ska högläsa ur en spännande bok för barnen. Barnen går in i 

hallen på fritids, tar av sig skorna och dundrar in i klassrummet. Vissa börjar hoppa i soffan, 

vissa pratar med varandra och det är överlag en rätt så rörig miljö i klassrummet. Jag sätter 

mig i soffan för att föregå med gott exempel, jag ber barnen att lugna ner sig för snart ska jag 

börja läsa. Jag säger till barnen att jag väntar på att de ska bli tysta. Vissa av barnen lyssnar på 

mig, andra inte. Då kommer Emma in i klassrummet, nu är alla barn på plats. Jag ber alla barn 

att inta en skön plats i soffan och lugna ner sig en smula. Alla barnen intar en plats i den stora 

soffan som står längst bak i klassrummet och börjar lugna ner sig. Jag går fram till Emma och 

tar hennes hand. Jag leder Emma mot soffan och ber henne sätta sig bland sina kamrater i 

soffan. Jag drar fram en stol som jag placerar framför soffan med boken i handen, det är dags 

för högläsning. Jag börjar läsa och alla barnen lyssnar intresserat. Jag ser i ögonvrån hur 

Emma sitter och skruvar på sig på sin plats, men hon verkar ändå lyssna på vad jag läser. 

Efter ungefär fem minuter reser sig Emma upp från soffan. Jag viskar till Emma och ber 

henne att sätta sig ner igen och försöker greppa tag i hennes arm då jag ser att hon är på väg 

bort från soffan. Jag får inte tag i henne utan hon smiter ifrån min hand och tittar på mig över 

axeln med ett irriterat ansiktsuttryck. Jag vill inte avbryta min högläsning så jag låter henne 

gå. Hon går fram till hyllan i klassrummet och plockar med sakerna som finns på hyllan. Jag 

tittar inte upp från boken utan fortsätter läsa och ignorerar att Emma har lämnat sin plats och 

gått ifrån sin grupp. Några av barnen som sitter i soffan tittar nyfiket efter Emma och en av 

dem är en flicka från klassen, hon frågar rakt ut: ”Vad gör Emma? Varför går hon iväg?” Jag 

tittar upp från boken och blickar bort mot Emma, jag tittar tillbaks på flickan som har ställt 

frågan och svarar på den: ”Strunta i henne..” Jag tittar sedan ner i boken igen och fortsätter 

läsa. Det tar inte en lång stund förrän flickan som yttrade sig tidigare säger: ”Men jag vill 
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också rita!” Jag blir en smula irriterad eftersom att jag aldrig verkar få läsa högt för barnen 

eftersom aktiviteten helatiden avbryts. Jag vill ju att alla ska tycka att aktiviteten är kul och 

givande. Så jag säger till flickan att hon inte får rita och att hon ska fortsätta lyssna till sagan 

och vara tyst. Jag kikar över axeln innan jag fortsätter läsa och ser hur Emma som nu har 

plockat fram papper och pennor, sätter sig på sin plats vid sin bänk i klassrummet och börjar 

rita. Barnen som tidigare har följt Emmas handling slutar att titta nyfiket på henne och 

fortsätter att lyssna på historien jag läser. Jag fortsätter att betrakta Emma lite då och då så att 

hon inte försvinner. Hon sitter tyst på sin plats och ritar stillsamt under hela högläsningen. På 

något vis måste Emma känna att jag studerar henne för plötsligt tittar hon upp på mig och 

skriker med arg röst: ”Vad stirrar du på?! ” hon mumlar sedan nästan ohörbart ”Dumskalle..” 

Jag blir lite skärrad av Emmas plötsliga utrop och tittar ner i boken igen, det är nog bäst att 

inte störa henne tänker jag och fortsätter att läsa högt. När jag har läst klart ska alla barnen ut 

på rast och Ulla kommer för att hämta dem och ta barnen till hallen där de kan klä på sig sina 

ytterkläder för att sedan gå ut.  

Eftersom jag nu har rast så går jag iväg från barngruppen och in i personalrummet där det är 

tomt på folk. Jag tar en kopp kaffe och slår mig ner i den sköna soffan som står i ena hörnan 

av personalrummet. Jag börjar fundera på situationen som uppstod kring Emma under 

högläsningen. Jag känner en olust som stiger i mig och jag känner att jag handlade orättvist 

mot de andra barnen som inte fick rita, jag lät bara Emma göra det. Men jag tänker att om jag 

hade låtit alla barn rita så hade det tagit en lång stund innan alla hade plockat fram material 

och det kanske hade tagit en längre stund innan jag hade börjat högläsningen. Det hade nog 

också tagit ett tag att börja med högläsningen om jag hade försökt få tillbaks Emma till soffan 

för att sitta still där och lyssna. Av tidigare erfarenheter vet jag att Emma ibland brukar bli 

mycket frustrerad om man tvingar henne att sitta still och bara lyssna. Även detta moment 

hade tagit upp en massa tid och jag hade inte fått högläsa så länge som jag tyckte att 

barngruppen behövde och detta hade tagit tid från resten av barngruppen och deras 

högläsning. Så jag lät Emma gå och förutom flickan i klassens utrop lades det ingen större 

vikt av barngruppen vid att Emma gick ifrån och ritade. Barngruppen kanske är van vid denna 

form av handlande utav Emma och de kanske märker att hon är speciell. Barngruppen kanske 

helt enkelt är van vid Emmas beteende och barnen vet att lärarna låter henne göra lite som hon 

vill för att det inte ska uppstå ilska hos Emma och att resten av barngruppen blir orättvist 

behandlad. 
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Min essäs syfte, frågeställning och metod 

En svårighet med att vara pedagog kan vara att fånga alla barns intresse under en aktivitet 

eller under en lektion. Som pedagog måste man ha i åtanke, när man planerar en aktivitet, hur 

barngruppen fungerar. Men man måste också ha i åtanke att gruppen består av olika individer 

och försöka pussla ihop aktiviteter så att individerna kan jobba så bra som möjligt både enskilt 

och tillsammans. Det blir även ytterligare en utmaning att fånga upp barn med problematik 

och inkludera dessa i barngruppen. Att arbeta med ett barn som har problematik är en 

utmaning och kräver kunskaper om diagnosen barnet har. Det kräver också en kännedom om 

barnets personlighet och hur problematiken yttrar sig hos just denna individ eftersom 

diagnosen kan ta sig olika uttryck beroende på personlighetsdrag hos individen.  

I dessa två beskrivna berättelser står jag inför ett dilemma. Ett dilemma vars problem ligger i 

var jag som pedagog ska lägga mitt fokus och var den är viktigast att lägga. De två 

berättelserna jag beskriver speglar två aspekter av ett och samma dilemma. Dilemmat för mig 

är att det verkar vara ytterst svårt att finna bra tillvägagångssätt mellan att lägga fokus på 

barnet med problematik och att lägga fokus på resten av barngruppen. Det verkar bli antingen 

eller och att hitta en bra balansgång mellan dessa punkter är svårt. Syftet med denna text blir 

alltså en fråga om var jag som pedagog ska lägga fokus. På barnet med problematik och 

hjälpa denne i sin skolgång och utveckling men att då kanske samtidigt försaka de andra 

barnens tid med mig och kanske även försaka deras utveckling? Eller ska jag som pedagog se 

genom fingrarna och låta barnet med problematik få göra lite som denne vill och låta detta 

barns utveckling gå åt sidan men att jag då samtidigt får chansen att lägga fokus på resten av 

barngruppen och enbart se till deras bästa? Finns det en gyllene medelväg att gå och hur 

uppnår jag denna i sådant fall?  

Texten kommer också att behandla hur man kan integrerar ett barn med problematik i 

barngrupp och i skolan. Det finns nämligen olika former av integrering av barn, nämligen den 

inkluderande integreringen och den segregerande integreringen. Dessa integreringsformer 

kommer jag också att reflektera och diskutera kring i min text och vad social rätträttvisa har 

med dessa integreringsformer att göra. 

Någonting som jag också kommer att ta upp i min text är olika etiska perspektiv och hur jag 

med dessa kan se på mitt dilemma. Jag kommer använda mig av olika etiska perspektiv för att 

jag tror etiken kan hjälpa mig se hur jag skulle kunnat handla i mitt dilemma och dess unika 

situation då jag inte vet hur jag ska handla i den. Kanske jag också med etikens hjälp kan hitta 
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en medelväg, en balans i att handskas i situationen jag ställs inför i mitt dilemma då jag inte 

riktigt vet var jag som pedagog ska lägga fokus.  

Frågor som uppkommer kring min berättelse och som jag i min text kommer reflektera och 

diskutera kring är: 

 Hur kan målet integrering och social rättvisa i skolan uppnås när det gäller barn med 

problematik? 

 Vilket är det bästa sättet att integrera ett barn på, den inkluderande integreringen eller 

segregerande integreringen? Vilket av integreringssätten är att föredra? 

 Vilket stöd för det mest lämpliga integreringssättet kan jag finna i olika etiska 

perspektiv så som plikt-, nytto- och dygdetiken? 

I denna text kommer jag alltså att belysa mitt dilemma ur olika perspektiv. Jag kommer även 

att reflektera kring dessa perspektiv med hjälp av teoretisk litteratur. Det innebär att jag 

kommer att skriva en reflekterande text i essäform där jag kan få en bredare och djupare 

förståelse kring vart jag som pedagog ska lägga mitt fokus och hur jag ska räcka till som 

pedagog i en barngrupp där det finns ett barn med problematik och speciella behov. Samtidigt 

som jag som pedagog inte har bara detta barn att ta hand om utan en hel barngrupp där jag 

måste fördela mitt fokus och se till varje barns bästa. 

Vad är då en essä? Essä betyder försök på franska (Rydén, 2012). NE beskriver essä som en 

skriven text där författaren vill framföra någon form av fakta men med en personlig prägel. 

För att sammanfatta det hela kan man ju då kanske säga att en essätext är ett försök att förstå 

fakta genom att återge dem på ett personligt sätt och utifrån egna upplevda erfarenheter. 

Maria Hammarén beskriver i boken ”Skriva – en metod för reflektion” om hur kreativitet 

skapas och hur det hjälper författaren i dess skrivande. Hon menar att kreativitet uppstår i 

möten mellan olika förmågor, ett exempel på det menar hon är i mötet mellan praktik och 

teori (Hammarén, 2005, s.10). Att reflektera kring sin praktik och sedan föra in ett teoretiskt 

synsätt på praktiken är ett kreativt arbete och frammanar nya sätt att förstå praktiken och 

utveckla reflektionen kring den. Med just denna reflektion kring min praktik kan jag få 

insikter som leder mig vidare i min praktik (Hammarén, 2005, s. 17). Yrkeskunnande idag 

räknas som praktik men även reflektion kring praktiken. Att ha många år av arbetserfarenhet 

kanske inte räcker alla gånger om du inte reflekterat kring den, för det är i reflektionen kring 
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din praktik som du utvecklas i din yrkeskunskap. En metod för att just kunna utföra detta är 

skrivandet.  

Skrivandet kring den egna praktiken, menar författaren, blir en berättelse och utifrån 

berättelsen kanske ett dilemma framkommer (Hammarén, 2005, s.18). Detta dilemma visar på 

en komplexitet i praktiken som i sin tur visar på de svårigheter som finns i en pedagogs yrke. 

Själva lösningen på dilemmat behöver inte framkomma i texten. Utan huvudsaken med att 

reflektera kring den egna berättelsen och dilemmat är att just fördjupa sig i sin praktik och 

utvecklas i den. Just denna metod kommer jag att arbeta med i min text: jag kommer alltså att 

diskutera min praktik och reflektera kring den utifrån olika teorier. 

Alla namn på karaktärerna i min berättelse är fingerade. Eftersom min berättelse är en 

självupplevd situation och alla människor i texten är verkliga väljer jag att beskriva 

människorna i situationerna olikt verkligheten. Detta gör jag för att igenkänningsfaktor och 

identifikation inte ska inträffa. Jag som pedagog är även under sekretesslagen. En del av 

sekretesslagen säger att jag som verkar inom myndigheten skolan har tystnadsplikt (Erdis, 

2007, s. 54). Det innebär att jag måste skydda de enskilda individer som befinner sig i min 

omsorg genom att inte utge namn, hälsotillstånd, ekonomi eller social situation bland annat. 
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Dilemmat i min berättelse 

I den första berättelsen jag beskriver ovan, under matematikundervisnings tillfället lägger jag 

först inte mycket fokus på Emma som är det barn i gruppen som har speciella behov under 

lektionen. Jag lägger största delen av mitt fokus på resterande barngrupp och hjälper dem i 

matematikuppgiften de har blivit tilldelade. Men oturligt nog resulterar detta i att Emma 

faktiskt försvinner från klassrummet utan att jag märker det. Detta får inte hända då jag har 

fullkomligt ansvar över alla barnen under dagen då barnen vistas i min och skolans omsorg. 

Jag är i denna situation tvungen att lämna hela barngruppen och försaka deras lektionstid för 

att leta efter Emma. Som tur är finns en till pedagog till hands som kan ta över ansvaret för 

barngruppen. Att jag i denna stund inte hade fokus på alla barnen i barngruppen och att 

resultatet av detta var att ett barn försvann gav en känsla av otillräcklighet och en osäkerhet på 

min egen förmåga som pedagog. När Emma försvann blev jag mycket orolig för att något 

skulle hända henne eller att hon skulle rymma som hon tidigare har gjort. En oerhörd rädsla 

kom över mig då jag i denna situation kan bli ansvarig för om något händer Emma under den 

obevakade tid hon var borta från klassrummet. När jag väl hade hittat Emma och tog med 

henne tillbaka till lektionen kände jag en rädsla över att hon skulle försvinna igen och en 

skuld över att hon inte hade tyckt att undervisningen var tillräckligt givande för att stanna 

kvar i klassrummet. Allt mitt fokus gick från och med då Emma återvände till klassrummet på 

Emma och hennes undervisning så att hon skulle klara av uppgiften och finna värde i den. Om 

hon inte hade fått all min fokus hade hon kanske ytterligare en gång försvunnit. I detta senare 

skede av situationen jag befann mig i hade jag nästan ingen fokus på övriga barngruppen. Jag 

inser att så som jag handlade i den situationen, att rikta all min fokus på barnet med 

problematik, hade med största sannolikhet inte gått om jag hade varit själv med hela 

barngruppen eftersom alla barnen behöver mer eller mindre hjälp under hela lektionstiden. 

I den andra berättelsen märker jag av samma problem som i den första. Det blir också här en 

fråga om vart jag som pedagog ska lägga mitt fokus, på barngruppen eller barnet med 

problematik eftersom det verkar vara oerhört svårt att finna en medelväg. I den berättelsen 

fokuserar jag istället helt på barngruppen då jag högläser för dem. Jag låter Emma gå sin väg 

och hon drar sig undan och utesluter sig själv ur gruppen under detta tillfälle. Borde inte jag få 

tillbaka Emma till barngruppen då min högläsning har ett syfte bakom sig? Under just denna 

högläsning med barnen var mitt syfte att hjälpa barnen i deras lärande och utveckling. Ändå 

låter jag Emma gå. Ansåg jag i denna stund inte att Emma behöver samma utveckling och 

lärande som de andra barnen? Eller hade jag gett upp hoppet om att få med Emma i gruppen 
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och i lärandet i klassen? Av tidigare erfarenheter kanske jag har dragit dessa slutsatser och ser 

mellan fingrarna på Emma med problematik? Kanske handlar jag så för att de andra barnen 

ska få ut så mycket av högläsningen som möjligt? Men det kan också vara så att Emma 

kanske lyssnade bättre när hon fick rita? Men samtidigt blir då Emma behandlad olikt, gent 

emot de andra barnen i barngruppen, av mig som pedagog. Jag bad även de andra eleverna att 

inte ifrågasätta att Emma fick gå iväg men ingen annan. Kan detta vara ett tecken på att jag 

faktiskt vet att jag handlar orättvist gentemot de barn som inte får rita och i denna situation 

inte vill bli ifrågasatt för att jag känner lite skam över mitt handlande? Jag som pedagog har 

en skyldighet att få alla barnen att utvecklas i deras individuella läroprocess. Men jag märker 

också att detta är svårt och blir en stor utmaning då jag även har ett barn med problematik och 

speciella behov i gruppen.  

Pedagogens känsla av otillräcklighet 

Ett dilemma som detta kan göra att jag som pedagog känner mig otillräcklig och kanske till 

och med tvivlar på mig själv och mina kunskaper. Det står i Lgr 11 att vi pedagoger ska jobba 

för att alla elever ska få en likvärdig utbildning (Skolverket, 2001, s.8). Lgr 11 säger att: 

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

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 

2011, s. 8). 

Det står också att: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011, s.8). 

Men mitt dilemma visar samtidigt att det Lgr 11 säger att vi ska eftersträva är väldigt 

svåruppnåeligt. Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar men 

utifrån mitt dilemma sett verkar just detta vara en svårighet. I situationerna jag beskrivit 

anpassas inte undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov: i den första situationen 

i min berättelse kommer barngruppen i skymundan, i den andra situationen i min berättelse 

kommer Emma i skymundan. Kan det finnas tillvägagångssätt som gör att situationer som de i 

mitt dilemma kan förebyggas? Men hur detta ska ske, hur man kan göra för att varje barns 
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förutsättningar och behov ska tillgodoses när det finns ett barn med speciella behov i gruppen 

är för mig mer en fråga än en åtgärd att utföra. Fritidspedagogens yrkesroll är väldigt komplex 

och lösningar på problem som uppstår i verksamheten måste formas efter individuella 

situationer. 

Emma har autism och finns med i barngruppen med ”vanliga” barn och får likadan 

undervisning som sina klasskamrater. Hon befinner sig i klassen kroppsligt men får hon 

samma nytta av kunskaperna som läraren undervisar i som resten av Emmas klasskamrater 

får? Lgr 11 beskriver att alla barn som går i svensk skola ska få en undervisning anpassad till 

deras förutsättningar och ska gynna deras kunskapsutveckling. Lgr säger också att 

undervisningen inte heller kan se likadan ut för alla elever eftersom vi pedagoger och lärare 

ska utgå ifrån barnets behov. Lgr menar då att alla barn, oavsett behov, ska få gå i en klass 

och få den hjälp de behöver. Emma finns alltså medräknad i gemenskapen men finns det 

något begrepp som ytterligare kan förklara varför Emma går i en vanlig klass, och inte i en 

klass med barn som får specialundervisning? Vad kallas denna situation som Lgr beskriver? 

Finns det begrepp som sammanfattar det Lgr beskriver?  

När barn med speciella behov går i en vanlig skolklass brukar man kalla det för en 

inkludering av barnet med problematik i den ”vanliga” klassen. Jag kommer därför nedan att 

beskriva begreppet inkluderande integrering men också begreppets motsats nämligen 

segregerande integrering och hur detta ter sig när man talar om barn med problematik i 

skolans värld. Sedan kommer jag att förklara hur dessa begrepp hänger ihop med Emmas 

situation i klassrummet.  

I den klass som jag beskriver i min berättelse, har lärare och pedagoger inkluderat Emma i 

barngruppen fast hon har en problematik och inte riktigt är som de andra barnen. Hon behöver 

mer stöd än de andra barnen och behöver hela tiden någon som ser till henne, detta jobb har 

hennes resurs Christer. Jag tänker att hon är där kroppsligt och inräknad i gruppen och hon får 

likadan utbildning som sina kamrater, samtidigt som hon kanske inte kan tillgodogöra sig den.  

Tanken med inkludering är att Emma inte ska bli behandlad på ett sätt som pekar ut henne, 

och får henne att känna sig annorlunda, utan som en del av en grupp. Men kanske ses hon 

ändå som annorlunda av sin omgivning? Är detta verkligen inkludering då ett barn blir 

behandlat som olikt alla andra barn i den barngrupp det vistas i? Vad betyder egentligen 

begreppet inkludering? Emma får extra stöd och i vissa situationer får hon handla på ett annat 
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sätt än de andra barnen. Kan man då kalla Emma en del av en enhetlig grupp? Jag måste först 

och främst få en förståelse för begreppet inkludering och dess innebörd.  

Integrering, inkluderande eller segregerande? 

Den norske forskaren Peder Haug förklarar och diskuterar begreppet inkluderande och 

segregerande integrering i sin text ”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning (Haug, 1998, 

s.23). Med begreppet integrering riktat till skolan och dess behandling av barn med 

problematik syftar Haug till hur alla barn i Sverige är inräknade i skolan. Detta oavsett vilken 

problematik eller olikhet barnet bär med sig vilket kan vara allt mellan etnisk bakgrund, kön, 

kultur, ålder och så vidare (Haug, 1998, s.21). Enligt Haug kan man bli mer precis i sin 

beskrivning av ordet integrering med hjälp av andra begrepp. Med begreppen kan man ge 

integrering flera riktningar när man talar om barn med problematik och dess plats i skolan. De 

olika begreppen som ger integrering en riktning och mer precis mening är begreppen 

inkluderande och segregerande. Jag kommer nedan att behandla begreppen inkluderande 

respektive segregerande integrering och vad begreppet social rättvisa kan ha för relevans i 

diskussionen kring inkluderande- och segregerande integrering.  

Segregerande integrering 

Segregerande integrering är en skolform som borde tas upp då den kan ställas i motsats till 

inkluderande integrering. Detta är ursprungsformen av specialundervisningen i skolan (Haug, 

1998, s.22). Denna skolform är utformad på det sätt att barn med problem i sin inlärning får 

undervisning i klassrummet tillsammans med sina skolkamrater men får också undervisning 

vid sidan av klassrummet. Barnet kan då bli undervisat utanför klassrummet några timmar, bli 

undervisad i mindre grupp, få några timmars undervisning hos en specialpedagog eller få gå i 

skolans särklass eller få gå i särskola. Barnet blir alltså en del av skolan och är då integrerad i 

själva skolverksamheten men är inte alltid med sin ”ursprungsklass”. Med ursprungsklass 

menar jag i detta sammanhang den klass barnet är inskriven i och det är denna klass barnet 

alltid återvänder till. I denna skolform vill man hitta det optimala undervisningssättet för 

eleven med problematik och skolans rektor, lärare och pedagoger anser att denne elev inte kan 

få all sin undervisning i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater. De anser att det 

inte blir optimalt för elevens utveckling och inlärning. Tanken med att segregera en elev från 

klassrummet under vissa tillfällen (eller kanske under en längre period) är att eleven sedan ska 

få återgå till sin ursprungsklass för att fungera i gruppen som likvärdig med elevens andra 

klasskamrater och ska då ha, genom specialundervisning, likvärdiga kunskaper som barnets 
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klasskamrater. Man kan också säga att denna form av integrering blir mer individualiserad 

och fokuserad på den enskilda individens prestation (Haug, 1998, s. 25).  

Inkluderande integrering 

Begreppet inkluderande integrering är motsatsen till den segregerande integreringen och 

denna form av integrering har utvecklats utifrån den segregerande integreringen. Med 

inkluderande integrering syftar man på den sortens integrering där alla barn som är tillhörande 

och inskrivna i en klass får sin undervisning i samma klassrum och är inräknade i 

barngruppen oavsett barnens förutsättningar (Haug, 1998, s.23). Inget av barnen som är 

inskrivna i klassen ska lämna klassrummet för specialundervisning eller liknande. I denna 

inkluderande integrering ser man elevers olikheter som en tillgång och skolan blir likvärdig 

för alla. Med denna form av integrering vill man utifrån ett demokratiskt perspektiv ge alla 

barn rätten att känna sig likvärdiga och inte utanför och ”annorlunda” i förhållande till barnets 

klasskamrater. 

Den sociala rättvisan 

I och med dessa två begrepp nämner också Haug begreppet social rättvisa och vad det har att 

göra med inkluderande integrering och segregerande integrering. Han menar att skolan ska 

vara en plats för alla och att alla barn som går i skolan ska trivas där och känna att de är 

delaktiga i den (Haug, 1998, s. 14). Med social rättvisa menas också att alla, i ett 

välfärdssamhälle som Sverige, ska ha rätten att gå i skolan och att alla individer ska ses som 

likvärdiga. Den sociala rättvisan är något ett välfärdssamhälle alltid strävar efter. Om man ska 

sätta begreppet social rättvisa på den svenska skolan som institution så måste den innefatta att 

alla elever som går där får ett utbyte av det skolan erbjuder (Haug, 1998, s. 16). Haug menar 

att den inkluderande integreringen och den segregerande integreringen kan ses som två olika 

perspektiv på social rättvisa (Haug, 1998, s. 24). Han menar alltså att de båda integrerande 

sätten är olika former av social rättvisa. 

Intrycket jag får av Haugs beskrivning av de båda begreppen är att den inkluderande 

integreringen, enligt honom, lutar mest mot social rättvisa och är den mest positiva formen av 

undervisning gentemot barn med problematik. Med social rättvisa menar han att alla barnen är 

inräknade i gruppen och ingen blir utanför, en skola med inkluderande integrerande 

verksamhet är då en rättvis plats för barn att vistas i. Jag kan på många sätt förstå Haugs 

resonemang, ordet segregera klingar illa med social rättvisa. Att segregera är att göra skillnad 

på individer och skilja dem ifrån varandra. Att segregera barn i skolan blir på många sätt en 
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skola då man gör skillnad på elever. Dock vet jag att i den skolform som råder idag är det 

svårt att inte segregera barn med problematik. Just för att barnantalet i klasserna i dagens 

skola är stort och pedagogantalet är litet blir det svårt för dessa barn att vistas i dessa miljöer. 

Men det finns också andra frågor, gällande det här, som är väsentligta och som Haug inte alls 

belyser i sin text. Jag börjar fundera: Enligt vem är Emma inkluderad eller inte? Och vems 

föreställning ska man ta hänsyn till när det söker svar på frågan om Emma blir inkluderad 

eller segregerad? Ska man till exempel ta hänsyn till om Emma själv anser att hon är 

inkluderad eller inte? Precis det man vill undvika med inkludering, just ett utanförskap och en 

”avvikelsestämpel”, kanske genereras även i en inkluderande integrering?  Detta därför att 

eleven med problematik, oavsett integreringsform, blir behandlad och sedd som annorlunda 

av sin omgivning. Och får hon verkligen en chans att tillägna sig undervisningen?  

Kritiskt perspektiv på inkludering 

Haugs beskrivning av begreppet inkluderande integrering anser jag stämmer någorlunda bra 

överens med min historia kring Emmas inkludering i klassen. Hon blir inkluderad integrerad i 

klassen och ska få en likvärdig utbildning som de andra barnen. Men frågan är hur Emmas 

utveckling ser ut och blir i en inkluderande integrerande skolform? Och hur ska de pedagoger 

som arbetar med henne kunna ge henne den undervisning hon behöver då de ska undervisa 

barngruppen som helhet och pedagogerna och lärarna ska lägga fokus på alla elever? Inte för 

att låta allt för negativt inställd till en inkluderande integrering men jag anser att Haugs 

beskrivning av begreppet låter minst sagt glorifierat i jämförelse med vad jag har upplevt i 

verkligheten. Utifrån mitt självupplevda dilemma är verkligheten som vi möter i skolan en 

annan än den verklighet Haug beskriver och vill ha som grund i verksamheten i skolan. Jag 

ser en svårighet i att inkludera ett barn med problematik i verksamheten eftersom jag, under 

dessa två situationer i berättelsen, har svårigheter med att lägga fokus på både barngruppen 

och barnet med problematik. Min upplevelse av Emmas integrerande inkludering i klassen är 

inte lika enkel som Haug beskriver. Som sagt, Emma får en likvärdig utbildning men får hon 

ut något av den och utvecklas hon genom den? Om inte, kan man ens prata om en likvärdig 

utbildning? Detta är viktiga frågor att ställa sig. Utifrån mina dilemman sett får hon inte ut 

lika mycket av skolundervisningen som hennes klasskamrater. Detta anser jag på grund av att 

när inte Christer är med och ingen av närvarande lärare och pedagoger kan lägga all fokus på 

henne segregerar hon sig själv från gruppen och undervisningen. Kanske för att det blir för 

övermäktigt för henne att ta in det lektionerna erbjuder och att bearbeta informationen?  
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Jag tror även att Emmas omgivnings syn på henne blir påverkad av att hon har en resurs som 

ständigt är i hennes närvaro under skoltiden. Hon kanske blir sedd som ”hon med resurs” och 

omgivningen märker nog tydligt att hon inte beter sig enligt och efter normen. Denna situation 

placerar Emma i en situation och en kontext som hon själv inte kan påverka men som gör 

henne till den ”avvikande” i klassen. Att Emma har en resurs är ett tecken på att skolan gör 

skillnad på barnen som går där då vissa barn har resurs och andra inte. Varför jag tar upp just 

detta är för att utifrån sett kanske Emma ses som inkluderad i klassen men blir samtidigt 

stämplad som en avvikelse från normen då hon har resurs. Är detta verkligen ett inkluderande 

arbetssätt? Jag kan dra en slutsats kring frågan. Jag anser att verksamheten inte är den yttersta 

och mest korrekta definitionen (från skolans utvecklade verksamhet) av inkludering.  

I boken ”Perspektiv på specialpedagogik” dikuterar även Claes Nilholm som är professor i 

pedagogik begreppet inkludering. Han bearbetar begreppet kritiskt och diskuterar kring hur 

man kan tolka detta begrepp i förhållande till skolans verksamhet och barn i behov av särskilt 

stöd (Nilholm, 2007, s. 90). Han beskriver begreppets uppkomst och utveckling. Politiker 

ville, med begreppet inkludering, säga att skolan är en skola för alla. Han menar att begreppet 

inkludering i sig är ett politiskt begrepp och att det används i mångt och mycket för att 

beskriva vad man som politiker vill uppnå inom skolans värld. Man kan också utgå från 

begreppet, då man ser till en skolverksamhet som forskare och mäta hur en skola närmat sig 

en just inkluderande skolverksamhet. Alltså är begreppet inkludering något av ett 

”aktörsbegrepp” som används av politiker och forskare. Inkludering är vad politiker och 

utbildningsansvariga vill uppnå. Men att ringa in en sådan komplex verklighet med ett ända 

begrepp bör man ställa sig kritisk till menar Nilholm (Nilholm, 2007, s. 95). 

Jag som pedagog vill såklart att verksamheten jag skapar ska vara präglad av inkludering av 

alla sorters barn och att denna verksamhet ska fungera på ett så effektivt och bra sätt som 

möjligen går. Jag vill ha en inkluderande syn på barnen och se de saker barnen har gemensamt 

med varandra istället för att skilja dem åt och kategorisera dem utefter problematik. Men en 

inkluderande verksamhet ser jag som en svårighet i dagens skola. Det ska vara en fråga om att 

skolans verksamhet ska förändras så att verksamheten anpassas till elevers olika 

förutsättningar. Men i dagens skola blir det istället en fråga om hur man ska anpassa de elever 

som går där till skolans verksamhet. I Emmas fall har skolan hon går i löst det på det sättet att 

hon får en resurs. Detta ser jag som en nödinsats för att kunna hantera Emmas situation. 

Skolan gör ett försök till att anpassa skolformen efter Emmas behov. Jag anser att Christers 

insats som resurs är en insats för att skolan inte anpassar sig efter Emmas behov. Skolan anser 
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att Emma endast kan klara av sin skolsituation med en resurs vid sin sida och skolan ändrar 

inte verksamheten utefter hennes behov. Till exempel genom att ge henne specialundervisning 

av en lärare som är kompetent när det gäller barn med särskilda behov. Istället får hon en 

resurs, som är med henne hela tiden, men samtidigt inte är utbildad i att undervisa barn med 

särskilda behov. 

- En tolkningsfråga? 

I litteraturen ovan från Lgr 11, så ser vi att Lgr förespråkar en inkluderande integrering av alla 

barn i skolan. Men styrdokumentet säger också att undervisningen ska anpassas efter elevens 

behov. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att styrdokumentet Lgr förespråkar en 

inkluderande integrering men samtidigt säger också styrdokumentet att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs behov. Beroende på hur en skola och dess ledning och personal tolkar 

detta stycke i Lgr utvecklar de verksamheten efter skolans tolkning. Och beroende på hur 

skolan tolkar och omsätter styrdokumentet i verksamheten blir det en fråga om inkluderande 

eller segregerande skolverksamhet. Det skulle kunna vara på det viset att en skola tolkar detta 

stycke ur Lgr och utformar undervisning på ett segregerande sätt. Eftersom det faktiskt står i 

styrdokumentet att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov. Verksamheten kan då 

utformas som sådan att barnen med problematik får stödundervisning utanför klassen och 

klassrummets väggar eftersom det inte står specifikt i Lgr att verksamheten ska präglas av 

inkluderande integrering. Styrdokumentet kan också tolkas av ledning och personal som 

jobbar på en skola som att skolan ska arbeta för inkluderande integrering och att alla barn som 

är inskrivna i en klass får vara i det klassrummet och med gruppen hela tiden och att man 

utifrån detta utformar verksamheten. 

 

Av egna erfarenheter vet jag att det finns situationer som Emmas, där barnet blir inkluderat 

integrerat. Det finns även situationer där barn med problematik går i särskola eller får gå till 

en specialpedagog och få stödundervisning utanför klassrummet, en så kallad segregerad 

integrering. Utifrån detta kan man säga att barn med problematik i dagens skola blir 

behandlade väldigt olika och man kan inte sätta en inkluderande eller segregerande stämpel på 

en skolas verksamhet. Det är en blandning av dessa integreringssätt som skolan är präglad av 

idag. Det jag själv upplevt är att ju äldre barnen blir och ju högre barnen kommer upp i 

årskurserna blir det mer och mer en segregerad verksamhet för barnen med problematik och 

klyftan ökar mellan de ”normala” barnen och de ”avvikande” barnen. Antagligen på grund av 

att eleverna med problematik halkar mer och mer efter i kunskapsutvecklingen som görs ju 



 

21 
 

högre upp barnen kommer i årskurserna. Detta är någonting jag själv sett under min 

verksamhetsförlagda utbildning då jag under de första perioderna på skolan vistades i en klass 

där eleverna gick i årskurs tre. I denna klass fanns det en pojke, vi kallar honom Mohammed 

och han hade efter utredning blivit diagnostiserad med autism. Mohammed hade grava 

inlärningssvårigheter då hans problem slukade hans uppmärksamhet och hans förmåga att 

delta aktivt i undervisningen. På grund av detta vistades Mohammed stora delar av dagarna 

hos en specialpedagog som undervisade honom och andra elever med problematik i ett annat 

rum på skolan än klassrummet där de andra klasskamraterna befann sig. När Mohammed gick 

i förskoleklass, som Emma, så var han precis som hon inkluderad i undervisningen. Men i takt 

med att Mohammed blir äldre och även så hans klasskamrater steg kunskapskraven på dem. 

Barnen utan problematik klarar av detta någorlunda bra, men dessvärre klarade inte 

Mohammed av. Kunskapskraven ökade men inte i Mohammeds takt. Han fick då gå till en 

specialpedagog för att få stödundervisning och komma i kapp sina klasskamrater. Nu för tiden 

går Mohammed i årskurs fem och han har förflyttats till en så kallad särskola där han kan få 

all hjälp han behöver för att nå målen i den takt han behöver. Detta tror jag är vanligt: barn 

med speciella behov segregeras mer och mer ju äldre de blir, eftersom de inte kan hänga med 

i kunskapskraven som deras klasskamrater kan i den vanliga undervisningen. 

  

Jag tänker att undervisningen jag utförde i min berättelse inte anpassas helt och hållet till 

Emma med ett speciellt behov. Hon får precis samma lektionsinnehåll som sina kamrater som 

inte har någon problematik, dock har hon en resurs vid sin sida som vägleder henne under 

lektionstillfällena. Det som är intressant blir frågan om jag anser att jag hade kunnat utforma 

undervisningen på ett annorlunda sätt så att Emma hade fått ut lika mycket av lektionen som 

sina kamrater? Och skulle jag kunna utformat lektionen så att till och med Christer hade varit 

överflödig personal? Hade jag kunnat handskas med Emma ensam under lektionstillfällena 

jag beskrivit i min text ovan?  

 

Att Emma skulle klara av undervisningen utan sin resurs tvivlar jag tyvärr på och det har jag 

även sett prov på då mina dilemman speglar detta. Utan Emmas resurs och hans fokus på 

henne blir hennes skoldagar allt mindre meningsfulla. Att Emma får individuell vägledning 

genom undervisningen är nog ett måste för att hon ska utvecklas i sin kunskapsprocess och 

även i sin sociala kompetens. Är det detta Lgr menar med en anpassad undervisning efter 

varje barns behov, att ge varje barn en personlig hjälpresurs? Antagligen är det på detta sätt 

Lgr ofta tolkas då jag vet att det är just denna form av resurser skolan bidrar med till barn med 
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problematik, barnen får en så kallad resurs som följer dem under dagen och i princip blir en 

individuell lärare för barnet. Christers jobb under dagarna går ut på att vara vid hennes sida 

under lektionerna och att hjälpa henne med de teoretiska kunskaperna barnen ska ta in under 

lektionstid med hjälp av till exempel lärarens undervisning och böcker. Han uppmuntarar 

henne också till att leka med andra barn och försöker få in henne i leken så gott det går. 

Emma vet att hon alltid kan vända sig till Christer men kan detta inte vara en hämning för 

Emmas del? Kan det ha varit så att händelsen i min berättelse när Christer var sjuk och Emma 

gick ifrån lektionen berodde på att Christer inte fanns där och att hon inte hade sin dagliga 

trygghet på plats? Jag funderar kring om Christers ständiga närvaro kan vara hämmande för 

Emma i hennes egen utveckling då hon hela tiden vet att hon har Christer att vända sig till i 

situationer hon känner att hon inte klarar av. Kan denna relation, resurs och elev emellan, göra 

eleven osjälvständig? Eller kan det också vara så att Emmas resurs gör det möjligt för henne 

att överhuvudtaget fungera i klassrumssituation? Kan det vara så att min slutsats kring Emma 

och hennes resursrelation är en aning förhastad? Frågan man egentligen bör ställa sig, eller 

kanske snarare till Emma, är hur hon upplever sin vardagssituation i klassrummet? Det jag 

upplever i Emma och Christers relation är att den bygger på en tillit som i sin tur ger Emma 

en trygghet och kanske bara i och med detta är Christers roll för Emma ovärderlig i hennes 

skolmiljö. I och med detta fyller kanske Christer sin funktion som resurs och trygghet för 

henne så att hon ska kunna ta del av skolans verksamhet på ett så givande sätt som möjligt. 

 

Jag måste i min roll som pedagog och medmänniska alltid se till barnets bästa och jag kanske 

aldrig kan få svar på hur Emma upplever sin situation. Men frågorna är alltid i vilket fall 

viktiga att belysa och ställa sig själv och sin omgivning i arbete med andra människor och 

diskutera kring de komplexa situationer som uppstår. Detta för att utveckla verksamheten till 

dess bästa möjliga potential. 

 

En specialpedagogs syn på inkludering och segregering 

Emma befinner sig i en inkluderande situation i klassen men som jag nämnt tidigare har jag 

även stött på andra barn som har blivit segregerade integrerade på samma skola. Skolan jag 

har utfört min VFU på har specialpedagoger och även en särklass där elever med problematik 

får gå. Under en av mina tidigare praktikperioder på skolan fick jag möta en av fyra 

specialpedagoger på skolan. Jag hade uppdraget att intervjua henne och få mer kunskap om 

hur yrket som specialpedagog på skolan fungerar i praktiken och hur hon arbetade med barn 
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med problematik. Hon förklarade för mig att barn med inlärningssvårigheter fick komma till 

henne individuellt eller i grupp under några timmar i veckan för att ha undervisning vid sidan 

av klassrumsundervisningen. Dessa undervisningstimmar med specialpedagogen fick barnen 

ha för att de skulle komma ikapp de andra barnen i klassen och uppnå kunskapskraven. Jag 

satt och pratade med henne i cirka en timme och vi diskuterad fram och tillbaks om detta var 

det ultimata sättet att undervisa barn med problematik. Vi diskuterade kring den segregerande 

undervisningen hon utförde och jag frågade henne om hon ansåg att den undervisningen var 

ett bra tillvägagångssätt eller inte. Jag frågade även om hon trodde att barnen med 

problematik som går till henne känner sig segregerade och utpekade som avvikande. Detta 

frågade jag eftersom det är den bilden jag har fått genom att läsa Haugs teorier rörande 

segregerande integrering och att det är negativt för barnet. Haug menar att segregering är 

negativt för barnet då segregeringen innebär en motpol mot den sociala rättvisan han 

beskriver. När jag frågade detta sa hon något som har fastnat i mitt minne och jag minns det 

tydligt än idag. Hon sa: ”De barn som börjar gå hos mig tycker att det är skönt att komma 

ifrån klassrummet för barnen känner sig redan utpekade och utanför i klassrummet. Barnen 

med problematik är mycket väl medvetna om att de avviker från normen i klassrummet.” 

Hon fortsatte att berätta om hur hon ser på detta med inkludering och segregering och menade 

att hos henne får barnen ha sin problematik ifred och får känna att de är bra som de är och 

klarar av den undervisning som sker hos henne. Hon tog även upp hur klassrumssituationen 

ser ut idag och hur svårt det är för barn med problematik att fungera i en sådan miljö. Hon 

menade att det är närmast omöjligt för ett barn med problematik att ta in den undervisning 

som lärs ut i ett klassrum där det är närmare trettio elever med oftast bara en lärare. Hon sa att 

eftersom klassrumssituationen ser ut som den gör idag så finns det egentligen ingen annan 

lösning än att segregera de barn med problematik om de över huvud taget ska lära sig 

någonting.  

Specialpedagogen pekar på att det Haug tycker att en skola ska sträva efter, en inkluderande 

integrering, kan medföra risker. Detta säger hon eftersom hon själv har sett att barn med 

problematik inte behöver bli segregerade för att bli utpekade. De blir redan utpekade i klassen 

som en avvikelse. Det blir också svårt för dessa barn att uppnå de kunskapskrav som ställs på 

dem i en ”vanlig” klassrumsituation. Och att även komma till henne och få sin undervisning i 

en mindre grupp kan vara skönt för då får barnet med problematik ha sin problematik ifred. 

Att även vistas i en mindre grupp än den som finns i klassrummet kan också medföra en större 

koncentrationsförmåga hos dessa elever. Detta eftersom barn med viss problematik kan ha 
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svårt att fokusera på en uppgift då det händer så mycket kring dem i en vanlig 

klassrumssituation. 

Barn med koncentrationssvårigheter 

Även Björn Kadesjö problematiserar hur barngruppens storlek ser ut idag kontra barn med 

problematik och deras inlärningssvårigheter i sin bok Barn med koncentrationssvårigheter. 

Han beskriver att situationen idag både i skolan och på fritidshemmen kan vara en stor 

påfrestning för många barn, speciellt de barn med problematik då det är så stora barngrupper 

(Kadesjö, 2007, s. 61). De stora barngrupperna gör att barnen under många tillfällen under 

skoldagen, speciellt under fritidshemstiden, saknar tydlig struktur i aktiviteterna. Detta beror 

på att det är så många barn i barngrupperna i skolan och ett mindre pedagogantal vilket gör att 

många barn sätts i situationer där de måste skapa egna sysselsättningar och detta kan vara 

mycket problematiskt för en del barn. Även detta händer under skoldagen då det är en klass 

med bara en lärare; det är en fysisk omöjlighet att lägga fokus på en hel klass samtidigt. Och 

detta sätter barnen med problematik i ett svårt läge då de inte alltid får den hjälp under 

skoldagen som de behöver. Kadesjö menar också att de påfrestningar som barnen i dagens 

skola utsätts för inte bara ger barnen med problematik svårigheter utan skapar problem för 

alla barn i skolan. Kadesjö säger också att det läggs ett ansvar hos oss som verkar inom skolan 

att reflektera över vår utformning av undervisning och aktivitet för att på bästa möjliga vis 

möta alla barn. Den nya generationens pedagogik knyter inte barnet till klassrummet och 

bänken utan barnet ska kunna arbeta under olika omständigheter och nya konstellationer 

(Kadesjö, 2007, s.62). Han menar att det pedagogiska arbete som görs idag i skolan är att 

stödja barn i deras egen vilja att lära sig och leta svar. Även detta kan göra det mycket svårare 

för ett barn med problematik att utveckla sin egen kunskap. Barn med problematik behöver 

stöd, struktur och riktlinjer. 

När Haug beskriver inkluderande integrering och menar att denna integreringsform lutar mest 

mot social rättvisa så uttrycker han ett etiskt förhållningssätt. Han anser att det mest socialt 

rättvisa vore att skolan ska utforma sin verksamhet efter den inkluderande integreringen. Men 

samtidigt, enligt mig, kan en inkluderande verksamhet bli ett utpekande av de barn som har 

problematik då de andra barnen märker att det görs skillnad av de vuxna på barn och barn. 

Detta eftersom barnet med problematik blir särbehandlat. De ”normala” barnen hade även 

själva märkt att Emma är speciell då hon inte beter sig enligt normen i klassrummet. Det Haug 

anser är social rättvisa kan också då komma att bli en fråga om social orättvisa. Detta 

eftersom det finns risker med en inkluderande verksamhet.  
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När jag nu studerat och reflekterat över hur man kan se på inkluderande och segregerande 

integrering och hur begreppen förhåller sig till frågan om social rättvisa börjar jag fundera 

kring hur olika etiska perspektiv kan hjälpa mig att se på detta. Frågan om social rättvisa är på 

många sätt en etisk fråga. 

Ur ett etiskt perspektiv 

I skolans värld uppstår det hela tiden frågor som egentligen handlar om etik, till exempel hur 

man ska tolka skolans värdegrunder och styrdokumenten men också hur man ska handla som 

enskild pedagog i olika situationer. Därför ska jag nu försöka belysa mitt dilemma utifrån 

några viktiga etiska perspektiv. 

Etik kommer från det grekiska ordet ēthiko´s. Aristoteles var den första som gjorde en 

systematisk utläggning av begreppet etik. Han beskriver hur etiken är människans signum, 

detta för att vi människor styrs av att utveckla lycka och lust i våra liv. Och för att vi ska nå 

lyckan måste vi handla rätt och riktigt i meningsfullt samspel mellan människor. (Paulin, 

Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 25). 

Mitt dilemma öppnar upp för komplexa etiska frågor som dels handlar om hur man ska 

implementera styrdokument, det vill säga om man ska låta verksamheten styras av en 

inkluderande integrering eller inte. Men det öppnar också etiska frågor som rör hur jag som 

enskild pedagog ska förhålla mig i den konkreta klassrumssituationen, när det finns ett barn 

med problematik i klassen. 

Vilka etiska värden och perspektiv kan jag använda för att se på detta dilemma? Genom att se 

på mitt dilemma ur olika etiska perspektiv vill jag försöka fördjupa min förståelse för 

problemet och kanske se på det med nya ögon. I boken ”Etik i professionellt lärarskap” 

beskriver författarna hur man på olika sätt kan närma sig dilemman som uppstår i skolans 

värld. De menar att det är en vardaglig företeelse att fundera kring om jag handlar rätt och 

riktigt i olika situationer. Att orientera sig etiskt varje dag är en del av att vara människa 

(Paulin, Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 23).  

Situationerna i sig blir unika då olika barn, pedagoger och lärare är inblandade och det finns 

otaliga sätt att bemöta de situationer som uppstår i praktiken. Därför ska jag nu diskutera olika 

etiska tanketraditioner och utifrån dem se på mitt dilemma. Dessa etiska tanketraditioner kan 

se mycket olika ut och moralfilosoferna bakom de etiska tankarna kan ha mycket skilda 

åsikter i hur man handlar etiskt i de dilemman man ställs inför. 
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Kants pliktetik 

Filosofen Immanuel Kant hade tankar och föreställningar om hur en människa kan handla 

gott. Hans moralfilosofi säger att en människa aldrig kan vara riktigt säker på vad en handling 

kommer leda till, och om den gör gott spelar inte dina erfarenheter någon roll då du ställs i en 

handlingssituation och ska handla (Paulin, Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 

31). Det enda en människa kan förhålla sig till är en inre lag som finns inom människan själv 

och denna lag kallas den goda viljan. Om en människa har den goda viljan som grund för en 

handling så spelar det ingen roll hur handlingens konsetvenser blir, det enda som räknas är att 

människan som utförde handlingen menade gott från början. Och det är här plikten blir synlig. 

Ett citat från boken Etik i professionellt lärarskap som är taget från Kants texter lyder: 

En handling av plikt har sitt moraliska värde inte i den avsikt som kan uppnås 

genom den, utan i den maxim enligt vilken man beslutar sig för den (Kant, 1997, 

s.46; Paulin, Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 32). 

När man handlar efter den goda viljan (plikten) ser man alltså inte till handlingens 

konsekvenser. Man handlar efter sin, som Kant kallar det, maxim som är en klokhetsregel 

som även blir en ”gyllene regel”. Enligt Kant ska du också ha i åtanke när du handlar i en 

situation om du skulle anse denna handling som en allmän lag (Paulin, Grønlien Zetterqvist, 

Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 32). Om du skulle kunna se din handling som en allmän lag 

handlar du pliktenligt och enligt din klokhetsregel. Kants syn på människan är väsentlig att 

titta på då han menar att varje människa är ett ändamål i sig. Han menar med detta kopplat till 

pliktetiken att när man handlar ska man ha i åtanke att varje människa är ett ändamål i sig och 

att människans självändamål och egna värde alltid ska säkras. Detta innebär att Kant ser på 

människor som mål i sig själva och att man handlar utifrån detta. I Kants pliktetik likställs 

därför människor eftersom alla människor ska bli behandlade som ändamål i sig och när man 

som medmänniska handlar ska man utgå ifrån det (Paulin, Grønlien Zetterqvist, Irisdotter 

Aldenmyr, 2009, s. 34). 

Mitt dilemma ur ett pliktetiskt perspektiv 

Om jag ser till min berättelse och försöker applicera den pliktetik och människosyn Kant 

beskriver på berättelsen kan man se på klassrumssituationen på ett annat sätt än vad jag gjort 

tidigare. Om jag hade handlat efter tanken att varje människa är ett ändamål i sig hade jag 

utformat en undervisning som var individuell för varje barn i klassen. Jag kanske då inte hade 

gjort en sådan stor sak av att Emma hade problematik utan hade mer sett henne som en 
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individ i sig och att hon har ett eget självändamål. Skulle Kant mena att jag handlade gott i 

situationen med Emma då hon försvann från klassrummet? Jag känner när jag tänker tillbaks 

på situationen med Emma att jag handlade efter god vilja. Jag ville inte att något ont skulle 

hända henne då hon inte var under min uppsyn så jag blev rädd i situationen och sprang iväg 

för att leta efter henne. Jag ansåg i den stunden att det var det rätta att göra och jag handlade 

av god vilja. Man skulle kunna säga att jag där och då hade en klokhetsregel som sa till mig 

att jag måste handla snabbt så att det inte händer Emma något och i den klokhetsregeln ligger 

den goda viljan. Jag såg heller inte till konsekvenserna som skulle kunna uppkommit av mitt 

handlande. 

För att återspegla till tidigare använda litteratur kommer jag att tänka på Haug och hans 

diskussion kring inkluderande integrering. Att ha ett inkluderande integrerat förhållningssätt 

när man som pedagog utvecklar en verksamhet speglas även detta i pliktetiken. Detta 

eftersom det inkluderande integrerande arbetssättet också vill se till individen och utgå från 

det när man formar verksamheten. På många sätt skulle man kanske kunna säga att Haug 

utgått ifrån tanken om en god vilja, men samtidigt kanske man också i högre grad måste ta 

hänsyn till konsekvenserna av sina handlingar, och hur verkligheten för barnen med 

problematik faktiskt blir i skolan, och det är inte självklart att den inkluderande integreringen 

blir optimal i sina konsekvenser för dem. De halkar efter i undervisningen, och känner sig 

kanske avvikande i förhållande till resten av klassen, även om det var just detta man ville 

undvika med den inkluderande integreringen. 

Jag skulle också vilja påpeka att Lgr:s tanke kring att se varje individ och utgå ifrån varje 

individs förutsättningar även kan ses utifrån Kants pliktetik. Både Lgr och Kant anser att man 

som människa ska se varje individ som självändamål. Så om jag nu ska se på alla individer 

som självändamål under klassrumssituationen och under hela skoldagen, hur hade jag då sett 

Emma och arbetat med henne och barngruppen? Och hur hade jag utformat verksamheten på 

bästa sätt för att kunna följa denna tanke om att varje individ är ett ändamål i sig självt? Som 

jag beskrev tidigare skulle jag då kanske ha utformat en undervisning och en verksamhet som 

är väldigt individanpassad. Detta eftersom jag ska se varje individ som självändamål och utgå 

ifrån individens behov. Eftersom jag ska handla efter detta tankesätt ska jag då fråga eleven 

själv hur denne vill lära sig och utforma undervisningen på? Kanske skulle detta krävas för att 

helt och hållet se till ett barns självändamål, men går det verkligen att utforma en 

undervisning utefter detta? Jag tänker att detta skulle bli ett orealistiskt tankesätt att ha som 

grund då man utformar en undervisning eller verksamhet. Detta för att det då skulle vara en 
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grupp barn med hundratals önskningar om hur undervisningen skulle utformas. Det finns 

tyvärr inte en möjlighet att en pedagog skulle kunna tillgodose alla dessa önskningar. Men jag 

måste säga att Lgr och Kant formar en fin tanke att bära med sig som pedagog, att just alltid 

se alla barnen i skolan som ett självändamål. Att alltid handla utefter min egen goda vilja är 

också något jag skulle kunna tänka mig att hela tiden försöka eftersträva, men att inte alls se 

till konsekvenserna i mina handlingar är för mig något jag inte skulle kunna eftersträva. En 

annan filosof, vars hela etik bygger kring att hela tiden se till konsekvenserna i sitt eget 

handlande är Mill och hans nyttoetik som även kan kallas utilitarismen. Därför kommer jag nu 

att beskriva även hans etiska tänkande kring hur en människa på bästa sätt handlar gott och 

för att Mills nyttoetik i princip är motsatsen till Kants pliktetik.  

Mills utilitarism 

John Stuart Mill och hans far James Mill är två av förespråkarna till nyttoetiken som även är 

kallad för utilitarismen. Kants pliktetik ställs i kontrast till Mills nyttoetik i den meningen att i 

nyttoetiken så ska man alltid se till konsekvenserna av en handling. Medan pliktetiken säger 

raka motsatsen, att du aldrig kan se till konsekvenserna för att du omöjligt kan veta hur 

verkligheten ter sig fullt ut. Nyttoetiken säger att det är väldigt enkelt att se om en handling är 

god då du tittar på konsekvenserna en handling har fått. Är konsekvenserna goda av en 

handling var handlingen god. Med detta menar Mill att människan innan handlingen tar form, 

kan ha kunskaper om vad handlingen får för konsekvenser (Paulin, Grønlien Zetterqvist, 

Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 35f). 

Vi kan kalkylera rimliga resultat av handlingen och utifrån dessa kalkyler, 

förutsäga vissa positiva eller negativa konsekvenser (Paulin, Grønlien 

Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 36).  

Men hur kan man då bedöma vilket handlingsalternativ som gynnar den godaste 

konsekvensen? Nyttoetikens svar på detta är att man ska handla efter vilket handlingssätt som 

bringar största möjliga lycka för det största antalet människor. Man kan också uttrycka det 

som att man ska handla utefter vad man anser gör mest nytta i situationen. Denna nyttoetik är 

grundad på hedonism, alltså grundad på teorin om att människan strävar efter maximerad 

lycka. Men att man i utilitarismen ser inte bara till sig själv utan omfånget av människor man 

befinner sig kring i en situation (Henriksen & Vetlesen, 2001).  
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Mitt dilemma ur ett nyttoetiskt perspektiv 

När jag nu ska applicera nyttoetiken på min berättelse ska jag hela tiden ha i åtanke att jag ska 

utgå ifrån den utilitaristiska tanketraditionen som säger att jag ska handla utefter den handling 

som ger största möjliga lycka. Jag måste även i detta fall se till barngruppen som helhet 

eftersom tanken är att det ska bli största möjliga lycka för flest personer enligt nyttoetiken. I 

den första händelsen i mitt dilemma då Emma försvinner från klassrummet och jag letar efter 

henne och lämnar resten av klassen i klassrummet går det ganska fort att dra slutsatsen att jag 

inte följde nyttoetiken. Detta eftersom jag bara ser till en persons lycka då jag letar efter 

Emma och sedan hittar henne. Konsekvensen av mitt handlande var att jag hittade Emma 

vilket är en förhållandevis positiv konsekvens, men samtidigt tog jag inte hänsyn till alla 

inblandade parter. Men om man går djupare i situationen då jag springer iväg för att leta efter 

Emma, kan denna handling ge en positiv konsekvens då jag finner henne och tar tillbaks 

henne till klassrummet. Detta kan ha konsekvensen att flera av barnen blir lyckliga då hon 

kommer tillbaks och ingenting har hänt henne. Även hennes föräldrar och andra människor 

som står henne nära blir glada när inget ont händer henne. Och i min handling förhindrar jag 

att inget ont händer henne för att jag hittar henne i tid, konsekvenserna av detta kan vara mer 

positiva än om jag hade strunta i att leta efter Emma. Men som sagt gruppen som helhet får 

under den stunden jag är borta mindre ut av sin undervisning då de inte kunde fråga mig om 

hjälp eller få uppmuntran av mig. 

I den andra situationen i mitt dilemma läser jag högt för alla barn i klassen och jag väljer att 

fortsätta göra det och lägga fokus på dem även fast Emma segregerar sig själv från klassen 

och mig. Utifrån denna situation sett handlade jag efter nyttoetiken då jag ansåg att mest lycka 

låg i handlingen att fortsätta läsa för barngruppen och låta Emma vara. Konsekvensen av detta 

är att hela klassen får lyssna till min högläsning som gruppen tycker är rogivande, medan 

Emma inte tyckte de. Då handlade jag efter flest antal lyckliga barn i gruppen. Jag försökte 

heller inte få tillbaks Emma till barngruppen och högläsningen då jag av tidigare erfarenheter 

hade föraningar om vad konsekvensen av det skulle bli, att Emma skulle bli arg.  

Lgr är baserad mera på Kants pliktetik, än den nyttoetik Mill beskriver. Lgr säger att vi som 

pedagoger ska se till varje individs behov och utveckling och forma vår verksamhet utefter 

det. Men nyttoetiken säger något annat, den säger att för att handla gott ska vi se till 

helhetsperspektivet och se till klassens behov istället för varje enskild individ. Enligt 

skollagen måste vi som verkar inom skolan följa styrdokumentet, därför kan man inte som 

pedagog handla efter nyttoetiken helt och hållet. Däremot skulle jag kunna applicera tanken 
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från nyttoetiken om att titta på handlingens konsekvenser när jag som pedagog handlar. Så 

vissa aspekter av utilitarismen skulle kunna användas i arbetet som pedagog. I vissa fall kan 

jag inte handla gott om jag inte av erfarenhet vet om min handling är bra för barngruppen eller 

inte och förutser vad handlingen kommer att ha för konsekvenser. 

Både Kants pliktetik och Mills nyttoetik har positiva såväl som negativa aspekter. Men 

kanske finns det ett sätt att förena dessa två etiker för att hitta det ultimata sättet att handla 

gott på? Aristoteles talar om dygd (duglighet) och hur man hittar en balans när man handlar i 

unika situationer och hur man kan hitta en medelväg mellan extremer, och den tanken ska jag 

undersöka nu.  

Aristoteles dygd 

Det finns ett begrepp i Aristoteles etik där han talar om dygder och hur dessa hjälper 

människan att nå det goda i livet (Paulin, Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 

26). En dygd är enligt NE ett ”beundransvärt eller moraliskt gott” karaktärsdrag hos en 

människa (Nationalencyklopedin, 2012). Dygden utvecklas av ständiga erfarenheter i hur du 

som människa ska handla rätt. Utifrån en viss situation kan du avgöra om din handling är rätt 

eller fel grundat på dina känslor kring den handling du utfört. Aristoteles använder också 

uttrycket ”den gyllene medelvägen” för att ytterligare beskriva dygdens mening (Paulin, 

Grønlien Zetterqvist, Irisdotter Aldenmyr, 2009, s. 27). Han menar att med hjälp av den dygd 

du besitter går du den gyllene medelvägen. För att veta att du går den gyllene medelvägen i 

situationer som uppstår i ditt liv måste det finnas så kallade laster i kontrast till den gyllene 

medelvägen. Vi kan tala om dygden vishet, och dess ytterligheter i kontrast till vishet blir då 

ovis och överintelligent. De båda kontrasterna kan i en situation där du ska handla göra så att 

ditt handlande slår över helt eller att du inte kan handskas med situationen alls. Den gyllene 

medelvägen är då dygdens väg och leder människan till ett gott liv. Den gyllene medelvägen 

är att hitta balansen mellan två ytterligheter. 

Man skulle kunna applicera även Aristoteles filosofi om dygd på mitt dilemma och koppla 

samman de två tidigare etikerna jag diskuterat. Vi skulle kunna likna pliktetiken och 

nyttoetiken vid två ytterligheter som Aristoteles talar om. Medan dygden, ”den gyllene 

medelvägen” är en form som hjälper oss att hitta en balans mellan att handla efter nyttoetikens 

tankar och pliktetikens tankar. Den pliktetiska synen på att handla gott är att handla efter den 

goda viljan och inte ta hänsyn till konsekvenserna. Detta pliktetiska synsätt är att följa både 

Lgr och Haugs råd när det gäller att se varje individ och forma en verksamhet som man 
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utformar efter en god vilja, en god vilja att se varje individ som ett självändamål. Dock ser 

inte denna etik till de konsekvenser handlande får. Att bara handla efter en god vilja kan inte 

appliceras på dagens skola. Just för att det är ett stort antal elever med ett mindre antal 

pedagoger, så blir det en fysisk omöjlighet att kunna se varje individ och forma en verksamhet 

utifrån vart och ett av barnen. Det finns helt enkelt inte resurser till att handla utefter 

pliktetiken i dagens skola. 

Den utlitaristiska nyttoetikens tankar går inte heller den att applicera på skolan idag. Eftersom 

vi som verkar i skolan måste följa styrdokumentet Lgr som säger att vi måste se varje individ 

och att vi inte bara kan handla efter vad vi tror kommer att bli konsekvenserna och vilken 

handling som gör de flesta lyckliga.   

I skolan, som pedagoger måste vi se till individen på en individuell nivå. Men vi måste även 

se till konsekvenserna av en pedagogs handlingar. Inget kan utesluta det andra. Att göra ett 

försök att hitta denna dygd, denna medelväg mellan två extremer kan göra det lättare att 

handskas med situationer vi ställs. Men hur finner jag en sådan gyllene medelväg, kan 

Aristoteles hjälpa mig med det?  

Fronesis, den praktiska klokheten 

Enligt Aristoteles kan man finna denna hjälp till en medelväg genom vad han kallar för 

fronesis. Fronesis betyder den praktiska klokheten, denna praktiska klokhet behöver vi 

människor som hjälp att vägleda oss själva till den gyllene medelvägen (Nilsson, 2009, s. 39). 

Christian Nilsson, som är forskare vid ”Center för praktisk kunskap” på Södertörns högskola, 

poängterar att fronesis är den praktiska kunskapens högsta form hos Aristoteles, och att det är 

en form av kunskap som hjälper oss att se hur vi ska handla i unika situationer. Nilsson 

skriver att fronesis endast kan existera i en konkret handlingssituation som till exempel i 

förhållande till ett dilemma. Just därför är denna praktiska klokhet bra att ha i möte med andra 

människor då det uppstår specifika situationer hela tiden. Fronesis säger inte till oss att vi ska 

handla i den konkreta situationen, den säger hur vi ska handla i den konkreta situationen. Han 

talar också om att vi inte kan separera de etiska dygderna och fronesis åt. Detta eftersom att 

dygderna inte existerar utan fronesis, dess funktion definieras i förhållande till de etiska 

dygderna (Nilsson, 2009, s. 39). 

För att nå den gyllene medelvägen enligt Aristoteles ska jag alltså använda mig av den högsta 

formen av praktisk kunskap, nämligen fronesis. Och eftersom fronesis bara kan framträda i 

den specifika situationen så kan jag kanske tolka det som att jag måste i situationen jag ställs 
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inför handla klokt. Och att handla klokt i den situationen tolkar jag som att jag då dels 

använder mig av min praktiska kunskap, den som jag besitter genom erfarenheter jag har fått 

genom mitt arbete, men också måste reflektera över den (använda fronesis). 

Mitt dilemma ur ett ”praktisk klokhet” perspektiv 

Så hur kan jag då ta hjälp av Aristoteles resonemang kring fronesis och den gyllene 

medelvägen, kan den leda mig i mitt dilemma? Som jag nämnt tidigare så har både pliktetiken 

och nyttoetiken positiva aspekter som tål att reflektera kring och kanske använda i praktiken. 

Jag skulle då med hjälp av Aristoteles tankar kring fronesis finna en balans och en medelväg 

mellan pliktetiken och nyttoetiken och använda de delar ur etikerna som passar bäst att 

applicera på situationen just där och då. Jag skulle i den första situationen som uppstår kring 

Emma kunna använda mig lite av båda etikerna. Jag har en plikt som pedagog att hämta 

tillbaks Emma till klassrummet (pliktetiskt handlande). Detta gör jag av min goda vilja och 

för att jag dels inte vill att Emma ska hamna i fara och dels för att jag vill att Emma också ska 

få undervisningen jag erbjuder henne för jag anser att det är viktigt för henne. Men jag skulle 

också kunna använda mig av nyttoetiska tankar i denna situation. Mitt handlande när jag väl 

kommer tillbaks med Emma till klassrummet och bara är med henne är inte nyttoetiskt 

handlande eftersom jag inte ser till resten av klassen. I denna situation skulle jag kunna ha 

tänkt nyttoetiskt och då försöka att istället för att bara finnas där för Emma finnas där för hela 

klassen och utveckla alla barns kunskap. Då hade jag hittat en balans i att använda mig av 

pliktetiken och nyttoetiken på ett praktiskt klokt sätt (fronesis). 

I den andra situationen som uppstår kring Emma under högläsningen skulle jag också kunna 

finna en medelväg i mitt handlande. Pliktetiskt skulle jag kanske ha låtit Emma få rita, 

eftersom jag ur ett pliktetiskt perspektiv ser på Emma som ett ändamål i sig. I denna situation 

kanske det just var bäst för henne att gå undan och rita. Då handlar jag främst nyttoetiskt 

eftersom jag ser till störst antal lyckliga elever och jag vill att eleverna ska få ut så mycket 

som möjligt av min högläsning. Men jag märker även en viss otillfredsställelse hos en flicka i 

barngruppen som också vill rita. Kanske fler barn än just denna flicka ville rita. Så för att 

barnen inte ska känna sig orättvist behandlade kanske jag skulle ha planerat min högläsning så 

att alla barnen hade fått möjlighet till att rita. Då hade jag sett både pliktetiskt och nyttoetiskt 

på klassrumssituationen och handlat på ett praktiskt klokt sätt (fronesis). 

I min diskussion och reflektion kring begreppen inkluderande integrering och segregerande 

integrering ser jag att ingen av dessa integreringsformer behöver dömas ut. Kanske de båda 
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integreringsformerna behövs i dagens skola. Med hjälp av Aristoteles tankar kring 

medelvägen kanske jag kan komma fram till hur jag kan använda mig av de olika 

integreringsformerna på ett balanserat sätt och finna en social rättvisa för barn med 

problematik.  

Det bästa sättet att finna social rättvisa för varje unik situation kring barn med problematik 

kan vara att helt enkelt fråga barnen själva hur de vill bli integrerade. Om vissa barn med 

problematik vill bli segregerade i olika situationer för att de vill få extra stöd i sin 

undervisning eller ”vara ifred” med sin problematik så ska de barnen som vill detta få det. 

Och om vissa barn med problematik istället vill bli inkluderat i en klass och vara en del av en 

barngrupp så ska även dessa barn få det. Jag som pedagog ska då göra allt jag kan för att 

lyssna till barnets önskan om hur denne vill bli integrerad och forma verksamheten därefter. 

För mig är detta social rättvisa och även den gyllene medelväg Aristoteles talar om, att fråga 

barnet själv hur denne vill bli socialt rättvist behandlad. Då utgår jag ifrån varje unik situation 

kring barn med problematik och använder mig då i situationen av fronesis, min praktiska 

klokhet. 
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Slutord 

Jag har i denna text undersökt begreppen inkluderande integrering och segregerande 

integrering. Den inkluderande integreringen är en god tanke i sig. Med denna 

integreringsform vill man att alla barn oavsett problematik ska få gå i en klass där de känner 

sig som en del av gruppen. Undervisningen i klassrummet ska då även anpassas till eleven 

med problematik eftersom eleven i denna integreringsform inte ska uteslutats ur barngruppen 

för att gå till specialpedagog och få extra stöd i undervisningen.  

Vad jag har sett i min undersökning är att detta integreringssätt inte riktigt går att applicera på 

verkligheten i dagens skola. När man inkluderar en elev med problematik kan detta barn halka 

efter i undervisningen och få svårt att nå kunskapskraven som ställs på alla barn inom en 

årskurs. Eleven kan också bli sedd som avvikende och konstig då skolan slänger in, en vad jag 

anser, nödlösning på det problem som uppstår då man inkluderar ett barn med problematik. 

Nämligen en resurs till barnet. De andra barnen ser att detta barn med problematik får extra 

stöd av resursen och detta kan resultera i att barngruppens syn på det ”avvikande” barnet blir 

förstärkt och barnet kanske blir sedd som ännu mer avvikande än tidigare. 

Den segregerande integreringsformen anser Haug är socialt orättvis mot barn med 

problematik då man utesluter dem ur klassrummet och barngruppen. Även i denna 

integreringsform finns det risk för att barnet blir sedd som avvikande av omgivningen då 

denna blir segregerad. Men det jag har kommit fram till är att denna integreringsform också 

gör det möjligt för barn med problematik att ”vara ifred” med sin problematik och få 

undervisning i sin egen takt hos specialpedagogen eller i särskola.  

Jag har även i denna text sett på mitt dilemma ur olika etiska perspektiv. Jag såg på dilemmat 

ur ett pliktetiskt perspektiv och ett nyttoetiskt perspektiv. Utifrån dessa etiker såg jag hur jag 

skulle kunnat handla etiskt i situationerna som uppstod kring Emma och klassen. Jag använde 

mig också av Aristoteles dygdetik. Med det dygdetiska perspektivet på mitt dilemma gjorde 

jag ett försök att hitta en medelväg att handla utifrån min praktiska klokhet (fronesis) i mitt 

dilemma. Dessa etiska perspektiv fördjupade min fråga och jag kunde från dessa se på mitt 

handlande i dilemmat med andra ögon. Det gav mig också en förståelse för hur jag skulle 

kunnat handla annorlunda i de situationer som uppstod. Perspektiven kan även hjälpa mig i 

min framtida roll som fritidspedagog då jag nu vet hur jag kan handla etiskt i liknande 

situationer. 
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Klassrumssituationen idag består av många elever med olika behov och ett litet pedagogantal 

och detta är inte ultimat för att skolan ska bli en socialt rättvis plats. Jag skulle vilja uttrycka 

det som att styrdokumenten inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Lgr säger att vi 

som verkar i skolan ska se till varje enskild individ och utgå ifrån individens förutsättningar 

när verksamheten utformas. Men detta blir svårt för oss som verkar inom skolan eftersom 

barngrupperna är mycket stora och innefattar många individer med just olika förutsättningar 

och behov. Då barn med speciella behov är inkluderade i undervisningen blir det ännu svårare 

att följa Lgr. Just eftersom dessa barn behöver ytterligare extra stöd i undervisningen och 

måste då få mer fokus av pedagoger och lärare än de andra barnen.  

Det jobb jag anser att jag kan göra som pedagog är att se varje barn och utgå ifrån deras behov 

så gott det går. Att jag försöker att hitta balansen i att lägga fokus på barnen och hjälpa dem i 

deras utveckling till att bli självständiga individer. När det gäller barn med problematik så tror 

jag inte att man ska vara snabb i att döma varken den inkluderande integreringen eller den 

segregerande integreringen. Jag tror att när man möter barn med problematik får man utgå 

ifrån varje unik situation och försöka forma dennes skolgång utifrån barnets villkor. Att även 

fråga barnet hur denne önskar att ha sin undervisning tror jag också är en viktig aspekt i det 

hela. I vissa fall, som till exempel Emmas, kanske hon hade tyckt att det var skönt att bli 

segregerad under vissa tillfällen i sin skolgång då hon får vara ifred med sin problematik men 

också utvecklas i sin egen takt. Medan andra barn med problematik kanske vill vara 

inkluderade integrerade och då får man göra ett försök till att forma verksamheten efter det. 

Man kan alltså inte utesluta någon av integreringsformerna, för jag tror att båda behövs i 

dagens skola. 

 

 

 

  



 

36 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Erdis, Mare (2007) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur AB 

Hammarén, Maria (2005) Skriva - en metod för reflektion. Stockholm: Santérus förlag. 

Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Skolverket 

Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2001) Etik i arbete med människor. Lund: 

Studentlitteratur AB  

Kadesjö, Björn (2007) Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber AB. 

Nilholm, Claes (2007) Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur AB 

Nilsson, Christian (2009). ”Fronesis och den mänskliga tillvaron” I: Bornemark, Jonna 

&Svenaeus, Fredrik (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörns högskola. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskola 2011 (Lgr 11) 

Paulin (Ann), Grønlien Zetterqvist (Kristen), Irisdotter Aldenmyr (Sara) (2009) Etik i 

professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Webbadresser 

Rydén, Per (2012). Essä. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

< http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/enkel/essä > (2012‐10‐30) 

 

Nationalencyklopedin (2012). Dygd. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

< http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/dygd > (2012-11-12) 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Ann%20Paulin&fromproduct=true

