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Abstract 

 

In this essay I have examined the inclusion in the school, specifically in the classroom and 

leisure time center. Inclusion means briefly that all students, regardless of their capability for 

school work, should be part of the planned teaching, and also be able to assimilate the 

knowledge that is intended to be conveyed. During my years as an educator in classroom and 

after-school center I've seen how this inclusion is very complicated to implement and 

sometimes impracticable. 

 

I have investigated how inclusion works and how it does not work in both the classroom and 

in the leisure time center. I have done this by examining the inclusion from three different 

perspectives: student´s, educator´s and school´s. I show and discuss how different inclusion 

can be perceived depending on which perspective you look from. I also describe how 

inclusion is shaped, both positively and negatively, by external factors, so-called framework 

factors. I discuss how these framework factors provide or do not provide educational 

opportunities and how they condition the educator´s practice. Opportunities that sometimes 

are taken advantage of and sometimes overlooked. 

 

Keywords: Inclusion, school, classroom, leisure time center, perspective, frame factors 

 

Sammanfattning 

 

I den här essän har jag undersökt och tittat närmare på inkludering i skolan, närmare bestämt i 

klassrummet och fritidshemmet. Inkludering innebär kortfattat att alla elever, oavsett vilka 

olika förutsättningar de har, ska vara en del av den planerade undervisningen och också kunna 

tillgodogöra sig den kunskap som är tänkt att förmedlas. Under mina år som verksam pedagog 

i skola och fritidshem har jag sett hur denna inkludering är väldigt komplicerad att genomföra 

och ibland också ogenomförbar. 

 

Jag har undersökt hur inkludering fungerar och hur den inte fungerar i både klassrum och 

fritidshem. Detta har jag gjort genom att se på inkludering ur tre olika perspektiv: elevens, 

pedagogens och skolans. Jag beskriver och diskuterar hur olika inkludering kan uppfattas 

beroende på vems perspektiv den ses ifrån samt hur inkludering påverkas, både positivt och 
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negativt, av yttre faktorer, så kallade ramfaktorer. Jag diskuterar hur dessa ramfaktorer ger 

eller inte ger möjligheter för lärande. Möjligheter som ibland tas tillvara och ibland förbises.  

 

Nyckelord: Inkludering, skola, klassrum, fritidshem, perspektiv, ramfaktorer  
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I klassrummet 

 

När jag kommer in i klassrummet sitter redan några elever vid sina bänkar. De brukar göra det 

även om skoldagen inte har börjat eftersom de tycker det är skönt att sitta och pyssla eller läsa 

i lugn och ro på morgonen. Jag hälsar på min kollega Kim och vi pratar lite flyktigt om hur 

läget är med oss båda.  

- Marcelle har inte kommit ännu, eller? frågar jag. 

- Nej, jag har inte sett honom, svarar Kim. 

- Är han sjukanmäld? fortsätter jag fråga. 

- Nä, jag kollade precis och det var inget anmält, berättar Kim 

Vi tittar på varandra och det känns som att vi båda tänker och hoppas på samma sak då vi vet 

hur förutsättningarna på bådas vår arbetsdag tyvärr påverkas på ett väldigt tydligt sätt av om 

Marcelle närvarar eller inte. Samtidigt fylls jag av en känsla av vemod och dåligt samvete. 

”Det kan inte vara rätt att hoppas att en elev inte ska komma till skolan.”, tänker jag. 

Samtidigt som jag tänker detta vet jag också att om Marcelle är borta en dag så är den dagen 

betydligt lugnare och konfliktfri, både för pedagoger och för elever. 

 

Klockan blir tio över åtta och det är dags att sätta igång med skoldagen. Kim hämtar in de 

elever som står kvar ute i korridoren och alla bänkplatser i klassrummet fylls, alla förutom en. 

 

En kvart in i lektionen öppnas dörren till klassrummet och in kommer Marcelle. Jag ser med 

detsamma att han är på dåligt humör. Han tittar ner i golvet och går snabbt förbi mig där jag 

står vid ingången utan ens en tillstymmelse till att hälsa eller möta någons blick. Jag går ut i 

korridoren för att hälsa på Marcelles mamma, som redan är på väg därifrån.  

- Hej! säger jag 

- Åh, äh… hej, svarar mamman. 

- Allt bra? frågar jag. 

- Ja, det är väl som vanligt, svarar mamman och ser ut att tröttna för varje ord hon 

lämnar ifrån sig. Ja det var lite struligt i morse, det är därför vi är sena, fortsätter hon. 

- Jag förstår, svarar jag. Är det något jag kan hjälpa till med? 

- Nej, det är som vi pratat om förut. Ibland vill han absolut inte gå till skolan och han 

har ju redan missat så mycket så jag tyckte han skulle gå hit idag. Men nu måste jag 

gå. Vi ses. Hej då. 
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Marcelles mamma avslutar samtalet tvärt och går därifrån. Egentligen kunde hon inte ha sagt 

så mycket mer som vi inte redan hade pratat om flera gånger tidigare. Marcelle hade det 

kämpigt både i skolan och på fritids. Han låg långt efter de andra eleverna både i läsning och i 

matematik. Detta gjorde att han kände en stark olust till allt som hade med dessa saker att 

göra, vilket var det mesta i klassrummet.  

 

Jag kliver tillbaka in i klassrummet där Kim har startat upp tyst läsning i bänkboken. Kim går 

från bänk till bänk för att lyssna och hjälpa, och alla elever sitter och läser. Alla förutom en. 

Marcelle sitter med sin luva över huvudet och ritar. Jag går fram till bänken och böjer mig ner 

för att vara på samma höjd som Marcelle: 

- Hej Marcelle, hur är läget? frågar jag 

- Bra, svarar Marcelle utan att titta upp eller att sluta rita. 

- Ok, härligt, svarar jag. Har du hört att det är tyst läsning som gäller nu? 

- Ja. 

- Ok. Varför ritar du då? 

- För att jag känner för att rita. 

- Jag förstår. Men nu är det ju läsning som gäller så jag tycker vi tar fram din bok så kan 

vi läsa tillsammans du och jag, svarar jag och försöker låta positiv. 

- Jag har faktiskt ingen bok, den har jag läst ut, säger Marcelle enligt min uppfattning 

triumferande. 

- Jaha, fast vi var i biblioteket igår och du lånade en bok då? 

- Ja. 

- Ok. Det var ju väldigt snabbt jobbat. Var boken bra? 

- Ja. 

- Kan du berätta vad den handlade om? 

- Ja, men det känner jag inte för, svarar Marcelle, som fortfarande uppfattas av mig som 

triumferande. 

- Nä, ok. Men då får du låna en av böckerna här i klassrummet, så kan vi läsa lite ur 

den, du och jag. 

- Jag har läst alla böcker i klassrummet, säger Marcelle och är fortfarande triumferande 

i mina ögon. 

- Jag förstår, men då kan vi titta i en tillsammans så kan du berätta för mig vad den 

handlade om, svarar jag samtidigt som jag försöker låta positiv.  
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- Nej, för jag KÄNNER INTE FÖR DET! skriker Marcelle, och möter för första gången 

idag min blick. 

- Det är möjligt att du inte gör det, men vi skriker inte åt varandra här, det vet du, säger 

jag utan att höja rösten men med en betydligt allvarligare ton. 

- JAG MÅSTE JU SKRIKA FÖR DU FATTAR JU INGENTING! skriker Marcelle 

och spänner nu ögonen i mig. 

- Fast det hjälper inte att skrika för det! säger jag, och märker hur jag omedvetet höjer 

rösten. Fortsätt rita då men du gör det utan att skrika och störa någon annan. 

 

Jag avslutar samtalet och går därifrån samtidigt som jag känner hur pulsen har höjts och 

värmen i kroppen stigit. Jag är märkbart irriterad, både på mig själv och på situationen i sig. 

Jag vet ju att det aldrig hjälper att bli irriterad och att höja rösten. Särskilt med elever som 

Marcelle. Ändå hade det hänt och till ingen nytta alls. Jag väljer att se mellan fingrarna och 

låter Marcelle fortsätta rita. För om jag inte gör det skulle situationen förvärras och studieron i 

klassrummet bli helt förstörd. Men nu sitter Marcelle fortfarande och ritar när de andra 

eleverna läser och för varje sekund som går kommer han längre ifrån de mål och 

kunskapskrav han förväntas nå. 

 

Marcelle är sedan tidigare diagnostiserad med ADHD och trotssyndrom. ADHD diagnosen 

yttrade sig tydligast genom att det krävdes väldigt lite för att få Marcelle att tappa fokus. Det 

kunde vara att någon gick förbi hans bänk, en dörr som öppnades eller en nysning. Och i ett 

klassrum med 25 andra elever var störningsmoment som dessa förstås en återkommande del 

av vardagen. Sedan när Marcelle tappat sin koncentration var det väldigt svårt för honom att 

komma till ro igen. Trotssyndromet visade sig genom att Marcelle hade väldigt svårt med 

relationer, både med andra elever såväl som oss pedagoger. I sina kamratrelationer ville 

Marcelle alltid bestämma vad som skulle lekas och på vilket sätt, och var det någon elev som 

motsatte sig detta så var alltid konflikten nära till hands. Samma sak gällde egentligen med 

pedagoger på skolan. Om en pedagog skulle hantera en konflikt mellan Marcelle och en annan 

elev slutade det ofta med skrik och glåpord om Marcelle inte fick som han ville. Det spelade 

ingen roll vilken av oss i personalgruppen som hanterade konflikten, utfallet var alltid 

detsamma om en gick emot Marcelles vilja.  

 

Detta skapade en klassrumssituation där Marcelle var extremt svår att motivera till de flesta 

former av skolarbete, och efter tre år tillsammans hade jag och mina kollegor försökt allt vi 
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kunnat utan att nå någon större framgång samtidigt som Marcelle bara blev mer och mer 

håglös och mer irriterad på oss ju mer vi försökte.  I början hade vi testat att ta ut Marcelle ur 

klassrummet för att ha ett mer individuellt lärande och för at han skulle få lugn och ro. Detta 

gav goda resultat i just den stunden men slog sedan rejält tillbaka då Marcelle kände att han 

förlorade kontakten med sina kompisar då han uppfattade det som att de bestämde saker att 

göra på rasten och fritids utan honom och att han då blev utanför. Så efter några rejäla utbrott 

och en total vägran att lämna klassrummet blev de försöken skrotade. 

 

I fritidshemmet 

 

Jag hör skrik ifrån kuddrummet. Jag går dit på en gång och finner Marcelle sittande på golvet 

och skrikande på två andra elever att de ska gå ut. Bredvid sig har Marcelle två kompisar som 

sitter tyst och ser lite oroliga ut.  

- Vad är det som händer? frågar jag. 

- VI VAR HÄR FÖRST OCH DOM HÄR IDIOTERNA VÄGRAR GÅ UT! skriker 

Marcelle. 

Redan här känner jag igen hans uppförande från många tidigare situationer, och vet att jag 

behöver bemöta Marcelle lugnt och samlat för att inte förvärra hans humör. 

- Ok, jag förstår, svarar jag och fortsätter. Men vi skriker inte här. Och vi kallar inte 

heller varandra för sådana saker. 

- Men dom är ju idioter! Men du lyssnar ju ändå aldrig på mig, du hatar mig! säger 

Marcelle. 

- Jag lyssnar visst på dig, men genom att skrika och säga elaka saker löser vi inte 

problem, svarar jag. 

Efter detta följer en lång diskussion, visserligen i samtalston mestadels, men det är bara 

Marcelle som tar plats och kräver att få säga sitt. Han har även väldigt svårt att förstå varför 

han och hans kompisar inte kan få ha kuddrummet för sig själva. Jag försöker förklara att det 

går så många barn på fritids att det inte går att ha ett rum för sig själv, och att alla har lika 

mycket rätt till att få vara i ett rum. När till slut Marcelles kompisar vågar säga vad de tycker 

kommer det fram att de anser att det vore rättvist att dela på rummet och att de absolut kan 

tänka sig att leka tillsammans med de andra barnen. 
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- Men det vill inte jag, säger Marcelle, som nu istället börjat få tårar i ögonen och har ett 

mer vädjande tonläge. Vi leker nästan aldrig här inne längre och därför skulle vi vilja 

ha rummet själva. (Återigen sitter kompisarna tysta och oroliga.) 

- Men hur tycker du att vi ska lösa det då så att det blir bra för alla? frågar jag. 

- Kan vi inte dela på tiden som vi gjort förut? svarar Marcelle. 

Detta är ett sätt som vi har löst liknande situationer på tidigare, att om två grupper vill vara i 

ett rum så har en pedagog delat upp tiden, säg 20 minuter var och så har grupperna fått vara 

lika länge i rummet. Men i dessa lägen har eleverna pratat med varandra och varit snälla, inte 

alls på samma sätt som Marcelle hade betett sig i denna situation. Hade det varit någon av de 

andra eleverna på fritids som skrikit och kallat andra barn för elaka saker så hade den eleven 

inte fått vara kvar i rummet. Ett sådant uppförande, där en elev utagerar mot andra personer, 

brukar vanligtvis resultera i att personen tas ut från rummet för en stund för att få lugna ner 

sig, men också som en tydlig konsekvens av sitt beteende. Men jag vet att om jag säger nej i 

detta läge så börjar allt om igen med skrik och anklagelser. Så jag ser, precis som i 

klassrummet, emellan fingrarna och säger ja. 

Precis som i klassrummet hamnade alltså Marcelle i svåra och krävande situationer. Han hade 

en vilja att bestämma väldigt mycket över de som han lekte med. Detta gjorde honom väldigt 

dominant och de andra eleverna var rädda för att säga emot honom då de som gjorde det oftast 

blev slagna eller utfrusna ur leken. Så de andra eleverna lekte med honom och lät honom 

bestämma, men det kändes som det var utifrån rädsla. De dagar som Marcelle var borta lekte 

de andra eleverna andra lekar och det var i stort sett konfliktfritt. 

 

Båda historierna har flera likheter i sig där Marcelle blir provocerad och utåtagerande och på 

så vis påverkar lärandemiljön, både i klassrummet och på fritids. Detta gör i sin tur gör att den 

planerade verksamheten påverkas och det lärande som vi pedagoger avsett till eleverna blir 

försvårat och förhindrat. Det skapar också en situation där jag själv som pedagog väljer att se 

mellan fingrarna och inte ställer samma krav på Marcelle som på övriga elever, vilket gör att 

jag blir frustrerad och tvekar över mina färdigheter som lärare. Skillnaden i historierna är att 

jag tappar tålamodet i klassrummet där jag irriterat ger upp och lämnar situationen. Medan jag 

i fritidshemmet håller mig lugn och tålamodig och når fram till en lugnare konversation och 

en form av kompromiss med Marcelle. 
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Syfte och frågeställning 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (LGR 11, s. 8, 2011). Här går det att 

dra paralleller till ordet inkludering och utgå ifrån en undervisning som då inkluderar alla 

elever. I min erfarenhet som verksam i både skola och fritidshem har jag märkt av svårigheter 

som kan uppstå när en ska sträva efter detta mål. Svårigheter för såväl pedagoger som elever. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka dessa svårigheter. Hur de uppstår och varför de 

uppstår. Och detta vill jag göra sett utifrån elevens hela skoldag, det vill säga både tiden i 

klassrummet och i fritidshemsverksamheten. 

 

När en verksamhet eller en undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov är det många pusselbitar som behöver läggas på plats. I särskild bemärkelse om det 

ingår en elev med särskilda behov. Det kan då enligt min erfarenhet uppstå situationer som 

blir väldigt krävande för samtliga parter, som i den tidigare berättelsen där det mynnar ut i en 

reaktion från en elev som distanserar honom från den övriga gruppen och komplicerar 

ytterligare de möjligheter som finns för ett aktivt lärande, både för eleven i fråga och för de 

involverade pedagogerna. Detta i sig skapar ett dilemma där vi pedagoger har svårt att finna 

ett passande val. Är eleven kvar i övriga gruppen har han svårt att tillgodogöra sig kunskap 

och detta skapar också ett beteende som stör övriga elever och dessutom distanserar honom 

från den sociala samvaron. Skulle eleven istället tas ut ur den övriga elevgruppen känner han 

sig utanför och detta i sig skapar också en distansering. I detta alternativ skulle det också gå 

att starkt ifrågasätta huruvida undervisningen verkligen blir anpassad efter varje elevs 

förutsättningar och behov (LGR11, ibid.).  

 

Mina frågor: 

 På vilket sätt inkluderar vi i skolan utåtagerande elever i verksamheten?  

 Hur påverkar det eleven i fråga?  

 Hur påverkas andra elever och pedagoger av denna inkludering?  

 Vad är min roll som pedagog i dessa frågor och är det något som kan och bör göras 

annorlunda? 
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Metod 

 

Jag kommer att ta mig an detta arbete i form av en vetenskaplig essä. Lotte Alsterdal skriver 

hur det karakteristiska för en essä är att texten uppehåller sig vid författarens egna 

erfarenheter och tankar (Alsterdal, 2014, s.58). Det visar sig i min uppsats i den tidigare 

berättelsen om Marcelle och utifrån den kommer jag sedan diskutera och reflektera, baserat på 

mina egna erfarenheter och tankar.  

 

Alsterdal skriver även om hur essäformen hjälper oss att se tidigare problem ur nya perspektiv 

och därigenom ta lärdom av tidigare upplevda svårigheter (Alsterdal, 2014, s. 50). Det är 

utifrån detta jag tar mig an dilemmat med Marcelle och inkluderingsfrågan. Att jag genom 

detta essäskrivande ska kunna se Marcelles situation ur nya vinklar och därigenom finna 

lösningar som jag kan använda mig av i framtida frågor gällande inkludering. 

 

Maria Hammarén beskriver hur skrivandet kan fungera som en metod för reflektion men 

också hur det genom skrivande och berättande former går att synliggöra erfarenhetsbaserad 

kunskap (Hammarén, 2005, s.17). När jag nu i mitt eget försök att synliggöra praktisk 

kunskap kommer jag göra det utifrån min egen erfarenhet. Jag har utifrån den erfarenheten 

skapat en plattform i form av en berättelse. Jag kommer att utgå ifrån den tidigare berättelsen 

och genom den se på inkludering ifrån olika perspektiv. De olika perspektiven kommer jag 

finna utifrån litteratur och vetenskapliga undersökningar. 

 

Hammarén fortsätter med att skriva hur ett dilemma uppmärksammar en komplexitet och 

ställer oss inför olika handlingsalternativ. Sedan kan det visa sig att inget av alternativen är en 

bra lösning, kanske inte ens en halvbra. När själva valet av handling genomfördes kan vi ha 

uppfattat det komplexa i situationen mer eller mindre skarpt. Den uppfattningsförmågan går 

att öva genom att uppmärksamma berättelser (Hammarén, 2005, s.18). Det här pekar på det 

jag själv hoppas uppnå i mitt arbete med den här essän. Att genom berättelsen kunna belysa 

mitt eget handlandes styrkor och svagheter. Vad i situationen med Marcelle som hade kunnat 

göras annorlunda men också vad som påverkade att jag agerade som jag gjorde. 

Förhoppningsvis kommer jag även kunna urskilja det komplexa i dilemmat som uppstod, för 

att på så vis dra lärdom från det och kunna se kommande utmaningar lite mera skarpt. 
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Under skapandet denna essä har jag träffat en handledare och en arbetsgrupp i gemensamma 

skrivseminarier där vi har diskuterat och problematiserat kring mitt dilemma och även kring 

själva skrivandet och skapandet av essän. Jag har också använt mig av studentlitteratur och 

olika forskningsrapporter gällande inkludering. Dessa har, under skrivandets gång, underlättat 

det undersökande skrivandet för mig i den meningen att jag har kunnat se på mitt dilemma 

och min egen roll ur nya perspektiv, och då kunnat fundera kring nya frågeställningar och 

problem, allt gällande det komplexa som inkludering är. Jag har även funnit stöd i lagar och 

förordningar såsom skollagen och läroplanen. 

Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa mitt berättande och skrivande till eleven i fråga. I vanliga fall är 

samtal med vårdnadshavare och ett samarbete mellan hem och skola en stor del av ett arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Men då detta arbete handlar om inkludering i skolan med 

perspektiv som baserar sig i just skolan så har jag valt att fokusera på detta och därmed 

utelämnat information eller berättande om alla former av arbete med vårdnadshavare.  

Etiska överväganden 

 

Under skapandet av denna uppsats har det varit viktigt för mig att hela tiden ha ett etiskt 

förhållningssätt i mitt skrivande. I min berättelse beskriver jag ett barn med diagnoser, och på 

grund av dessa diagnoser hamnar han i besvärliga situationer. Detta gör honom utsatt och det 

har därför varit viktigt att de barn, föräldrar och kollegor som figurerar i uppsatsen inte kan 

identifieras. Därför är alla namn som förekommer i berättelserna från klassrummet och 

fritidshemmet fingerade. Även beskrivningar av miljöer och rum samt tid är förvrängda. 

 

Jag ville från början endast använda mig av pronomen ”hen” när jag beskrev personers 

könstillhörighet, i synnerhet Marcelles. Detta för att försvåra identifiering av personer ännu 

mer. Könstillhörighet har inte heller någon verksam funktion i min berättelse eller uppsats. 

Efter samtal med min handledare kom jag dock fram till att berättelsen får ett annat djup om 

Marcelle beskrevs som en ”han” eller ”hon”, och att det kan underlätta för läsaren. Marcelle 

blev därför en ”han”. Detta är dock något som också kan vara förvrängt.        
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ADHD och trotssyndrom 

 

För att ytterligare synliggöra de svårigheter som Marcelle ställs inför i skolan vill jag beskriva 

de diagnoser som han ställts med. När Inga-Lill Jakobsson & Inger Nilsson, båda verksamma 

vid specialpedagogiska institutioner, beskriver diagnosen ADHD, som står för Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, skriver de att det är en symtomdiagnos fokuserad på tre 

kärnområden: uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och bristande impulskontroll. De 

beskriver vidare hur personer inom detta spektrum har svårt att planera, genomföra och 

slutföra meningsfulla handlingskedjor (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 172). Det kan förklara 

varför Marcelle hade det kämpigt i klassrummet i den situation som jag beskrev i den första 

delen av min berättelse. Där han hade svårt att behålla fokus och koncentration, och att också 

komma igång med olika uppgifter. Jakobsson & Nilsson skriver även hur elever med ADHD 

har en uppmärksamhet som fluktuerar hela tiden vilket gör att de har svårare att lagra 

erfarenheter. Därför lär de sig mindre av erfarenheter än andra barn och vardagssituationer ter 

sig som nya hela tiden. Barn med ADHD har även lätt att dra sig till slagsmål och gräl 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s.173). Det här kan hjälpa till att förstå varför Marcelle 

reagerade som han gjorde i kuddrummet på fritidshemmet. För även om Marcelle upplevt 

många liknande konflikter tidigare, och alltid med samma utfall där han har väldigt svårt att 

kompromissa och bara ser sitt eget bästa, uppstår likande situationer om igen. Det kan 

förklaras genom att diagnosen gör det svårt för Marcelle att lagra tidigare upplevelser och 

erfarenheter och därigenom dra lärdom från dessa. Därför uppstår konflikter likt den i 

kuddrummet så frekvent. Att Marcelle faktiskt kom ihåg en tidigare erfarenhet när han bad 

om att få dela på tiden i kuddrummet, skulle utifrån Marcells diagnos kunna ses som en 

framgång.  

 

Marcelles reaktion på min uppmaning att han skulle läsa i klassrummet, eller hans beteende i 

kuddrummet i fritidshemmet kan förstås genom att titta närmare på diagnosen trotssyndrom 

som på engelska förkortas ODD vilket står för Oppositional Defiant Disorder. Överläkare och 

docent Per A. Gustafsson beskriver att trotssyndrom används som benämning när ett barn 

uppvisar ett mönster av ett fientligt, negativt och trotsigt beteende gentemot vuxna i barnets 

samvaro och även kamrater. Syndromet innebär allvarliga asociala beteenden som på olika 

sätt bryter mot normerna eller reglerna i den miljö som barnet befinner sig i. Dessa beteenden 

kan bestå av verbala angrepp på andra men också ibland genom fysiskt våld. Han beskriver 
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även hur det är mer regel än undantag att barn med dessa beteendeproblem även har andra 

samtidiga problem, såsom ADHD (Gustafsson, s. 10, 2011).    

Vad är inkludering? 

 

För att skapa en förståelse och ett gemensamt perspektiv att utgå ifrån vill jag reda ut vad som 

menas med inkludering i skolans värld. Pedagogprofessorn Claes Nilholm & 

specialpedagogikdocenten Kerstin Göransson skriver i sin forsknings- och utvecklingsrapport 

Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen? att det är viktigt att redan 

i början av beskrivningen av inkludering fastställa att det är en idé som omfattar alla elever 

och grupper av elever. De beskriver sedan vidare, utifrån tre punkter, vad som omfattar 

inkludering i skolan: 

 

 Det är viktigt att alla elever har en fungerande skolsituation. 

 Det är flera aspekter till exempel kunskapsutveckling, social utveckling och 

demokratifostran, som tillsammans gör skolmiljöer inkluderande. 

 Flera forskare vill inte reducera skolans verksamhet till individernas situation utan 

också fokusera hur den gemenskap som erbjuds ser ut (Niholm & Göransson, 2014, s. 

14 & 16). 

Utifrån detta går det att förstå inkludering som något som utgår ifrån hur skolan anpassar sig 

efter elevers olika behov och förutsättningar. För att förstå inkludering ytterligare går det 

också att se på den tydliga skillranden mellan inkludering och integrering, två ord som kan 

vara lätta att förväxla men som är varandras motpoler. Margareta Sandström skriver att den 

åtskillnad som görs i Sverige mellan begreppen innebär att integrering avser en verksamhet 

där alla personer är välkomna men verksamheten förändras inte för att alla ska ha möjlighet 

till lärande eller känna sig delaktiga. Då förväntas istället personen anpassa sig efter 

verksamheten. Inkludering innebär däremot att verksamheten anpassas så att alla personers 

behov tillgodoses (Sandström, 2014, s.12). 

 

Inkludering betyder alltså att skolan anpassar sig efter eleverna för att tillgodose att alla elever 

får ett meningsfullt lärande. Detta gäller elevers lärande i olika former, såsom i att lära sig att 

räkna och skriva, men även i den sociala utvecklingen där fritidshemmen spelar en stor roll. 

Inkludering i skolan innebär också att få vara en del av ett demokratiskt beslutstagande, vilket 

introducerar eleven i hur ett demokratiskt samhälle verkar och alla människors lika värde.  
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Om vi ser skolan som helheten och eleverna som delarna går det att sammanfatta det som att 

helheten ska anpassa sig efter delarna. Men i detta ligger det en stor utmaning för skolan då 

alla elever har olika förutsättningar för lärande. Utmaningen utkristalliserar sig när det gäller 

elever som Marcelle vars förutsättningar skiljer sig från många andra elever. 

Svenska akademins ordlista beskriver ordet integrering som: förena eller sammanföra till en 

helhet (SAOL, 2016, s. 389). Integrering är därför motsatsen till inkludering där istället för att 

helheten anpassar sig efter delarna, förväntas istället delarna bli en del av helheten, eller 

anpassa sig efter helheten. Det vill säga att ur ett skolperspektiv skulle alltså eleverna 

förväntas anpassa sig efter skolan. Det kan exemplifieras genom hur en elev kommer till en 

ny skola. Eleven har i sin tidigare skola och hemifrån lärt sig att hålla i en penna på ett visst 

sätt. Resultat i skriften är detsamma som hos andra elever och det skadar inte handen på något 

sätt. Det känns dessutom tryggt och bekvämt för eleven att skriva på detta sätt. Men det är inte 

så den nya läraren och de nya klasskamraterna lärt sig att en penna ska hållas. Därför 

instrueras den nya eleven med att: ”så håller vi inte i pennor här”, och tvingas att ändra på sitt 

sätt. 

 

 Det här exemplet är i det förenklade slaget. Det skulle också kunna gälla andra vanor, inlärda 

kunskaper eller personlighetsdrag. Men för en elev som Marcelle skulle en sak som ett visst 

sätt att hålla i sin penna, vara en stor trygghet. Och att ta bort den tryggheten eller bryta det 

mönstret i hans vardag vore att skapa en stor osäkerhet och frustration hos eleven, som sedan 

skulle leda till ett starkt utåtagerande.  

Det här exemplet med pennan går att förstå ytterligare om vi tittar närmare på ADHD som 

Marcelle är diagnostiserad med och de utmaningar som finns däri. Inga-Lill Jakobsson och 

Inger Nilsson skriver i sin bok Specialpedagogik och funktionshinder om hur det är att leva 

med ADHD och vilka konsekvenser det kan få i vardagen. De beskriver hur det kan vara 

omöjligt för barn med ADHD att koncentrera sig med i närvaro av andra, och att de reagerar 

kraftigt i ostrukturerade situationer och på oväntade saker (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 

174). För Marcelle är klassrumssituationen rörig och han har svårt att koncentrera sig med de 

andra eleverna. För honom skulle just en uppmaning om att hålla sin penna annorlunda skapa 

en ostrukturerad situation och det skulle absolut uppfattas som oväntat. Följden på detta 

kommer att bli en kraftig reaktion från Marcelles sida. En reaktion som i allra högsta grad blir 

utåtagerande. Det här skulle i följande led förstås försvåra förutsättningarna för ett 

meningsfullt lärande för Marcelle, och även alla andra elever i hans omgivning. Därmed 

lämnar jag integrering bakom mig och kommer fortsättningsvis att fokusera på inkludering. 
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Perspektiv 

 

När jag försöker att ytterligare förstå hur inkludering fungerar, eller inte fungerar, inser jag 

hur synen på inkludering varierar från olika infallsvinklar. Detta skapar komplexa situationer 

för alla inblandade parter men på olika sätt. Jag ska i följande avsnitt reda ut dessa perspektiv 

och försöka klargöra hur just den parten som jag beskriver i det aktuella avsnittet ser på läget. 

Detta kommer jag att göra genom att ta på mig olika sorters ”glasögon” och se på Marcelles 

situation utifrån olika perspektiv. När jag skriver ”glasögon” menar jag att jag kommer att 

försöka se på ett läge ur olika parters synvinkel för att på så sätt försöka belysa hur situationen 

uppfattas från just det perspektivet, sett igenom de ”glasögonen”.   

Marcelles perspektiv 
 

Jag har känt Marcelle i tre år. Från när han började i första klass tills han gick ut tredje klass. 

Redan från början utmärkte sig Marcelle genom hans aggressiva sätt när han hamnade i 

konflikt, både mot andra elever och mot pedagoger. Att elever beter sig utåtagerande mot 

varandra är inte särskilt ovanligt för mig, det är sådant som en del behöver träna på. Men det 

aggressiva beteendet mot oss pedagoger var något som var relativt nytt för mig trots mina 

tretton år som pedagog. Jag skulle senare förstå att det aggressiva utåtagerande beteendet inte 

bara var mot pedagoger i skolan utan även mot andra vuxna i Marcelles närhet när han inte 

fick som han ville. Trots detta kände jag hur jag skapade ett speciellt band till Marcelle, och 

jag tror att han kände samma sak. När konflikter uppstod sa han ofta att det var mig han ville 

prata med om vad som hänt, och det var många samtal under årens lopp. Vissa fungerade bra, 

medan vissa inte alls slutade bra då Marcelle blev extremt arg och aggressiv. Jag tror att han 

ofta ville reda ut konflikter med mig för att jag alltid försökte låta alla komma till tals och 

aldrig utgå ifrån att konflikten var någons fel, vilket Marcelle nog inte var helt van vid. Vi 

gick igenom väldigt mycket tillsammans och för mig är det då lätt att känna ett visst band till 

den eleven, jag ville verkligen att det skulle gå bra för Marcelle. 

 

Att se på inkludering ur Marcelles egen synvinkel är det mest komplicerade perspektivet för 

mig. Jag själv har aldrig varit i Marcelles situation och jag kan inte heller gå direkt till källan 

och fråga Marcelle hur han ser på inkludering och om han känner sig inkluderad i den 

pedagogiska verksamheten. Men för att börja med att försöka se ut Marcelles perspektiv 

behöver vi först reda ut vilket perspektiv det är. Filosofie kandidaterna och 

universitetsadjunkterna Elisabeth Arnér och Britt Tellgren skriver i sin bok Barns syn på 
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vuxna om de två begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Arnér och Tellgren skriver 

hur det finns många olika definitioner av begreppet barnperspektiv. En definition av 

barnperspektiv som begrepp kan ses som att det är föränderligt på samma sätt som synen på 

begreppen barn och barndom är föränderlig beroende på kulturella, historiska och sociala 

förutsättningar. Andra liknande begrepp som används är bland annat barns bästa, barn i 

centrum, barn i fokus . Barnperspektiv kan betyda dels att vuxna ser barnet dels att man har 

barnet i åtanke. Men Arnér och Tellgren menar att om begreppet barnperspektiv ska användas 

måste båda delarna innefattas. En definition av barns perspektiv som begrepp är hur världen 

rent konkret ser ut ur barnens synvinkel. Vad de ser, hör, upplever och känner (Arnér & 

Tellgren, 2006, s. 33-34). Sammanfattat och för att skilja de två olika begreppen åt går det 

alltså att beskriva barnperspektiv som hur vuxna ser på barn, och barns perspektiv som hur 

barn själva ser på saker och ting.   

 

När jag ska försöka se på Marcelles situation i klassrummet och fritidshemmet kommer jag 

delvis se på saken ur barnets perspektiv, det vill säga att jag ska tänka mig in i och se ur 

Marcelles synvinkel. Men mestadels kommer jag se ur ett barnperspektiv, där jag försöker se 

Marcelle och hans behov i den aktuella situationen och samtidigt lägga in egna pedagogiska 

tankar och funderingar. 

 

Jag hörde från en kollega som är specialpedagog att ADHD kan liknas vid att ha flera tv-

kanaler igång i huvudet utan att kunna stänga av någon av dem. ADHD är förstås en 

funktionsnedsättning som upplevs olika av varje individ som har den. Men om jag tar ett barn 

perspektiv och tänker mig att det var så Marcelle hade det, och samtidigt kommer ihåg det 

som Jakobsson & Nilsson skriver om ADHD och hur den fluktuerande uppmärksamheten gör 

att elever med diagnosen har svårare än andra elever att lagra nya erfarenheter, och hur detta 

då gör att dessa elever lär sig mindre av erfarenheter och vardagssituationer ter sig som nya 

hela tiden (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.173). Att då behöva vistas i ett rum med tjugosju 

andra elever som pratar, skrattar, nyser och ropar, kan jag förstå att det är svårt att koncentrera 

sig på en särskild uppgift. Lägg där till trotssyndrom och det Gustafsson skriver om hur det 

gör det extra svårt att inrätta sig i normer och regler. Så där sitter Marcelle, med alla dessa 

kanaler igång i sitt huvud och tjugosju klasskamrater runtomkring som var och en i sig är en 

egen tv-kanal. Kom också ihåg att detta är en situation som Marcelle befunnit sig i dagligen i 

två och ett halvt år. Allt detta till trots sitter Marcelle tyst och ritar, och faktiskt inrättar sig i 

en del normer och regler med sitt trotssyndrom. Då kommer jag fram och börjar prata om han 



Henrik Östling – 8307270275 – Självständigt arbete – Handledare: Adrian Ratkic 

17 

 

ska läsa, något som Marcelle upplever som väldigt svårt och kanske till och med ångestfyllt. 

Sett utifrån Marcelles synvinkel och ett barns perspektiv kan det ses som en bedrift från hans 

sida att han inte sa åt mig att fara och flyga på en gång. 

 

Men varför ville då inte Marcelle följa med mig ut ur klassummet och läsa? Ur ett 

barnperspektiv tänker jag att han då ju kommit bort från alla de störande momenten som fanns 

i klassrummet. Då hade han kunnat sitta med mig i en tyst lokal, bara vi två och då hade han 

kanske åtminstone kunnat skruva ner volymen på alla de där tv-kanalerna i huvudet. Efter 

Marcelles förutsättningar tänkte jag som pedagog att det var det bästa för honom just då, för 

då kunde han ju också läsa, precis som de andra eleverna gjorde och som han skulle göra 

enligt den planering och ideal som rådde i klassummet. Marcelle skulle sitta, tyst och stilla, 

och läsa. Men inte i klassrummet. Det var inte det viktigaste för mig, jag ville bara följa 

lektionsplaneringen. Men för Marcelle kan det ha varit det som var viktigast. Vi hade ju testat 

att gå ut ur klassrummet vid tidigare tillfällen, men då hade Marcelle känt sig utanför 

gemenskapen med de andra eleverna och han uppfattade det som att de bestämde roliga saker 

att göra som han då missade. Det här var säkert något som Marcelle kom ihåg, och kan 

mycket väl ha varit anledningen till att han inte ville gå ut ur klassrummet. Det var dock inget 

som jag kom ihåg vi det tillfället, eller så bara bortsåg jag ifrån det och kom med förslaget 

ändå. Men för Marcelle var det nog aldrig ett förslag som var det minsta värt att överväga. Så 

vad hade hänt om jag haft allt det här i åtanke? Kanske hade jag föreslagit att Marcelle och 

några andra elever gått ut tillsammans med mig för gemensam läsning. Kanske hade jag och 

klassläraren Kim planerat lektionen mer på ett sätt där Marcelle och hans förutsättningar blev 

inkluderade. Eller så kanske jag hade låtit Marcelle sitta stilla, tyst och koncentrerad vid sin 

bänk, och fortsätta rita för att sedan vid ett senare tillfälle föreslå att vi skriver något till det 

han ritat. 

Pedagogens perspektiv 
 

När jag skriver att jag utgår ifrån pedagogens perspektiv menar jag egentligen att jag utgår 

ifrån mitt eget. I viss mån kan jag också se på saken med hjälp av vad jag samtalat om med 

mina kollegor och därigenom uppfattat deras syn på saken. Vad gäller kollegor så är just 

ämnet inkludering ett högst aktuellt samtalsämne. Det kanske inte alltid är just med termen 

inkludering som samtalen förs, men många av mina pedagogiska kollegor upplever dagligen 

hur elever med särskilda behov utmärker sig i klassrummen eller i fritidshemmet genom ett 
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som oftast utåtagerande beteende som påverkar personal eller andra elever på ett negativt sätt. 

Det här har jag fått ta del av genom samtal, särskilt när jag svarat på frågan om vad min 

uppsats ska handla om, i personalrummet i samtal med frustrerade kollegor som bara behöver 

ventilera vad de uppfattar som en tuff arbetssituation. Tyvärr handlar dessa exempel om hur 

inkludering inte har fungerat särskilt bra, och hur då en elev i behov av särskilt stöd, ofta med 

ett utåtagerande beteende, kan ge sig på både personal och andra elever på ett verbalt eller 

fysiskt sett. Detta i sig skapar en upplevelse hos pedagogen där den känner sig otillräcklig, för 

både sig själv, elever och föräldrar.  

 

Hur den här känslan av otillräcklighet kan uppstå kan belysas om vi tittar närmare på det som 

Jan-Olav Henriksen & Arne Johan Vetlesen skriver i sin bok Etik i arbete med människor. 

Där beskriver de hur en plikt är en handling som vi åläggs att göra av oss själva eller av andra. 

Plikten är något vi måste göra och innebär en norm som vi inte kan hålla oss undan inför. 

Skulle vi hålla oss undan eller på annat sätt inte uppfylla vår plikt menar Henriksen & 

Vetlesen att det leder till en moralisk klandervärd situation (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 

174).  Så pedagogen har alltså en plikt att göra sitt jobb med skolans elever. I det jobbet ingår 

normen, eller förväntningen, att alla barn ska tillgodoses möjligheter för lärande både i 

klassrummet och i fritidshemmet. När pedagogen upplever det som att den inte uppfyller den 

normen, eller klarar av att leva upp till de förväntningarna, hamnar den alltså i den moraliskt 

klandervärda situationen och känner sig därför otillräcklig och besviken. Det är i detta jag kan 

känna igen mig själv och min berättelse. Känslan av att vara otillräcklig och den besvikelse 

det kan medföra. Hur jag kände mig besviken när jag inte lyckades nå fram till Marcelle och 

hur det då ledde till en situation där vi båda blev arga.  

 

Christian Nilsson skriver om fronesis i boken Vad är praktiskt kunskap. Nilsson beskriver där 

hur fronesis är något som hjälper oss när vi hamnar i en svår situation, i ett dilemma. Fronesis 

är en sorts kunskap som bara existerar i en konkret situation och som avgör hur vi ska göra 

det rätta i just den konkreta situationen. Det är också detta som skiljer fronesis från andra 

kunskapsformer. Fronesis kan inte traderas i form av en samling sanna påståenden, fronesis 

kan bara existera i rörelse (Nilsson, 2014, s. 48-49). Med utgångspunkt i detta kan jag se hur 

jag själv i vissa situationer med Marcelle handlade fronetiskt. Hur jag i en konkret situation 

där jag aldrig varit förut kunde anpassa mitt beteende och hur jag handlade efter Marcelle och 

hans humör i just det ögonblicket och genom det få ett positivt resultat. Det kunde vara att han 

faktiskt följde med mig ut ur klassrummet för att läsa eller att vi tillsammans löste en konflikt 
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utan att någon blev förolämpad eller slagen. När detta inträffade kände jag mig extremt stärkt 

och mitt självförtroende som pedagog steg märkbart. Det var också just i situationer med 

Marcelle som denna känsla blev så påtaglig, och det tror jag har att göra med att de tillfällena 

ställde så höga krav på mig som pedagog.  

 

Ylva Waldemarson skriver i ”En erfarenhet rikare?” att erfarenhet egentligen inte finns, utan 

att det är något som vi själva måste skapa genom att bestämma oss för att en viss upplevelse 

var något som gav oss en erfarenhet. Hon skriver också om hur erfarenhet kan vara ett 

tvåeggat svärd där den i bästa fall kan vara något positivt och insiktsfullt, men i sämsta fall 

vara något negativt och begränsade. Allt beroende av hur vi själva använder vår erfarenhet 

och i hög grad då av om och hur vi reflekterar kring den (Waldemarson, 2014, s. 131-132). 

Med Marcelle var det dagligen saker som hände som skiljde sig ifrån den övriga vardagen i 

skolan, så det fanns gott om upplevelser, likt de som Waldemarson beskriver, som kunde ge 

mig erfarenhet. Höga ljudnivåer och konflikter är vardag för en pedagog, men med Marcelle 

var det annorlunda. När han hamnade i konflikt blev det fort väldigt högljutt och våldsamt. 

Ofta fick konflikten oanat stora proportioner under kort tid vilket gjorde att de allt som oftast 

skiljde sig från mängden. Dessa tillfällen får mig att tänka på det som Waldemarson skrev 

angående det tvåeggade svärdet. Ibland tog dessa tillfällen nämligen bara extremt mycket på 

krafterna och jag kunde känna efter en sådan konflikt hur energikrävande det var och hur trött 

jag blev. Dessa erfarenheter kunde göra att jag i nästa konflikt gick in med en negativ 

inställning och kan beskrivas som den negativa sidan av det tvåeggade svärdet. Kan det vara 

så att dessa negativa erfarenheter gjorde att jag tappade tålamodet i klassrummet? Men ibland 

fanns det också tillfällen för reflektion då jag kunde prata med en eller flera av mina kollegor 

om vad som hänt och vad det berodde på, och då kunde vi ofta lära oss något. Det kunde vara 

att lyckas peka ut exakt vad som triggade Marcelle i konflikten, eller se var vår egen 

pedagogik eller planering brast, för att sedan dra lärdom från det och ta med i åtanke för 

framtiden. 

Dessa erfarenheter kan anses som den positiva sidan av det tvåeggade svärdet, som kan ha 

varit en anledning till att jag behöll mitt tålamod i konflikten med Marcelle i fritidshemmet. 

 

Men varför slutade situationerna i klassrummet och fritidshemmet på så olika sätt för mig? I 

klassrummet så förlorade jag tålamodet och blev irriterad, men i fritidshemmet lyckades jag 

behålla mitt lugn och komma fram till en kompromiss med Marcelle. En förklaring går att 

finna i hur olika lärandesituationen ser ut i klassrummet jämfört med fritidshemmet. I min 
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berättelse från klassrummet var det en lärandesituation som bestod av att eleverna skulle sitta 

stilla vid sina bänkar och tyst läsa i sin bok. Att eleverna ska sitta stilla och tyst vid sin bänk 

och förväntas ta emot kunskap på samma sätt är en väldigt vanlig klassrumssituation. Detta 

ställer dock ett högt krav på eleverna då de ska ha tålamod och koncentrationsförmåga nog att 

tillgodogöra sig kunskap på det här sättet. För Marcelle är just koncentration och tålamod två 

saker som är väldigt utmanande för honom på grund av hans diagnoser, vilket jag förklarade 

tidigare i avsnittet om ADHD och trotssyndrom. Det här idealet om att eleverna ska sitta stilla 

och tyst vid sina bänkar och göra samma sak är dock något som är väl befäst i klassrummet, 

vilket också kan ha gjort att jag så envist ville få honom till att göra likadant som de andra 

eleverna. Så här i efterhand kan jag inse att han faktisk satt stilla vid sin bänk och ritade. Han 

gjorde faktiskt redan två saker som förväntades av honom, hann satt stilla och var 

koncentrerad på att rita, men jag skulle ändå prompt få honom till att läsa. När han satt stilla 

och koncentrerad på att rita var han ju faktiskt inkluderad i klassrumsundervisningen, han 

sysslade egentligen bara med ett annat ämne än de andra, nämligen bild istället för svenska. 

När jag valde att ta diskussionen om att han skulle läsa tappade han både tålamod och 

koncentration. Kan det ha varit så att jag exkluderade Marcelle från undervisningen istället för 

att få honom att känna sig inkluderad? Eller var det idealet i klassrummet där alla förväntas 

sitta stilla, koncentrerat och göra samma sak som exkluderade Marcelle från början? Eller var 

det kanske en kombination av båda?    

 

I situationen på fritidshemmet såg lärandesituation annorlunda ut. På fritids råder nämligen 

andra ideal än i klassrummet då inga barn förväntas sitta stilla, tyst och koncentrerat. Istället 

uppmuntras rörelse, lek och samtal emellan barn och vuxna på många olika sätt. Där hade 

Marcelle själv valt vilket rum han ville vistas i och på vilket sätt. Det fanns inga krav på att 

han skulle vara tyst, stilla eller koncentrerad på samma sak som andra elever, utan han hade 

själv valt det han ville göra vilket var att leka i kuddrummet. Detta kan ha gjort att den 

konflikten hanterades på ett annat sätt av mig. När jag skulle hantera konflikten och bemöta 

Marcelle var vi redan överens om en sak utan att det uttalades. Han fick leka i kuddrummet 

och det fanns inga förväntningar på att han skulle göra det på ett visst sätt. Däremot behövde 

jag hantera Marcelles sätt att bemöta andra barn och mig. Så vi hade redan en gemensam 

grund att utgå ifrån: han fick leka i kuddrummet och han fick göra det på sitt sätt, förutsatt att 

han bemöter andra människor med respekt. Så utifrån den synvinkeln kan Marcelle redan ha 

känt sig inkluderad i verksamheten. Han fick delta och han fick göra det på ett sätt som 

passade honom. Kan det ha bidragit till att det gick att nå en kompromiss? Eller kan det också 
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ha varit som Waldemarson (2014, s. 132) beskrev erfarenhet likt ett tvåeggat svärd? Där jag 

hade med mig negativa erfarenheter ifrån liknande situationer klassrummet och dess ideal och 

utifrån det gick in i samtalet med Marcelle, och därför hanterade situation på ett negativt sätt. 

Medan jag i fritidshemmet kan ha haft positiva erfarenheter från andra situationer och de ideal 

som råder där, och därför resulterade det i ett mer positivt utgångssätt? 

Skolans perspektiv 
 

När jag skriver skolans perspektiv menar jag att jag vill titta närmare på de förutsättningar 

som skolan agerar utifrån. Förutsättningar som i sin tur påverkar pedagogen och dennes 

planering och som i nästa led direkt påverkar Marcelle och hans skol- och fritidsdag. För det 

första går Marcelle i en kommunal skola som är en del av det offentliga skolväsendet. En 

skola som är öppen för alla. Något som också går att styrka genom det som står i skollagen 

angående lika tillgång till utbildning:  

 

”8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i denna lag.” (SFS 2010:800) 

 

Utifrån det här citatet vill jag peka på var skolans perspektiv har sin utgångspunkt, samt också 

var jag börjar mitt resonemang. En skola som är öppen för alla är en skola med elever i stor 

mångfald och med många olika behov, vilket i sig spetsar till och ökar behovet av en 

fungerande inkludering. Men under vilka förutsättningar har skolan möjlighet att utforma 

denna välbehövda inkludering? 

 

För att förstå det vill jag titta närmare på pedagogikprofessor och läroplansteoretiker Ulf P. 

Lundgrens teori angående ramfaktorer och praktisk utbildningsplanering som han skrev för 

skolverket (Lundgren, 1999, s.31-41). Lundgren ger en historisk återblick från det sena 60-

talet till millenniumskiftet i hur skolan och dess styrning har förändrats genom åren. Hans 

teori bygger på att det finns olika externa faktorer som påverkar hur undervisningen i skolan 

ser ut. Dessa externa faktorer kallar han för ramfaktorer. 

 

Lundgren skriver hur ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en 

process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan 

(Lundgren, 1999, s.36). Han skriver vidare om den politiska styrningen, om hur regering och 
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riksdag ger mål för skolan, att kommunerna sedan anger de prioriteringar och inriktning 

skolan skall ha kommunalt och hur sedan slutligen varje skolenhet utformar en lokal skolplan 

(Lundgren, 1999, s.38) Lundgren tar även upp läroplaner och kursplaner som exempel på 

ramfaktorer (Lundgren, 1999, s.39.)  

 

Utifrån Lundgrens ramfaktorteori går det att ha olika breda perspektiv vad gäller skolan 

synsätt. I ett övergripande perspektiv kan vi se hur riksdagen påverkar skolan genom olika 

beslut. Det kan vara ekonomi, såsom lärarlöner vilket påverkar hur attraktivt läraryrket är och 

på så sätt indirekt kan avgöra vilken pedagogisk personal Marcelle har runt sig. Det kan också 

vara riksdagsbeslut angående hur stora elevgrupper det skall vara i skola och fritidshem, 

vilket indirekt påverkar den möjlighet till lärande och studiero som Marcelle ges. Om jag 

istället tar ett perspektiv utifrån Marcelles skola, som i sig påverkas av det bredare nationella 

perspektivet, går det att se andra ramfaktorer.  

 

När en jobbar i skola som jag gör är tid ofta en återkommande faktor, och i de flesta fall 

handlar det då om bristen av tid. Det är också den ramfaktor som jag vill peka på som absolut 

avgörande för skolan på en lokal nivå. Tiden som ramfaktor påverkar pedagoger i skolan 

dagligen och kan ofta bli inte bara en ramfaktor utan också en stressfaktor. Lundgren menar 

på att ramfaktorer ger eller ger inte möjligheter, och om jag då ser tiden som en ramfaktor där 

möjligheter ges eller inte ges vill jag mena på att det utifrån skolans perspektiv finns olika 

möjligheter att verka inom de ramarna. I första hand tänker jag på tid till planering. Forskaren 

och skolutvecklaren Ann S Pihlgren skriver i boken fritishemmets didaktik om vikten av en 

fungerande pedagogisk planering och även om hur klasslärare och fritidslärare kan planera 

tillsammans för att täcka elevernas hela dagar och behov (Pihlgren, 2013, s.122). Om 

pedagoger har tid till att planera en välfungerande verksamhet blir tiden i verksamheten mer 

effektiv.  Detta är särskilt viktigt när det gäller elever som Marcelle, där det finns ett behov av 

en tydlig verksamhet med fasta ramar och rutiner. Tiden som ramfaktor tillåter en viss 

process, men det är upp till skolan hur den processen ser ut. Att lära sig hur tiden inom 

ramarna används på bästa sätt för planering och effektiva möten kan vara ett sätt att ge sig 

själv möjligheter inom tidens ramar. Utifrån effektiva möten skulle sedan verksamheten bli 

tydlig och förhoppningsvis givande, både för personal och för elever. 

En annan ramfaktor som går att finna utifrån skolans perspektiv är personalplanering. Då 

menar jag hur skolan väljer att disponera sin egen personal. Elever som Marcelle behöver ofta 

tillsyn och hjälp för att inte hamna i situationer som landar i ett negativt utåtagerande 
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beteende. Det krävs då att någon pedagog alltid finns i närheten av den eleven för att visa på 

goda exempel i hantering av olika situationer och också för att förebygga eller hjälpa till vid 

konflikter. Denna personaltillgång är dock inte vanlig, men jag menar då att skolan ställs inför 

ett val om att se över sin personalplanering. Det kan vara så att personalscheman behöver ses 

över eller att flytta runt pedagoger till olika avdelningar. Allt för att skapa en inkluderande 

verksamhet. Sen kan skolan också i sitt perspektiv se på frågor angående prioriteringar av 

resurser. Då menar jag på att skolan har en ekonomisk ramfaktor som den verkar i, men inom 

dessa ramar finns olika möjligheter vad gäller fördelning av de ekonomiska resurserna. Det 

kan vara att skolan väljer att köpa in olika tekniska hjälpmedel som till exempel surfplattor för 

att elever med särskilda behov ska kunna jobba med dem i lugn och ro när behov uppstår. 

Eller så kan det vara att en skola väljer bort tekniska hjälpmedel för att istället prioritera en 

något högre personalnärvaro. Som Lundgren skrev så ger eller ger inte ramarna möjligheter. 

Det är upp till skolan och utifrån dens perspektiv att se vilka dessa möjligheter är. 

Men hur påverkade då dessa ramfaktorer, som sträcker sig från statlig till lokal nivå, min 

relation till Marcelle i skola och fritidshem? Likt hur jag beskrev det i pedagogens perspektiv 

så styrs också skolan i sitt perspektiv av idealet att undervisning i klassrummet ska ske genom 

att eleverna sitter tyst och stilla vid sina bänkar och tar emot information och lärdom. Det i sig 

är ramar som skolan och dess pedagoger själva sätter upp och genom det aktivt bidrar till hur 

idealet om klassrumsundervisning ser ut och genom detta skapar skolan en egen ramfaktor. 

Av de ramfaktorer jag presenterat så är ramarna inom tid och ekonomi fasta. Skolan kan inte 

påverka dessa ramar på något sätt utan de ger eller ger inte möjligheter för skolan att verka 

inom. Ramarna för hur undervisningen ska se ut är det däremot annorlunda med. De enda 

fasta ramar som finns vad gäller undervisning är de mål som uppges i styrdokument och 

läroplan. Hur de målen däremot ska nås är upp till skolan och dess pedagoger att bestämma. 

Trots detta känns det ändå som undervisning ofta bara ska ske på ett sätt. Det var med det 

synsättet som jag själv hade när propsade på att Marcelle skulle läsa vid sin bänk, när jag själv 

inte kunde se några alternativ på grund av ett ideal om undervisning satta efter ramar som jag 

själv varit med och satt upp. Ramar som egentligen är flyttbara åt alla möjliga olika håll. Vad 

hade hänt om jag då varit medveten om hur skolan och jag kan påverka dessa ramar? Kanske 

hade den vetskapen gjort att jag kunnat se på Marcelle och hans läsning annorlunda och med 

ett större tålamod, vetandes att så som det är behöver det inte vara just nu och då agerat 

annorlunda? 

 



Henrik Östling – 8307270275 – Självständigt arbete – Handledare: Adrian Ratkic 

24 

 

Men hur är det då med tiden som ramfaktor, där ramarna faktiskt är fasta och omöjliga att 

påverka. Vilka möjligheter har jag inom de ramarna? Ett exempel på det går att se om vi tittar 

på berättelsen från fritidshemmet och kuddrummet. Där var både lokaltillgång och tid 

ramfaktorer som påverkade situation i den mening att flera elever ville leka i samma lokal 

men göra olika saker och då blev tiden en lösning att hantera konflikten då vi till slut enades 

om att dela upp tiden som eleverna fick vara i rummet. Där spelade tiden som ramfaktor en 

avgörande roll då det var inom tidens ramar som jag kunde presentera en lösning för eleverna. 

På fritidshemmet råder det ett ideal som tillåter eleverna att själva fritt välja vilken aktivitet de 

vill göra. De kan gå från ett rum där det går att måla och skapa, till ett annat rum där de kan 

bygga med kuddar och vara mer rörliga. Det här idealet skapas, precis som klassrummets 

ideal, av skolan och dess pedagoger. Det var också det här idealet under de rådande 

omständigheterna som gjorde att jag kunde hantera konflikten med Marcelle där eleverna fick 

dela på tiden och ha rummet en bestämd tid var. Tiden som ramfaktor gav mig den 

möjligheten då vi inte hade någon särskild tid att passa på fritidshemmet eller ett schema som 

avgjorde när det var slut. Lokaltillgången som ramfaktor spelade en annan roll i lösningen. 

Den gav möjligheten för fritidshemmet och dess pedagoger att ha varierande aktiviteter i olika 

rum vilket gjorde att de eleverna som behövde vänta på sin tur i kuddrummet lätt kunde något 

annat att göra medan de väntade, vilket kan ha gjort att min lösning på konflikten med 

Marcelle och de andra eleverna kändes som godtagbar för dem. 

 

Så om jag ser utgången av konflikten på fritidshemmet som lyckad, vilket jag gör i den 

mening att Marcelle kunde kompromissa och diskutera, varför blev den utgången så 

annorlunda jämfört med klassrummet? Och hur påverkades mitt agerande sett ur skolans 

perspektiv? En förklarning tror jag står att finna i de olika ideal rom råder i de olika 

verksamheterna. Klassrummet med sitt där eleverna ofta ska sitta tysta och stilla vid bänken 

jämfört med fritidshemmet där eleverna kan välja mer fritt och vara mer fysiskt och verbalt 

aktiva. För mig som pedagog skapade det här olika förutsättningar att hantera en konflikt med 

Marcelle, och det påverkade också hur jag som pedagog betedde mig i de olika situationerna. 

I klassrummet blev jag bestämd och resultatorienterad. Schemat sa att det skulle läsas så då 

skulle Marcelle också läsa. Det rådande idealet och de ramfaktorerna gav inte mig, i alla fall 

inte som jag uppfattade det då, möjlighet att se på situationen annorlunda eller prova en annan 

taktik. Medan jag i fritidshemmet var mer diskuterande och problemlösningsorienterad för att 

de rådande ramfaktorerna gav mig möjlighet att vara det, vilket i sig gjorde att konflikten med 

Marcelle kunde få en mer positiv utgång än den i klassrummet.  
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Slutord 

 

Att författa den här essän har verkligen varit en resa för mig. På ett sätt har det varit en resa i 

själva essäskrivandet som form. Jag har under processens gång fått upp ögonen för hur en 

vetenskaplig essä faktiskt fungerar och kan författas för att utveckla mig som person och 

pedagog. Från en början hade jag svårt att hitta den ”brännpunkt” i berättelsen som behövdes. 

Jag hade ett alldeles för brett perspektiv och var ute efter att ta tag i inkluderingsfrågan på 

bred front, och till och med att försöka lösa den komplexa frågan som inkludering är. Detta 

visade sig förstås vara för svårt och inte alls särskilt utvecklande för mig som pedagog, eller 

som essäförfattare. Det var först när jag såg på de två situationerna i min berättelse ur ett 

mycket smalare perspektiv och lyckades hitta de punkter där det ”brände till” som det gick 

upp för mig hur essäformen kan utveckla mig som lärare i fritidshem. 

Författandet av essän har också varit som en resa för mig i min egen uppfattning och 

förståelse för vad begreppet inkludering innebär. Från en början hade jag bara en vag 

uppfattning och troode att det innebar att alla elever skulle vara med i klassrummet eller 

fritidslokalen hela tiden oavsett vad. Men under skapandet av den här essän har jag kommit 

till insikt hur det är så mycket mer än så. Jag tror att strategin där jag valde att se på 

inkludering ur tre olika perspektiv hart varit nyttig för mig eftersom det har tvingat mig att 

ställa frågor och tänka på saker ur ett utgångsläge som jag normalt inte befinner mig i.  

 

När jag försökte se ur Marcelles perspektiv blev det nästan smärtsamt tydligt hur jag 

påverkade honom negativt i klassrummet. Jag hade inte Marcelle och hans egna 

förutsättningar i åtanke när jag insisterade på att han skulle läsa. Så här i efterhand kan jag 

verkligen förstå att han reagerade som han gjorde. På samma sätt kan jag förstå att han 

reagerade positivt på hur situationen i fritidshemmet spelades ut, då jag i hans ögon måste 

uppfattats som betydligt mer vänlig och samarbetsvillig än jag var i klassrummet.   

 

Att undersöka pedagogens perspektiv på händelsen jag beskrivit i min berättelse har gett mig 

möjligheten att sätta min egen insats som pedagog under förstoringsglaset, vilket har varit 

väldigt intressant och utvecklande. Jag har kunnat se hur mitt eget agerande påverkade 

Marcelle, både positivt och negativt. Jag har sett hur och när jag tappade tålamodet i 

klassrummet och vilka direkt destruktiva konsekvenser det innebar, både för mig och för 

Marcelle. När jag skrev om pedagogens perspektiv ställde jag frågan om det var idealet i 
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klassrummet eller jag själv som exkluderade Marcelle vid det tillfället? Eller om det var en 

kombination av båda? Så här i efterhand lutar jag åt att det kan ha varit båda faktorerna som 

spelade in. Idealet i klassrummet där alla ska sitta tysta och stilla skapade svåra 

förutsättningar för Marcelle från början, men det var samtidigt jag som agerade efter idealet 

och krävde att Marcelle skulle göra detsamma. 

 

Idealet i klassrummet leder oss till skolans perspektiv där jag hade ett något bredare synfält 

där jag kunde se hur skolan och dess ramfaktorer påverkade hur idealet såg ut i klassrummet 

och på fritidshemmet. Detta påverkade i sin tur hur jag agerade i de olika situationerna och 

hur konflikterna med Marcelle hanterades. Det var intressant att se hur ramfaktorerna 

påverkade mitt professionella agerande både i klassrum och fritidshem, och därigenom se hur 

ramfaktorerna begränsar. Det var minst lika intressant att se hur samma faktorer ger 

möjligheter som jag inte såg, men som jag kan använda mig av i framtiden.  

Alla dessa perspektiv har hjälpt mig att se saker som jag tidigare inte såg. Till exempel hur en 

elev med speciella förutsättningar tränar och kämpar med så mycket, även om det för blotta 

ögat bara ser ut som eleven sitter vid sin bänk och ritar. Eller hur jag kan anpassa 

undervisningen genom att själv välja var den ska genomföras och på vilket sätt. Läsning 

måste ju faktiskt inte ske i ett och samma rum som resten av klassen, tyst, stilla vid bänken. 

Där har jag som lärare i fritidshem chansen att bidra med alternativa undervisningsmetoder 

som möjligtvis skulle kunna bidra till att fler elever känner sig inkluderade. 
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