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Abstract 

 

This essay focuses on the subject of including all pupils in the classroom. It is a relevant topic in today’s 

school politics. To be able to understand the concept of including all pupils in the classroom, I have 

studied the topic from a historical perspective, as well as how it has changed over time. 

Pupils with special needs are today supposed to be a part of a class in almost every school. 

In my essay I reflect over my own experience and different ethnical theories. 

 

Due to the school law every pupil is entitled to the necessary support in their class. The intention is good 

but sometimes it leads to exclusion of the student instead. Some pupils find it hard to cope with the 

classroom situation and that can affect their learning journey in a negative way. 

In my own profession I am torn between the pupil with special needs and the class; how can I handle 

these situations in the best possible way? 

 

 

Key word: including, pupils with special needs, school, exclusion, educator, integration 

 

Sammanfattning 

 
Denna uppsats tar upp ämnet inkludering av elever i skolan. Det ämnet är i dag en högst aktuellt fråga. 

För att förstå vad inkludering innebär tar jag del av hur inkluderingen har sett ut historiskt och hur det 

har förändrats under tid. Arbetssättet i skolorna för elever med särskilda behov är att de mer och mer ska 

inkluderas i klasserna. I essän reflekterar jag över hur jag arbetar med inkludering och jag tar hjälpa av 

olika etiska teorier.  

 

Skollagen föreskriver att elever ska få sitt stöd inom den elevgrupp de tillhör. Syftet och målet att alla 

elever ska inkluderas är bra, men många gånger leder det till en viss exkludering av eleven istället. 

Elever klarar inte alltid av kraven som blir i ett stort sammanhang, som en klassrums situation innebär 

och det kan påverka elevens kunskapsutveckling. Som min arbetssituation ser ut idag dras jag mellan 

den enskilde eleven och resten av gruppen, så hur kan jag hantera dessa situationer som pedagog? 

Nyckelord: inkludering, exkludering, pedagoger, barn med funktionsnedsättningar, skola, integrering  
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Morgonen när allt gick fel 

 

Jag tittar automatiskt efter Erik när jag kommer in i klassrummet. Han sitter längst bak, och har inte fått 

upp sin mattebok än som de andra eleverna. I klassen finns Erik och 25 elever till. Erik som har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver mycket stöd för att klara dagen och skolarbetet. Erik har 

inte formellt tilldelats en stödperson fast han är i behov av det. Så han behöver mitt stöd för att klara 

skoldagen på ett bra sätt. Jag går mot hans plats för att se om han vill ha hjälp att komma i gång med 

arbetet i matteboken. Han säger nej, vilket kan betyda att det kommer att bli en tuff dag för Erik och 

mig. Erik har många bra dagar, men när det inte blir en bra start direkt på morgonen så kan det bli svårt 

att komma igen under dagen.  

 
Jag är alltid sist in i klassrummet, vilket gör att jag inte hinner ge Erik en bra start på dagen. Att jag är 

sen beror på att jag måste se till att alla elever går in till sina klassrum när det ”plingat in” kl. 8:00. 

Oftast kommer jag ca 10 min efter det att lektionen startat. Min tid på morgonen upptas av elever som 

vill berätta något för mig eller behöver hjälp med något. Ibland är det föräldrarna som behöver min tid 

för att lämna tider för hemgång. Eventuellt kan föräldrar behöva berätta om det är något speciellt med 

deras barn jag behöver veta inför dagens arbete. När hallarna är tomma på elever går jag till Eriks klass.  

 

Att Erik sitter längst bak i klassrummet beror på att han då får en bra överblick av rummet och 

klasskamraterna. Han ser vad som sker och vad alla gör, det gör att han kan koncentrera sig längre 

stunder i klassrummet. Han slipper sitta och vända sig om hela tiden för att se vad klasskompisarna gör 

bakom honom. Han har heller ingen bakom sig vilket gör att det blir lättare för honom att fokusera på 

uppgifterna. För övrigt har han svårt att vara i klassen längre stunder. Han upplever att det är för mycket 

ljud och att, som han själv uttrycker det, är rörigt, alla rör sig hela tiden. Erik har då svårt att lyssna in 

instruktionerna och blir lätt bara sittande och kommer inte igång med sitt arbete.  

 

De andra eleverna ropar på mig för att få hjälp med några mattetal, jag går runt en stund och hjälper de 

övriga i klassen. Jag ser att läraren är framme hos Erik och försöker få honom att komma igång och 

jobba. Erik är inte på humör och tar inte upp boken. Det som också spelar in för Erik är att han tycker 

det är svårt med matte. Läraren och jag utbyter blickar för att försöka komma överens om hur vi ska gå 

vidare. Vi har samarbetat länge och ibland räcker en nick eller en blick mellan oss för att vi ska veta hur 

vi ska jobba vidare med situationen. Erik behöver komma i gång med sitt arbete, frågan är bara hur vi 

ska göra det på ett bra sätt. Men det är inte lätt att stå i klassen och försöka viska till varandra för att 
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komma överens hur vi ska göra. Dessutom börjar övriga elever i klassen att skruva på sig. De vet att det 

kan bli stökigt runt Erik och vissa känner sig otrygga. Eleverna läser av oss pedagoger snabbt och de vet 

också att det kan hända saker när Erik inte är på humör. 

 

Jag och läraren ställer oss lite vid sidan av och viskar till varandra. Vi vet att Erik kan bli utåtagerande 

när han känner sig frustrerad och inte kommer igång med sitt arbete. När Erik känner att detta är på gång 

brukar det tyvärr resultera i att han börjar stöka runt i klassrummet. Han kan slå och putta på både 

kompisar och materiella ting.  

 

Det är inte bara de övriga eleverna i klassen som just har uppmärksammat att jag och läraren står och 

viskar, även Erik har sett det. Jag hör ett högt ljud bort ifrån Eriks plats, en stol sparkas iväg en bit. Det 

är Erik som sparkar på stolen. Vi bestämmer att Erik ska gå till det lilla rummet för att jobba innan han 

blir mer frustrerad.   

 

Jag går fram till Erik och säger till honom att vi kan gå och sätta oss i det lilla rummet och jobba med 

matten. Erik har ett rum som han vet att han kan gå till när han behöver. Men oftast vill han vara med i 

klassen, för vem vill sitta utanför när alla kompisar är tillsammans i klassrummet? Jag förstår honom, 

men samtidigt vet jag att han får alldeles för många tillfällen att misslyckas när han är i klassrummet 

längre stunder.  Erik skakar på huvudet och säger att han vill vara kvar i klassrummet. Jag ger honom 

inget alternativ och säger att vi ska gå ut så han för möjligheten att sätta i gång med sitt arbete.  

 

Flera barn räcker upp handen och jag ser hur läraren försöker hinna med så många elever som möjligt 

under mattelektionen. Medan jag står där, funderar på om jag ska hjälpa några elever för att ge Erik lite 

utrymme och tid att tänka för att han ska kunna ändra sig och gå till det lilla rummet av egen vilja, 

istället för att jag behöver säga till fler gånger. Ibland gör han det. 

 

När jag vänder tillbaka huvudet mot Eriks bänk är han borta.  Jag tänker att han gått till det lilla rummet 

för att kunna arbeta i lugn och ro och jag börjar gå mot rummet. Då hör jag hur persiennerna på ett av 

fönstren börjar åka upp och ner, upp och ner. Det är Erik som står vid fönstret och drar i persiennen. Jag 

ber honom sluta. Han tittar på mig och fortsätter att dra i persiennsnöret, upp och ner, upp och ner. 

  

Han kommer inte att sluta, det ser jag på hans kroppsspråk, men jag måste få honom att sluta så övriga 

klassen får arbetsro. Jag känner mig kluven, jag vet att det är svårt att bryta Eriks beteende när han 

börjat, samtidigt som jag har en skyldighet mot övriga elever i klassen. Eleverna i klassen har all rätt till 
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arbetsro och de ska känna sig trygga i skolans verksamhet. Vem eller vilka ska jag ta hänsyn till i denna 

situation? Jag känner mig skyldig att visa hänsyn till den stora gruppen. Jag måste markera för att visa 

dem att detta beteende inte är okej och att jag respekterar de som vill ha arbetsro. 

  

Jag påtalar för Erik igen att han stör och måste sluta med att dra i persiennsnöret, men han vägrar sluta. 

Jag lägger min hand på Eriks hand och viskar att han måste sluta med det han gör och följa med mig ut 

ur rummet. Det hjälper inte, han slår undan min hand. Jag känner mig stressad och vill ha ut honom ur 

klassrummet. Jag påpekar med bestämd röst att han slog mig och att det inte är okej. Jag får inte kontakt 

med Erik på det sättet som jag önskat. Jag ställer mig för persiennsnöret för att ”väcka upp honom” och 

för att han inte ska få tag i snöret igen. Han släpper nämligen snöret varje gång persiennen är uppe, så 

det låter lite extra när persiennen åker ner. Erik slår undan min hand och knuffar till mig. Flera elever 

märker det och jag ser reaktionen hos några av dem. De ser rädda ut. Jag står kvar och funderar på hur 

jag ska göra. Det är inte okej att Erik slår och knuffar på mig. Erik blir mer frustrerad och försöker 

knuffa bort mig ganska ordentligt en gång till. Jag talar lugnt till Erik och ber honom gå ut ur 

klassrummet, jag markerar med bestämd röst för honom att det inte är okej att slåss. Det börjar bli tyst i 

klassrummet alla tittar på mig och Erik. Jag misstänker att flera elever undrar hur jag ska göra nu. Att 

Erik kastar saker, skriker och även slår sina kompisar det vet eleverna att det kan ske. Men att han slår 

en vuxen har inte hänt förut.  

 

Jag väljer att ta tag i Eriks arm och börjar fösa ut honom ur klassrummet. Han stretar emot och börjar slå 

på min arm. Klassens elever tittar med stora ögon på oss och läraren försöker att få deras 

uppmärksamhet. Hon lyckas inte särskilt bra med det, det som sker i klassrummet just nu är alldeles för 

spännande, obehagligt och konstigt. Till slut är jag utanför klassrummet med Erik som är jättearg och 

skriker och gråter att jag ska släppa honom. Han skriker en massa fula ord och vill bara komma ur mitt 

grepp. Jag håller honom runt magen med mina armar för jag är inte säker på att han stannar kvar om jag 

släpper honom. Han brukar springa i väg långt från skolan när han är arg.  

 

Jag får ner Erik på en stol men det är svårt att hålla i honom då han är stark och väldigt arg. Läraren 

väljer att vara kvar med övriga i klassen och försöker förklara vad det är som händer med Erik. De flesta 

elever tycker att händelsen är obehaglig, de hör också Erik skrika utanför klassrummet hela tiden. Erik 

nyper mig ordentligt i armen. Jag vet inte hur jag ska agera. Mitt val står mellan att släppa och låta 

honom springa från skolområdet och inte veta vad han tar vägen eller vad han kan komma på att göra 

när han är i affekt som han är just nu eller att fortsätta hålla i honom mot hans vilja. Ingen kollega finns 

tillgänglig för att hjälpa mig.  
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Jag väljer att släppa honom, jag kan inte fortsätta att hålla i honom på detta sätt. Jag säger att jag 

kommer att släppa honom och att jag vill att han är kvar och jag lovar att lämna honom ifred.  Han 

springer mot sin plats i hallen, tar sin jacka och försvinner bort från skolgården. Jag står kvar och tittar 

efter honom. Det är ingen idé att jag springer efter honom, han är för snabb och blir han jagad springer 

han ännu längre bort. Min förhoppning är att han ska gömma sig i närheten. Jag går in igen och ringer 

till hans föräldrar. Jag förklarar vad som hänt och berättar också att jag hållit i honom mot hans vilja för 

att jag var rädd för att han skulle slå andra och för att han skulle försvinna från skolgården. Föräldrarna 

blev ledsna men de tog samtalet bra. De är inte oroliga över vad Erik kan ta sig till när han är arg utan de 

känner honom så bra och kan nästa svära på att han gömmer sig i närheten för att få vara i fred. Jag går 

inte ut och letar efter Erik. Han kom inte tillbaka mer den dagen till skolan.  

 

När jag var i klassrummet på eftermiddagen och arbetade med eleverna ringde telefonen, det var Eriks 

mamma. Hon berättade att Erik var hemma och att han var ledsen och mådde dåligt över det som hänt. 

Han kunde inte förklara varför han blev så arg. Den här dagen var extra tuff för Erik, men inte helt unik, 

han har många tuffa stunder i skolan.  

 

Mitt Dilemma 

 

Mitt dilemma är att jag inte kan tillgodose alla elevers behov på ett tillfredsställande sätt så som 

Skollagen och Lgr 11 föreskriver. Enligt skollagen (2010:800) kap 3 § 7 ska elever i första hand få 

undervisning i den grupp de tillhör. Men det är inte alltid skolan har förutsättningarna för detta eller att 

eleven har förutsättningar för att klara det. Ofta har jag som pedagog känt mig frustrerad och otillräcklig 

i mitt arbete, jag känner ofta att jag inte har gjort ett bra jobb vare sig för eleven med 

funktionsnedsättning eller för de övriga i gruppen. 

Jag slits i tanken mellan att en elev ska lyckas inne i klassrummet eller blir det på bekostnad av att resten 

av klassen inte har det bra Att de inte får den arbetsro och kunskap de har rätt till. Det kan gå så mycket 

tid till att få eleven som behöver extra stöd att komma till ro och kunna börja arbeta på lektionen att jag 

tappar fokus på alla andra elever. Här hoppas jag att jag genom att titta på mitt dilemma ur flera 

perspektiv kommer att få mer kunskap och på det sättet kunna möta både den enskilda eleven och 

gruppen på ett bättre sätt. 

Min berättelse om Erik är bara ett exempel på hur många elever kan ha det i skolan. Så hur ska vi möta 

dessa elever som inte passar in i mallen för det normala, om jag får kalla det så? Ska vi ha inkludering 

till varje pris, eller blir det en sorts exkludering av eleven? Hur mycket ska eleven få bestämma över sin 
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dag i skolan? Vad hade hänt om jag inte låtit Erik börja dagen i klassrummet?  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Jag har jobbat i skolan under många år och varit med om olika råd och rön från forskare och från 

politiskt håll i form av till exempel nya läroplaner eller lagar, för hur skolan ska lägga upp sin 

verksamhet. Jag har haft fördelen, under mina år i skolan, att ha jobbat med olika uppgifter till exempel 

som mentor, resurspedagog och fritidspedagog i skolan/fritidshemmet. Jag har då kunnat se situationer 

med elever med funktionsnedsättning från flera olika perspektiv. 

 

 Styrdokumenten styr hur vi ska lägga upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd. När det gäller 

inkludering av elever så har skollagen skärpts år 2010, lagen är tydlig med att eleven ska i första hand få 

undervisning i den grupp de tillhör (Skollagen 2010:800, kap 7). I klasser där jag har arbetat, har det inte 

alltid har varit lätt att få till det på ett bra sätt.  Skollagens krav på att eleven ska arbeta i den grupp den 

tillhör leder ofta till diskussioner mellan pedagogerna om hur klasstillhörigheten ska fungera. Syftet med 

klasstillhörigheten är att eleven ska känna att den tillhör ett sammanhang, men ibland resulterar våra 

försök till att vi skapat ett utanförskap istället.  

Så hur får man till en bra inkludering utan att eleven känner sig exkluderad? 

 

Mitt syfte är att undersöka hur jag som pedagog kan bemöta elever med funktionsnedsättningar i 

situationer som liknar den jag beskrivit i min berättelse. 

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur får jag till en bra inkludering utan att eleven känner sig exkluderad istället? 

 Vad kunde jag ha gjort annorlunda i situationen jag beskrivit i min berättelse? 

 Hur får vi ihop inkludering och integrering på bästa sätt? 

 Hur kan jag organisera dagen på skolan och på fritidshemmet så att alla elever lyckas efter bästa 

förmåga? 

 

Metod  

 

Jag kommer att skriva denna uppsats i essäform. Lotte Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens 

teori, skriver i sin text Essä skrivande som utforskning, att en essä utgår ifrån ett självupplevt dilemma. 

Syftet med denna metod av skrivande är att studenter som har yrkeserfarenhet, genom sitt skrivande ska 
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kunna reflektera över en speciell situation som de upplever som ett dilemma. Det är en process som 

börjar med att en berättelse skrivs ner och gestaltas. Sedan ska studenten växla mellan att läsa, diskutera 

sina tankar med kurskamrater och fortsätta sitt skrivande. Denna arbetsmetod bidrar med att våra egna 

tankar blandas med andras erfarenheter som gör att vi tolkar dilemmat på olika sätt. Det blir ingen 

definitiv lösning på problemet men vi får flera infallsvinklar som gör att vi kan agera på ett annat sätt 

nästa gång vi hamnar i ett dilemma. Vår praktiska kunskap gör att vi agerar i en situation efter vad som 

krävs. Men det behöver inte betyda att det vi gjorde var klokast just för den situationen och det beror på 

att varje situation är unik. Det är först efter en handling som vi vet vad som var bra eller dåligt 

(Alsterdal  2014, s. 48-50) Jo Bech Karlsen, författare och journalist, beskriver i boken Jag skriver alltså 

är jag att skrivandet är som en pågående undersökning där författaren inte vet vad hon tänkt skriva 

förrän hon skrivit det (Bech Karlsen 2011, s.13). Just så kändes det när jag skrev denna uppsats, jag 

visste inte vad eller om den skulle ge mig något. Med mitt skrivande vill jag uppnå det som författarna 

beskriver. Jag vill reflektera över min yrkeskunskap och komma fram till vad kan jag förändra i mitt 

arbete så det blir det bästa för eleverna.  

 

En bra reflektionsmetod är en uppsats som utgår från mig själv, skriver författaren och docenten i 

yrkeslivsforskning, Maria Hammarén i boken Skriva en metod för reflektion. Att skriva i första person 

gör att jag synliggör min egen erfarenhet för mig själv och för andra. Genom att skriva förutsättningslöst 

och våga skriva om det som jag upplever som svårt bearbetar jag dilemmat och kan komma fram till nya 

lösningar eller få djupare förståelse för situationen, menar (Hammarén 2010, s.17-18 ).  

 

Jag kommer att läsa forskning och litteratur inom området inkludering i skolan för att få mer förståelse 

för mitt arbete och kunna jämföra vad jag gör idag och vad kan jag behöva ändra på. Jag är inte ute efter 

att finna ett rätt svar på mitt dilemma, utan mer att öka min kunskap och förståelse för hur skolan ska 

kunna göra det bästa för alla elever. Jag kommer att titta på olika situationer där eleverna arbetar och hur 

man har organiserat inkluderingen. Min berättelse får gestalta flera olika situationer som kan uppstå i 

skolan. Jag vill också finna grundtanken till varför alla elever ska inkluderas i en klass, när vi kan se att 

det även leder till exkludering. 

 

Författarna Runa Patel och Bo Davidsson skriver i boken Forskningsmetodens grunder om begreppet 

hermeneutik. Det är ett arbetssätt som jag kommer att använda mig av i min uppsats. Ett hermeneutiskt 

arbetssätt innebär att jag både är subjekt och objekt. När jag går in som subjekt i en hermeneutisk 

undersökning utgår jag från mina egna erfarenheter och försöker se helheten i situationen som jag 

undersöker. Genom att jag har förförståelse, tankar och kunskap om det som ska undersökas är den 
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hermeneutiska arbetsmetoden en tillgång. Jag kan pendla mellan att ta vinklingen som subjekt eller 

objekt i min forskning. Hela tiden behöver jag använda min förförståelse för dilemmat för att komma 

vidare. Slutresultatet av denna undersökning är inte det viktiga, utan det är under arbetets gång som jag 

lär genom att jag växlar mellan del, helhet, tolkning, ny tolkning, förförståelse och ny förförståelse av 

problemet. Alla de faktorerna gemensamt är resultatet för undersökningen, man ser på sitt dilemma från 

flera perspektiv (Patel & Davidsson, 2015, s. 29-30). Göran Bergström universitetslektor i 

statsvetenskap och Kristina Borèus professor i statsvetenskap, Textens mening och makt tar också upp 

begreppet hermeneutiken och beskriver det på följande sätt. För att kunna tolka en text måste 

mottagaren har en viss förförståelse för ämnet. Mottagarens tolkning av texten kommer att påverkas av 

mottagarens egna erfarenheter och upplevelser. Det innebär att en text kan tolkas på flera sätt, aldrig 

exakt så som författaren tänkt med sin text. Det är viktigt att tolkaren relaterar texten till det som finns 

runt omkring och tänker i banor utanför sig själv så att texten inte blir ett eget tyckande (Bergström & 

Boréus 2015, s. 31-32). 

 

Mitt arbetssätt med essäskrivandet som innebär att jag läser litteratur, har en skrivprocess för mig själv 

och diskuterar texten på seminarier gör att jag kommer att pendla mellan mina ”gamla” tankar och de 

nya kunskaper jag får. Förutom att jag tolkar texten tillsammans med min seminariegrupp, tolkar jag 

texten genom att ta Eriks, mitt och övriga elever i klassens perspektiv. Jag kommer också att tolka min 

text utifrån några etiska perspektiv, bland annat pliktetik och nyttoetik. Här hoppas jag att jag ska kunna 

få mer kunskap och förståelse för hur jag ska jobba med eleverna som är i behov av stöd. När jag läser 

litteratur och forskning kommer jag tänka och reflektera över mina egna erfarenheter och jämföra det 

med litteraturen. Jag hoppas att hitta fler alternativ på hur jag ska organisera elevernas vistelse på 

skolan/fritids så att alla känner att det får jobba utifrån sin förmåga och finna arbetsro. Att vi verkligen 

har en skola för alla. 

 

Etisk förhållningsätt 

 

Eftersom Erik i det här fallet befinner sig i en utsatt position i förhållande till andra elever i klassen och 

deras föräldrar bestämde jag mig för att avidentifiera berättelsen genom att byta miljö, namn och andra 

detaljer. Vidare anser jag, att det är viktigt att man tänker på vilket ordval man använder sig av i texten, 

att man inte använder sig av nedvärderande, nedlåtande utryck tex som dum, han fattar inte, borde ha 

förstått. Lika viktigt är det att man tänker på att man är objektiv och inte lägger en värdering i hur någon 

är som person. 
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 Bergström och Boréus tar upp att vi måste ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Forskningen ska inte 

gå in på individnivå så att någon känner sig kränkt eller skadas psykiskt eller fysiskt. Detta gäller även 

för mindre uppsatser. 

Vi måste även värna om de uppgifter vi får fram om en person. Det gäller både för om vi fått 

informationen genom personliga intervjuer/enkäter eller genom att jag sökt information på egen hand 

om en person i olika register (Bergström & Boréus 2015, s 62-63).  

 

 Historik av skollagen och läroplaner  

 
Jag börjar med att jämföra skollagen från 1985 med skollagen som finns idag. Skollagen (1985:1 100) 

skriver i kap 1 allmänna förskrifter 2§ att alla elever har rätt till skolgång, att utbildningen ska vara 

likvärdig var i landet den än utövas. Lagen förtydligar vidare att, eleverna ska få kunskaper och 

färdigheter och att skolan ska i samarbete med hemmen främja deras utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedborgare. Elever i behov av särskilt stöd ska det tas hänsyn till.  

 

Skollagen (1985:1 100) kap 4 fortsätter under rubriken Grundskolan under 1§ att eleverna ska ges den 

kunskap och den skolning i övrigt som de behöver för att kunna delta i samhällslivet. Särskilt stöd ska 

ges till de elever som behöver det. Skollagen som fanns på 1980 talet är inte så bestämd på punkten om 

extra stöd till elever, uppfattar jag när jag går igenom texten. Margareta Sandström, professor i didaktik, 

Jonas Stier professor i sociologi och Lena Nilsson författare Inkludering- möjligheter och utmaningar 

skriver att lagen förstärktes år 1994. Då gjordes ett tillägg i lagen att elever som kan ha behov av 

särskilda åtgärder ska få det och att rektor ska utreda om så är fallet (Sandström, Nilsson 2015, s. 29). 

Här blev lagen tydligare i vad som krävs av skolan. 

 

Min tolkning av denna lagtext från 1985 är att man satte fokus på att eleverna skulle bli goda 

samhällsmedborgare och att elever med behov av särskilt stöd skulle man hjälpa i möjligaste mån, men 

det var inget krav att de eleverna skulle lyckas nå målen i skolan. 

Jag refererar till vad lagen från 2010 säger från samma kapitel och rubriker som jag beskrivit ovan. 

Skollagen (2010:800) kap 1 4 § Utbildningen ska syfta till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers utveckling samt bidra till en livslång lust 

att lära. Skolan ska också förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och lära ut de demokratiska 

värderingar som finns i samhället samt samarbeta med hemmen för att främja elevens personliga 

utveckling till kompetenta och ansvarskännande medborgare. 
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I Skollagen (2010:800) kap 3 3§ står det under rubriken, ” Barns och elevers lärande och utveckling” att 

alla elever ska ges den ledning de behöver i sitt lärande för att utifrån sina egna förutsättningar nå så 

långt som möjligt enligt skolans kunskapskrav. Elever med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar 

för att nå målen utifrån deras behov. Elever som når kunskapskraven ska ges stimulans att nå längre. 

(Det sista är ett tillägg i lagen från år (2014:458). Skollagen 10 § är tydlig med att elever som behöver 

stöd ska få det individanpassat för att nå kunskapskraven lägsta nivå.  

 

Skollagen förordar att vi ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna, till eleverna. Vad 

förmedlade jag denna morgon då jag tog ut Erik ur klassrummet? Först genom att fösa ut honom så alla 

såg, sedan höll jag i honom för att han inte skulle springa iväg. Alla kompisar satt och tittade och hörde 

hur arg han var på mig och jag på honom. Plikten som gjorde att jag kände mig tvungen att visa de andra 

eleverna att jag inte accepterar ett sådant beteende som Erik hade just för stunden. Även plikten 

gentemot föräldrarna bidrog till varför jag gjorde som jag gjorde. Jag höll i honom för att han inte skulle 

springa från skolan. Föräldrar ska kunna lita på att vi pedagoger tar ansvar för eleverna när de är i skolan 

och att de inte springer iväg från oss. Känslan som kom när jag skulle ringa hem till Eriks föräldrar var 

hemsk. Bara att behöva säga att jag inte visste var han var gjorde att jag fick ont i magen och ifrågasatte 

mitt handlande. Det var ett stort misslyckande från min sida. Så vad förmedlade jag för respekt till Erik? 

Förmedlade jag, att gör du inte som jag säger tar jag bort dig från klassen? Men samtidigt behöver Erik 

få veta när han stör de andra för att han ska ha en chans att upphöra med det. Det för att han ska återfå 

kompisarnas förtroende och inte bara vara den som kompisarna förknippar med oro. Men i den här 

situationen blev det fel, nu fick Erik också rollen som den som slår ”fröken”. Hur skulle jag få bort den 

rollen från honom? 

 

Eriks behov utifrån hans eget perspektiv kan jag bara gissa. Men det jag ser och upplever är att han blir 

arg, frustrerad och ledsen när han är i klassen längre stunder. Han hittar inte någon arbetsro. Jag kan se 

ett mönster hos Erik och vad som är hans stora bekymmer. Hans problematik är att han inte har tålamod 

att vänta på sin tur och svårt att arbeta i ett rum med mycket folk i. Han blir rastlös och kan inte sålla 

alla intryck som blir i ett klassrum med många elever. Han måste snabbt få hjälp när han behöver det, 

annars tappar han tålamodet direkt. De gånger han har vänta för ”länge” så är det två saker som oftast 

sker, det ena är att han faller in i sin ”bubbla” och jag får svårt att nå honom, det andra är att han blir arg 

och utåtagerande mot kompisarna. I dessa situationer mår han inte bra. Han har heller inte möjlighet att 

nå sina kunskapsmål på den nivå han skulle kunna göra, så länge han inte arbetar i lugn och ro. Jag tror 

att om Erik fick bestämma skulle han ha en pedagog bredvid sig hela tiden som kunde vägleda och föra 

honom framåt i utvecklingen. Jag ser att han kan koppla av och arbeta längre stunder även i 
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klassrummet om jag har tiden att sitta med honom. Samtidigt finns det nog en önskan att klara sig själv 

och ”vara som alla andra”. Jag kan ibland se att Erik sitter och tittar på de andra och det ser ut som han 

har många funderingar.  

 

I skollagen från 2010 är det tydligt att vi ska stödja de elever med funktionsnedsättning mer än vad det 

förväntades tidigare. Det tar också Sandström, Nilsson och Stier upp i boken Inkludering – möjligheter 

och utmaningar. Det som är förtydligat i lagen är till exempel att rektor skyndsamt ska utreda om en 

elev behöver särskilt stöd och att stödet ska ges utifrån elevens behov och i den omfattning eleven 

behöver, fortsätter boken (Sandström, Nilsson & Stier 2014 s. 26-29). Skollagen (2010:800) kap 3 7 § 

säger att eleven ska ges särskilt stöd i den grupp eleven tillhör. Här är mitt dilemma, för det är inte alltid 

lätt att veta hur man ska undervisa eleven med funktionsnedsättning i den klass den tillhör. Samtidigt 

ska jag se till elevens behov. Både för den enskilda eleven och övriga klassen kan en lösning som endast 

bygger på tanken om grupptillhörighet vara svårt att hantera på ett pedagogiskt sätt.  

 

Just i den här situationen var tanken från mig och läraren att Erik skulle kunna vara i gruppen denna 

morgon. Lektion var planerad med att eleverna skulle räkna själva i sin mattebok. Det brukar vara ett 

bra lektionsupplägg för Erik. Ingen genomgång av läraren och alla sitter och arbetar på sina platser. Jag 

tyckte att vi sett till Eriks behov och valt en bra lektion att vara med på. Men under den korta stund jag 

inte var i klassrummet hann det blir fel för Erik. Här uppfyllde jag inte Eriks behov, utan han hann bli 

frustrerad och osäker inför sin uppgift. Så frustrerad att han inte kunde fortsätta dagen i skolan.  

 

Jag ser en utveckling i läroplanen från år 1980 till Lgr 2011, som är den läroplanen skolan arbetar efter 

idag. Skillnaden är att vi ska se mer till individen och vad den har för behov än tidigare. Här har jag 

förlorat uppmärksamheten på individerna i gruppen, jag är fokuserad på Eriks tid i klassrummet och vill 

att han ska lyckas. När jag ändå försöker hinna med fler elever hinner jag inte se Eriks behov förrän det 

är försent. Ofta står jag mitt emellan och inte hinner med det jag vill hinna med. Just i det ögonblicket 

när Erik börjar bli arg tappar både jag och läraren fokus på klassen, Erik har hela vår uppmärksamhet. 

  

Läroplanen 1980 (1980, s. 56) skriver bland annat att elever som inte når målen av olika skäl ska skolan 

stötta. Det ges förslag i läroplanen på vad skolan kan göra för eleven. Några förslag från läroplanen år 

1980 är, att eleven kan vara i en särskild undervisningsgrupp, arbeta med extra uppgifter på sin fria tid. 

Här uppfattar jag det inte som att inkludering är det man arbetar med i första hand utan eleven behöver 

sitt stöd i en annan mindre grupp för att nå målen eller jobba själv efter skoltid.  Lpo 94 (1994, s 6) 

förtydligar att elever som av någon anledning inte når målen, har rätt till undervisning som passar just 
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för dem. Att det inte är rättvist att undervisa alla på samma sätt och att skolan kan behöva fördela 

resurserna utifrån behoven. I Lgr 11 (Skolverket 2011, s.7-8) står det att elever inte ska diskrimineras på 

grund av bla funktionsnedsättning. Sedan står det vidare att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  Rapporten Inkluderande undervisning av specialpedagogik forskarna 

professor Clas Nilholm och docent Kerstin Göransson skriver i den avslutande diskussionen om 

individualiseringen att hela vårt samhälle blir alltmer individualiserat, så även skolan. Skolan upprättar 

utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och egna planeringar till den enskilde eleven. Genom att vi har 

individuella mål blir det också mycket enskilt arbete i klassrummet vilket inte passa alla. Det skolan ofta 

inte hinner arbeta med är de gemensamma mål för hur eleverna i en klass kan samverka. All verksamhet 

som har med människor att göra kräver en balans mellan social och individanpassad verksamhet. Idén 

med inkludering är att skapa gemenskap och att alla ska ha en självklar plats i gruppen, fortsätter 

rapporten (Nilholm 2014 s.84-85).  

 

I mitt dilemma förväntade jag mig att Erik skulle kunna arbeta självständigt i sin bok en kortare stund. 

Vilket var att hoppas på för mycket från min sida då jag egentligen vet att Erik behöver mycket 

bekräftelse när han arbetar i skolan och har svårt att arbetat självständigt. Min planering av morgonen 

gjorde att det blev fel för Erik. Min erfarenhet borde ha sagt mig att jag inte skulle ha gjort som jag 

gjorde, men jag grundade mitt beslut på både lektionsupplägget och att jag mötte en Erik på skolgården 

på morgonen som var glad, sa god morgon och sprang in i klassrummet när det ”plingade” in. Jag kunde 

inte eller ville inte stoppa honom och säga att han skulle vänta på mig. Han måste få chansen att göra 

vissa saker själv. Men med facit i hand så blev mitt beslut inte bra för honom. 

 

Eftersom skolan ska visa på elevernas resultat och alla elever ska nå en godkänd nivå enlig 

styrdokumenten blir många pedagoger mest fokuserade på individen och resultaten för den enskilda 

eleven. Det gör att skolan har tappat en del av arbetet kring gemenskapen för gruppen, fast vi vet att 

gemenskapen är en viktig del för elevernas kunskapsinlärning. Det får mig att fundera på vad hade vi för 

förebyggande arbete i Eriks klass, när det gällde gemenskapen? I klassen hade vi flera stunder där vi 

arbetade för en bättre gemenskap, bland annat hade vi ”rastprat” både före och efter rasten för att se över 

hur det var med kompisrelationerna. På eftermiddagsrasten hade vi alltid ”klassenslek” då alla var med, 

i alla fall oftast. Erik gillade de gemensamma lekarna som var vuxenstyrda, det gjorde att han kunde 

vara med längre stunder i leken utan att tappa kontrollen. Det var också tillfällen då han fick möjlighet 

att visa att han kunde leka utan att slåss. I mitt reflekterande över samarbetet i klassen såg jag att vi 

missade mycket av det arbetet inne i klassrummet. Vi förmedlade att det var viktigt att vara juste på 

rasten men inne i klassrummet hände det också saker som vi inte tog itu med på samma sätt som om det 
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hänt på rasten. I klassrummet var det mycket fokus på individen och vad den enskilde eleven skulle 

prestera. Det var också i klassrummet som Erik blev orolig. På fritids och rasterna var det lättare för 

honom. Hur skulle jag ha byggt upp det kring honom i klassrummet för att han skulle känna samma 

trygghet där? Det var inte så att Erik saknade kunskap i skolämnena och behövde känna sig utanför på 

grund av det. Det var den sociala biten som var jobbig för honom. Rapporten Inkluderande undervisning 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten, visar på att de klasser som har bra gemenskap också når bra 

resultat i sitt skolarbete (2014, s. 85). Det får mig att fundera på hur man ska arbeta kring gemenskapen i 

en klass för att även nå ett bättre resultat i skolarbetet? Många föräldrar idag är också fokuserade på sina 

barns resultat vilket gör att vi kanske glömmer bort den sociala utvecklingen mer och mer, upplever jag. 

Flera gånger har jag hört kommentarer från föräldrar som antyder att vi leker i skolan, hur ska de då 

kunna lära sig något ? Hur ska vi kunna förmedla till föräldrar att en bra gemenskap är en av de 

viktigaste förutsättningarna för en god inlärning? 

 

Inkludering och integrering 

 

Sandström, Stier och Nilsson ger sin förklaring på hur inkludering infördes i skolan. Det började med 

uttrycket ”En skola för alla” som kom på -60 talet. Vilket innebar att alla människor var lika mycket 

värda och hade samma rättigheter. Det innebar för skolans del att alla elever oavsett problematik, 

bakgrund, kön etc nu gick i skolan tillsammans. Skillnaden mellan olika grupperingar i samhället 

suddades ut i skolans värld (Sandström, Nilsson & Stier 2015, s. 58).  

 

Sandström, Stier och Nilsson skriver vidare att det finns tre perspektiv utifrån vilka vi kan se på ordet 

inkludering. Det första är det kompensatoriska perspektivet. Det innebär att vi har regler och normer 

som eleverna ska klara att leva upp till.  Klarar eleven inte det måste pedagogen hjälpa eleven att 

anpassa sig till normen för att hen ska passa in i skolans system och samhället. Vi letar efter 

arbetsmetoder som ska hjälpa eleven, att förändra sitt beteende. Kritiskt perspektiv är det andra sättet att 

se på inkluderingen och det betyder att skolan börjar titta på, vad är det som gör att eleven misslyckas. 

Man tänker på hur skolan ska tillrättalägga miljön för att eleven ska lyckas. Bara miljön ändras för 

eleven så kommer det att gå bättre i skolan. Det sista och tredje perspektivet som boken tar upp är, 

dilemmaperspektivet. Som lägger vikten vid att det inte finns en problemfri miljö utan att man mer ska 

ta hänsyn till att problem finns och de måste vi jobba med för att hitta olika lösningar tillsammans 

(Sandström, Stier & Nilsson 2015, s. 59-61).  
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Peder Haug, professor i pedagogik, beskriver i sin avhandling Pedagogiskt dilemma om begreppet 

integrering och vad det innebär. Han förklarar det med att det är pedagogerna som ska se till elevens 

enskilda behov. Dagen bör planeras upp på ett optimalt sätt för just den eleven. En dag kan till exempel 

innehålla arbete i klassen blandat med lektioner utanför klassrummet. Men målet för eleven är att den 

ska kunna arbeta i sin klass på heltid så småningom. (Haug 1998, s. 22).   

 

Böckerna jag läst säger i stort sett samma sak om betydelsen av begreppen inkludering och integrering. 

Ett förtydligande finns i avhandlingen Pedagogiskt dilemma (Haug 1998, s. 22) och boken Forskning 

för klassrummet (Skolverket 2013, s 55). Båda skrifterna skiljer inkludering från integrering på ett 

tydligt sätt. Jobbar man inkluderande så arbetar eleven inom ramen för klassen och klassens aktiviteter. 

Läraren ska planera upp lektionerna så att alla i klassen kan följa med i undervisningen. Att ha ett 

Integrerande arbetssätt betyder att skolan hjälper eleven mer enskilt eller i liten grupp och att eleven ska 

anpassas till skolans organisation. Claes Nilholm skriver i rapporten Inkludering av elever ”i behov av 

särskilt stöd” att efter att Salamancadeklarationen kom som motsatte sig särlösningar för elever i behov 

av stöd så infördes inkludering i skolorna istället för integrering. Själva ordet inkludering infördes för att 

visa att en ny policy gällde för elever i behov av särskilt stöd. Inkludering skriver Claes Nilholm är att 

skolan ska planera utifrån att alla barn är olika och ha verksamhet utifrån det. Integrering innebär att 

skolan jobbar för att eleven ska ändra på sig för att passa in i helheten på skolan. Nilholm tycker det är 

viktigt att vi håller isär begreppen och när vi personal är överens om vad begreppen betyder ska 

pedagogerna planera så att det fungerar för eleven (Nilholm 2006, s. 14-15). Bengt Persson och 

Elisabeth Persson beskriver innebörden av Salamancadeklarationen i boken Inkludering och 

måluppfyllelse den kom år 1994. Deklarationen är en överenskommelse mellan flera länder. 

Överenskommelsen bygger på att elever i behov av särskilt stöd ska få sin utbildning i en inkluderande 

miljö med andra barn (Persson & Persson 2012, s. 23). Rapporten av Nilholm och Göransson tar upp att 

i och med denna förändring i skolan så har det uppstått viss kritik riktad mot specialpedagogiken som 

handlar om att skolan tar ut elever ur klassrummet och har specialundervisning enskilt. Kritiken handlar 

inte om att vi ska ta bort specialundervisning. Utan mer om att vi ska se över utformningen av vår 

specialundervisning och kanske arbeta mer med eleverna i klassrummet istället för att” plocka ut” de 

som behöver stöd i undervisning. Det som händer när vi tar ut eleverna för att de ska få 

specialundervisning är att vi förmedlar till eleven att den inte duger, vilket leder till att eleven inte heller 

presterar på sin högsta nivå. Eleven skulle prestera bättre om den fick sitt stöd i klassrummet enligt 

Nilholm ( 2014, s. 11). 
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 Boken Forskning för klassrummet som är utgiven av Skolverket tar upp att vi ska se på elevers 

olikheter som en tillgång och att vi ska jobba för en inkludering där alla elever är delaktiga och ges 

förutsättningar för att kunna vara med i undervisningen och i det sociala samspelet i klassrummet. Alla 

elever bidrar med sin kunskap till ett gemensamt lärande. Men boken tar även upp att det finns 

egenskaper hos elever som inte är en tillgång och därav inte bidrar till den gemensamma utbildningen. 

De ger inget exempel på det.  Arbetar skolan med integrering är fokus på att eleven ska ändra på sig för 

att passa in i skolans värld (Skolverket 2013, s.55-56).  

 

Om jag ser till Eriks hela situation i skolan så är det vissa saker han behöver ett extra stöd i. Det ena är 

hjälp med att förstå andra människors känslor och det andra är att han behöver mycket hjälp att komma i 

gång med sitt dagliga arbete under lektionstid. En del av Eriks problematik gör att han har svårt att sätta 

sig in i vad andra känner och att han agerar innan han hinner tänka. Detta medför för hans del att han 

ofta är i konflikt med andra barnen och följden blir att han blir ensam på till exempel rasterna. Att arbeta 

mer integrerat skulle kunna vara bra för Erik för som vi arbetar idag så är inte skolmiljön den bästa för 

hans utveckling. Att arbeta mer enskilt med Erik och fokusera på hans sociala förmågor skulle medföra 

att han får mer förståelse för varför han hamnar i konflikter. Om vi är kortare stunder i klassrummet, då 

jag skulle hinna ligga steget före Erik och bryta aktiviteten som han arbetar med innan han blir stressad 

och tappar koncentrationen, då har jag hjälpt honom att lyckas i klassrummet. Men vad har jag då 

förmedlat till övriga klassen? Förmedlar jag att det som är annorlunda ska vi ta bort? Arbetar jag då på 

att jag ska försöka ändra på en person så att den passar in i systemet? Är det rätt, eller hjälper jag 

honom? Samtidigt vore det bra, tror jag, för Eriks självkänsla att förstå vad som händer inom honom. 

När vi är själva kan vi prata om dessa saker i lugn och ro. I de stunderna lyssnar Erik med ”stora öron”. 

Ett inkluderande arbetssätt som innebär att se elevernas olikheter som tillgångar, vilket det också är. 

Men hur ska jag möta Erik så han känner att han är en i klassen och inte en som hela tiden behöver gå 

därifrån? Det låter så självklart i all litteratur jag tagit del av, att alla elever är en tillgång. Men jag har 

inte fått Erik att känna så. Så hur ska jag göra för att Erik ska få en bättre skolgång, eller mår Erik bra 

när jag bestämmer att vi ska arbeta för oss själva?  Efter att tagit del av vetenskapen ifrågasätter jag 

mina tankar om hur jag ska arbeta med Erik. Hur ska jag överföra vad forskningen säger till mitt arbete 

med elever med funktionsnedsättning? Det borde vara enklare att göra mitt arbete ju mer kunskap jag 

får, men så är det inte, utan istället jag börjar att vända och vrida på mina beslut vilket jag inte gjort på 

samma sätt förut. Skolverkets rapport Forskning för klassrummet skriver vidare om att ska vi ha en 

inkluderande skola så måste det finnas en tydlighet genom hela organisationen från politiker till 

pedagogen i klassrummet. Annars är det risk att vi arbetar efter en egen tolkning av inkludering och då 

är det mer integrering vi har som metod i skolorna. Det gör att vi fortfarande har fokus på att det är 
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eleven som behöver ändra på sig och inte organisationen (Skolverket 2013, s. 57). När jag funderar över 

hur jag arbetat med Erik så vill jag att han ska lyckas, men vill jag det på bekostnad av att han ska ändra 

sin personlighet? Jag vill att han ska leka och ha kompisar, men är det mitt mått på att må bra som jag 

överför på Erik? Erik kanske inte vill umgås med många barn på rasten. 

 

 Bygger jag på Eriks dåliga självkänsla när vi arbetar i det ”lilla rummet”, är det den bästa 

undervisningen för honom? Många gånger agerar jag efter mina egna erfarenheter och åsikter om hur 

det ska vara i ett klassrum. Mitt beslut denna gång grundade sig på att det skulle vara tyst i klassrummet 

så alla kunde arbeta i lugn och ro. Det finns många oskrivna regler och traditioner om hur det ska vara i 

ett klassrum. Vi pedagoger har också förväntningar på varandra som gör att vi agerar på ett visst sätt. 

Var förväntningen på mig från läraren att jag skulle få ut Erik ur klassrummet eller var det något jag 

själv tog på mig? 

 

Inkludering på fritids 

 

Forskaren Anna Klerfelt och Universitetslektor Björn Haglunds bok Fritidspedagogik beskriver 

integrerings arbetet med att det sker på olika nivåer i barngrupper och att metoden inte ska förknippas 

med total segregering från övriga barn, vilket det lätt görs. Utan mer att pedagogerna jobbar med 

individen för att den ska komma till målet som är inkludering i sin klass/fritidsgrupp. Det finns fyra 

nivåindelningar på integrering, fysisk, funktionell, social och samhällig. Dessa fyra begrepp är en vanlig 

utgångspunkt när verksamheter ska analyseras. Fritidshemmen har sedan länge jobbat med nivån som 

kallas social integrering vilket innebär att elever ingår i en regelbunden gemenskap. På fritidshemmen 

har det under längre tid arbetats med inkludering, än vad det gjorts i skolan. Det har sedan länge funnits 

en tanke med att elever med funktionshinder ska vara på fritids eftersom det är socialt utvecklade för 

individen. I litteratur som handlar om fritidshemmet ifrågasätts inte tanken att alla barn ska vara 

inkluderande, för det har varit en arbetsmetod som fritidshemmen använt sig av under lång tid. Det finns 

en tradition bland fritidspedagoger att se extra till de elever som är i behov av särskilt stöd sedan många 

år (Klerfelt & Haglund 2011, s. 62-63).  

 

Jag kan också se att traditionen finns hos fritidspersonalen att ha ett extra öga för elever i behov av 

särskilt stöd. Fritidspersonalen arbetar oftast med dessa barn även under skoltid. Men under de senaste 

åren har antalet barn i grupperna ökat och då har det blivit svårare att ta hand om de elever som behöver 

det extra stödet. Min situation var just ett sådant tillfälle där jag hade behövt vara på två ställen 

samtidigt. Både med den stora gruppen och med eleven för att ge stöd innan det gick fel. Det finns även 
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en tradition inom fritidsverksamheten att inte ha verksamheten uppdelad efter normalverksamhet och 

specialverksamhet skriver Klerfelt och Haglund, vilket skolan har haft. Målet på fritids har alltid varit 

att inkludera samtliga barn i verksamheten (Klerfelt & Haglund 2011 s. 69). Fördelen med detta 

arbetssätt är, tillskillnad från skolan att alla pedagoger, även om eleven har en egen resurs, tar ett 

gemensamt ansvar för eleven med funktionsnedsättning. I en klassrumssituation blir det mer uppdelat 

mellan läraren och fritidspedagogen utan att vi tänker på det. Läraren känner ansvaret för hela klassen 

och fritidspedagogen ger sin tid till enskilda elever. På fritids är alla mer tillsammans och då måste alla 

pedagoger se till att det fungerar för eleven. När jag tänker tillbaka på Erik så har han väldigt många bra 

stunder på fritids jämfört med i skolan. Det beror ju på flera orsaker, det ena är troligtvis att det inte är 

samma krav på fritids som i skolan men även socialt har han det lättare. Om inkludering mest handlar 

om att miljön och uppgifterna behöver skräddarsys för eleven för att den lyckas, hur ska jag då tänka 

kring Erik? I situationer där han känner sig pressad att prestera låser han sig, men när han får bestämma 

själv vad han ska göra går det bättre för honom. Hur går jag vidaremed Erik härifrån?  

 

Jag som har min erfarenhet från fritidshemmets sätt att arbeta, varför tar jag inte med mig det in i 

skolans värld och ser mig som en tillgång till läraren istället för att försöka hitta ett nytt sätt att arbeta 

på? När Erik är på fritids är han inte i lika många konflikter som på förmiddagen i skolan. Jag vet att 

Erik har det lättare när det inte ställs krav på vad han ska göra under skoldagen, där kan jag tillviss del 

planera upp dagen så att det blir bra, men hans svårigheter med att hantera sitt humör när han är med 

kompisar där är det svårare att lägga upp det så att det blir bra både för Erik och hans kompisar. Men på 

något sätt lyckas han bättre på fritids än på rasterna i skolan. Så vad skulle jag kunna översätta från 

fritidsverksamhet till skolans för Eriks del? Jag tror att jag fastnar mycket i tänket att skolan har mål 

som Erik måste klara av och för att göra det måste han ta sig igenom lektionerna och visa på att han har 

de kunskaper han behöver. Kanske har jag också med mig mina egna erfarenheter från när jag själv gick 

i skolan. Erfarenheten som säger att det är läraren som bestämmer i klassrummet och att man visar vad 

man kan genom att sitta och skriva på sin plats. Jag som är uppvuxen under tiden då lydnadskulturen var 

på väg att fasas ut, har hunnit träffat många lärare som arbetade efter det gamla tänket om att barn bara 

ska lyda och att man bara kunde visa sin kunskap teoretiskt. Under 70 och 80-talet skriver 

psykoterapeuterna  Jesper Juul och Helle Jensen i Relationskompetens att man gick i från auktoritär 

uppfostran till att hitta en balans mellan förälderns och pedagogens nödvändiga auktoritet och barnets 

förmågor i fostran (Juul 2012 s. 33). Var det därför jag blev så stressad för att Erik inte satt ner och 

visade vad han kunde i matteboken, för det var det jag hade lärt mig att man skulle göra skolan? Det 

finns också en oskriven rangordning mellan lärare och fritidspedagoger upplever jag, där läraren är den 

som står högre i rang. Vilket kanske gjorde att jag omedvetet inte tog fram mina kunskaper när det 
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gäller elever i behov av särskilt stöd, utan jag utgick från hur jag trodde att läraren ville ha det. 

Traditionen mellan lärare och fritidspedagoger är något håller på att luckras upp och är säkert helt borta 

på flera skolor. Men kanske är jag kvar där att jag inte tar min praktiska kunskap på allvar?  

 

Reflektion 

 

Hur arbetar jag? 

 

När jag läser all litteratur börjar jag att fundera på hur jag arbetar och var jag befinner mig i min 

utveckling? Vad var det som gjorde att jag valde att göra det jag gjorde med Erik? Genom att jag har 

lång arbetslivserfarenhet och nu även studerat flera år i olika omgångar, gör att jag reflekterar mer över 

mitt eget arbetssätt och hur jag tar till mig nya tankar och idéer. Jag väljer nu andra vägar än vad jag 

gjort tidigare eftersom jag hela tiden bygger på min erfarenhet med studier och praktiskt arbete 

parallellt.  

 

Jag funderar över mitt arbetssätt och inser att jag arbetar med både inkludering och integrering med 

olika grupper. Jag är inte helt överens med mig själv i mitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Forskarna inte är överens om skillnaden mellan inkludering och integrering. Vi kan inte bara säga att det 

ena innebär att vi ska ändra på systemet och det andra att vi ska anpassa personen efter systemet 

(Nilholm 2006, s.15). Mycket utav det jag gör med eleverna är att jag försöker känna in var eleverna 

befinner sig och då är det min erfarenhet och magkänsla som får styra mitt arbetssätt vissa dagar. Viss 

litteratur säger, att vi ska anpassa miljön och ha ett varierat arbetssätt (Nilholm 2006), det håller jag med 

om i stor utsträckning. Men hur mycket ska vi anpassa och när är det acceptabelt att tänka att denna elev 

måste tillviss del ändra sitt beteende eller få en annan förståelse för omgivningen för att klara sig i 

samhället? Meningen från boken (Forskning för klassrummet) om att alla beteenden inte är en tillgång, 

det är nog där jag har fastnat i mitt tänk när det gäller inkludering (Skolverket 2013 s. 56). Vissa 

beteenden skadar både eleven själv och övriga klasskamrater. När många runt omkring är rädda för en 

elev, då måste vi vända på det för allas skull. Så är det för Erik till stor del, fast jag finns med så 

undviker kompisarna honom. Han behöver visa kompisarna att han kan leka utan att slåss. Men hur ska 

jag få Erik att sluta med det när han inte själv upplever att hans slåss. Kan jag göra det utan att han 

känner sig exkluderad och att jag vill ändra på honom som person? Det är beteendet jag vill komma åt 

inte hans personlighet. Av tradition och rutin så säger jag till honom att sluta störa på lektionen, för det 
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känns bra för mig. Jag visar också klassen att så här får man inte göra. Men vad hade hänt om jag bara 

låtit det vara eller tagit ut klassen från rummet i stället den dagen han drog i persiennsnöret? 

Osäkerheten när jag inte vet hur jag ska göra gränsdragningarna för Erik på ett bra sätt gör att han ibland 

är den som bestämmer hur vi ska arbeta under skoldagen. Vilket inte är bra för en åttaåring att ha den 

makten. 

 

I artikeln Tänkandes gryning skriven av lektor Hjertström Lappalainen och lektor Eva Schwartz 

beskriver att det att vi alla har praktisk kunskap. Praktisk kunskap betyder att jag besitter kunskap och 

förförståelse till mitt yrke genom att jag har lång erfarenhet av arbetet. Jag har kunskap och förmågor 

som jag inte har tänkt på att jag har. Den praktiska kunskapen finns där omedvetet hos oss. Viktigt att vi 

uppmärksammar den, reflektera över den och granskar vårt arbetssätt mellan varven (Hjertström 

Lappalainen Schwarts & 2010, s.98-99). Genom att skriva detta arbete manas jag att lyfta fram min 

kunskap och analysera den. Det leder till att jag mer och mer går från det jag tyckte var självklart att 

göra i en situation till att jag inte vet hur jag ska agera. I texten ”tänkandes gryning” beskrivs hur 

filosofen John Deweys förklarar den enklaste formen av tänkande med att människan prövar olika 

lösningar och blir det fel, så prövas en ny lösning, tills vi hittar något som fungerar. Till slut har vi hittat 

en metod som vi kan använda oss av. Vi kopplar ihop handling och konsekvens men har inte riktigt sett 

sammanhanget där i mellan. Vi arbetar utan att tänka på att vi tänker ut olika lösningar hela tiden. När vi 

behöver komma med nya lösningar på en situation som uppstår, så gör vi det med vår praktiska 

kunskap, menar Dewey (Hjertström & Schwarz 2010, s.101-102). Här befinner jag mig i mina tankar 

kring hur jag ska arbeta med de elever som behöver särskilt stöd. Jag har erfarenheten, men måste också 

tänka i nya banor då det är olika situationer och olika elever jag möter. Under de åren jag arbetat har jag 

sett flera situationer som jag efteråt har tänkt mycket på och undrat vad jag kunde ha gjort annorlunda 

både för klassen och den enskilda eleven. 

 

I situationen med Erik tycker jag att det är svårt att bara tänka ett inkluderande arbetssätt, så som 

litteraturen beskriver begreppet. Hans svårigheter gör att varken han eller övriga elever får den 

skola/fritids de har rätt till i alla lägen om inte jag arbetar på flera olika sätt med Erik. I just den händelse 

som jag beskrev i min berättelse, gick nästan en hel lektion till att försöka få Erik att arbeta samtidigt 

som de andra eleverna satt på helspänn och undrade vad som skulle hända. Under sådana 

omständigheter kan inte någon elev i klassen ta till sig den kunskap som läraren förmedlar, utan fokus 

för eleverna blir på det som sker runt omkring i klassrummet. Den händelsen får representera flera 

situationer som uppstår med Erik. Detta är inget unikt just för denna klass. Det är lätt att säga att vi ska 

tillrättalägga miljön och ligga steget före dessa elever som behöver särskilt stöd, men det är inte alltid 
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som det går att förutse alla situationer då det i förväg uttänkta tillrättaläggandet av miljön ändå inte 

fungerar. 

 

Närhet och Distans 

 

Professor Jan-Olav Henriksen och docent Arne Johan Vetlesen inleder sin diskussion av teorin om 

moralisk utövning i boken Etik i arbete med människor med att konstatera att det är många gånger vi 

måste göra olika val när det gäller det etiska. Etiska problem känner man igen på att det inte finns någon 

färdig lösning eller rätt svar. Men vi kan även hamna i dilemmat att vi vet vad som är rätt men vi gör ett 

annat val ändå och då är vi inne på moraliska arenan. När vi beslutar oss för hur vi ska agera i en 

situation tar vi flera beslut automatisk som kan ses ur olika etiska perspektiv. Det finns ofta en förståelse 

för vad som är ”gott” att göra i en situation om man har en viss erfarenhet i sitt yrke. Det finns ingen 

etisk teori som har de rätta svaren till oss, utan det handlar om att människan måste lära sig att se saker 

ur flera perspektiv. Författarna exemplifierar sitt resonemang genom att tala om ”närhetsperspektivet” 

som kan begränsa vårt handlingsutrymme.  Närhetsperspektivet innebär att pedagoger ibland vill hjälpa 

en elev så mycket att de tappar distansen till eleven och inte riktigt ser vad de insatser som görs har för 

påverkan på andra elevers behov (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 169-171).  

 

Mitt beslut påverkade alla inblandade i klassen speciellt denna morgon. Jag tog beslutet att Erik skulle 

vara i klassrummet denna morgon. Det beslutet fattades på moraliska grunder från min sida men blev 

inte bra för någon. Vad kunde jag gjort annorlunda just där och då?  Hur hade Erik känt om jag stoppat 

honom och sagt att vi ska gå till ”lilla rummet” och arbeta? Han som var helt inställd på att vara i 

klassrummet. Vad hade hänt om jag hade ignorerat Erik när han drog i persiennsnöret? Hade han slutat 

då eller hade hans frustration bara eskalerat? Hur hade de övriga eleverna sett på situationen? Jag tänkte 

också tanken på hur föräldrarna skulle reagera när deras barn kommer hem och berättar att pedagogerna 

inte gjorde något, utan Erik fick störa hela klassen. Många faktorer spelade in innan jag tog mitt beslut 

att ta ut honom ur klassrummet. Mina beslut grundades nog på att jag gärna ville att han skulle klara av 

att vara i klassen eftersom jag trodde att han ville det. Mina beslut ledde ibland till att han misslyckades 

och det ledde till exkludering och utökande hans utanförskap som han redan kämpade med. 

 

I arbetet med barn är det inte alltid lätt att säga vad som är rätt eller fel i en situation. Jag hamnar både i 

etiska och moraliska dilemman dagligen. Det är många beslut som ska fattas under en dag och ibland på 

väldigt kort tid. Som i händelsen med Erik där jag var tvungen att fatta ett beslut snabbt, och hoppas på 
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att det skulle bli det rätta. Här var det också viktigt att mitt beslut blev rätt för alla elever. Att låta Erik 

vara kvar och ”störa” lektionen” var inte rätt för någon. Med facit i handen så blev mitt beslut inte bra 

för Erik heller. Jag hamnade i flera etiska dilemman bara på den korta stunden som jag ”bråkade” med 

Erik och jag var tvungen att fatta flera beslut om mitt handlande. 

 

Dewey beskriver flera av reflektionens kännetecken ett av dem är perplexitet. Det är när det blir ett 

mellanrum mellan tänkandet och handlandet, när något går fel. Det uppstår ett brott i handlandet och vi 

vet inte hur vi ska fortsätta. Då börjar vi reflektera över oss själva och problemet som uppstått. När vi är 

perplexa handlar inte tänkandet bara om att försöka stänga brottet i handlingen för att fortsätta vidare, 

som i trial and ”error” tänkandet, utan tänkandet flyttas till en annan nivå och vi försöker se vår handling 

i relation till andra möjliga handlingar (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2010, s. 107-108). Här 

befann jag mig när jag höll i Erik som grät, slog och nöp mig. Jag tänkte tusen tankar på hur jag skulle 

ha gjort för att det inte skulle bli så här. Samtidigt som jag försökte tänka ut hur jag skulle lösa det just 

för stunden för Erik. Tankarna fanns också på hur det skulle bli sen? Skulle jag och Erik kunna arbeta 

tillsammans efter detta?  Vad kunde jag ha gjort annorlunda?  

 

Yrkesetik 

 

För att få större förståelse för de frågor jag har ställt till mig själv i denna uppsats måste jag se över min 

yrkesetik. Hur tänker vi kring yrkesetik på min arbetsplats och hur tänks det kring elever med 

funktionsnedsättningar?  

 

Henriksen och Vetelsen skriver i om vikten av att våga ha ett kritiskt förhållningsätt till de normer och 

regler som finns på arbetsplatsen. Att man ifrågasätter och tänker utanför ramen för att inte fastna i olika 

roller och beteenden. Med det menar inte författarna att man ska strunta i regler, mål och riktlinjer som 

finns, men att det är viktigt att lyfta frågan och se om man kan hitta nya arbetsmetoder för att utveckla 

verksamheten (Henriksen 2015 s. 33, 37-38). 

 

Detta får mig att fundera på var jag är i detta sammanhang, hur mycket tar jag in av nya idéer och 

lyssnar till kollegor? Att reflektera över sin verksamhet tillsammans med kollegor är en viktig del av 

vårt arbete. Men i en situation är man ensam vilket gör att jag många gånger tar egna beslut, just för 

stunden med en elev. Min erfarenhet och förförståelse för problemet gör att jag vågar och kan agera på 

det sättet. I mitt arbete arbetar jag oftast med flera elever samtidigt som jag ska stötta Erik och då är jag 

inte alltid beredd på Eriks agerande. Vilket leder till felaktiga beslut mellan varven. Jag känner mig 
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otillräcklig och önskar att vi pedagoger hade pratat mer om hur vi ska jobba kring eleven för att inte 

hamna i lägen där jag måste ta beslut när en situation redan har uppstått. Det bästa vore om jag hela 

tiden låg ”steget före” som vi pedagoger så ofta pratar om att vi borde göra. 

 

Pliktetik  

 

Plikt är något vi måste göra, inget vi kan strunta i att följa, skriver Henriksen och Vetlesen. Om vi inte 

följer vår plikt så uppstår ett moraliskt dilemma. Plikten har ofta tre kännetecken. För det första är det 

något som alltid gäller, man kan inte strunta i det. För det andra kan plikten vanligen formuleras som en 

regel eller en norm, som är så enkel att den kan användas vid olika händelser. För det tredje ska den 

hjälpa oss att finna ut vad som är rätt att göra i just en specifik situation (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 

174). Om jag förhåller mig till plikten i mitt dilemma så är det den första tolkningen jag utgår från, att 

jag har en skollag och flera styrdokument att förhålla mig till, där den stora frågan är ”en skola för alla”. 

Det jag ska verka för är bland annat tryggheten och skolans lärandemål som alla har rätt att uppnå. På 

fritids finns Skolverkets Fritidshemmets allmänna råd (2014) som ska säkerställa att eleverna får en 

verksamhet med kvalitet. Idag är jag inte säker på att jag kan säkerställa att jag har en verksamhet som 

följer alla styrdokumenten helt och hållet. 

 

Plikten försätter mig i en svår sits när jag kommer in på det moraliska i mitt dilemma.  Med elever som 

Erik är det inte bara att säga ”sluta med det du gör”, utan varje gång något sker måste jag finna olika 

vägar att möta honom. Plikten i händelsen med Erik handlade mest för mig om att respektera de andra 

elevernas regel om arbetsro. I klassen hade vi haft samtal kring regler som eleverna hade varit med och 

bestämt och en av de reglerna var att alla skulle visa respekt för arbetsron gentemot varandra. När Erik 

började dra i persiennsnöret blev alla störda och jag ville bara få ut honom ur rummet för att visa att jag 

respekterade regeln. Men jag vet inte om jag uppnådde det resultat jag var ute efter, även om jag fick ut 

Erik ur klassrummet hade arbetsron redan blivit störd och för Eriks del vart det ytterligare en situation 

som fick honom att känna sig exkluderad, misstänker jag.  

 

Nyttoetiken 

 

I boken Etik i arbete med människor beskriver författarna nyttoetiken. Det är något som jag funderar på 

hur jag använder mig av i mina beslut som jag tar kring Erik. Nyttoetiken innebär att man tar beslut som 

är till störst nytta och lust för alla de som är berörda av problemet. Med nyttoetiken funderar vi på vilka 

lösningar som kommer att ge oss de konsekvenser vi vill ha. Vi vill minska olusten och vinna det goda 
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ur situationen för flest människor. Tanken med nyttoetiken är att ta hänsyn till alla parter, men ibland 

slår det fel och några blir drabbade negativt. (Henriksen & Vetlesen 2015, s.207-209).  Detta är en 

avvägning jag gör hela tiden i min verksamhet. Kanske skulle mitt arbetssätt oftare vara att jag arbetade 

med Erik och några klasskompisar i det ”lilla rummet”. Då skulle klassen och Erik få arbetsro och känna 

viss gemenskap. Men de elever som jag valt ska följa med ut ur klassrummet är det det bästa för dem? 

Eller har jag då tagit ifrån dem deras rätt till den sociala gemenskapen som finns i klassen? Nu är det 

inte bara lektionerna som är tuffa för Erik, även raster och eftermiddagen på fritids är svåra för honom. 

Även om fritidstiden är lättare att hantera för honom så händer det att han blir arg även på 

eftermiddagen. Rasterna är alldeles för röriga för Erik, han vet inte var han ska vara och vet nog inte 

heller riktigt vad han tycker om att leka. Ibland erbjuder jag honom att vara inne istället. När jag 

erbjuder Erik det tar jag bort honom från gemenskapen. Men jag kan se på honom att han ibland verkar 

uppskatta att jag tar dessa beslut åt honom. Tänker jag på nyttoetiken så kan det vara det bästa för den 

stora gruppen just då. Men det är ingen hållbar planering att hålla Erik borta från gruppen. Han missar 

en chans till att leka som han så väl behöver, samtidigt som han behöver den lugna stunden för att klara 

av resten av dagen. Jag kan också se hur kompisarna leker mer avslappnat när inte Erik är med. Även 

om jag är med och leker händer det att kompisar får en smäll helt plötsligt av Erik. Nyttoetiken är inget 

jag kan jobba efter i längden. Nyttoetiken gynnar kanske klassen, de får arbetsro och kan leka ifred om 

Erik är på en annan plats. Men den gynnar inte Erik. Så vems lust och lycka är det som ska gå först? I 

den bästa av världar skulle alla barn vara vinnare men så är det inte i den här situationen. 

 

Hur ska jag organisera upp dagen för att alla ska må bra och få studiero? Vad kunde jag ha gjort 

annorlunda i mitt handlande och i vilket skede var det som det gick fel för Erik? Han hade antagligen 

inte ställt sig upp och stört lektionen om det hade varit en bra stund för honom på morgonen. De 

morgnar när jag hinner till klassrummet samtidigt som Erik blir oftast bra och jag hinner se när det är 

dags att gå och arbeta i det ”lilla rummet”. När jag tar beslutet att gå i väg och arbeta med Erik tar jag 

också ifrån honom den sociala gemenskapen som han så väl behöver. Men det finns två sidor av detta 

som jag hela tiden försöker att ta hänsyn till. Det ena är att Erik behöver öva på att vara med hela 

klassen och arbeta, han vill också gärna vara med i klassen och se vad som händer och känna 

gemenskapen. Det andra är att jag ska se till att dessa stunder blir positiva så att jag bygger upp Eriks 

självkänsla. Med andra ord ska jag hela tiden arbeta förebyggande så han och alla andra känner sig 

trygga. Men hur? 

 



Sida 26 av 33 

 

 

Relationen mellan mig och Erik 

 

Många utomstående, som andra föräldrar till exempel, ser nog på Erik som ett olydigt barn. Jag vet 

också att flera föräldrar funderar över vad vi pedagoger gör egentligen - kan de inte hantera en åttaåring, 

sägs det när vi inte hör. Dessa fördomar möter jag i min vardag då och då. Jesper Juul och Helle Jensen 

skriver i sin bok Relationskompetens om barn som utmanar oss. De beskriver ett ”olydigt barn” med att 

de oftast håller på att utveckla sitt eget ansvarstagande och behöver oss vuxna som stöd på vägen. Barns 

olydnad är inte riktad mot vuxnas makt eller mot andra barn i sociala sammanhang.  Barnet behöver 

vägledning för att kunna vara kvar i gemenskapen. Vägledningen är vi vuxna. (Juul & Jensen 2102, s. 

43) Juul och Jensen skriver att det som är mer oroande än barns olydnad är att många saknar 

självdisciplin, som betyder att de inte har förmågan att planera och fullfölja ett personlig eller 

arbetsrelaterat mål. Tittar man på barn som har dessa svårigheter upptäcker man att barnet saknar 

självkänsla. Det kan bero på två saker, den ena att deras personliga utveckling har försummats av vuxna 

eller att barnet aldrig har möts av ett nej utan de har bara styrts av sina impulser och alla runt om kring 

har bara följt med. Barnet har aldrig behövt fundera över sin egen personlighet. Det resulterar i att 

barnet blivit arg när det av naturliga själ inte går att genomföra det barnet vill på en gång. Dessa två 

saker gör att barnet inte vet vem den är och blir osäker i sitt agerande med andra människor (Juul & 

Jensen 2012, s. 57).  

 

I min relation till Erik kan det vara så att jag har sagt ja för ofta för att jag vill att han ska ha en bra dag i 

skolan. Att jag har kommit Erik för nära och bara ser till hans behov inte till vad han egentligen behöver 

kanske är sant. Min erfarenhet säger mig att det inte är barnet som ska bestämma hur dagen ska 

utformas. Ändå låter jag Erik gå in klassrummet när han vill och där uppstår situationen som han inte 

kan styra över, han behöver min hjälp och jag finns inte där. Han vet inte vad han ska göra, så han börjar 

att dra i persiennsnöret för att få uppmärksamhet. Jag behöver se över mitt arbetssätt, men också mer se 

till Erik för den individ han faktiskt är. Erik är ett barn som utmanar oss vuxna och behöver ha en 

ledsagare som Juul beskriver. Alla barn behöver goda relationer och närvarande vuxna som visar att de 

bryr sig. Hade jag kommit så nära Erik att jag inte såg hans eller klassens behov i första hand längre? 

 

Barn psykologen Ross Greenes bok Vilse i skolan har utgångspunkten att barn gör rätt om de kan. Vi 

pedagoger bör utgå från tanken, att barnet är motiverat att göra rätt. För att kunna hjälpa barnet måste 

pedagogen ta reda på vad det är för färdigheter barnet saknar, så att pedagogen kan leda och hjälpa 

barnet i rätt riktning. Vet man vad barnet saknar för färdigheter kan man oftast förutse vad som kommer 
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att ske i olika situationer. För det är när kraven överstiger deras förmåga som de dysfunktionella 

beteendet kommer fram hos barnet (Greene 2011, s. 29-30). Det här stämmer överens med det som Juul 

skriver om i sin bok, att vi måste finnas där och vägleda hela tiden och se barnets stödbehov. När jag 

reflekterar över mitt arbete med Erik så kommer jag fram till att jag vill att han ska lyckas men jag har 

på vägen tappat fokus på vad det är för färdigheter han behöver träna. Därför kan det ha det blivit många 

utbrott och situationer där han blivit frustrerad.  

 

Vad säger forskningen och specialpedagogerna 

 

Hur tycker forskarna att vi ska jobba med inkludering på ett bra sätt för alla elever? Kan jag få hjälp av 

forskningen och litteraturen som är skriven av experter på området? Clas Nilholm som är pedagog har 

länge forskat om inkludering och specialpedagogik. Han skriver i sin avhandling Vilka är det 

grundläggande perspektiven? (2005) att det finns två grundläggande perspektiv att se på inkludering 

med. Det ena är traditionellt, individualistiskt perspektiv som utgår från elevens medicinska eller 

psykologiska status. Det andra perspektivet är inriktat mot sociala faktorer som kan påverka elevens 

skolgång, det kallas det alternativa perspektivet. Det traditionella perspektivet har fokuserat på att målet 

är att hitta undervisningsmetoder för elever med diagnoser. Att låta experter undervisa de elever som 

avviker från det ”normala”.  Men idag börjar man ifrågasätta det sättet att tänka eftersom det innebär att 

man ser på eleven som en problembärare. Inom det alternativa perspektivet ser man skolans system som 

ett problem istället. Systemet skapar problem för de som inte passar in i ”mallen” för hur skolan är 

utformad. Det finns även viss kritik riktad mot hur den specialpedagogiskundervisningen är utformad. 

Det kritikerna motsätter sig är specialklasser, egna skolor för elever med funktionsnedsättning och hur 

vi utarbetar vår specialundervisning på skolorna. Kritiken grundar sig i att de anser att eleven blir 

utpekad som en person som inte duger som den är. Forskaren Nilholm anser att alla ska vara en del av 

klassen och det är den utgångspunkt vi ska utgå från när vi planerar vår verksamhet. Kritiken handlar 

inte om specialpedagogiken i sig utan om hur vi utformar den. Vi ska sträva efter att hitta lösningar för 

eleven inom klassen (Nilholm 2005, s. 127-128). Nilholm skriver även i en annan avhandling 

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd om att vi bör se elevers olikheter som en tillgång och 

undvika att särbehandla dem. Särbehandlingen kan handla om att eleven arbetar i liten grupp eller 

dylikt. Specialpedagogiken bör handla om hur pedagogerna ska ge eleven förutsättningar för att de ska 

kunna vara delaktiga i arbetet. Mycket av det tänket grundar sig på att vi ska ha social rättvisa som 

innebär rätt till deltagande, skriver Nilholm (2006, s. 17-19). Nilholm skriver vidare i avhandlingen 

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd att vi måste tänka att inkludering omfattar olika nivåer och 

vi måste ta ställning till vad är de som ska göras i det olika nivåerna. Är det i en klassrumssituation som 
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pedagogerna ska utarbeta en plan eller ska det vara viss enskild undervisning, hur mycket ska man gå på 

vad eleven vill?  I ett klassrum så sker det mer än bara undervisning, det sker en rad olika sociala 

interaktioner och relationer mellan barnen. Även det är en inkludering som eleven missar om den inte 

vistas i klassrummet poängterar Nilholm  (2006, s, 31,34). Boken Inkludering – möjligheter och 

utmaningar fortsätter på ett tredje perspektiv som författarna kallar dilemmaperspektivet som också 

utgår från pedagogen Nilholm tankar från början. Det utgår från att vi inte kan skapa en problemfri 

tillvaro, utan vi kommer alltid att få jobba för olika anpassningar. Men skolan har sedan 1990 talet 

uttalat att den ska arbeta för en demokratisk värdegrund. En av pedagogernas uppgift blir då att se till att 

ingen elev far illa. Lagen förstärktes år 2009 med diskriminerings och kränkningslagen. I och med 

denna lag flyttas fokus och bevisbördan från den enskilda personen till att skolan ska ser över 

omgivningen och miljön så att eleven inte känner sig utanför. Det är också personen själv som 

bestämmer om den känner sig illa behandlad eller kränkt (Sandström, Stier & Nilsson 2015 s. 62). Även 

Jakobsson och Nilsson skriver om dilemmaperspektivet i boken Specialpedagogik och funktionshinder 

(2012). Dilemmaperspektivet förklaras som motsättningar som inte går att lösa men som hela tiden 

kräver att vi tar en ståndpunkt. Eftersom det inte finns något korrekt svar när det gäller dilemman ska 

man vara medveten om att ens beslut kan ha en önskad effekt för någon men tvärtom för någon annan 

(Jakobsson & Nilsson 2012 s. 35-36).  

 

Det var här jag befann mig i min situation med Erik, utifrån dilemmaperspektivet. Vilket beslut jag än 

skulle ta så skulle det vara positivt för några och negativ för andra. Dessa beslut står jag inför flera 

gånger i veckan. I mitt möte med de elever som har funktionsnedsättning och i min relation till Erik är 

det just detta som är det svåra att hantera. När är Erik kränkt och när kränker han andra elever? Kränker 

jag Erik när jag bestämmer att vi ska arbeta själva? Att arbeta med elever som är runt 8-9 år och som 

bara vill vara som alla andra är inte lätt. I den här åldern börjar också barn att jämföra sig med andra, de 

börjar se på sig själva med andra ögon och de får en större medvetenhet, vilket gör arbetet komplicerat. 

Det är inte bara att säga till Erik att nu ska vi gå och arbeta själva, längre.  

 

Jakobsson och Nilsson beskriver hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning och barnet med 

funktionsnedsättning upplevt en inkluderande skolgång. De tidiga åren i skolan har varit bra, men sen 

har barnen mer och mer känt ett utanförskap som har grundat sig i att barnet själv har börjat jämföra sig 

med de andra i klassen och sett sina egna begränsningar. Ofta har eleven kommit efter både socialt och 

kunskapsmässigt efter ett par år i skolan. Därför har ett byte av skola eller flytt till en liten 

undervisningsgrupp ofta upplevts som positiv för både eleven och föräldrarna, men dock bara på kort 

sikt, menar Jakobsson och NIlsson (2012, s. 39). Detta bekräftar min erfarenhet, att de första åren går 
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ganska bra men sen blir det mer och mer påfrestande när eleven kommer upp i ålder. Just här befinner 

sig Erik, han vill vara där klassen är, samtidigt så blir det jobbigt för honom. Han kan inte tänka ut att 

om jag gör si eller så så kommer det att gå bra eller mindre bra. Här måste jag finnas och styra Erik. Min 

uppgift blir att se till att det blir bra stunder för Erik och att kartlägga vad som fungerar och inte 

fungerar. Sedan gäller det för mig att förstärka de bra stunderna med mycket positiv feedback. Men det 

är många stunder som inte lyckas och det är en utmaning både för mig, Erik och övriga elever i klassen. 

 

 Anne Fleischer som skrivit Sett med barns ögon förklarar att det finns många orsaker till att barn med 

olika funktionsnedsättningar har sociala svårigheter. Trots det har många av dessa barn ett starkt intresse 

för socialt umgänge, de vill ingå i en gemenskap. Men de misslyckas på grund av att de inte har den 

sociala förmågan. I umgänget med andra är det lätt att barnet tar felaktiga beslut och hamnar i konflikter 

eftersom de har svårt i sociala sammanhang. Då är det viktigt att pedagogerna ser till barnets behov och 

gör insatser utifrån den nivå barnet befinner sig och inte ut ifrån barnets diagnos. Det är viktigt att vi inte 

fastnar i att barnet har en diagnos, utan ser barnet som en individ, poängterar Fleischer. Det finns inget 

facit att arbeta efter utan mycket handlar om pedagogernas inställning och kunskap (Fleischer 2010 

s.29-30). 

 

 Det som ofta händer med Erik är att han smäller till kompisar eller säger fula ord till dem. Vilket inte 

uppskattas av kompisar av naturligaskäl. När jag samtalar med Erik i lugn och ro så förstår han och kan 

sätta ord på det som hänt. Men så händer det igen att han misslyckas när han är i klassen eller på 

rasterna. Här är det en stor utmaning både för mig och Erik att få stopp på detta tråkiga beteende. Flera 

barn väljer att inte vara med Erik eftersom de inte litar på honom. Vi pratar också mycket med eleverna i 

klassen för att de ska få en förståelse för Erik men även förståelse för att alla människor är olika och att 

vi måste acceptera det. Men att våld inte är acceptabelt. Vi samtalar med enskilda elever som har råkat 

ut för Eriks ilska. Det är viktigt att eleverna som råkar ut för Eriks beteende får bekräftelse från oss 

personal att det inte är acceptabelt det som sker, att de ser att vi tar det på allvar. Men hur mycket 

förståelse ska 8-9åringar ha när det blir slagna och störda under sin skoldag?  Enlig kränkning och 

diskrimineringslagen ska det vara nolltolerans mot ojuste behandling och vi pedagoger ska arbetat för att 

motverka det. Skolan är en arena där många människor möts, alla har med sig sina erfarenheter vilket 

gör att det uppstår både diskussioner och konflikter. Det krävs att alla visar hänsyn till varandra. Skolan 

är ett komplext ställe att vara på. Ingen har heller valt att vara där utan det är skolplikten som bestämmer 

att eleven ska vara där. Har du då en funktionsnedsättning som gör att du har det svårt i möten med 

många personer och i skolan blir du tvingad att klara av många möten med personer som du kanske inte 
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har något gemensamt med så blir din dag ganska ansträngande. Alla elever har olika behov och behöver 

olika miljöer att arbeta i och här kan inte skolans upplägg möta Erik på ett optimalt sett. 

 

 När jag jobbar enskilt med Erik eller i en mindre grupp blir det färre tillfällen för honom att misslyckas, 

så klart. Men han vill vara i ett socialt sammanhang med klassen och det har han rätt till. Jag är inte 

emot inkludering men jag ifrågasätter hur vi löser det i skolan. Jag tror inte jag är ensam med mina 

tankar om just ämnet inkludering. Det blir konsekvenser om vi inte har en bra utarbetad plan för hur vi 

ska inkludera elever. Sedan behöver den planen anpassas för varje individ. Men då har vi i personalen 

ändå en ståndpunkt om hur vi arbetar med inkludering. Det var ett stort hinder för mig i situationen med 

Erik. Jag hade ingen bra plan för hur vi skulle arbeta. Sandström, Stier och Nilsson skriver att varje 

pedagog bör se varje elev som en individ och fokusera på olikheter som möjligheter. Arbetar man 

medvetet med inkludering så kommer delaktighet i fokus för alla inblandade automatiskt (Sandström, 

Nilsson & Stier 2015, s.165). Erik har många sidor som är en tillgång för klassen och honom själv, som 

till exempel att han är vetgirig och ställer mycket frågor vilket medför att övriga barn i klassen får 

reflektera och fundera mycket. Men han visar dem mest när han och jag är själva, han blir ofta stressad 

när han är i klassen och det var det som hände den morgonen som slutade med att han slog på mig. Att 

han slog på mig berodde troligtvis på att jag höll i honom. Vad hade hänt om jag inte hållit honom? Men 

jag kände mig tvungen att hålla i honom, jag kände plikten som talar om för mig att jag har ansvaret för 

att elever inte springer från skolan. Men efter en stund blev de ohållbart för både Erik och mig. Mina 

tankar gick från att jag kände ansvaret för att han stannade kvar på skolan till att fundera över, hur han 

känner sig när jag håller i honom. Hur känner han när han slår mig? Slår han mig för att han känner sig 

trängd? Det var då jag släppte honom och han sprang hem.  

 

Slutord 

 

Essäskrivandet har hjälpt mig att se på händelsen med Erik på ett nytt sätt. Idag hade jag gjort 

annorlunda med Erik i den situationen jag valt att beskriva. När jag tänker tillbaka på händelsen fanns 

det flera saker jag kunde gjort annorlunda för Erik innan han blev frustrerad. Samtidigt som jag 

fortfarande tycker att arbetet med elever med funktionsnedsättning är en utmaning och det finns inget 

facit att följa. 

 

Det jag bland annat kommit fram till i mitt arbete med essäskrivandet och med hjälp av litteratur och 

forskningsrapporter är att vi pedagoger har olika tolkning och lägger olika innebörd i ordet inkludering. 

Jag har reflekterat över ordets innebörd fram och tillbaka under detta arbete och kommit fram till att jag 
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behövde en djupare förståelse för ordet, men även att jag har ett arbete framför mig tillsammans med 

kollegor för att utveckla vår samsyn på inkludering. Genom essäskrivandet ser jag nu på inkludering ur 

ett annat perspektiv än tidigare. Men jag är inte helt klar med om jag tycker att inkludering är det bästa 

för alla elever. Litteraturen visar att det är många elever som efter ett par i år skolan hamnar efter både 

kunskapsmässigt och socialt. Är det då det bästa för de eleverna att börja i en skola för att sen byta till 

en annan för att man inte klarade av den ”vanliga” skolan? Jag tänker främst på de elever som har en 

mer grav funktionsnedsättning, där kan det vara svårt att anpassa miljön så pass mycket att det blir de 

bästa förutsättningarna för eleven. Litteraturen och forskningsrapporterna är positiva till inkludering, 

även skolresultat hade höjts när skolor arbetade med en tydlig inkludering. Men för att nå de bra 

resultaten både socialt och kunskapsmässigt måste vi i personalgruppen vara överens om vad 

inkludering innebär och sträva åt samma håll. Att ha ett inkluderande arbetssätt innebär inte att alla 

elever ska vara i samma rum hela tiden som många förknippar ordet med. Det är väl det som gjort ordet 

så laddat bland pedagoger. Inkluderingen kan och bör bestå i olika delar för eleven, till exempel kan 

eleven ha ett personligt schema för dagen, uppgifter anpassade efter sin kunskapsnivå, visa lektioner i 

eget rum med mera. Det som Greene skriver om, att vi måste hitta de färdigheter som barnet saknar för 

att kunna stötta barnet på barnets nivå bör hela tiden vara utgångspunkten för arbetet med inkludering. 

Sen har vi resultatet från undersökningen angående specialpedagogik som Persson och Persson skriver 

om, att det negativa med specialpedagogik är att lärare underminerar sin egen roll och förlitar sig på att 

specialläraren ska lösa problemet, fast lärarna själva besitter den kunskapen. Det andra är att eleverna 

själva uppfattar sig som ”specialbarn” och känner sig inte jämställda övriga elever skriver Persson och 

Persson. Erik är ett tydligt exempel där vi inte har lyckats hela vägen. Vi var på rätt väg med Erik men 

hans önskan att vara mer i klassen var arbetsamt för honom och i vårt nya arbetssätt vart det många 

misslyckande för honom. Jag såg inte till hans verkliga behov, jag tog mera hänsyn till hans önskan. 

 

 I och med mitt arbete med uppsatsen har jag fått en större medvetenhet, när det gäller att planera upp 

verksamheten för barn med funktionsnedsättning, vilket har lett till att jag ifrågasätter mina beslut mer 

än tidigare. Jag vet att det inte finns en mirakelmetod eller ”quickfix” när man arbetar med människor 

och det tar tid att hitta rätt stöd till en elev. Men om vi börjar reflektera över vårt arbetssätt och arbetar 

med denna fråga tillsammans tror jag att vi kan göra ett ännu bättre arbete än vi redan gör idag. 
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