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Abstract 

Title: Inclusion of children in need of special support- Teachers views and experience of 

inclusion and its possible advantages and disadvantages. 

Author: Hanna Schultz-Gustafsson 

Mentor: Jenny Magnusson/Petra Garberding 

Term: Atumn-13 

This report is going to discuss the relatively new and in schools, frequently debated concept 

of inclusion. The concept inclusion, easily explained means that all children, regardless of 

special needs or other conditions should be involved in the schools ordinary environment. 

 In the democratic school of today, the education is supposed to be adapted to every individual 

and its special needs. The dilemma of the special need education is described as giving all 

children the same, but at the same time adapt to each and everyone’s differences.  

This study describes the teachers approach to the concept of inclusion and especially the 

inclusion of children in need of special support. And the teachers experience of possible 

advantages and disadvantages in their work to include all children. 

The method’s that were used to collect the empirical information to this report were 

qualitative interviews.  

The questions at issue were: 

- How do the teachers include children in need of special support in the education? 

- The teachers experiences of advantages and disadvantages in the way they work whit 

inclusion 

- Partly for the children in need of special support 

- Partly for  the teachers   

- Partly for the rest of the class 

Keywords: Inclusion, integration, individualisation, children in need of special support. 
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1.1 Bakgrund  

 

Denna C-uppsats kommer att behandla det relativt nya och i skolvärlden diskuterade 

begreppet inkludering. Det finns en hel del skrivet och forskat om begreppet, men så vitt jag 

har kunnat se, lite som har behandlat hur lärarna praktiskt och konkret arbetar med detta.  

Samt vidare även vad man som lärare ser för fördelar och eventuella brister med sitt arbete 

inom området. 

 

Denna uppsats är viktig och bör vara av stort intresse för alla som arbetar och skall arbeta 

inom skolan, samt för föräldrar och instanser som har kontakt med skola och elever. 

Undersökningen är betydelsefull då den kan ge oss kunskap som leder till förbättringar samt 

insyn i hur lärarna arbetar med inkludering av elever med behov av särskilt stöd i skolan. 

Lärarnas upplevelser av hur det fungerar, samt de för- och nackdelar med inkludering som de 

ser, kommer att redovisas. Detta bör därför vara angeläget för alla som har sin verksamhet 

inom skolan, samt för vårdnadshavare och de som har anknytning till skola och elever. 

 

1.2 Inledning 

 

I dagens demokratiska skola skall undervisningen anpassas till varje individ, utefter varje 

elevs behov och förutsättningar. I Lpo94 kan man läsa om att alla har rätt till en likvärdig 

utbildning, men den behöver inte vara utformad på samma sätt för alla, det finns många vägar 

att nå målen. Man ska ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar, och skolan har ett 

särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen. 

Undervisningen kan i och med detta aldrig utformas lika för alla. 

 

Begreppet inkludering introducerades i relation till elever ”i behov av särskilt stöd” för att 
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man försökte säga något nytt om hur skolan bör bemöta denna grupp av barn. Med begreppet 

inkludering brukar man, något förenklat, mena att dessa barn som är i behov av särskilt stöd, 

ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Inkludering som begrepp har fått en positiv 

laddning, medan dess motpol exkludering fått en negativ.  

 

 

Ett dilemma i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, men som även gäller alla andra elever, 

kan i korthet beskrivas som att man ska ge alla barn ”samma sak”, samtidigt som man måste 

anpassa sig till barns olikheter. Detta dilemma försvinner inte men måste hela tiden finna 

jämviktslägen. Eftersom dilemmat kvarstår så kommer man hela tiden, i olika former, att göra 

skillnad mellan elever och på så sätt kommer inkludering/exkludering att återskapas. (Nilholm 

2006) 

 

En av de största utmaningarna i samhället idag är att möta och ta tillvara 

olikheter i alla sammanhang. Skolan är en del av samhället och speglar 

det rådande samhällssystemet. Hur utbildningspolitiken utformas är avgörande 

för möjligheterna att övervinna de klyftor som finns i livsvillkor 

mellan olika elever med eller utan funktionsnedsättningar och skapa 

en skola där alla kan vara delaktiga. Förutsättningarna för att skapa en 

skola för alla är att skolan måste förändras så att den passar alla elever i en 

sammanhållen skola. Ett demokratiskt samhälle förutsätter en demokratisk 

skola. (Andersson och Thorsson 2007:6). 

 

 

 Bakgrunden till ämnet i denna uppsats är de senaste årens diskussion inom skolan angående 

begreppet inkludering. Med begreppet inkludering brukar man, något förenklat, mena att barn 

i behov av särskilt stöd, ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Inkludering är ett 

tämligen nytt begrepp, som jag har valt att studera närmare, för att se hur man i praktiken 

arbetar konkret med.  

 

  

På skolverkets hemsida finns nedanstående att läsa, vilket kommer ur publikationen 

Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”– Vad betyder det och vad vet vi? 
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forskning i fokus nr 28. 

Författaren Nilholm skriver där om begreppet inkludering, och hur det under senare år har 

kommit att bli allt oftare använt i samtal om specialpedagogik. Nilholm ställer sig frågor 

som – Varifrån kommer begreppet och vad betyder det? Betecknar det något nytt eller är 

det ett nytt ord för gamla idéer? (Nilholm 2006) 

 

Inkluderingsbegreppet har växt fram ur ett demokratiskt perspektiv, där bland annat 

delaktighet och gemenskap är centralt.  Det är i USA som inkluderingsbegreppet startar och 

detta för att markera en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Man vill även ersätta äldre 

kraftlösa begrepp som har kommit att betyda att elever ska anpassas till en skolsituation 

som inte passar dem. (Nilholm, 2006) 

 

Det är utifrån ovanstående resonemang jag har valt att undersöka hur klasslärarna arbetar med 

inkludering i sin undervisning. Jag kommer dels att studera vilka uppfattningar de har om 

begreppet, och jag vill även skaffa kunskaper om vilka svårigheter och/ eller möjligheter 

lärarna anser att det finns med detta arbetssätt, eller med andra ord hur lärarna hanterar 

glappet mellan ideal och praktik. Jag vill också ta reda på hur lärarna hanterar det konstanta 

dilemmat med att ge alla barn ”samma sak”, samtidigt som man måste anpassa sig till barns 

olikheter. 

  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

 Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur lärare inkluderar elever i behov av särskilt 

stöd i den ordinarie undervisningen, det vill säga hur inkluderingsbegreppet hanteras i 

praktiken, och jag vill även studera vilka möjligheter och problem som lärarna ser med detta 

arbetssätt, det vill säga vad som skulle kunna beskrivas som glappet mellan ideal och praktik. 

Därför har jag valt att fördjupa mig i hur ett antal lärare arbetar med inkludering, i årskurs två 

och tre. 
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 Mina frågeställningar är; 

 Hur gör lärare för att inkludera elever med särskilda behov i undervisningen?  

 Vilka för- och nackdelar anser lärarna att det finns med ett inkluderande arbetssätt för 

eleverna i behov av särskilt stöd, för läraren själv och för de övriga i klassen? 

 

 

2. Teorianknytning 

Nedan kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats. Avsnittet 

är uppdelat i tre underrubriker där jag presenterar ett antal teoretikers syn på några, för denna 

uppsats, centrala begrepp. Det är med bakgrund i dessa teoretikers utgångspunkter som jag 

senare i denna studie kommer analysera mitt empiriska material.  

 

2.1 Inkludering 

 

Vad menar man när man talar om inkluderingsbegreppet? Enligt Nilholm (2006) är det viktigt 

att påpeka att inkludering ges olika innebörder i olika sammanhang. Andersson och Thorsson 

(2007) skriver att inkluderingsbegreppet ska ses som ett uttryck för en fortgående 

utvecklingsprocess mot ett mål om en skola för alla. 

 

 Inkludering är ett begrepp som kommit att användas i väsentligt ökad omfattning under de 

senaste åren, speciellt kanske i samband med utbildning för elever” i behov av särskilt stöd”. 

Med begreppet inkludering brukar, något förenklat, menas idén att dessa barn ska vara 

delaktiga i skolans vanliga miljöer och inte avskilda (Nilholm2006).   
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 Ett exempel på vad som konkret menas med inkludering i skolan, handlar om rätten till 

deltagande i det sociala livet i skolan, rätten till ett deltagande utifrån ens egna förutsättningar 

och att få göra sin röst hörd samt att ges verklig möjlighet att påverka utbildningen och att få 

ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av den (Nilholm2006). 

 

 

Nilholm (2006) menar att inkluderingsbegreppet är ett nytt begrepp, och en av anledningarna 

till framväxten av detta begrepp var att man ville lyfta fram något nytt, något som inte tidigare 

sagts. Integreringsbegreppet kan sägas vara inkluderingsbegreppets föregångare, man har 

även använt uttryck som ”normalisering” eller ”en skola för alla”. Men då 

integreringsbegreppet mist sin innebörd ville man som sagt lyfta fram ett nytt begrepp. Enligt 

Heimdahl Mattson (2006) kan man förklara det nya med inkluderingsbegreppet enligt 

följande ”Begreppet inkludering innebär att det är skolan, miljön, som ska anpassa sig till den 

enskilda eleven, istället för tvärtom.” (Heimdahl Mattson 2006: 13). Utgångspunkten och 

normen är heterogeniteten - inte homogeniteten. Enligt den principen måste skolan sträva mot 

att se skillnader mellan elever som en resurs. (Heimdahl Mattson 2006) 

 

 

2.2 Inkludering, integrering eller individualisering 

 

Inkludering, integrering och individualisering är tre begrepp som kan låta lika. Vad är då 

skillnaden mellan dem, eller helt enkelt vad betyder dessa tre olika begrepp? 

 

Som tidigare nämnts i texten menar Nilholm (2006) att inkluderingsbegreppet är relativt nytt, 

dess betydelse har även fått något varierande innebörd i olika sammanhang. Men med 

inkludering menas rätten till deltagande i det sociala livet i skolan, rätten till ett deltagande 

utifrån ens egna förutsättningar och att få göra sin röst hörd samt att ges verklig möjlighet att 

påverka utbildningen och att få ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av den. (Nilholm 2006) 
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Enligt Heimdahl Mattson (2006) är skillnaden mellan integrering och inkludering, att vid 

integrering är det individen som ska anpassa sig till gruppen och i detta avseende skolan. Med 

inkludering menas att det är skolan och gruppen som ska anpassa sig till individen. 

 

 

Enligt Öhlmér innebär individualisering att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev 

och på detta sätt möta alla elevers behov. ”I stället för att dela upp elever i elever som är i 

behov av särskilt stöd och elever som inte är i behov av särskilt stöd, borde vi tala om vad det 

egentligen handlar om nämligen individualisering” (Öhlmér 2006:63) 

 

 

Persson (2007) menar att det finns krav på att läraren skall anpassa utbildningen efter varje 

elevs förutsättningar. Detta innebär att lärarens planering ska utgå från de olika nivåer dess 

elever befinner sig på, och på detta sätt anpassas innehållet på undervisningen eller 

arbetssättet så att alla elevers behov tillgodoses. Men författaren menar också att skolans 

regelverk sätter gränser för hur långt individualiseringen kan gå. Tim och kursplaner är lika 

för alla elever och på detta sätt förväntas alla elever nå samma mål under samma tidsrymd. 

 

 

2.3 Inkluderande lärandemiljöer 

 

 

Nilholm (2006) menar att det är viktigt att se utgångspunkten på studier som behandlar 

inkludering. Han skriver vidare att man kan resonera om inkludering, att få delta, som en 

mänsklig rättighet, och empirisk forskning kan möjligvis visa på fördelaktigheter hos olika 

vägar att realisera inkludering, men själva inkluderingen kan inte ifrågasättas. Man kan även 

resonera som så att, vi först måste visa att inkludering är bättre än andra organisationsformer. 

Det är med ovanstående resonemang Nilholm (2006) diskuterar nedanstående frågor i relation 

till den empiriska forskningen på området. Frågorna är; vet vi om ”elever i behov av särskilt 

stöd gynnas av att befinna sig i inkluderade/integrerade miljöer? Blir undervisningssystemen 

generellt mer eller mindre inkluderande? Och kan man kartlägga de faktorer som är 

gynnsamma för att inkluderande processer ska uppstå? (Nilholm 2006)  
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 Nilholms menar att det är svårt att dra enkla generella slutsatser från befintlig forskning 

gällande hurvida ”elever i behov av särskilt stöd” gynnas av inkluderade miljöer. Men de 

faktorer som anses gynnsamma för inkludering är till stora delar samma faktorer som brukar 

anses underlätta skolutveckling. Exempelvis ledarskap som har en tydlig vision, engagemang 

från både elever och föräldrar, planering med uppföljning, flexibelt stöd, samarbete i 

undervisning och goda ekonomiska förutsättningar (Nilholm 2006)  

 

 

 

 

3.  Tidigare forskning 

 

Det finns en del forskning kring inkludering, trots att detta begrepp är relativt nytt. Dock inte 

så mycket som belyser hur lärarna praktiskt och konkret arbetar med detta. Det finns 

emellertid ett flertal studentuppsatser med liknande frågeställning den jag själv har, och som 

även använt sig av kvalitativa intervjuer i sin forskning. Det är med ovanstående resonemang 

jag börjar med att redogöra för två studentuppsatser nedan.  

Anna Lokander och Marina Olofsson har 2008, skrivit uppsatsen: Inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd – en intervjustudie om lärares förhållningssätt och funderingar kring 

arbetet med inkludering. Deras studie har precis som denna, för avsikt att undersöka hur 

elever i behov av särskilt stöd inkluderas i undervisningen. Lokander och Olofsson har även 

de som metod använt sig av kvalitativa intervjuer, där de har försökt få ett antal lärares syn på 

inkluderingsbegreppet. Författarna pekar på att det inte finns något så kallat ”recept” som kan 

användas på alla elever, utan det mest framgångsrika är att individanpassa undervisningen. 

Detta menar de är genomförbart, om man får det stöd som man som lärare behöver, utav såväl 

rektor men kanske först och främst från sitt arbetslag. 

 

 

Hallsten och Lindholm (2009) har i sin kandidatuppsats använt sig av kvalitativa intervjuer 

för att belysa lärares tankar om begreppet inkludering samt vad dessa lärare tror om 



14 

 

framtidens arbete med elever i behov av särskilt stöd. De har belyst sin studie ur tre aspekter; 

om läraren arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass. Om de arbetar i 

en mångkulturell skola eller inte samt hur lång arbetslivserfarenhet de har. Deras resultat visar 

att de flesta inte arbetar på ett inkluderande sätt och att de flesta respondenterna inte trodde att 

lärare kommer att göra så i framtidens grundskola. 

 

 

 

Peter Karlsudd diskuterar i sin rapport från 2011 ”Sortering och diskriminering eller 

inkludering” att trots grundskoleförordningens huvudprincip om ett integrerande och 

inkluderande arbetssätt, där man ska se olikheter som en tillgång, så avskiljs vissa elever till 

särskilda skolformer, och särskilda grupper i särskilda lokaler. Motivet att särskilja dessa 

elever menar han är att man vill ”positivt särbehandla” dem. Man vill ge dem tillgång till 

samhällets resurser i form av stöd och kompensation. Karlsudd ställer sig också frågan om 

denna ”positiva segregation” enbart är till för eleven i behov av stöd, eller är det även positivt 

ur någon synvinkel för resterande klasskamrater. Karlsudd diskuterar även vilka sakliga skäl 

som finns för att elever från exempelvis särskolan måste vistas i särskilda lokaler, äta på andra 

tider, ha särskilda lektioner med mera. Vidare menar han att denna rapport inte ger svar på 

ovanstående frågor, men förhoppningsvis väcker vilja att diskutera frågorna vidare. (Karlsudd 

2011) 

 

 

Enligt Haug (1998) så räcker det inte med att elever från särskola och andra mindre 

undervisningsgrupper integreras i klassrummet, för att vi ska nå en total inkludering i skolan. 

Det är samhällets uppfattning om vad som är normalt eller avvikande som måste ändras, samt 

hur det som är avvikande ska hanteras. Författaren anser också att en skola som inkluderar 

alla, behöver resurser och professionellt stöd för att verka optimalt, eftersom elever alltid 

kommer ha olika behov av undervisning som är anpassad till deras olika förmågor. Dock är 

kravet att det ska ske inom en annan värderam. (Haug 1998) 

 

 

Nilholm och Göransson (2013) redogör i Inkluderande undervisning för ett antal 

vetenskapliga studier med den gemensamma nämnaren inkluderande undervisning, i vad de 
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kallar en kunskapssamanställning. Enligt författarna finns det fem viktiga aspekter för lyckad 

inkludering. Den första är att det enbart ska finns ett gällande system, där alla inom skolans 

verksamhet finns med.  Den andra aspekten handlar om gemenskap på olika nivåer, där 

samarbete, tillit och respekt är grundläggande. En tredje aspekt handlar om att man har en 

demokratisk gemenskap. Den fjärde handlar om att man ser olikheter som en tillgång. Och 

slutligen pekar den femte aspekten på elevers delaktighet.  

 

Persson och Persson (2012) har studerat hur man på en skola i Essunga har arbetat med 

inkluderingsarbete för att förbättra skolans måluppfyllelse. På denna skola har man lagt ner 

alla specialgrupper, och alla elever arbetar gemensamt. Detta initiativ togs efter att man såg 

att flera elever i specialgrupperna hade svårt att nå målen, och man ville pröva ett nytt 

arbetssätt. Detta menar Persson och Persson är positivt, då de anser att det som de elever i de 

särskilda grupperna har gemensamt är deras svårigheter, vilket inte är en positiv 

gemensamhet. Dock menar författarna att det kan vara problematiskt att ta med sig idéer från 

en skola/verksamhet till en annan, då forskning och praktisk erfarenhet visar att mycket är 

kontextbundet. Syftet med denna studie var bland annat att försöka hitta faktorer som har 

betydelse för förändringsarbetet, och hur de samverkar. (Persson och Persson 2012) 

 

 

4.  Begreppsförklaringar 

 

4.1 Barns lika rättigheter till utbildning 

 

Trots att själva inkluderingsbegreppet är ganska nytt, har i över hundra år, tanken om en 

gemensam skola och utbildning för alla barn, funnits i den svenska utbildningspolitiken. Alla 

barn har fått gå i skolan sedan 1968, då skolplikten infördes. Men det har inte funnits en 

gemensam skola för alla. Denna tanke om en skola för alla, har med tiden vuxit sig starkare 

och starkare. Och vi kan med tiden se fler och fler styrdokument som innehåller bland annat 

mål om en inkluderande undervisning (Andersson och Thorsson 2007). 
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Trots detta kan man se olika yttringar och företeelser av organisatorisk uppdelning i skolans 

planerade undervisning, samt i dess genomförda undervisning. Detta på grund av förmodade 

eller upplevda svårigheter att möta den stora variationen i form av de olika förutsättningar 

elever har för skolarbete. En sådan nödvändig, uppdelning motiveras med två huvudskäl, 

vilka dock sinsemellan egentligen är i grunden motstridiga, enligt Andersson och Thorsson 

(2007) Vilka är då dessa två huvudskäl? Det ena skälet för uppdelning och avskiljning är att 

kunna hjälpa de så kallade svaga. Man anser då att detta inte är möjligt att göra inom den 

sammanhållna gruppen. Det andra skälet, som oftast inte anges lika tydligt enligt Andersson 

och Thorsson, är att de svaga eleverna ”fungerar” som hinder i undervisningen, när de 

exempelvis inte kan följa undervisningstakten. Av denna anledning anser man att det är bäst 

att avskilja dessa elever. (Andersson och Thorsson 2007) 

 

Andersson och Thorsson menar att inkludering eller integrering alltså inte kan stå för en 

specialundervisningsmetodik. De menar att det handlar om ideologiskt motiverade 

målsättningar (Andersson och Thorsson 2007). Begreppen kan dessutom stå för 

utvecklingsprocesser, som tidigare nämndes av även Nilholm (2006), som leder mot målet 

integration, det vill säga sammanhållna gemenskaper där alla, utan undantag, har sin naturliga 

tillhörighet och ett gemensamt ansvar att forma helheten. Integration som mål är en 

konsekvens av en demokratisk människosyn, där alla har rätt till hel och full delaktighet. 

Eftersom alla är lika värda kan heller ingen uteslutas eller isoleras. Olikheter människor 

emellan betraktas mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker till 

problem och svårigheter. Hot mot den integrerade gemenskapen är alltså ett hot mot helhetens 

möjligheter till förverkligande och utveckling av önskad och nödvändig, individuell likaväl 

som kollektiv, kompetens i olika avseenden (Andersson och Thorsson 2007). 

 

 

Enligt Heimdahl Mattson (2006) tyder den senaste forskningen inom området på att, tvärt 

emot de politiska målen om en inkluderande skola, segregeringen ökar inom skolan idag. 

Detta gäller både i Sverige och i de nordiska länderna. Vidare menar även författaren att 

samma forskning visar, att de elever som sätts i olika särskilda undervisningsgrupper, 

upplever entydigt ett utanförskap, och skulle helst vilja gå med den så kallade vanliga klassen. 
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4.2 Vad menas med ”barn i behov av särskilt stöd”? 

 

Vad som avses med elever i behov av särskilt stöd har inte närmare definierats i 

skollagstiftningen eller dess förarbeten. Alla barn har rätt till utbildning och varje elev skall 

kunna nå målen för skolan, oberoende av skolform. Skollagstiftningen utesluter inte någon 

grupp av barn eller elever med problematik av visst slag. 

 

 Således omfattas alla elever som har svårigheter att nå de mål som är formulerade i skolans 

styrdokument av rätten till särskilt stöd. Dessa är mål som gäller såväl normer, värden som 

kunskaper. Med den utgångspunkten får begreppet elever i behov av särskilt stöd anses 

omfatta inte bara barn med funktionshinder såsom rörelsehinder, utvecklingsstörning, hörsel 

eller synskador utan också barn med känslomässiga eller psykosociala svårigheter, barn som 

far illa, barn med försenad språkutveckling och tal eller inlärningssvårigheter. Även de barn 

som har andra funktionsnedsättningar som koncentrationssvårigheter, motoriska eller 

perceptuella svårigheter innefattas.  Anledningen till barnets svårigheter är när det gäller rätten 

till särskilt stöd, oväsentlig. Det spelar ingen roll om anledningen till svårigheterna är en följd 

av exempelvis social problematik i hemmiljön.  

 

För att inte begreppet barn med särskilda behov ska bli svårgripbart och abstrakt har jag i 

denna undersökning valt att utgå från fyra olika aspekter till varför elever kan vara i behov av 

särskilt stöd. Detta bland annat för att se om lärarna använder sig av samma metoder vid 

inkludering av barn med olika anledningar till behov av särskilt stöd. Indelningen kommer att 

se ut som följer; 

 Elever med läs - och – skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi 

 Elever med koncentrationssvårigheter, kan vara både diagnostiserade exempelvis 

adhd, eller utan diagnoser. 

 Elever med funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder 
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 Elever med svenska som andra språk 

 

5. Material och metod  

 

Denna studie är en fallstudie av kvalitativ karaktär, inom det samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet. Syftet med metoden är att få en ökad förståelse genom ett mindre urval 

individer. I boken Metod helt enkelt skriver Larsen (2009:23) att syftet med kvalitativa studier 

är att skaffa sig en helhetsbild av det enskilda fenomenet och öka förståelsen om det. Valet av 

metod ger mig därmed en möjlighet att få en djupare förståelse för hur ett fåtal lärare ser på 

frågeställningen angående deras arbete med inkludering och dess för- och nackdelar. 

 

 

 

5.1 Empiriskt material och urval 

 

Det empiriska materialet består av ett antal kvalitativa intervjuer, med öppna frågeställningar. 

Kvalitativa metoder genererar mycket information om få undersökningsobjekt, (Larsen 2009:24). 

Detta är fördelaktigt i en studie avgränsad på det vis som denna.  Enligt Kvale och Brinkman är 

den kvalitativa forskningsintervjun ett medel att försöka förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel, den ger svar på hur individen själv upplever sin värld (Kvale 

och Brinkmann, 2009:17). 

 

I denna studie har jag inte för avsikt att jämföra olika lärare sinsemellan, inte heller att 

jämföra olika skolors syn på inkluderingsbegreppet. Jag avser heller inte att dra några 

generella slutsatser i denna uppsats. Med detta som bakgrund har jag försökt att välja 

informanter som jag tror kan ha mycket information att dela med sig av. Jag har valt 

intervjupersoner med olika lång arbetslivserfarenhet, det vill säga strategiskt urval, (Larsen 
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2009) och därmed hoppats att få ett rikt material. Informanterna med lång arbetslivserfarenhet 

har förmodligen många erfarenheter att dela med sig av, och den mer nyutbildade läraren har 

en annan typ av utbildning bakom sig, vilket eventuellt bidrar till en annan syn på hur 

inkluderingsbegreppet ska tolkas. Två av de intervjuade lärarna besitter lång erfarenhet och 

har troligtvis hunnit se många för- och nackdelar inom området, och den tredje har en kortare 

arbetslivserfarenhet men en modernare typ av utbildning än de andra två. Informanterna 

arbetar på två olika skolor i samma kommun. Jag vill påpeka att det från början var fyra 

informanter, men en av informanterna valde i sista stund att avböja sin medverkan, av 

personliga skäl. Det fanns då inte tillräckligt med tid att leta upp en ny informant, därav är det 

endast tre medverkande informanter. 

 

 

5.2 Intervjuer 

 

När jag skulle intervjua de utvalda lärarna, frågade jag dem var de ville att vi skulle utföra 

intervjun. Två önskade bli intervjuade i sitt hem. Den tredje ville bli intervjuad på sin 

arbetsplats.  Jag valde att föra anteckningar under intervjuns gång. För att få svar på frågorna har 

jag använt mig av en intervjuguide där jag har ställt frågor kring inkluderingsbegreppet. 

Intervjupersonerna har fått svara på likadana frågor, och dessa ställdes i samma ordning.  Innan jag 

gick vidare till en ny fråga, sammanfattades svaret som intervjupersonen givit, för att denne skulle 

kunna lägga till eller ändra något som jag inte uppfattat korrekt. Nedan följer den intervjuguide jag 

använt mig av. 

 

 

5.3 Intervjuguide 

 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 
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 Har du, eller har du haft någon elev/elever som är i behov av särskilt stöd i 

undervisningen? 

 Har du någon elev med koncentrationssvårigheter? 

 Har du någon elev med funktionsnedsättning? 

 Har du någon elev med svenska som andra språk? 

 Har du någon elev med läs och skrivsvårigheter? 

 Vad får dessa elever för typ av stöd? 

 Finns eleven/eleverna med i klassrummet under dagarna eller har de 

aktiviteter/undervisning på särskilt ställe? 

 Hur upplever du att det fungerar att ha elever med särskilda behov i klassen – för de 

elever som har behov av särskilt stöd, för dig som lärare, för andra elever i klassen? 

 Hur skulle du vilja definiera begreppet inkludering/inkluderande undervisning? 

 Olika elever med olika specifika svårigheter, inkluderas de på samma sätt? 

 Om inte, kan du beskriva skillnaden hur du arbetar inkluderande med barn som har 

olika typer av svårigheter? Exempelvis koncentrationssvårigheter eller läs och 

skrivsvårigheter. 

  Hur arbetar du för att inkludera dessa elever vid helklassgenomgångar? 

 Hur arbetar du för att inkludera dessa vid grupparbeten? 

 Finns det något som du tycker är svårt i inkluderings arbetet? 

 

 

5.4 Begränsningar 

 

I mitt val av metod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer (Larsen 2009), där jag har 

antecknat informanternas svar under intervjuns gång. Det är värt att påpeka att resultatet 

skulle kunna blivit något annorlunda om jag exempelvis spelat in intervjun. Då skulle jag i 
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efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på vissa avsnitt igen vid behov, och på så sätt 

eventuellt få med fler detaljer. Jag valde att inte spela in intervjuerna då en av informanterna 

inte kände sig bekväm med det upplägget. För att samtliga intervjuer skulle bli så likvärdigt 

utformade som möjligt, så spelade jag då inte in någon av dessa. Jag skulle även kunnat 

komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer för att möjligtvis själv få se några 

av de företeelser som informanterna påtalat i intervjuerna.  

 

5.5 Avgränsning 

 

För att avgränsa denna uppsats har jag valt att inte närmare gå in på vad som är anledningen 

till en elevs behov av särskilt stöd i undervisningen. Jag kommer alltså inte att beskriva olika 

diagnoser och dylikt närmare, då detta skulle motsvara en hel uppsats i sig. I 

teorianknytningen, under kapitlet Vad menas med ”barn i behov av särskilt stöd”? beskrivs 

fyra olika grupper av barn i behov av särskilt stöd. Detta för att lättare kunna följa lärarnas 

resonemang i resultatdelen, då de eventuellt inte arbetar på samma sätt med olika elever med 

anledning till behov av särskilt stöd. 

 

 

5.6  Etiska överväganden 

 

Den första kontakten med de tänkbara intervjupersonerna togs per mail. Jag poängterade där 

att eventuell medverkan var frivillig samt att identitet på både dem själva, skola och kommun 

skulle vara anonym. Vidare påtalade jag att de när som helst kunde avsäga sig sin medverkan 

i intervjun och uppsatsen, samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

enbart kommer att användas till mitt examensarbete. Detta enligt de etiska riktlinjer som 

Kvale och Brinkmann talar om i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” från 2009. Individer 

som är med i en forskning ska skyddas, detta genom individskyddskravet som har fyra 

allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2009). 
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 6. Resultatredovisning  

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av intervjuerna. Detta kapitel är indelat i 

sju underrubriker, som behandlar olika delar av och aspekter kring begreppet inkludering. 

 

6.1 Informanternas bakgrund 

 

Jag kommer fortsättningsvis att referera till informanterna som lärare A, lärare B och lärare C 

Av de tre lärare jag har intervjuat i min undersökning, har två varit verksamma inom yrket i 

cirka trettio år vardera, lärare A och lärare B. Den tredje informanten, lärare C, har varit 

verksam i cirka två år. Lärare A och B har lång yrkeserfarenhet, har till allra största delen 

jobbat i den nuvarande skolan, hela yrkeslivet, med undantag av lärare B som har jobbat två 

terminer i en närliggande kommun. Lärare C har jobbat ett år på sin nuvarande skola och sitt 

första år som utbildad lärare på en annan skola inom samma kommun. Alla anser sig ha haft 

elever i behov av särskilt stöd, och alla tre påpekar att de även har det nu, i sina aktuella 

klasser. Enligt lärarnas egna erfarenheter har det varit vanligast att elever har varit i behov av 

särskilt stöd på grund av koncentrationssvårigheter och läs och skriv svårigheter. Lärare A 

påtalar att i den kommunen de är verksamma i finns det få barn med svenska som andraspråk, 

så detta är en grupp av elever som de förmodligen har mindre erfarenheter av än många andra 

skolor i kommuner med fler invandrarfamiljer. 

 

Som det ser ut nu har alla tre lärarna elever i behov av särskilt stöd, de flesta av dessa har läs- 

och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Det finns även två elever som har 

svenska som andraspråk. För närvarande har ingen av lärarna någon elev med 

funktionshinder. 
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6.2 Lärarnas förståelse av begreppet inkludering 

 

Nedan kommer de tre intervjuade lärarnas syn på inkluderingsbegreppet att presenteras. 

Lärare A menar att om hen skulle definiera begreppet inkludering, skulle hen 

säga att det handlar om att alla individer har rätt till samma undervisning. Och 

att alla har rätt att vara delaktiga i undervisningen och övriga moment som hör 

skolan till. Sen anser hen att man alltid måste se till individen, att alla har rätt 

till samma utbildning innebär inte att alla elever ska göra allt likadant, eller att 

det skulle vara inkluderande att alltid ha alla elever i samma klassrum, eller 

att undervisningen skulle se exakt lika ut för alla barn.  

Ett exempel från en nuvarande klass, är en elev som är relativt nyinflyttad till 

Sverige, och med andra ord har ett annat modersmål. Denna elev behärskar 

det svenska språket i begränsad omfattning ännu och i helklassundervisningen 

hänger denna elev inte alltid med på grund av språket. Då det heller inte finns 

några möjligheter till extra stöd i klassrummet för eleven, blir detta en 

situation där läraren anser att eleven delvis blir exkluderad, då denne inte helt 

kan vara delaktig, trots att man här är tillsammans med hela gruppen eller 

klassen. Denna elev går vissa timmar i veckan på modersmålsundervisning 

och svenska som andra språk, och blir då som man skulle kunna säga 

exkluderad från gruppen, men detta för att få verktyg för att sedan bli helt 

inkluderad i sådana situationer som hen nämnde tidigare. 

 

Lärare Bs syn på inkludering är att man använder sig av ett arbetssätt där alla 

ingår i gruppen, oavsett vilka problem eller svårigheter man har. Alla ska få 

rätt till samma kunskaper och alla elever har samma värde. 

 

Däremot måste hen även tillägga att det inte går att till hundra procent anpassa 

undervisningen till alla elever i alla situationer. I alla fall inte när man är 

endast en person som ska räcka till, för cirka tjugofem elever. Tiden och 
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resurserna man själv har räcker inte då. Det är också det som hen anser är 

mest frustrerande i jobbet med inkludering. Ingen får egentligen det de 

behöver, oavsett om man är i behov av extra stöd eller ej. 

 

Lärare C menar att för hens del känns begreppet inkluderande undervisning 

som ett viktigt men också mycket svårt begrepp. Det är svårt att praktiskt 

genomföra på ett givande och bra sätt, och för hen framstår begreppet ofta 

som ett dilemma. Alla ska ha rätt till samma undervisning, men alla behöver 

också få den på det sätt som passar dem individuellt bäst. Detta är väldigt 

svårt att omsätta i vardagen, särskilt när man har tillgång till begränsade 

resurser i form av tid, personal och energi. Det kanske verkar mer besvärligt 

då det inte direkt finns några konkreta mallar för hur inkluderingen ska se ut. 

Men i slutänden gör hen sitt bästa för att alla ska få vara så delaktiga som det 

går och verkligen första sitt lika värde och lika rättigheter. 

 

6.3 Extra resurser  

 

Samtliga lärarna anser sig ha elever i behov av särskilt stöd, främst med anledning av 

inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter, några elever har diagnoser såsom adhd 

medan andra har problematik utan diagnos. Lärarna menar att klasserna inte har tillgång till 

någon extra personal eller extra resurser på grund av detta. En lektion i veckan kommer en 

extra lärare till lärare A och Bs klasser för att vara extra stöd i matematik. På denna skola får 

man generellt inga extra resurser i form av mer personal, för att hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd. Det är upp till varje lärare, och arbetslag att se till att eleven får det stöd den 

behöver och att denne blir inkluderad i undervisningen. På skolan finns fyra special- eller 

resurs lärare men för att få tillgång till denna personal och mer hjälp krävs att eleven är 

inskriven på särskolan. Eleven skall då ha en dokumenterad IQ på lägre än 70.  I dessa fall går 

man då huvudsakligen i en särskild särskolegrupp och är vid färre tillfällen med i de så 

kallade vanliga klasserna. 
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6.4 Inkluderingsarbetet 

 

Lärare B menar att hur man arbetar för att inkludera eleverna i undervisningen, beror på vad 

för typ av svårigheter eleven har. Om man tar de elever som av olika anledningar har 

koncentrationssvårigheter, så menar läraren som tidigare påpekats, att det finns inget extra 

stöd utifrån, med exempelvis extra personal för att stödja och hjälpa till vid 

inkluderingsarbetet. Lärarna kan se till att eleven får en lite avskild plats, vid en egen bänk, 

till skillnad mot de bord som man annars sitter vid. Detta för att slippa sitta mitt i 

klassrummet, där det ofta kan bli rörigare, på grund av mycket ”trafik” av elever och lärare. 

Denna placering i klassrummet är något läraren först diskuterar med föräldrar och elev vid 

utvecklingssamtal, där man tillsammans försöker komma fram till vad som kan hjälpa eleven. 

Många gånger kan placeringen i klassrummet, hjälpa eleven att bättre koncentrera sig och 

slippa tappa fokus på grund av för mycket intryck runt omkring. Vidare gör informanten ett 

eget strukturerat arbetsschema till eleven, där uppgifterna är speciellt utformade för att passa 

just den individen 

 

Om eleven har någon typ av läs- och skrivsvårighet, får hen hjälp med anpassade övningar 

utifrån eleven och dennes behov. Detta sköter läraren, som också ser till att eleven har tillgång 

till uppgifter och scheman för varje vecka. Läraren försöker även skapa så mycket tid som 

möjligt för att sitta med dessa elever och träna extra på det varje individ behöver. 

 

Om man har svenska som andra språk, så får man vid ett par tillfällen i veckan gå på extra 

svenskundervisning. Resten av tiden är man i sin klass. Läraren försöker förklara tydligt vid 

gemensamma genomgångar, så att även den med annat modersmål ska förstå, och i mån av tid 

gå igenom ytterligare en extra gång individuellt.  Dock är informanterna ganska eniga om att 

för denna grupp av elever är det helt klart bäst att vara med i klassen och gruppen. Det är 

enligt dem det överlägset bästa och snabbaste sättet att lära sig det nya språket och även de 

sociala och kulturella normerna. 
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Elever med olika funktionshinder, hör nog till de mindre frekvent förekommande 

anledningarna till särskilt stöd. För tillfället har ingen av lärarna något barn med denna typ av 

problem, men lärare A och B berättar att de genom åren haft några barn som har haft olika 

typer av kroniska sjukdomar. Då har det mest handlat om att som lärare sätta sig in i vad som 

gäller för just den aktuella individen, med exempelvis medicinering, begränsningar och 

möjligheter.  

 

 

6.5  Svårigheter med att inkludera elever i behov av särskilt stöd 

 

Lärare C talar om hur mycket energi och tid som går åt för att hela tiden ligga steget före en 

av sina elever, ett barn med adhd. Läraren menar att hen hela tiden måste se till att ligga steget 

före, att försöka förutse hur alla olika tänkbara situationer ska påverka denna elev. Det gäller 

också att försöka undvika de situationer läraren vet leder till stora problem för eleven med 

adhd, men också för läraren själv, och för den övriga klassen. Läraren menar att det är oftast 

problem för denna typ av elever när det handlar om situationer som skiljer sig från de 

vardagliga rutinerna, exempelvis att gå till skogen eller att gå till ishallen för att åka skridskor. 

Då finns det stor risk att en elev som denna sätter sig på tvären, så att säga. Eleven kan vägra 

att följa med. Då får läraren ha sett till att antingen ha ordnat så att eleven kan vara kvar på 

skolan i en annan klass, eller eventuellt ringa föräldrarna för att hämta hem hen, då eleven 

ibland vägrar alla givna alternativ. Men läraren påpekar att detta ändå kan vara den för 

tillfället bästa lösningen. Det svåraste kan vara om hela klassen redan är iväg på någon 

aktivitet, och denna elev då börjar ”strula”. Då det kan bli riktigt svårt, särskilt om man inte är 

flera vuxna med. Det är därför som läraren menar att mycket tid går åt att försöka förutse och 

försöka undvika att sätta sig i vissa svåra situationer. 

 

Vidare menar samma lärare att i fallet med denna elev, måste läraren se till att ha massor av 

arbetsuppgifter åt eleven eftersom hen kräver att ha många uppgifter och mycket arbete att 
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sysselsätta sig med. Eleven tycker om att jobba med skoluppgifter och samtidigt verkar hen 

må bra av att sysselsättas hela tiden. 

 

När det kommer till gymnastiklektioner menar lärare C att det är lite av samma process där. 

Eleven behöver bli övertalad att medverka, hen är ofta irriterad och läraren får ägna mycket 

tid till att så att säga ”lirka” för att undvika eller bryta situationer som annars kan leda till 

utbrott hos eleven.  

 

Vidare anser alla lärarna att elever med denna typ av problematik alltid innebär intensiva 

föräldrakontakter som är tidskrävande.  

 

När det kommer till grupparbeten, och inkludering menar lärarna, att det beror helt på vilken 

individ det handlar om. Vissa elever fungerar trots sina svårigheter jättebra i grupparbeten, 

och kan tillföra något och arbeta med vilka andra barn som helst utan att läraren behöver 

hjälpa till eller stödja. Andra elever med behov av extra stöd, kan ha svårt att fungera i denna 

typ av undervisning. Då försöker lärarna att se till att detta barn blir placerat i en grupp där de 

andra barnen kommer att fungera drivande och ta lite extra ansvar för arbetet. Men de menar 

även att ibland finns det tillfällen då elever i behov av stöd ”slipper” vara med i grupparbeten 

och helt enkelt får göra något annat under tiden.  

 

En svårighet som alla lärarna påpekar, är att det tyvärr sällan finns tid för dem att i lugn och 

ro sätta sig ned för ytterligare en genomgång, för exempelvis elever som har svenska som 

andra språk. Tyvärr är verkligheten den att eleven helt enkelt får hänga på och ta till sig det 

den kan. Informanterna menar att i bästa fall hänger eleven med i undervisningen, och i 

sämsta fall får de bara sitta av tiden. Detta gäller inte bara elever med svenska som andra 

språk utan generellt så har lärarna sällan tid över att riktigt hjälpa alla på det sättet de skulle 

behövas. 
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6.6 Resten av klassen 

 

De intervjuade lärarna är rörande eniga om att för de andra eleverna i klassen innebär det att 

dessa får mindre tid av läraren, samt att de måste lära sig att stå tillbaka och i många fall även 

stå ut med utåtagerande beteende från annan elev. Dessa utbrott kan vara både fysiska 

och/eller verbala. 

 

En positiv del med att arbeta på ett inkluderande sätt, menar lärare A, kan vara att eleverna 

blir mer toleranta och visar förståelse för andra individer fast de inte är på samma sätt som de 

själva. De lär sig att alla är olika men ska respekteras och behandlas lika trots sina olikheter.  

Dock menar lärare B att det inte alltid behöver vara så att ett inkluderande arbetssätt leder till 

stor tolerans och förståelse för varandras olikheter. Hen menar att enligt hens erfarenheter så 

har elever ofta stor tolerans för en annan elevs ”säregenheter” om dessa är fysiska och syns 

tydligt, det vill säga att om eleven exempelvis sitter i rullstol eller har andra handikapp som 

gör att det syns utanpå att dessa barn inte är som de flesta andra. Däremot menar hen att om 

en elev till synes ser ”normal” ut, så förväntar sig de andra barnen att denne ska vara och 

fungera ungefär som de själva. De har då enligt hens uppfattning ibland svårare att förstå eller 

tolerera avvikelser i beteendet. Detta kan i värsta fall leda till utanförskap för eleven, och 

läraren menar att det i ett sådant fall ofta kan vara svårt att påverka kamraterna omkring denna 

elev, utan att avslöja elevens handikapp, något som kanske föräldrar motsätter sig. 

 

 

6.7  Eleverna i behov av särskilt stöd 

 

Enligt alla tre lärarna är det, för många av eleverna som är i behov av särskilt stöd, och kanske 

framförallt de som har olika typer av koncentrationsstörningar, svårt med arbete i stor grupp. 

Det kan leda till frustration. Många av eleverna blir mycket störda av allt ljud runt omkring 

dem, samt alla intryck som en stor grupp skapar. Lärarna upplever även att många av dessa 
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barn lätt kan bli frustrerade av att exempelvis inte få hjälp tillräckligt snabbt, eller tillgång till 

så mycket hjälp och tid de är i behov av. 

 

Vidare menar lärare C att då de har svårt att skapa kontinuitet i den så att säga extra 

undervisningen de behöver ge de elever som är i behov av extra stöd, så skapas det då givetvis 

inga optimala förutsättningar för undervisningen och inlärningen för dessa elever. Att det är 

svårt att skapa kontinuitet i denna så kallade extra undervisningen, beror helt enkelt på att det 

inte finns tid att avsätta till detta. Och även om de avsätter tid, så blir de oftast avbrutna av 

andra elever som också de behöver hjälp. 

 

6.8 Förändringar 

 

Som tidigare påpekats är alla eniga om att tidsbrist och brist på personal, är det svåraste eller 

största problemet med deras inkluderingsarbete. Tiden räcker inte till alla, och de elever som 

har svårigheter kräver oerhört mycket tid. En lärare menar att de barnen som inte är i behov 

av särskilt stöd, kräver ganska lite tid och hjälp för att ta stora kliv framåt i sin utveckling, 

medan de som är lite svagare kräver mycket insatser för att ta små steg framåt i sin 

utveckling. Och det är helt enkelt så att den tiden oftast inte finns. 

 

En annan av lärarna, lärare A anser att det bästa skulle vara om det fanns möjlighet att vistas i 

mindre grupper eller klasser, delar av dagen. I dessa grupper skulle elever som är i behov av 

mycket extra stöd eller är mycket utåtagerande kunna få jobba i ibland, för att få det stöd som 

de behöver, och sedan vara i den ”vanliga” klassen övrig tid. Hen menar även att alla elever är 

ganska medvetna om vem som har svårt för sig i olika ämnen. Det är på så vis lika 

exkluderande för eleven att behöva sitta i en stor grupp varje dag och så att säga ”visa” för 

alla andra i klassen sina tillkortakommanden, som det skulle vara att gå ifrån klassen vissa 

tillfällen i veckan där de kunde få förmånen att bli undervisade i en mindre grupp, med 

tillgång till mycket hjälp. Vidare menar läraren att om man lär och visar alla elever att alla är 

lika värda oavsett styrkor, svagheter och behov av stöd, så borde det inte spela någon roll om 
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eleverna ibland är avskilda från resten av gruppen. Alla elever ska behandla varandra med 

respekt och veta att alla har samma värde. 

 

7. Analys  

 

I detta kapitel kommer informationen från intervjuerna med lärarna, att analyseras och 

diskuteras med anknytning till de teoretiska referensramarna, som presenterades tidigare i 

denna uppsats. Fokus kommer att ligga på det yrkesmässiga dilemmat i lärarnas praktik, (att 

ge alla barn ”samma sak”, samtidigt som man måste anpassa sig till barns olikheter) i relation 

till frågor om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

 

7.1 Mål och verklighet 

 

När man ser på informanternas resonemang kring inkluderingsarbetet och deras egen syn på 

detta, förefaller det som att alla har en vision och tanke om vad de har för mål med detta 

arbete. De vill att alla ska behandlas lika, oavsett problem och svårigheter, att alla ska ha 

samma rätt till utbildning och att alla ska vara delaktiga, var och en på sina egna villkor. 

Lärarna menar precis som exempelvis både Nilholm (2006), Haug (1998) och Andersson och 

Thorsson (2007) att inkludering inte bara handlar om att vara i samma klassrum som alla 

andra. Både lärarna och Nilholm, påpekar dilemmat med att ge alla elever ”samma sak” men 

samtidigt anpassa undervisningen efter varje individ. Och här framhåller lärarna det som de 

anser är det allra svåraste med inkluderingsarbetet, nämligen bristen på tid och extra resurser. 

De får klara sig med det de har och själva kan erbjuda, vilket i dagsläget, enligt de själva 

tyvärr inte är så mycket alls, då arbetsbördan är stor och deras tid är begränsad. Vidare kan 

man påpeka att trots att de intervjuade lärarna har mål som inkluderingsarbetet ska sträva 

emot, så har de ingen, på skolan gemensam plan, för hur detta skall genomföras. Lärarna 

förefaller inte heller ha några tydligt konkreta fasta planer för hur inkluderingsarbetet ska 
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genomföras. Detta menar Nilholm och Göransson (2013) är viktigt för att kunna lyckas med 

sitt arbete för en inkluderande skola. Nu kan ju detta dels bero på bristen av tid och resurser 

som de själva påpekar, men det skulle ju även kunna vara så att detta beror på att begreppet är 

tämligen nytt, och att det inte finns några riktigt framarbetade konkreta riktlinjer för hur 

inkludering praktiskt ska genomföras. 

 

 

7.2 Individualisering eller inkludering? 

 

Mycket av det informanterna belyser att de gör i inkluderingssyfte, skulle man även kunna 

kalla för individualisering. Enligt Öhlmér (2006) innebär ju individualisering att 

undervisningen ska anpassas till varje enskild elev och på detta sätt möta alla elevers behov. 

Detta stämmer in på stora delar av det lärarna gör för att inkludera eleverna i behov av särskilt 

stöd. Som exempel kan nämnas de individuella arbetsscheman eleverna i behov av särskilt 

stöd får. Detta var även något en av informanterna hade reflekterat över. Hen menade att hen 

ofta hade svårt att skilja på om de åtgärder hen gjorde var inkluderande eller 

individualiserande.  

 

Vidare kan man framhålla det som Persson (2007), skriver angående att lärarna är skyldiga att 

anpassa undervisningen så att alla individers behov tillgodoses. Han menar att detta inte går 

att genomföra fullt ut, då lärarna har olika regler och riktlinjer att följa såsom kursplaner och 

timplaner. Med andra ord ska utbildningen anpassas till individen, men alla har exempelvis 

samma antal timmar på sig att uppnå målen med en kurs. Här skulle man även kunna lägga till 

det som lärarna tydligt lyfter fram, nämligen de betydande begränsningarna som finns i tid 

och resurser. Detta är något som avsevärt begränsar lärarnas möjligheter att jobba för och med 

en mer individanpassad och inkluderande undervisning. Enligt lärarna påverkas detta mer av 

bristen på tid och resurser än vad tim- och kursplaner gör. Vidare kan även nämnas att just 

detta problem med brist på tid och resurser är något som man i andra studier som behandlar 

inkluderingsbegreppet, inte har belyst i någon omfattning enligt mina efterforskningar. 
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7.3 Inkludering med exkluderande effekt 

 

Något som lärarna kände viss osäkerhet över var att man ibland uppfattade 

inkluderingsbegreppet som att alla skulle vara med i samma klassrum, och göra samma 

uppgifter, det Nilholm (2006) menar är en förenklad allmän uppfattning om vad 

inkluderingsbegreppet innebär. Men lärarna menade att detta för dem istället ofta fick en 

exkluderande effekt. Det vill säga att om du har en elev som är i behov av särskilt stöd på 

grund av läs och skrivsvårigheter, och denne varje dag ska behöva avslöja sina brister inom 

detta i klassrummet, blir ju denna situation mer exkluderande än om eleven fått gå iväg och 

fått hjälp och extra träning på sin läs och skrivförmåga, i mindre grupp med kanske andra som 

har samma problem. Här har lärarna en lite annorlunda syn än Andersson och Thorsson 

(2007) och Persson och Persson (2012) och Karlsudd (2011). Informanterna anser att det inte 

behöver ses som negativt att avskilja olika elever för att se till att dessa individer får det som 

de just behöver i sin utbildning. Det behöver heller inte bara, enligt lärarna betyda att det 

alltid är de svaga som ska avskiljas. Dessa lärare menar att de kan alternera, ibland får de 

starka eleverna gå iväg och jobba med någon/något annat, ibland är det de svaga, och ibland 

kan det vara helt andra konstellationer. 

 Här handlar det åter igen om att försöka väga för och nackdelar, med just den speciella 

individens bästa för ögonen. Vidare står det även i Lpo94, om rätten till en likvärdig 

utbildning, inte en likadan eller identisk, samt att utbildningen ska anpassas efter varje 

individ.  

 

 

 

8. Sammanfattning och slutsats 
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I detta avslutande kapitel, sammanfattning och slutsats kommer jag att knyta ihop och belysa 

resultatet, analysen och den teoretiska anknytningen kopplat till syftet med examensarbetet. 

Vidare kommer jag att nämna huruvida det går att finna begränsningar i denna studie. Jag 

kommer även att diskutera om studien är relevant för yrkesverksamheten. Dessutom kommer 

jag även att försöka dra vissa slutsatser av detta arbete. 

 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur lärarna inkluderar elever i behov av särskilt 

stöd i den ordinarie undervisningen, och få insikt i hur de hanterar inkluderingsbegreppet 

praktiskt mot bakgrund av de senaste årens diskussion angående det relativt nya begreppet 

inkludering. Detta begrepp kan kopplas till specialpedagogikens ständiga dilemma, som kort 

kan beskrivas som att ge alla barn samma sak men ändå anpassa sig efter individen. 

 

Nilholm (2006) menar att ett exempel på vad inkludering konkret handlar om är, rätten till 

deltagande utifrån sina egna förutsättningar, att få göra sin röst hörd och att ha möjlighet att 

påverka sin utbildning. 

De intervjuade lärarna hade alla en ganska klar bild av vad de hade för mål med sitt 

inkluderingsarbete. De vill att alla ska behandlas lika, oavsett problem och svårigheter, att alla 

ska ha samma rätt till utbildning och att alla ska vara delaktiga på sina egna villkor. Dock 

fanns det två stora problem för lärarna. Dessa problem är bristen på tid och resurser, man 

hinner inte med, när man som ensam lärare ska räcka till och tillgodose alla individers behov. 

Lärarna poängterade även för- och nackdelar som följer med inkluderingsarbetet, enligt deras 

erfarenheter. Exempelvis såg lärarna en positiv effekt i att eleverna tenderade att bli toleranta 

mot varandras säregenheter. En negativ följd kunde vara att de elever med behov av särskilt 

stöd ofta krävde så mycket av lärarnas tid att övriga i klassen får mindre tid av läraren till sitt 

förfogande. Vidare kunde lärarna ibland se att det inte alltid var befrämjande att ha en del av 

eleverna som var i behov av särskilt stöd, i de normalstora klasserna. Informanterna menade 

att de kunde se stress och frustration hos dessa elever som enligt lärarna kunde härledas ur en 

alltför stor och ”stökig” miljö. 
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I denna uppsats har jag studerat hur lärarna inkluderar elever i behov av särskilt stöd i den 

ordinarie undervisningen. Det vill säga hur inkluderingsbegreppet hanteras i praktiken. 

Inkluderingsbegreppet är ett relativt nytt begrepp och har de senaste åren diskuterats inom 

skolvärlden. Det finns även en del skrivet om begreppet sedan tidigare, bland annat om 

begreppets historia och olika forskares syn på hur lärare arbetar med inkluderings begreppet. 

Det finns en del studentuppsatser som tar upp inkluderings begreppet, bland annat Lokander 

och Olofsson (2008) som precis som jag har studerat hur lärarna ser på inkluderings 

begreppet, vilka erfarenheter de har av att arbeta på ett inkluderande sätt, samt deras syn på 

eventuella för- och nackdelar, eller brister och tillgångar med att arbeta inkluderande. 

 

Empirin i denna studie har bestått av ett antal kvalitativa intervjuer, vilket har gett mycket 

information från ett fåtal informanter. Viktigt är dock att påpeka att man ej kan dra några 

generella slutsatser utifrån en studie gjord på detta sätt. Valet av metod som denna studie 

baserats på är ett medel för att förstå verkligheten ur undersökningspersonernas synvinkel, 

och är som sagt inte ett medel för att kunna dra generella slutsatser. Denna studie har gett 

viktig information om hur lärarna förstår verkligheten, samt hur de praktiskt arbetar med 

inkluderingsbegreppet. Studien har visat på lärarnas dilemma med att ge alla elever ”samma 

sak”, samtidigt som man måste anpassa sig till barns olikheter. 

 

Den här studien behandlar ett viktigt aktuellt och relevant ämne inom dagens skola, som det 

skulle gå att studera vidare inom. Denna studie och eventuella vidare studier på området, bör 

vara av stort intresse för alla som arbetar och skall arbeta inom skolan, samt för föräldrar och 

andra instanser som har kontakt med skola och elever. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Brev 

Hej! 

 

 Mitt namn är Hanna Schultz-Gustafsson och jag utbildar mig till lärare på Södertörns 

högskola. Jag skall skriva mitt avslutande examensarbete som motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier och ska vara färdigt …… 

  

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur inkluderingsbegreppet hanteras i 

praktiken.  Och därför har jag valt att studera hur ett antal lärare arbetar konkret med 

inkludering, i årskurs två och tre. 

 

Jag undrar därför om det skulle kunna vara möjligt att få intervjua dig som lärare om detta 

 

Jag vill ställa frågor som har med hur du som lärare inkluderar barn i behov av särskilt stöd. 

Vilka för- och nackdelar du som lärare upplever med de sätt du arbetar med inkludering på, 

för dels eleverna i behov av särskilt stöd, dels för läraren och dels för övriga i klassen? 

 

Om jag får möjlighet att intervjua kommer skolans namn inte att nämnas och det kommer inte 

heller att kunna urskiljas vilken skola det handlar om i undersökningen, och du som intervjuas 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf
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får när du vill avbryta ditt deltagande. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer enbart att användas till mitt examensarbete.  

 

Jag skulle verkligen vilja undersöka detta och är enormt tacksam för svar. Ni kan nå mig på 

telefonnr: …… eller via mail: …………… 

 

 

10.2 Intervjuguide 

 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

 Har du, eller har haft någon elev/elever som är i behov av särskilt stöd i 

undervisningen? 

 Har du någon elev med koncentrationssvårigheter? 

 Har du någon elev med funktionsnedsättning? 

 Har du någon elev med svenska som andra språk? 

 Har du någon elev med läs och skrivsvårigheter? 

 Vad får dessa elever för typ av stöd? 

 Finns eleven/eleverna med i klassrummet under dagarna eller har de 

aktiviteter/undervisning på särskilt ställe? 

 Hur upplever du att det fungerar att ha elever med särskilda behov i klassen – för de 

elever som har behov av särskilt stöd, för dig som lärare, för andra elever i klassen? 

 Hur skulle du vilja definiera begreppet inkludering/inkluderande undervisning? 

 Olika elever med olika specifika svårigheter, inkluderas de på samma sätt? 

 Om inte, kan du beskriva skillnaden hur du arbetar inkluderande med barn som har 

olika typer av svårigheter? Exempelvis koncentrationssvårigheter eller läs och 

skrivsvårigheter. 
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  Hur arbetar du för att inkludera dessa elever vid helklassgenomgångar? 

 Hur arbetar du för att inkludera dessa vid grupparbeten? 

 Finns det något som du tycker är svårt i inkluderingsarbetet? 

 

 Om inte, kan du beskriva skillnaden hur du arbetar inkluderande med barn som har 

olika typer av svårigheter? Exempelvis koncentrationssvårigheter eller läs och 

skrivsvårigheter. 

  Hur arbetar du för att inkludera dessa elever vid helklassgenomgångar? 

 Hur arbetar du för att inkludera dessa vid grupparbeten? 

 Finns det något som du tycker är svårt i inkluderingsarbetet? 

 Finns det något du skulle vilja göra på ett annat sätt? 

 

 

 

 


