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Abstract 
 

Bakgrund: I tidigare forskning har det framkommit att elever som undervisas efter särskolans 

kursplaner i grundskolan har olika möjligheter att delta i den ordinarie undervisningen med 

övriga elever.  

 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur pedagoger beskriver att de arbetar 

med att inkludera elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan samt vilka 

förutsättningar som krävs för en inkluderande skolverksamhet.  

 

Metod: Syftet har besvarats genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger som undervisar 

elever som läser efter särskolans kursplaner i grundskolan i de tidigare åldrarna (F-5).  

 

Resultat: Studien visar på att det är stor skillnad i hur pedagoger arbetar för att inkludera ele-

ver. Pedagoger ger olika förutsättningar för eleven att delta i skolverksamheten beroende på 

om undervisningen individanpassas samt vilket stöd eleven ges. De förutsättningar som krävs 

för inkludering är pedagogers gemensamma planering, stöd, kompetens att möta elevers olik-

heter samt pedagogens förhållningssätt.  

 

 

Nyckelord: grundskola, inkluderande arbetssätt, särskola  
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Förord 

Under kursen ”Inkluderande syn- och arbetssätt” på Högskolan i Halmstad diskuterades det 

kring hur pedagoger kan arbeta för att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Kursen berör-

de främst elever som undervisades efter grundskolans kursplaner. Under vår specialisering i 

specialpedagogik fick vi möjlighet att under två dagar delta i den pedagogiska verksamheten i 

en särskola. Kurserna och besöket på särskolan bidrog till att vi fick djupare förståelse och 

kunskap kring hur olikheter kan ses som en resurs och en tillgång i skolverksamheten. Det 

bidrog till att vi blev medvetna om vårt förhållningsätt som utgår från det relationella perspek-

tivet. Vi utgår från att det är skolorganisationen som behöver anpassa sig för att kunna möta 

samtliga elevers förutsättningar och behov. I och med detta väcktes vårt intresse för hur vi 

som blivande pedagoger kan arbeta för att förverkliga ”en skola för alla” där samtliga elever 

oavsett funktionsnedsättning undervisas tillsammans.  

 

Vårt arbete har två författare och arbetsuppdelning som har gjorts i examensarbetet är att in-

tervjuerna samt transkriberingen av intervjuerna delades upp. Vi läste också in oss på arbets-

områden var för sig och därefter diskuterade och sammanställde vi litteraturen. I övriga delar 

av examensarbetet har det inte funnits någon arbetsuppdelning utan vi har tillsammans skrivit 

styckena.  

 

Vi vill tacka de pedagoger som har bidragit med information, utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Vi vill även tacka våra handledare som har gett oss respons under arbe-

tets gång samt till Ann-Christine Wennergren, vår experthjälp inom området specialpedagogik 

som har varit ett stort stöd i vår skrivprocess.  
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Inledning 

I det svenska skolsystemet är ”en skola för alla” en långsiktig vision (Szőnyi, 2005). En 

skola som erbjuder ett inkluderande arbetssätt där skolverksamheten anpassas efter elever-

nas olika förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 1998). Ett inkluderande 

arbetssätt uppnås när samtliga elever får den utbildning som de har rätt till i samma skola. 

Inga elever särskiljs utan eleverna kan delta i den ordinarie undervisningen utifrån sina för-

utsättningar och behov. Varje elev skall i en inkluderande skola känna delaktighet och till-

hörighet i skolverksamheten (Utbildningsdepartementet, 2003). Författarna Brodin och 

Lindstrand (2004) menar att skolorganisationen redan vid skolstarten fokuserar på elevers 

hinder istället för att se elevers möjligheter och styrkor. Vidare anser författarna att skolor-

ganisationen istället borde fokusera på att försöka förstå samspelet mellan miljön och indi-

viden.  

 

När särskolan kommunaliserades på 1990-talet var målsättningen att skolformerna särsko-

lan och grundskolan tillsammans skulle utvecklas mot ”en skola för alla”. Tanken var att 

det skulle leda till en inkludering av elever som var inskrivna i särskolan och att samtliga 

elever skulle undervisas i samma skola (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & 

Jacobsson, 2005). Under läsåret 2008 undervisades 14 % (1831 elever av sammanlagt 

13261 elever) av de elever som läser efter särskolans kursplaner i grundskolans verksamhet. 

De elever som ingår i de 14 % är elever som läser efter särskolans kursplaner och som un-

dervisas minst halva tiden tillsammans med elever i grundskolan (Skolverket, 2009a). Det 

finns enligt Haug (2000) och Skolverket (2002) ett behov av att utveckla undervisningen för 

att möta elevers olika förutsättningar och behov i undervisningen. I Skolverkets undersök-

ning (2002) framkommer det att färre än hälften av de 80 tillfrågade pedagogerna i grund-

skolan anser att elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan inte får den 

undervisning som de enligt nationella styrdokument har rätt till. Vidare får inte elever den 

individualisering som krävs för att undervisningens skall kunna utgå från elevernas olika 

förutsättningar och behov.  

 

Mineur (2007) och Karlsudd (2002) har i sin forskning belyst hur undervisningen av elever 

som läser efter särskolans kursplanerar i grundskolan har bedrivits. Det som har framkom-

mit är att det är stora skillnader på arbetssätt i grundskolor som arbetar för att inkludera 

elever. Nilholm (2006) anser att det är viktigt att öka kunskapen kring hur arbetsformer i 
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skolan leder till inkluderande eller segregerade processer för att inkludering inte bara skall 

bli ett abstrakt utbildningspolitiskt begrepp. När det gäller forskning om inkludering menar 

Snelgrove (2005) att det finns få studier som berör elever med utvecklingsstörning. Det 

medför att det är relevant att forska kring hur elever med utvecklingsstörning inkluderas i 

grundskolans skolverksamhet. Utifrån Skolverkets rapport (2002) som har nämnts ovan är 

det relevant att belysa vilka faktorer som påverkar hur pedagoger inkluderar elever. För att 

öka kunskapen kring inkludering av elever som undervisas efter särskolans kursplan i 

grundskolan syftar den här studien till att redogöra för hur pedagogerna beskriver att de 

arbetar med att inkludera elever samt vilka faktorer pedagogerna anser påverkar deras in-

kluderingsarbete. Eleverna som berörs i den här studien undervisas efter särskolans kurs-

planer i grundskolan. Insamlingen av studiens empiri har skett genom kvalitativa intervjuer 

med pedagoger i de tidigare åldrarna (F-5).  

 

 

Syfte  

Det övergripande syftet med examensarbetet är att redogöra för hur pedagoger beskriver att de 

arbetar med att inkludera elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan. 

Vidare är ett annat syfte att synliggöra vilka förutsättningar som krävs för en inkluderande 

skolverksamhet.  

 

Frågeställningar 

- Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar elever som undervisas efter särskolans 

kursplan i grundskolan? 

- Vilka faktorer i skolverksamheten anser pedagogerna påverkar inkluderingsarbetet? 
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Bakgrund 

Kapitlet inleds med en kortare redogörelse av vad det innebär för ett barn att ha en utveck-

lingsstörning. Vidare beskrivs de utbildningsmöjligheter en elev har som läser efter särskolans 

kursplaner. 

 

 

Barn med utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning är en begåvningsmässig funktionsnedsättning som uppstår under utveck-

lingen innan barnet har fyllt 16 år. Utvecklingsstörning delas upp i tre olika nivåer lindrig, 

måttlig och grav utvecklingsstörning (Nationalencyklopedin, 2009). Barn med utvecklings-

störning utvecklas långsammare i jämförelse med barn utan utvecklingsstörning. Barn som 

har en grav utvecklingsstörning upplever det mesta konkret. De barn som har måttlig utveck-

lingsstörning förstår konkreta symboler samt en viss mängd abstrakta symboler. Barn som har 

en lindrig utvecklingsstörning förstår till stor del abstrakta begrepp och symboler (Utbild-

ningsdepartementet, 1998). Barn med utvecklingsstörning tar längre tid på sig att lära sig nya 

saker men träning och stöd leder till att de utvecklas längre (Riksförbundet för barn, ungdo-

mar och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, 2009).  

 

 

Utbildningsmöjligheter för elever som är inskrivna i särskolan  

Särskolan är en egen skolform men är en del av det offentliga skolväsendet. Sverige är det 

enda land som har en specifik skolform för elever med utvecklingsstörning. De som har rätt 

att vara inskrivna i särskolan är de barn och ungdomar med utvecklingsstörning som har be-

dömts att de inte kommer att nå upp till uppnåendemålen i grundskolan (Tideman, 2000). Den 

obligatoriska särskolan är nioårig och det innebär att skolplikten i särskolan är lika lång som i 

grundskolan (Karlsudd, 1999). Inom särskolan finns det två olika uppdelningar, en grundsär-

skola och en träningsskola. I grundsärskolan läses liknande ämne som i grundskolan men ni-

vån är anpassad efter elevernas förmågor. Träningsskolan utbildar eleverna i de grundläggan-

de färdighetsträningarna såsom kommunikation, verklighetsuppfattning och motorik (Tide-

man, 2000). Särskolan skall så långt som möjligt ge en utbildning som motsvarar grundsko-

lan. Tanken med särskolan är att ge en anpassad utbildning utifrån varje elevs förutsättningar 

och behov (Utbildningsdepartementet, 1998).  
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Det är upp till elevens vårdnadshavare att välja om eleven skall undervisas i särskolan och 

läsa enligt särskolans kursplaner eller om eleven skall undervisas i grundskolan och läsa efter 

kursplanerna som tillhör grundskolan (Blom, 1999). Om vårdnadshavare väljer att eleven 

skall läsa enligt särskolans kursplaner finns det möjlighet att eleven får sin undervisning i 

grundskolan dock är det rektorn för särskolan som i samråd med grundskolans rektor samt 

vårdnadshavare som beslutar (Skolverket, 2001). Det innebär att eleven kan vara inskriven i 

särskolan och följa särskolans kursplaner samtidigt som eleven undervisas i grundskolan (Ut-

bildningsdepartementet, 2003).  

 

Elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan  

Karlsudd (2002) har i sin forskningsrapport kommit fram till att pedagoger i grundskolan upp-

lever det lättare att undervisa elever som läser efter särskolans kursplaner i ämnen som idrott, 

musik och bild än matematik och svenska. I ämnena matematik och svenska undervisas ele-

verna oftast av en speciallärare. Persson (2008b) menar att det krävs att skolan individuellt 

anpassar undervisningen till elever och att skolan arbetar för heterogena klasser där elevers 

olikhet ses som en resurs istället för ett problem i skolverksamheten. Det skapar förutsättning-

ar för ett samarbete och heterogenitet i skolverksamheten.  

 

Både Mineur (2007) och Karlsudd (2002) framhåller att det är skillnader på hur stor del av 

undervisningen som bedrivs inne i en grundskoleklass för elever som undervisas efter särsko-

lans kursplaner i grundskolan. Mineur (2007) fann i sin studie att en av de två eleverna som 

ingick i studien undervisades främst i en liten undervisningsgrupp utanför klassrummet, där 

det enbart var elever som var inskrivna i särskolan. Den andre eleven deltog däremot i all un-

dervisning i klassrummet förutom i ämnet matematik där eleven fick enskild undervisning. 

För att eleven skulle kunna delta i den ordinarie undervisningen gjorde eleven liknande upp-

gifter som övriga elever men uppgifterna var utformade utifrån elevens förutsättningar och 

behov. Även Karlsudd (2002) fann i sin studie att några elever undervisades utanför den ordi-

narie klassundervisningen medan några elever undervisades inne i den ordinarie klassunder-

visningen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som vår studie grundar 

sig på. De centrala delarna som kommer att belysas inom det sociokulturella är; kunskap, ut-

vecklingszon, språket, och redskapen. Vidare beskrivs begreppet samlärande som är förknip-

pat med Vygotskij som är föregångaren för det sociokulturella perspektivet.  

 

 

Sociokulturella perspektivet 

Kunskap  

Det sociokulturella perspektivet utgår från att det är i social interaktion mellan individer i 

samhället som lärande sker genom att kunskaper och erfarenheter utbyts (Säljö, 2005). Inter-

aktion och samspel mellan exempelvis elever i skolan är grogrunden för allt lärande och ut-

veckling. Kunskap skapas först i samspel mellan individer och därefter blir kunskapen en del 

av den enskilda individens tanke och handling. Genom interaktion mellan individer i olika 

sociala praktiker förnyas och återskapas lärande och därför är skolan enbart en av många so-

ciala praktiker som lärande sker (Säljö, 2000). 

 

Omvärldens krav och möjligheter påverkar vilken kunskap som är relevant för en individ att 

behärska som exempelvis förmågan att kunna läsa och tolka en text. Kulturella kunskaper och 

färdigheter som människan har utvecklat är inte biologiskt medfött hos människan. Därför är 

frågan om hur människan tillägnar sig redskap för att tänka och utföra praktiska aktiviteter en 

central del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Kunskap i en kultur förs vidare 

från generation till generation och det innebär att individer kan bygga vidare på tidigare erfa-

renheter, kunskap och tekniker. Det medför att människan i dagens samhälle kan hantera om-

världen annorlunda än vad våra förfäder hade möjlighet till (Säljö, 2005). Dagens skolutbild-

ning har utvecklats och anpassats efter samhällets och kulturens behov för att samhället skall 

kunna vidareutvecklas efter nya behov som uppkommer (Säljö, 2000).  

 

De kunskaper och färdigheter som utbyts i interaktionen mellan individer eller i grupper på-

verkas av vilka sociala sammanhang som en individ ingår i. Det medför att alla individer i 

vårt samhälle inte utvecklar likadana kunskaper och färdigheter. De sociala sammanhangen 

som individer ingår i påverkar också lärandet. Lärande sker både inom den primära socialisa-

tion och inom den sekundära socialisationen. Det är inom den primära socialisationen som 
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barn lär sig exempelvis regler för det sociala samspelet och konflikthantering. De personer 

som ingår i den primära socialisationen är främst familjen och den närmaste vänkretsen men i 

dagens samhälle ingår även förskolan och skolan till en viss del i den primära socialisationen 

eftersom tiden i förskolan och skolan har förlängts. Skolan och förskolan brukar annars enbart 

tillhöra den sekundära socialisationen. Pedagogen har en betydelsefull roll i elevernas kun-

skapsutveckling genom att undervisa, handleda och utmana eleverna i deras lärande. (Säljö, 

2005).  

 

Utvecklingszon  

Människan utvecklar enligt Säljö (2005) ständigt nya kunskaper utifrån individens tidigare 

erfarenheter där individen i samspel har möjlighet att ta till sig kunskaper. Imsen (2000) hän-

visar till Vygotskij som ansåg att elever behöver utmanas genom samspel med andra elever 

eller vuxna för att eleverna skall utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. När eleven får 

uppgifter som den inte själv kan lösa bör pedagogen enligt Säljö (2005) uppmana eleven att 

samarbeta med en annan elev eller vuxen för att lösa uppgiften. Skillnaden mellan det som en 

elev självständigt kan utföra och vad en elev kan utföra med hjälp av en mer kunnig individ 

benämner Vygotskij som en utvecklingszon. Inom utvecklingszonen är eleven mottaglig för 

stöd och förklaringar anpassade till eleven från en mer kompetent person. Med stöd av en mer 

kunnig person kan en elev med utvecklingsstörning klara uppgifter som den annars hade haft 

svårigheter att lösa (ibid.). Genom att eleven klarar av att lösa uppgiften får eleven en positiv 

inställning till sina egna förmågor (Imsen, 2000). 

 

Språket  

Språket i vårt samhälle utvecklas enligt Säljö (2005) genom att individer behöver utvidga sitt 

språkbruk när de ställs inför nya situationer. Det har bidragit till att människan idag har ett 

större ordförråd än vad människorna hade på stenåldern. Språk och samtal är viktiga byggste-

nar när individer utvecklar kunskap och erfarenheter och för att en individ skall utveckla inre 

tankeprocesser krävs det att individen först utvecklar sitt språk i interaktion med sin omgiv-

ning. Säljö (2000) hänvisar till att Vygotskij menade att en individs kommunikativa och so-

ciala utveckling dels påverkas av individens biologiska förutsättningar och dels av individens 

behov av att samspela med andra människor. Vilka möjligheter en individ får att samspela 

med andra människor påverkas av vilka sociokulturella förhållanden som dominerar i den 

kultur, samhälle och tidsepok som individen lever i. I det sociokulturella perspektivet är såle-

des kommunikativa processer av stor betydelse för en individs lärande och utveckling. 
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Redskapen  

I det sociokulturella perspektivet är redskap en central utgångspunkt där människan med hjälp 

av både fysiska och språkliga redskap förstår sin omvärld och agerar i den (Säljö, 2000). De 

fysiska redskapen är exempelvis en dator eller talsyntes medan de språkliga redskapen är för-

ståelsen för begrepp som individen behöver i sin interaktion med omgivningen. De redskap 

som vi har utvecklat i vårt samhälle är skapta för att undanröja de hinder som våra biologiska 

förutsättningar har gett upphov till. Redskap som människan har utvecklat kan exempelvis 

vara att en elev med utvecklingsstörning har ett behov av att få stöd i sin läsning genom att få 

redskap i form av talsyntes. Med hjälp av talsyntesen kan eleven på så sätt vara delaktig i un-

dervisningen. Det sociokulturella perspektivet menar att redskap återfinns i allt agerande som 

varje individ gör i sin vardag och de fysiska och språkliga redskapen är ett viktigt stöd i läran-

det där exempelvis byggklossar kan användas som ett redskap i matematikundervisningen 

(Säljö, 2005).  

 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv eftersom det är ett perspektiv som tar 

upp centrala delar som ingår i inkluderingsbegreppet. Det innebär att elevers olikheter gynnar 

elevernas utveckling genom att elever kan utmana och stötta varandra i deras kunskapsutveck-

ling. Undervisningen utgår också från var eleven befinner sig i nuläget och pedagogen ger 

stöd och utmanar eleven till vidare utveckling (Säljö, 2005).  

 

 

Samlärande  

Samlärande innebär enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) att elever i 

interaktion med varandra i exempelvis skolsammanhang lär av varandra. Williams m.fl. hän-

visar till Vygotskij kring kamratsamverkan där Vygotskij menar att elevernas intellektuella 

förmåga utvecklas genom att elever lär tillsammans och av varandra. I samlärande utvecklar 

elever kunskap och de lär sig också att samarbeta. I samlärande delar elever med sig av sin 

syn på världen till sina kamrater. Det gör att eleverna får förståelse för andras perspektiv och 

kunskap. Ett individualiserat arbetssätt är en faktor som kan leda till att det inte sker mycket 

samlärande i undervisningen som i sin tur medför att barn inte samarbetar och lär av varandra. 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Faktorer som påverkar om ett samlärande kan ske mellan elever med och utan utvecklings-

störning är pedagogens syn på hur kunskap skapas. Om pedagogen ser att kunskap kan ut-
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vecklas i interaktion mellan eleverna kan ett samlärande ske. En annan viktig faktor för att 

samlärande skall kunna ske är att pedagogen skapar miljöer och aktiviteter där eleverna lär av 

varandra. Eleverna behöver också ha förståelse för hur de skall agera i ett samarbete samt att 

uppgifterna är konstruerade så att eleverna kan samarbeta. Det är viktigt att pedagogen tänker 

på att samlärande inte enbart skapas för att pedagogen organiserar eleverna i grupper, utan 

eleverna måste interagera med varandra och utbyta kunskap och erfarenheter (Williams m.fl., 

2000). 
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Litteraturgenomgång  

Kapitlet inleds med en beskrivning av styrdokument som berör elever som är inskrivna i sär-

skolan. Vidare redogörs de två specialpedagogiska perspektiven; det kategoriska och det rela-

tionella som påverkar hur pedagoger arbetar inkluderande. Därefter beskrivs begreppen ”en 

skola för alla”, inkludering, delaktighet och inflytande som alla är centrala delar i inklude-

ringsarbetet. 

 

 

Styrdokument  

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) innebär att skolans uppdrag är att ska-

pa ”en skola för alla” där alla elever oavsett förutsättningar och behov ges möjligheter till att 

delta i den ordinarie undervisningen och där elevers olikheter ses som en tillgång i undervis-

ningen. Den pedagogiska undervisningen tar hänsyn till att elever behöver olika arbetssätt och 

arbetstempo. Vidare framhålls det i Salamancadeklarationen att det krävs att skolpersonal 

arbetar mot samma mål för att uppnå integration. De åtgärder som framstår som viktiga för en 

integration är att det finns individuellt utvecklade läro- och kursplaner, anpassade skollokaler 

och pedagogiska arbetssätt samt att det finns resurser att tillgå i skolverksamheten. 

 

FN-konventionen  

Förenta Nationernas standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 

delaktighet och jämlikhet (Regeringen, 1993) innebär att elever med funktionsnedsättning har 

rätt till delaktighet och jämlikhet i skolverksamheten. För att elever med utvecklingsstörning 

får en likvärdig utbildning i en integrerad miljö behövs det tillgängliga resurser för att tillgo-

dose behoven, utbildning för pedagoger, möjlighet till att individanpassa läroplanen samt att 

skolan arbetar utifrån ett accepterande synsätt.  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  

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

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 1994, s. 4). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolver-

ket, 1994) förtydligas det att elever är olika och det innebär att undervisningen inte kan vara 
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lika för alla barn. Pedagoger utformar undervisningen så att samtliga elever utvecklas efter 

sina förutsättningar samt att elevers olikheter ses som en tillgång i undervisningen. Samtliga 

pedagoger ger stöd till elever i behov av särskilt stöd. Elever skall ges förutsättningar för att 

utveckla förståelse för andra elever. Pedagoger ger elever inflytande och ansvar över sin egen 

utbildning vilket innebär att samtliga elever har inflytande över undervisningens arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll. Elevers inflytande i skolverksamheten ökar med ålder och mognad.  

 

Grundsärskolans kursplaner 

Elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner har samma ämnen som elever som läser 

efter grundskolans kursplaner (Karlsudd, 1999). Målen i kursplanerna för särskolan är utfor-

made efter elevens förmågor och kapacitet istället för som i grundskolan där det är specifikt 

kunskaps- och färdighetskrav som samtliga elever skall uppnå (Szőnyi, 2005).  

 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Hur en skola kommer att lyckas i sin strävan att uppnå en inkluderande skola beror enligt 

Szőnyi (2005) på skolorganisationens syn på hur uppkomsten och orsaken till varför en elev 

får svårigheter i undervisningen i skolan. En elevs svårigheter beror enligt Brodin och Lind-

strand (2004) ofta inte på eleven utan på att miljön skapar svårigheterna som t.ex. pedagogens 

förhållningssätt till elever med utvecklingsstörning. Emanuelsson (2004) menar att det kate-

goriska perspektivet leder till exkludering av elever i behov av särskilt stöd medan det relatio-

nella perspektivet leder till inkludering genom att se allas olikheter som en möjlighet.  

 

Kategoriska perspektivet  

I det kategoriska perspektivet ses en elevs svårigheter som individbundna och medfödda 

(Persson, 2008a). En elev som är i svårigheter betecknas inom det kategoriska perspektivet 

som en elev med svårigheter vilket innebär att det är eleven som är problemet och som avvi-

ker från övriga elever (Szőnyi, 2005). Specialpedagoger har länge arbetat utifrån det katego-

riska perspektivet och det har inneburit att de stödinsatser som har satts in har varit på indi-

vidnivå. Specialpedagogen försöker genom specialpedagogiska insatser bota elevens svårig-

heter. Det kan exempelvis innebära att eleven med utvecklingsstörning undervisas enskilt 

utanför klassrummet. Inom det kategoriska perspektivet finns det ingen fokus på att anpassa 

den ordinarie undervisningen efter elevens förutsättningar och behov utan det är eleven som 

får anpassa sig (Emanuelsson, 2004). När den enskilda eleven anpassas efter skolverksamhe-
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ten menar Emanuelsson (2000) att det bidrar till en exkludering. De stödinsatser som skolan 

sätter in för att hjälpa en elev i svårigheter inom det kategoriska perspektivet är enligt Szőnyi 

(2005) ofta kortsiktiga. 

 

Relationella perspektivet  

I det relationella perspektivet benämns elever i behov av särskilt stöd som elever i svårigheter. 

En elevs svårigheter ses som en konsekvens av skolans misslyckande att möta den naturliga 

variationen av elevers olika förutsättningar och därför benämns eleven vara i svårigheter 

(Szőnyi, 2005). Svårigheter uppstår enligt Emanuelsson (2004) utifrån de normer, värderingar 

och förväntningar som finns i skolverksamheten och bemötande från omgivningen. 

Ingen är av sig själv avvikande eller speciell förrän han/hon definieras som sådan i 

mötet mellan skolans krav och elevernas behov (Emanuelsson, 2004, s. 112). 

Det relationella perspektivet utgår från att det är skolan som har brustit i sitt bemötande av 

elevernas variation när en elev är i behov av särskilt stöd. De stödinsatser som skolan sätter in 

för att hjälpa en elev med utvecklingsstörning ses ur ett långsiktigt perspektiv där skolan ser 

till hur undervisningen kan differentieras för att kunna möta elevens behov (Szőnyi, 2005). 

Pedagoger som utgår från det relationella perspektivet arbetar för att undervisningens arbetsätt 

och innehåll samt gruppkonstellationer utgår från varje elevs förutsättningar och behov (Ema-

nuelsson, 2004).  

 

 

En skola för alla 

På 1960-talet utvecklades begreppet ”en skola för alla” där inga elever skall avskiljas från 

övriga elever. Idag är begreppet ett väsentligt begrepp i Sverige inom hela skolpolitiken. Mål-

sättningen är att den svenska skolan blir en skola där alla elever blir bemötta och sedda för 

den individ de är och där alla elevers erfarenheter och behov tillgodoses och tas tillvara på 

(Utbildningsdepartementet, 2003). I ”en skola för alla” är det skolans uppgift att erbjuda varje 

individ en relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter (Utbildningsdeparte-

mentet, 1998, s.59). Det innebär att en elev med utvecklingsstörning inte behöver anpassa sig 

till skolverksamheten. Det är istället skolan som anpassar och förändrar arbetssätt, innehåll 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Eleven sättas i centrum och undervisningen är 

flexibel och tillgänglig för alla elever.  
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”En skola för alla” är enligt Nilholm (2007) en skola där alla elever oavsett förutsättningar 

och behov har rätt till att närvara och delta i skolans undervisning. Det kan i praktiken vara 

svårt att nå ”en skola för alla” eftersom det i Sverige finns olika särlösningar inom skolverk-

samheten som exempelvis specialklasser och särskolor (Nilholm, 2006). Sedan begreppet 

myntades på 1960-talet har det enligt Emanuelsson (2004) förts diskussioner kring vilka ele-

ver som inräknas in i ”alla” eftersom det fortfarande finns en organisatorisk differentiering i 

undervisningen där elever med utvecklingsstörning exempelvis grupperas i olika grupper be-

roende på elevernas svårigheter. Haug (2000) och Brodin och Lindstrand (2007) anser att för 

att ”en skola för alla” skall kunna bli verklighet måste alla pedagoger ha en specialpedagogisk 

grundkompetens samt viljan och engagemanget till att arbeta för att skapa ”en skola för alla”  

 

 

Inkludering 

Begreppet inkludering växte enligt Karlsudd (2002) fram på grund av oklarheter kring vad 

begreppet integrering innebar. Det fanns därför ett behov av att ersätta begreppet integrering 

med en tydligare definition av en verksamhet som inte särskiljer elever utifrån elevernas svå-

righeter och där alla elever är med i gemenskapen på lika villkor. Integrering har enligt Nil-

holm (2006) ofta inneburit att elever i behov av särskilt stöd anpassas till skolans organisation 

medan inkludering istället innebär att skolan anpassar sig efter elevernas olikheter. Inklude-

ring är därför enligt författaren motsatsen till integrering. 

 

En inkluderande skola innebär att alla elever från ett område undervisas i samma skola, där 

ingen elev skiljs ut från övriga. Samtliga elever går i en klass där alla deltar utifrån sina 

förutsättningar. Varje elev får det stöd eleven behöver och skolverksamheten ger utrymme 

för demokratiska värderingar. En skola som arbetar inkluderande är en skola där alla elever 

upplever skolan som sin (Utbildningsdepartementet, 2003). Enligt Nilholm (2006) är det 

inte inkludering när en elev med utvecklingsstörning enbart är placerad i en klass i grund-

skolan utan det krävs även att eleven upplever en social delaktighet i klassen. I ett inklude-

rande klassrum ses elevers olikheter som en tillgång i undervisningen samt att eleverna har 

inflytande. Vidare menar författaren att en avgörande faktor för inkludering är att eleven 

själv upplever en tillhörighet till gruppen samt ett erkännande av övriga elever och personal 

i skolverksamheten. 
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Krav på skolverksamheten 

Emanuelsson (2000) menar för att en skola skall lyckas att inte avskilja elever från elevens 

klassgemenskap måste hela skolverksamheten ansvara för och se till att elever som undervisas 

efter särskolans kursplaner i grundskolan får stöd inom den ordinarie undervisningen. Enligt 

McLeskey och Waldron (2007) är målet med inkludering att göra alla elevers olikheter till en 

ordinarie variation i skolundervisningen. Vidare menar författarna att pedagoger skall kunna 

hantera elevers olikheter även om eleverna är på olika kunskapsnivåer genom att undervis-

ningen anpassas så att alla elever känner att de klarar av att delta i undervisningen. En elev 

som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan deltar i undervisningen genom att 

pedagoger skapar möjligheter i den ordinarie undervisningen. Karlsudd (2002) framhåller 

dock att det ofta sker en kortsiktig och tillfällig planering för elever som undervisas efter sär-

skolans kursplaner i grundskolan vilket inte leder till en långsiktig pedagogisk planering i 

inkluderingsarbetet.  

 

Göransson (2004) har kommit fram till att pedagoger bedriver olika undervisningssätt. En del 

pedagoger använder ett traditionellt undervisningssätt där pedagoger undervisar utifrån ett 

bestämt innehåll och där de inte tar till vara på elevernas erfarenheter, lärstilar eller intressen. 

Andra pedagoger använder ett progressivt undervisningssätt i sin undervisning där pedagogen 

utformar undervisningen efter elevernas olika lärstilar, erfarenheter och intressen. Det pro-

gressiva undervisningssättet är det undervisningssätt som författaren betonar strävar efter en 

inkludering av samtliga elever. McLeskey och Waldron (2007) menar att det är viktigt att 

pedagogen reflekterar över undervisningens arbetssätt samt elevernas olika lärstilar för att 

skapa ett inkluderande arbetssätt. För att skapa en skolmiljö som utgår från elevers olika för-

utsättningar och behov menar Brodin och Lindstrand (2004) att det är viktigt att föra diskus-

sioner kring vad det är som påverkar pedagogers sätt att tänka och agera gentemot elever med 

utvecklingsstörning. Skolorganisationen behöver först förändra attityderna och tillägna sig 

mer kunskap om olika funktionsnedsättningar, där variation och olikhet lyfts fram som något 

värdefullt. 

 

McLeskey och Waldron (2007) menar att inkludering kräver att pedagoger utvidgar sin ”circ-

le of tolerance” (McLeskey & Waldron, 2007, ss.163) vilket innebär att pedagoger ökar ac-

ceptansen för elevers olikheter så att samtliga elever kan ingå i den ordinarie undervisningen. 

Författarna anser att det är viktigt att pedagoger utvidgar sin ”circle of tolerance” (ibid. 

ss.163) eftersom det annars kan innebära att elever som undervisas efter särskolans kursplan 
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undervisas enskilt. När eleven undervisas enskilt kan eleven utmärkas som speciell samt att 

eleven får svårare att delta i den gemensamma undervisningen på grund av att eleven endast 

är i klassrummet stundtals. Det i sin tur kan bidra till att eleven får svårt att få vänner inom 

klassen. För att uppnå en inkludering är det viktigt att pedagoger skapar ett klimat där det är 

naturligt att alla behöver olika hjälp och stöd. Det kan vara att en elev med utvecklingsstör-

ning får exempelvis möjlighet till att göra ett muntligt prov istället för ett skriftligt. 

 

Pedagogers inställning till elevers olikheter samt hur undervisningen utgår från elevers förut-

sättningar, behov och olikheter är enligt Nilholm (2006) viktiga faktorer för inkludering. Det 

är enligt författaren väsentligt att pedagoger ser att inkluderingsarbetet gynnar samtliga ele-

ver, inte bara de elever som är i behov av särskilt stöd. Pedagogers och skolans syn på elever 

som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan har enligt Karlsudd (2002) betydelse 

för hur skolan arbetar för ”en skola för alla”. Därför är det av betydelse att pedagoger och 

skolledningen är positivt inställda till elever som undervisas efter särskolans kursplaner i 

grundskolan. I Szőnyis forskning (2005) framkom det att pedagogers inställning var avgöran-

de för om eleven som var inskriven i särskolan undervisades i den ordinarie undervisning eller 

om eleven undervisades enskilt i grundskolan. När eleven inte undervisades tillsammans med 

sina klasskamrater i grundskolan bidrog det till att eleven inte fick kamrater och ett utanför-

skap uppstod.  

 

I Skolverkets undersökning (2002) har det framkommit att ett fåtal av pedagogerna ansåg 

att de hade adekvat utbildning i form av specialpedagogisk utbildning för att undervisa ele-

ver som läser efter särskolans kursplaner i grundskolan. Pedagoger måste få kompetensut-

veckling för att kunna vara uppmärksamma på de behov som eleven har i olika situationer 

och för att veta vilka krav som kan ställas på eleven (Skolverket, 2009b). Diskussioner och 

fortbildning skapar enligt Karlsudd (2002) ett nytänk och erfarenhetsutbyte som gagnar ett 

arbete för att undervisa elever som läser efter särskolan kursplaner i grundskola. När peda-

goger inte har kompetens kring olika funktionsnedsättningar kan det enligt Emanuelsson 

(1997) bidra till att pedagoger inte verkar för en inkluderande skola. Pedagoger kan därför 

argumentera för att elever med utvecklingsstörning istället gynnas av att experter inom sär-

skolan undervisar eleverna. Det är därför av betydelse att pedagoger som undervisar elever 

som läser efter särskolans kursplaner i grundskolan är insatta i styrdokumenten samt att de 

har kompetens att möta elevers olikheter (Skolverket, 2002). När kompetensen inte räcker 

till för att möta elevers olikheter i grundskolans undervisning anser Emanuelsson (2000) att 
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skolan bör ta hjälp av specialister inom området för att kunna möta varje elevs förutsätt-

ningar och behov.  

 

 

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet är en politisk målsättning om att alla människor är lika mycket värda och där 

funktionsnedsättningar inte skall begränsa en individs möjlighet (Szőnyi, 2005). Delaktighet 

är när en elev är socialt delaktig i skolans verksamhet, känner sig delaktig i undervisningen 

samt att eleven har inflytande över sitt eget lärande (Szőnyi, 2005). Delaktighet och inflytande 

är två centrala faktorer som bidrar till en inkluderande undervisning och skola (Utbildnings-

departementet, 2003). För en inkludering krävs det därför att hela skolans verksamhet genom-

syras av tanken om att samtliga elever skall få uppleva delaktighet (Göransson, 2004). 

All kunskap och erfarenhet om barns utveckling talar för att detta bäst kan ske i en 

miljö där självkänsla och den positiva självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där 

man upplever verklig delaktighet och gemenskap. (Utbildningsdepartementet 1998, 

s.59) 

Elever med utvecklingsstörning har rätt till full delaktighet både kunskapsmässigt och i socia-

la sammanhang i en inkluderande verksamhet (McLeskey & Waldron, 2007). De elever som 

av pedagoger inte anses kunna delta i undervisningen på grund av att de har en lägre kun-

skapsnivå än övriga elever i klassen kan enligt McLeskey och Waldron (2007) bidra till att 

eleverna inte upplever delaktighet i skolundervisningen. Delaktighet borde enligt Frithiof 

(2007) ses som allas angelägenhet i samhället, där alla individer, kan, vill och får vara delak-

tiga, oavsett om en individ har en utvecklingsstörning. 

 

Det finns enligt Szőnyi (2005) en risk att pedagoger nöjer sig med att elever med utvecklings-

störning enbart är socialt delaktig i undervisningen istället för att eleven både är delaktig soci-

alt- och uppgiftsorienterat. Uppgiftsorienterad delaktighet innebär att samtliga elever deltar i 

den ordinarie undervisningen samt gör gemensamma uppgifterna i undervisningen men upp-

gifterna är anpassade efter elevernas förutsättningar och behov. En uppgiftsorienterad delak-

tighet kräver att alla elever kan delta i uppgifterna utifrån sin förmåga samt att varje elev får 

stöd av pedagogen i utförandet av uppgifterna. Genom att det finns struktur i undervisningen i 

exempelvis grupparbete skapas det förutsättningar för att eleven både kan delta socialt och 

uppgiftsorienterad. När undervisningen däremot är ostrukturerad kan det uppstå svårigheter 

för en elev med utvecklingsstörning att delta i undervisningen. Nordström (2002) menar också 
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att det är i ostrukturerade aktiviteter som rastaktiviteter där svårigheter ofta uppstår för elever 

med utvecklingsstörning. För att skapa full delaktighet behöver eleven enligt författaren ha 

förståelse för de sociala regler och normer som krävs för att kunna delta i aktiviteter i skol-

verksamheten. Det krävs därför att skolverksamheten skapar aktiviteter där elever oavsett 

förutsättningar och villkor kan delta i gemensamma aktiviteter och i samspel med andra ele-

ver. Genom att pedagoger utformar övningar som uppmuntrar till interaktion mellan elever 

menar Butler och Hough (2004) att det ges förutsättningar för upplevd delaktighet hos elever-

na. 

 

Social delaktighet innebär enligt Szőnyi (2005) att en elev upplever gemenskap med kamra-

terna samt att eleven ingår i en social gemenskap. Om eleven inte upplever dessa två faktorer 

menar författaren att eleven är utstött vilket leder till ett utanförskap. Nordström (2002) fann i 

sin studie att elever med utvecklingsstörning inte var delaktiga i de rastaktiviteter där även 

elever utan utvecklingsstörning deltog. Eleverna stod istället och studerade rastaktiviteten där 

övriga elever deltog. I de tidigare åldrarna (f-5) kunde eleverna med och utan utvecklingsstör-

ning leka på relativt jämlika villkor. Ju äldre eleverna blev desto större skillnad var det på 

elevernas förmåga till jämlikt samspel vilket medförde att de äldre eleverna med utvecklings-

störning istället umgicks med yngre kamrater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens metodval. Vidare beskrivs de informanter som 

deltagit. Därefter beskrivs intervjufrågorna, forskningens tillvägagångssätt samt analysmeto-

den. Vidare presenteras de forskningsetiska principerna som studien har utgått från.  

 

 

Metodval 

Syfte med den här studien är att redogöra för hur pedagoger beskriver att de arbetar med att 

inkludera elever som är inskrivna i särskolan i sin undervisning samt vilka förutsättningar som 

krävs för en inkluderande skolverksamhet och därför valdes en kvalitativ ansats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att ta reda på informantens uppfatt-

ningar och upplevelser kring olika fenomen (Patel & Davidson, 2003). Den kvalitativa studien 

undersöker fenomen djupgående och det centrala i resultatet är kvaliteten och inte kvantiteten 

i resultatet. Motsatsen till kvalitativa studier är kvantitativa studier där ett kvantitativt urval 

inom ett stort geografiskt område kan ge ett relativt lättolkat och generaliserbart resultat (El-

lertsson, 2005). Den specifika intervjumetoden som valdes utifrån studiens syfte var den kva-

litativa forskningsintervjun där forskaren försöker förstå världen utifrån informantens före-

ställningar och erfarenheter av världen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

Informanter  

Informanterna i denna studie valde av egen vilja att medverka och uppfyllde de kriterier som 

vi eftersökte. Kriterierna var att informanterna skulle undervisa eller ha undervisat elever som 

läser efter särskolans kursplaner i grundskolan samt undervisar i de tidigare åldrarna (F-5). De 

åtta informanter som har intervjuats härrör från två kommuner i södra Sverige. De var fyra 

förskollärare, tre grundskollärare (antingen utbildad pedagog för skolår F-5 eller 1-7) och en 

fritidspedagog. Samtliga informanter har genomfört sina intervjuer vilket medför att det inte 

har blivit något bortfall.  

 

 

Intervjuguide 

Inledningsvis gjordes en operationalisering utifrån teorin som berörde inkluderingsbegreppet 

genom att frågor (bilaga 2) utformades utifrån begreppet inkludering (Patel & Davidson, 

2003). Intervjufrågornas innebörd skapades från olika kategorier såsom tillhörighet, delaktig-
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het, inflytande, samlärande, resurser och planering. För att skapa positiv interaktion mellan 

intervjuaren och informanten under intervjusituationerna utformades frågorna utifrån en ka-

raktär av ”hur- frågor” där informanterna uppmuntrades till att beskriva hur de arbetar med 

inkludering (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna hade karaktären av öppna frågor vilket 

innebar att frågorna inte hade fasta svarsalternativ och det medförde att det var en låg struktu-

rering på frågornas karaktär. Frågorna hade även en låg standardisering eftersom frågeformu-

läret gav utrymme till forskaren att ställa följdfrågor (Patel & Davidson, 2003). Vid utfor-

mandet av frågorna i en kvalitativ intervju menar Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren 

skall ställa korta och konsista frågor för att det skall ges mer tidsutrymme till intervjuperso-

nens svar vilket vi tog hänsyn till vid formuleringen av frågorna. I studien konstruerades det 

även ett frågeformulär (bilaga 3) som skulle bidra med bakgrundsfakta om pedagogerna. De 

frågor som behandlades i frågeformuläret var pedagogens ålder, kön, pedagogiska utbildning, 

hur länge pedagogen har varit verksam samt hur länge de har undervisat elever som läser efter 

särskolans kursplaner i grundskolan.  

 

 

Tillvägagångssätt 

I början av forskningsprocessen skickades en förfrågan (bilaga 1) ut till fyra kommuner i söd-

ra Sverige. När pedagogerna besvarade förfrågan om att medverka i studien kontaktades pe-

dagogerna därefter för att ytterligare få information kring plats och tid. Intervjufrågorna un-

dersöktes i en pilotstudie för att se om frågorna gav den information som var relevant i förhål-

lande till studiens syfte. Informanten som deltog i pilotstudien var en förskolepedagog som 

undervisar en elev som läser efter särskolans kursplaner i grundskolan. Efter pilotstudien för-

tydliggjordes några av frågorna samt att några nya frågor tillkom för att ytterligare få empiri 

från informanterna.  

 

Tre dagar innan intervjutillfället sändes ett formulär (bilaga 3) till de medverkande pedago-

gerna. Fyra intervjuerna kolliderade tidsmässigt vilket medförde att intervjuerna delades upp 

mellan oss forskare. Resterande intervjuer delades också upp mellan forskarna. Vid själva 

intervjutillfället fick pedagogerna själv välja en plats för intervjun och samtliga valde att in-

tervjun skulle äga rum på deras arbetsplats. Intervjun inleddes med en presentation av oss 

forskare samt studiens syfte. Information kring konfidentiellt och frivillig medverkan förkla-

rades. Pedagogerna gav därefter sitt samtycke till att intervjuerna fick spelas in vilket medför-

de att en bandspelare användes som ett verktyg i datainsamlingen. Därefter startade intervjun 
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med frågor utifrån frågeformuläret (bilaga 2). Beroende av pedagogernas utsagor ställdes oli-

ka följdfrågor samt att ordningen på frågorna i frågeformuläret varierade. Vid varje intervju 

berördes samtliga frågor i frågeformuläret. Alla frågor ställdes inte eftersom pedagogerna i 

tidigare svar redan hade berört en del av de planerade frågorna. Varje intervju varade mellan 

45 – 60 minuter. När samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades intervjuerna från 

talspråk till skriftspråk och informanternas utsagor skrevs ner ordagrant. Den forskaren som 

hade utfört intervjun var den som transkriberade intervjun till skriftlig form. Intervjuerna 

lyssnades igenom ytterligare en gång för att säkerhetsställa att all information fanns med i 

utskriften av intervjun.  

 

 

Analysmetod 

I analysen av empirin valdes meningskodning som analysmetod för att kunna strukturera upp 

empirin i tydliga kategorier. Meningskodning innehåller både kodning och kategorisering. 

Kodning innebär att ett eller flera nyckelord tas ut från informanternas utsagor. Kategorisering 

innebär att informanternas utsagor reduceras till några centrala kategorier (Kvale & Brink-

mann, 2009). Det empiriska materialet lästes igenom tre gånger av oss forskare och nyckelord 

identifierades utifrån informanternas utsagor. Exempel på nyckelorden var; skapa förståelse, 

förbereda och ge stöd. Därefter utformades kategorier från nyckelorden vilka blev socialt 

relaterad inkludering, uppgiftsrelaterad inkludering samt verksamhetens arbete för inklude-

ring. Nedan i tabellen återfinns de citat som våra nyckelord och kategorier grundar sig på.  

 

Datamaterial Nyckelord Kategori  

… arbetar mycket på skolan för att ta hänsyn till att 

alla är olika, se varandras olikheter och få respekt 

och förståelse för varandra. 

Skapa förståelse  Socialt relaterad 

inkludering 

Just för att avsätta tid till detta nu, att ta på sig klä-

derna och komma ut på rast. Annars har halva rasten 

gått innan han kommer ut. 

Förbereda  Socialt relaterad 

inkludering 

För dels ska hon lära sig och ta sig in i lekar själv 

men sen har hon inte riktigt förmågan, alltid, sånt 

hon känner igen går bra men vid ny situation får man 

vara där och hjälpa till. 

 

Ge stöd Socialt relaterad 

inkludering  

För det ju ofta att hon inte (tankepaus) kan jobba 

med precis med det som vi gör. Måste försöka hitta 

en annan variant så att hon kan vara delaktig socialt 

också. 

 

Hitta möjligheter  Socialt relaterad 

inkludering 



24 
 

När man har genomgångar i matte, ja då är de ju 

med. Och är det yngre barn kan man ju ofta ge en 

fråga eller en uppgift som handlar om det man jobbar 

med, som de klarar av, så stärker man deras självför-

troende. Så att de får känna att de kan, när de sitter 

med de andra.  

Synliggöra elevens starka sidor Uppgiftsrelaterad 

inkludering 

 

… jobba två och två, jobba i grupp och dem hade ju 

också och på det viset lärde han ju sig av de andra 

och dem andra lärde sig av honom för de har ju lärt 

sig till exempel teckenspråk. 

Skapa förutsättningar till dialog Uppgiftsrelaterad 

inkludering  

… kan han göra det här eller måste jag anpassa mate-

rialet till honom? Vi försökte hela tiden förenkla de 

svårigheter som han hade för att han skulle vara 

delaktig. 

Ge stöd i undervisning Uppgiftsrelaterad 

inkludering en 

Det blir ju inte att tänka som de andra tänker. Utan 

att göra som de andra gör som blir viktigt /…/ Man 

måste ju tänka ibland lite annorlunda. Hon gör det de 

andra gör men hon får något annat ut av det. 

Individanpassad undervisning Uppgiftsrelaterad 

inkludering  

Han är inte med och planerar något men mycket jag 

tar hänsyn till hans fantasivärld.  

Utgå från elevens intresse Uppgiftsrelaterad 

inkludering  

De är klassläraren som gör planeringen och där utgår 

man från den stora delen av klassen och så får jag 

stämma av så mycket jag kan med hur mycket han 

kan va med. 

Planeringsarbetet Verksamhetens 

arbete för inklude-

ring  

Jag blir ofta osäker för hur jag skall gå tillväga.  
Kompetens i verksamheten Verksamhetens 

arbete för inklude-

ring  

Det är ju ditt förhållningssätt. Alla barn har rätt att 

vara den man är och få den hjälp man behöver, ut-

ifrån sina förutsättningar. Det är ju där det egentligen 

ligger, sen spelar det inte så stor roll vad man behö-

ver hjälp med.  

Pedagogernas förhållningssätt Verksamhetens 

arbete för inklude-

ring  
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Etiskt förhållningsätt  

Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som inne-

håller fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. Informanterna fick vid första kontakten information om studiens syfte och me-

tod. Vidare informerades informanterna vid intervjutillfället om studiens syfte, metod och att 

medverkan var frivillig samt att de när som helst under intervjun kunde avbryta deras delta-

gande. Därefter gav informanterna ett muntligt godkännande till att informationen som del-

gavs under intervjun fick användas i studien. Samtliga informanters namn, skola och ort har 

avidentifierats vilket medför att studiens innehåll inte kommer att kunna härledas till infor-

manterna. Den insamlade empirin kommer enbart att användas i studiens ändamål och den 

insamlade empirin kommer att förstöras efter att studien har presenterats. 
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Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av de informanter som har deltagit i studien och där-

efter redogörs den insamlade empirin under de olika kategorierna socialt relaterad inklude-

ring, uppgiftsrelaterad inkludering och verksamhetens arbete för inkludering. Varje underru-

brik i kategorierna börjar med ett citat från informanterna som ligger till grund för den efter-

följande texten. Vidare återfinns citat i den löpande texten och varje citat är av betydelse för 

den fortsatta texten. Därefter presenteras en sammanfattning av resultatet. I kapitlet benämns 

eleven som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan som eleven medan när vi 

skriver övriga elever refererar vi till elever som undervisas efter grundskolans kursplaner. När 

vi benämner samtliga elever refererar vi till elever som läser enligt särskolans kursplaner och 

elever som läser efter grundskolans kursplaner.  

 

 

Beskrivning av informanterna  

Informant 1: Inger är utbildad förskollärare. Hon har arbetat i två år med att inkludera elever 

som är inskrivna i särskolan i grundskolan. Hon är anställd som stödpedagog.  

 

Informant 2: Lisbeth är utbildad förskollärare. Hon har arbetat i fyra år med att inkludera ele-

ver som är inskrivna i särskolan i grundskolan. Hon är anställd som stödpedagog.  

 

Informant 3: Anna är utbildad pedagog i skolår 1-7 med inriktning matematik och naturorien-

terade ämnen. Hon har arbetat i fyra år med att inkludera elever som är inskrivna i särskolan i 

grundskolan.  

 

Informant 4: Åsa är utbildad pedagog i skolår F-5 med inriktning naturorienterade ämnen och 

läs- och skrivutveckling. Hon har arbetat i ett och ett halvt år med att inkludera elever som är 

inskrivna i särskolan i grundskolan. Hon är anställd som stödpedagog.  

 

Informant 5: Lars är utbildad fritidspedagog. Han har arbetat i tre år med att inkludera elever 

som är inskrivna i särskolan i grundskolan.  
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Informant 6: Eva är utbildad pedagog i skolår 1-7 med inriktning matematik och naturoriente-

rade ämne samt engelska. Hon har arbetat i ett och ett halvt år med att inkludera elever som är 

inskrivna i särskolan i grundskolan.  

 

Informant 7: Marie är utbildad pedagog i skolår 1-3. Hon har arbetat i 14 år med att inkludera 

elever som är inskrivna i särskolan i grundskolan.  

 

Informant 8: Karin är utbildad förskollärare. Hon har arbetat i tre år med att inkludera elever 

som är inskrivna i särskolan i grundskolan.  

 

 

Socialt relaterad inkludering  

Genom att skapa förståelse 

Vi har ju fått förklara att alla är annorlunda och att alla har vi olika behov (Karin). 

… arbetar mycket på skolan för att ta hänsyn till att alla är olika, se varandras olik-

heter och få respekt och förståelse för varandra (Lisbeth). 

Lisbeth och Karin arbetar kontinuerligt med diskussioner i undervisningen kring samtliga 

elevers olikheter eftersom de menar att det leder till att eleven blir socialt inkluderad. Genom 

diskussioner kring olikheter får samtliga elever en förståelse och därav en respekt för var-

andra. Karin ser också att det är viktigt att pedagoger är öppna med att prata om samtliga ele-

vers olika svårigheter för att skapa en förståelse för att samtliga elever är olika och att olikhe-

ter tillhör den naturliga mångfalden. Marie menar också att det är viktigt att diskutera kring 

elevens svårigheter på ett sätt som skapar ett förstående bemötande från övriga elever. Vidare 

menar Marie att socialt relaterad inkludering inte sker automatiskt och därför menar hon att 

det är viktigt att konstant föra diskussioner kring samtliga elevers olikheter. Eva skapar för-

ståelse för samtliga elevers olikheter genom att prata om att alla behöver olika stöd och hjälp 

samt lyfter fram att alla arbetar på olika sätt.  

 

Genom att förbereda  

Just för att avsätta tid till detta nu, att ta på sig kläderna och komma ut på rast. An-

nars har halva rasten gått innan han kommer ut (Lisbeth). 

I rastaktiviteter arbetar Lisbeth förberedande genom att hon och eleven går ifrån lektionen 

tidigare för att eleven skall hinna få på sig kläderna vilket bidrar till att eleven har möjlighet 
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till att delta i rastaktiviteter. Om Lisbeth inte hade gjort den förberedelsen hade eleven inte 

hunnit gå ut på rast samtidigt som övriga elever eftersom eleven behöver tid för att klä på sig 

ytterkläderna.  

… för att vi ska kunna mötas så måste vi ju kommunicera och då är det självklart att 

man får lära sig tecken så att man klarar av detta. För annars är kommunikationen 

svår (Lars). 

Karin, Lars och Inger arbetar förberedande eftersom de i sin undervisning lär ut tecken för att 

samtliga elever skall kunna kommunicera med varandra. Ett exempel är att Inger arbetar för-

beredande genom att hon under samlingar tillsammans med eleven som har kunskaper i teck-

en lär övriga elever i klassen tecken, ord och fraser. Eftersom samtliga elever har fått kunska-

per i tecken kan de exempelvis under matsituationer och i rastaktiviteter använda tecken, vil-

ket medför att eleven kan delta socialt. 

 

Genom att ge stöd 

För dels ska hon lära sig och ta sig in i lekar själv men sen har hon inte riktigt för-

mågan, alltid, sånt hon känner igen går bra men vid ny situation får man vara där 

och hjälpa till (Anna). 

… hon skall känna att det är en trygghet att jag finns… (Inger). 

Inger och Anna ger stöd till eleven för att eleven skall bli en naturlig del i elevgruppen och att 

eleven skall känna social delaktighet. Ett exempel är att Inger och Anna ger stöd i form av att 

de vid behov hjälper eleven in i olika rastaktiviteter. Det är enligt Inger en balansgång att 

hjälpa eleven lagom eftersom det är viktigt att eleven dels känner en trygghet över att Inger 

finns i bakgrunden och kan ge stöd samtidigt som Inger menar att det är viktigt att låt eleven 

själv försöka gå in i aktiviteter. Åsa arbetar också med att eleven skall utveckla en självstän-

dighet genom att hon tar ett steg tillbaka. Ute på rasterna hjälper Åsa eleven vid behov att ta 

kontakt med övriga elever genom att hon tillsammans med eleven går in i lekar, startar aktivi-

teter samt uppmanar eleven att bjuda in övriga elever i aktiviteten. Ett exempel där Åsa stöt-

tade eleven i sociala sammanhang är när hon uppmanar eleven att fråga övriga elever om de 

också vill gå balansgång på stubbar.  

Därför måste man hela tiden passa på så att det inte blir för mycket allvar för då blir 

han våldsam mot de andra (Eva). 



29 
 

Under raster där Eva är rastvärd försöker hon hålla ett öga på eleven så att aktiviteterna där 

eleven deltar i inte blir för våldsamma och hon går in och ger stöd till eleven när problem har 

uppstått i aktiviteten. Det stöd som Eva ger till eleven är i form av att hon tillrättavisar eleven.  

 

Genom att hitta möjligheter  

För det är ju ofta att hon inte (tankepaus) kan jobba med precis med det som vi gör. 

Måste försöka hitta en annan variant så att hon kan vara delaktig socialt också 

(Anna). 

Anna arbetar för att hitta varianter i de undervisningssituationer där eleven har kunskapsmäs-

siga svårigheter att tillgodogöra sig undervisningens innehåll såsom i matematiken. Anna fo-

kuserar därför på att eleven istället skall vara socialt delaktig i situationer där undervisningen 

annars inte tillgodoser eleven. Ett exempel är en uppgift där samtliga eleverna tillsammans 

skulle utföra en mätuppgift. Målet var att eleven skulle kunna delta socialt i aktiviteten genom 

att eleven skulle göra som övriga elever. Anna arbetar också för att eleven skall vara socialt 

delaktig i större grupper eftersom det i en större grupp inte är lika höga krav på att eleven 

skall kunna uttrycka sig verbalt som i mindre grupper. Lars, Anna och Inger arbetar för att 

eleven skall ha möjligheter att delta i undervisningen genom att de använder tecken i exem-

pelvis samlingarna. Samtliga elever kan på så sätt delta utifrån sina förutsättningar och behov.  

 

 

Uppgiftsrelaterad inkludering 

Genom att synliggöra elevens starka sidor 

Alla ska ju få en chans att glänsa tycker jag (Lars). 

Lars menar att samtliga elever skall få möjligheter till att visa sina starka sidor. Det gäller 

därför enligt Lars att lyfta upp och synliggöra det eleven är bra på. Det bidrar till att eleven 

dels ska få uppleva känslan att vara bra och dels att övriga elever ser elevens starka sidor. 

Lisbeth och Åsa arbetar också för att synliggöra elevens starka sidor genom att de lyfter fram 

eleven när eleven lyckas i olika moment i undervisningen. För att lyfta fram elevens erfaren-

heter och kunskaper uppmuntrar Åsa eleven till att delge sina kommentarer kring det aktuella 

ämnet i diskussioner. 

När man har genomgångar i matte, ja då är de ju med. Och är det yngre barn kan 

man ju ofta ge en fråga eller en uppgift som handlar om det man jobbar med, som de 

klarar av, så stärker man deras självförtroende. Så att de får känna att de kan, när de 

sitter med de andra (Marie).  
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Vid genomgångar skapar Marie tillfällen där eleven får möjlighet att delta genom att hon stäl-

ler frågor kring ämnesområden i exempelvis matematik som hon vet att eleven behärskar. 

Marie och Inger arbetar för att lyfta fram och synliggöra elevens kunskaper genom att låta 

eleven visa kunskap inom ett specifikt område. Det bidrar till att eleven känner att den är kun-

nig. Ett exempel som Inger lyfter fram är att eleven får lära övriga elever om olika tecken.  

… tillfällen där det kan funka bra är när man pratar om sådana saker där han själv 

har erfarenheter till exempel (Eva). 

Anna, Lisbeth, Åsa, Marie och Eva menar att när undervisningen utgår från elevens erfaren-

heter kan eleven delta utifrån sina förutsättningar i aktiviteten. Ett exempel på en undervis-

ningssituation som Eva delger var när samtliga elever hade i uppgift att diskutera trafiken 

utifrån deras egna erfarenheter. 

 

Genom att skapa förutsättningar för dialog 

Hon och alla dem andra kommer ju med kommentarer och det lär ju sig alla av 

(Anna). 

Arbetsmoment i ämnena NO och SO som innehåller exempelvis dialoger menar Anna gynnar 

samlärande eftersom samtliga elever kan diskutera och kommentera vilket medför att de lär 

sig av varandra. Åsa arbetar också med att samtliga elever får samtala och lyssna på varandra 

i exempelvis experiment vilket enligt Åsa medför att eleven kan vara med utifrån sina förut-

sättningar och behov. I idrotten arbetar Lars för att samtliga elever i början av nya moment 

samt under vissa aktiviteter skall hjälpa varandra. Ett exempel är när samtliga elever hjälper 

varandra igenom en hinderbana genom att uppmana och visa hur ett hinder kan bemästras.  

Så att man inte behövde sitta och leda allt själv utan de kunde hjälpa varandra (Lis-

beth). 

Lisbeth menar att grupparbete är ett bra arbetssätt för att eleven skall kunna vara inkluderad 

eftersom samtliga elever lär av varandra genom att de hjälper varandra i sitt kunskapssökande. 

Ett exempel på samlärande är enligt Lisbeth när eleven utför gruppuppgifter tillsammans med 

övriga elever där de söker fakta i böcker och på Internet. Åsa arbetar också med samlärande 

genom att eleven sitter vid samma bord som tre övriga elever och de hjälper varandra och 

utbyter kunskap.  

… jobba två och två, jobba i grupp och dem hade ju också och på det viset lärde han ju sig av de andra 

och dem andra lärde sig av honom för de har ju lärt sig till exempel teckenspråk (Karin). 
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Karin och Inger skapar möjligheter till samlärande genom att samtliga elever med hjälp av 

tecken kan kommunicera och samarbeta. Inger skapar även situationer där eleven får möjlig-

het till att spela spel med övriga elever som kunskapsmässigt kan utmana eleven. Anna och 

Marie skapar också möjligheter till samlärande genom att eleven tillsammans med övriga ele-

ver exempelvis får spela spel eller bygga med kuber i matematiken. För att samlärande skall 

kunna ske är uppgifterna enligt Anna anpassade efter elevens förutsättningar och behov. Vida-

re menar samtliga pedagoger att i uppgifter som främjar samlärande kan eleven delta utifrån 

sina förutsättningar och behov.  

 

 

Genom att ge stöd i undervisningen 

… behöver ju stödet för att komma med… (Inger). 

För att eleven skall kunna delta i undervisningen tillsammans med övriga elever ger Inger 

stöd i form av att hon skriver och förklarar för eleven. Inger medger att undervisningen ibland 

inte tillgodoser elevens förutsättningar men med hjälp av att Inger ger eleven stöd kan eleven 

delta i arbetsmomenten. Karin är också med och stöttar i de situationer där det kan uppstå 

svårigheter i kommunikationen genom att hon går in och tolkar och förklarar. Samtliga peda-

goger menar att det krävs ett stöd från stödpedagog för att eleven skall kunna delta i undervis-

ningen. Ett exempel är att eleven kan med hjälp av stödpedagogen delta i mätövningar till-

sammans med övriga elever vilket annars inte hade varit möjligt enligt Eva. Lisbeth menar att 

en stödpedagog behövs i undervisningen eftersom eleven har ett behov av stöd i form av att 

stödpedagogen läser för eleven samt förklarar vid genomgångar för att eleven skall ha möjlig-

het till att delta i undervisningen.  

… kan han göra det här eller måste jag anpassa materialet till honom? Vi försökte 

hela tiden förenkla de svårigheter som han hade för att han skulle vara delaktig (Ka-

rin). 

För att eleven skall kunna delta i undervisningens arbetsmoment samt för att undvika de svå-

righeter som kan uppstå i undervisningen ger Karin stöd i form av hjälpmedel såsom datapro-

gram, bilder, tecken samt specialanpassade pennor och saxar. Om undervisningen skall kunna 

tillgodose elevens förutsättningar och behov menar samtliga pedagoger att det är viktigt att ha 

hjälpmedel som är anpassade utifrån eleven. I undervisningen är dator enligt Inger och Lars 

en viktig resurs för att eleven skall kunna skriva.  

Jag försöker förbereda henne på vad som skall hända (tankepaus) förkunskaper 

…(Inger). 
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Inger menar att det är viktigt att hon ligger steget före i undervisningssituationerna. Det gör 

hon exempelvis genom att eleven tillsammans med Inger får göra experiment en dag innan 

experimentet skall utföras i klassen. Inger förklarar även viktiga ord och begrepp som kom-

mer att beröras under experimentet. Det ger enligt Inger eleven en förförståelse som bidrar till 

att eleven kan delta i klassen under experimentet där eleven ges möjligheter till att lära sig 

samma saker som övriga elever i den ordinarie undervisningen. Om inte Inger har möjlighet 

att göra experimentet innan det skall genomföras i klassen gör Inger och eleven experimentet 

efteråt. Ett annat exempel är att innan klassen skall gå på bio och se filmen ”Mamma mu” 

läser Inger en bok som handlar om ”Mamma mu”. Detta för att eleven skall kunna tillägna sig 

kunskap och kunna delta aktivt i den ordinarie undervisningen. 

 

Inger arbetar dels med att eleven skall få förförståelse innan olika arbetsmoment i undervis-

ningen och dels arbetar hon med att upprepa tidigare arbetsmoment för att befästa kunskap. 

När samtliga elever i matematiken exempelvis har haft sorteringsövningar upprepar Inger 

liknande uppgifter vid senare tillfällen. Det medför enligt Inger att eleven känner trygghet och 

behärskar arbetsmomentet.  

 

Genom att individanpassa undervisningen 

När de målar vattenfärger och sånt och ska kunna måla ett landskap då kan man ju 

istället säga att han ska måla himlen (Åsa). 

Åsa, Lars och Lisbeth arbetar för att eleven skall kunna vara delaktig i undervisningen efter 

elevens förutsättningar och behov genom att de utformar liknande uppgifter som övriga elever 

skall arbeta med. Ett exempel som Åsa beskriver är i ämnet bild där eleven får använda bilder 

från Internet istället för att måla ett motiv med pensel. Eleven klistrar istället in bilder på en 

teckning vilket gör att eleven gör samma motiv som övriga elever men på ett annat sätt. Ett 

annat exempel är att Lars i idrotten låter eleven rulla bollen istället för att studsa bollen. Det 

menar Lars bidrar till att eleven kan delta i aktiviteten utifrån elevens förutsättningar.  

 

Samtliga pedagoger beskriver att eleven kan delta i praktiska ämnen som bild, musik och id-

rott utifrån elevens förutsättningar och behov men i teoretiska ämnena som matematik och 

svenska är det enbart Lars och Karin som menar att eleven kan delta i all ordinarie undervis-

ning. Övriga pedagoger uttrycker att det är för stor skillnad på elevens kunskapsnivå i förhål-

lande till övriga elever. I NO och SO menar Anna, Åsa och Inger att eleven kan delta utifrån 



33 
 

sina förutsättningar och behov eftersom ämnena innehåller praktiska moment. Eva uttrycker 

att eleven kan delta i de arbetsmoment i ämnet NO som är konkreta till skillnad från de teore-

tiska och abstrakta delmomenten där hon ser att eleven inte kan delta. Karin och Lars menar 

däremot att eleven kan delta i all undervisning eftersom de ser till elevens förutsättningar och 

behov i undervisningen. Ett exempel är när samtliga elever skulle sy en tomte på säckvävstyg 

där eleven istället för att sy en tomte målade eleven en tomte på ett papper. Det medförde att 

eleven gjorde samma uppgift som övriga elever, fast i ett annat material.  

Det funkar inte att kräva att de ska, man måste ju pröva men man kan inte kräva att 

de ska klara det…(Lars). 

Det blir ju inte att tänka som de andra tänker. Utan att göra som de andra gör som 

blir viktigt /…/ Man måste ju tänka ibland lite annorlunda. Hon gör det de andra gör 

men hon får något annat ut av det (Anna). 

När Anna planerar undervisningen utgår hon från att samtliga elever lär sig utifrån sina förut-

sättningar. I exempelvis No och So är inte tanken att eleven skall lära sig samma sak som öv-

riga elever utan Anna menar att eleven lär sig utifrån sina förutsättningar genom att delta till-

sammans med övriga elever, härma samt göra samma sak som övriga elever. Åsa, Marie och 

Lars menar att det gäller att ställa olika krav och upprätta mål utifrån elevens förutsättningar 

och behov. Åsa utformar individuella mål för eleven i NO experiment där exempelvis elevens 

mål kan vara att eleven skall kunna följa instruktioner och kunna berätta om tillvägagångssät-

tet i experimentet snarare än att förstå innebörden av experimentet. Pedagoger kan enligt Lars 

inte kräva att eleven skall räkna matematik i 40 minuter om inte eleven klarar av det utan det 

gäller att sätta upp mål utifrån elevens förutsättningar.  

För alla sinnen, alltså man lär ju sig hela tiden och det är ju olika delar, det är ju inte 

bara fakta som är kunskap. Man lär sig fakta på olika sätt. Man får ju försöka variera 

det (Lars). 

Lars menar att det är viktigt att undervisningen utgår från samtliga elevers olika lärstilar efter-

som han anser att fakta inte bara är den enda källan till kunskap. När samtliga elever exem-

pelvis arbetade med örat, hade de olika arbetsmoment i korta pass där ett moment var att de 

skulle få fakta om örat, ett annat moment var att de skulle lyssna på ljud och slutligen var ett 

moment där de skulle rita örat och färglägg ett öra. Genom att undervisningen innehåller olika 

arbetsmoment bidrar det enligt Lars att eleven kan delta utifrån sina förutsättningar. Lars, 

Anna, Åsa och Lisbeth utformar praktiska arbetsmoment för att eleven aktivt skall kunna del-

ta utifrån sina förutsättningar och behov i undervisningen genom att eleven exempelvis prak-
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tiskt får arbeta med händerna. De framhåller också att de praktiska arbetsmomenten även 

gynnar övriga elever.  

 

Genom att utgå från elevens intressen  

… jag försöker tänka till vad han tycker är roligt, att man på det viset får bestämma 

(Åsa). 

Alla pedagoger utom Eva planerar främst utifrån elevens intresse vid utformningen av under-

visningen. Åsa försöker även i viss mån låta eleven påverka sin undervisning genom att ele-

ven får olika valmöjligheter exempelvis ger Åsa olika alternativ kring hur han vill träna på att 

läsa, vilken bok han vill läsa eller om eleven vill gå till biblioteket. Eleven får tillsammans 

med pedagogen enligt Lars och Karin påverka sin individuella planering genom att eleven får 

upprätta egna mål kring vad eleven anser sig behöva träna mer på. Marie uttrycker också att 

eleven till viss del får göra val i den individuella planeringen om eleven kan göra val. 

… han började ju alltid i samlingen men kunde välja sen att gå ut och jobba. Sen när 

vi gjorde uppgifter som han inte förstod så gick han ifrån och på det viset kunde han 

ju påverka (Karin).  

Karin, Anna och Inger menar att eleven har inflytande över sin undervisning eftersom eleven 

kan välja att lämna undervisningen i klassrummet när eleven får svårt att koncentrera sig. Ele-

ven får då istället välja att arbeta enskilt med liknande uppgifter som övriga elever.  

Han är inte med och planerar något men jag tar mycket hänsyn till hans fantasivärld 

(Lisbeth). 

Lisbeth anser att hon måste styra arbetssätt och innehåll för att undervisningen skall utgå från 

målen i särskolans kursplaner vilket medför att eleven inte själv kan påverka valet av arbets-

sätt och innehåll. Istället för att eleven får vara med och välja arbetssätt och innehåll utgår 

Lisbeth från elevens intressen där hon exempelvis tar inspiration av djur för att fånga elevens 

engagemang och motivation i skolarbetet. 
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Verksamhetens arbete för inkludering 

Planeringsarbetet 

Men hela tiden när man planerar ett nytt område så försöker man ju att se vad kan 

Pelle vara med i de här. Så de är ju ibland så faller de sig naturligt medan man ibland 

får skapa sådana stunder… (Anna). 

Anna planerar undervisningen tillsammans med stödpedagogen vilket hon menar bidrar till att 

de kan utbyta pedagogiska tankar. Det medverkar enligt Anna till att eleven kan delta i under-

visningen utifrån elevens förutsättningar och behov. I matematiken arbetar exempelvis samt-

liga elever inom samma arbetsområde. Det bidrar till att eleven har en förstålelse för arbets-

området vilket gör att eleven vid exempelvis vid ett praktiskt moment kan delta i undervis-

ningen. En förutsättning för att inkludering skall kunna ske är enligt Anna att klasslärare och 

stödpedagog tillsammans planerar undervisningen. För att undervisningen i klassen skall kun-

na utgå från elevens förutsättningar och behov menar även Inger att det är viktigt att det finns 

tid till att hon och klassläraren tillsammans planerar upplägget i undervisningen. Planeringen 

bidrar enligt Inger till att hon är insatt i undervisningens olika arbetsmoment, vilket medför att 

hon kan planera, förbereda och anpassa arbetsmoment utifrån elevens förutsättningar och be-

hov.  

… titta på de situationer där man känner att det finns huvudtaget finns en chans att 

funka och sen vet vi ju situationer där de inte alls funkar och är helt meningslöst 

(Eva). 

Eva tittar tillsammans med stödpedagogen på Evas planering och de ser tillsammans på vilka 

arbetsmoment som eleven kan vara delaktig i. Eleven får enligt Eva delta i den ordinarie un-

dervisningen när eleven kan men klarar eleven däremot inte av att delta i den ordinarie under-

visningen får eleven istället undervisas enskilt med stödpedagogen.  

De är klassläraren som gör planeringen och där utgår man från den stora delen av 

klassen och så får jag stämma av så mycket jag kan med hur mycket han kan va med 

(Lisbeth). 

Klassläraren och Lisbeth planerar inte tillsammans vilket enligt Lisbeth bidrar till att eleven 

inte i stor utsträckning kan delta i undervisningen i klassen. Eftersom Lisbeth och klassläraren 

inte planerar tillsammans försöker hon istället att se i vilka undervisningssituationer där eleve 

n eventuellt kan delta i undervisningen. Åsa och klassläraren har en planeringstid i veckan 

vilket enligt Åsa inte är tillräcklig planeringstid för att kunna arbeta inkluderande. Åsa menar 

att eleven sällan deltar i den matematiska undervisningen och en orsak till det är att hon inte 
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vet vad klassläraren har planerat för övriga elever i klassen. Hon försöker i möjliga mån att 

anpassa elevens planering efter klasslärarens planering för att eleven skall kunna deltaga i 

exempelvis gemensamma genomgångar i klassrummet.  

 

Kompetensen i verksamheten 

Jag blir ofta osäker för hur jag skall gå tillväga (Lisbeth). 

Lisbeth menar att hon inte har tillräcklig kompetens inom specialpedagogik vilket bidrar till 

att hon ofta blir osäker på hur hon skall utforma undervisningen så att eleven kan delta i den 

ordinarie undervisningen. Det leder i sin tur till att eleven främst undervisas enskilt. Lisbeth 

anser att hon behöver ha mer specialpedagogisk utbildning för att kunna utveckla inklude-

ringsarbetet vilket även samtliga pedagoger framhåller. Vidare menar Inger att alla som un-

dervisar eleven skall ha kunskap om elevens kompetens i de olika ämnena i skolundervisning-

en för att kunna utgå från elevens förutsättningar och behov.  

Jag tycker att man skall kunna få kunskap, om det är elever som är i behov av sär-

skilt stöd ska man ju utan vidare få hjälp av de i gruppen. För att försöka ro något i 

land själv, det blir bara pannkaka (Lars). 

För att kunna arbeta inkluderande menar Lars att det är viktigt att få kunskap och stöd från 

andra pedagoger som arbetar med att inkludera eleven. Marie framhåller också att det är vik-

tigt att samtlig personal i skolverksamheten har rätt kompetens för att kunna inkludera eleven. 

Vi fick en utbildning i teckenspråk och det behövdes ju, kunde ju inget innan (Lars).  

Lars, Inger och Karin menar att det krävs att både pedagoger och samtliga elever får kunskap i 

teckenspråk för att kommunikation skall kunna ske. Karin anser dock att hon behöver mer 

kunskap i tecken för att hon obehindrat skall kunna kommunicera med eleven. I nuläget behö-

ver hon en teckenspråksbok för att i vissa situationer kunna kommunicera med eleven. Kom-

petensen i skolverksamheten kan enligt Inger utvecklas genom att pedagoger samt specialpe-

dagogen ger varandra stöd i form av respons samt diskussioner, idéer kring olika arbetssätt 

och material.  

 

Pedagogernas förhållningssätt 

… nån som verkligen tycker att de är kul att få en elev, tycker att det skulle vara in-

tressant att arbeta inkluderande (Lisbeth). 

Lisbeth, Inger, Åsa och Anna menar att det krävs att klassläraren är positiv till inkludering 

och att klassläraren har ett engagemang och intresse av inkluderingsarbete. Vidare menar 
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Inger att pedagogerna i skolverksamheten skall se samtliga elever som deras gemensamma 

ansvar. Anna framhåller att det är viktigt att pedagoger har en vilja att lära sig om olika funk-

tionsnedsättningar. Karin anser att en elev som har en utvecklingsstörning inte skall behandlas 

annorlunda än övriga elever. Hon poängterar därför att pedagogernas bemötande är en väsent-

lig faktor i förhållningssättet för inkludering av samtliga elever.  

Har man en viss förmåga så har man och då spelar de ingen roll hur många männi-

skor den får hjälp av (Eva). 

Enligt Eva har det ingen betydelse för hur många resurser som eleven har tillgång till eftersom 

elever med en utvecklingsstörning har en begränsad förmåga. Hon anser därför att eleven inte 

skulle gynnas av att eleven exempelvis får tillgång till flera resurser i form av stödpedagoger.  

Det är ju ditt förhållningssätt. Alla barn har rätt att vara den man är och få den hjälp 

man behöver, utifrån sina förutsättningar. Det är ju där det egentligen ligger, sen 

spelar det inte så stor roll vad man behöver hjälp med (Marie).  

Marie, Lars, Karin och Åsa ser det som naturligt att alla elever skall undervisas tillsammans. 

Vidare menar Marie att begreppet inkludering därför inte heller behöver användas eftersom 

eleven är en naturlig del i klassen. Marie anser att det viktigaste i inkluderingsarbetet är peda-

gogernas förhållningssätt och därför anser hon att alla pedagoger måste acceptera elever som 

de är och ge stöd utifrån elevens förutsättningar och behov.  

En skola för alla, helt enkelt (Marie). 
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Sammanfattning av resultatet  

Hälften av pedagogerna beskriver att de arbetar med inkludering genom att föra diskussioner 

och samtal som bidrar till att samtliga elever får förståelse och respekt för varandras olikheter. 

Pedagogerna ger stöd genom att de arbetar för att skapa förutsättningar för inkludering där de 

förbereder samtliga elever till att kommunicera genom att de får lära sig tecken. En annan 

förberedelse är att eleven får gå ut tidigare och klä på sig för att eleven skall kunna delta i 

rastaktiviteter. En del pedagoger ger stöd i form av att de hjälper eleven in i lekar samt finns 

tillhands för att ge stöd i situationer som eleven inte kan hantera själv. Andra pedagoger ger 

stöd till eleven när problem har uppstått. Det finns också de pedagoger som skapar aktiviteter 

där eleven kan vara socialt inkluderad i undervisningen även om innehålet inte tillgodoser 

elevens förutsättningar och behov.  

 

Merparten av pedagogerna beskriver att de arbetar med inkludering genom att de synliggör 

och lyfter upp elevens starka sidor genom att pedagogerna exempelvis utformar övningar som 

eleven behärskar. Pedagogerna ställer även frågor till eleven och uppmuntrar eleven att berät-

ta när eleven har kunskap om ett ämnesområde för att synliggöra elevens starka sidor. Vidare 

skapar även pedagogerna dialoger för att samtliga elever skall lära av varandra i exempelvis 

diskussioner och spel. Stöd i form av en stödpedagog och hjälpmedel anser samtliga pedago-

gerna är väsentliga delar för att inkludera eleven i den ordinarie undervisningen genom att 

exempelvis stödpedagogen förklarar begrepp och tolkar vad eleven uttrycker. Eleven får ock-

så göra arbetsmoment innan övriga elever samt att arbetsmoment upprepas för att eleven skall 

få en djupare förståelse för ämnet. Det bidrar till att eleven aktivt kan delta i undervisningen. 

Samtliga pedagoger beskriver att eleven kan delta i de praktiska ämnena som idrott, musik 

och bild. Ett fåtal pedagoger menade att eleven kan delta i all undervisning tillsammans med 

övriga elever. Pedagogerna beskriver att de mer eller mindre individanpassar den ordinarie 

undervisningen genom att eleven exempelvis får göra liknande uppgifter som övriga elever. 

Vidare uttrycker hälften av pedagoger att undervisningen utformas utifrån elevens olika lärsti-

lar genom exempelvis praktiska arbetsmoment. Pedagogerna utgår från elevens intresse vid 

utformningen av undervisningen. Ett fåtal av pedagogerna låter eleven välja var eleven skall 

undervisas samt att eleven i viss mån har inflytande över undervisningens utformning.  

 

Pedagoger beskriver att de arbetar för att eleven skall vara inkluderad genom att klassläraren 

och stödpedagoggen tillsammans planerar all undervisning. Det medför att undervisningen är 

anpassad efter elevens behov och förutsättningar. Däremot finns det även pedagoger som ut-
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trycker att klassläraren och stödpedagogen inte planerar tillsammans vilket bidrar till att un-

dervisningen inte är anpassad till elevens förutsättningar och behov. Förutom att planering är 

en väsentlig faktor i inkluderingsarbete uttrycker hälften av pedagogerna att även skolverk-

samhetens kompetens är en viktig faktor. Det framkommer att pedagoger upplever osäkerhet 

vid utformningen av undervisningen. Samtliga pedagoger anser att de behöver någon form av 

specialpedagogisk kunskap i deras inkluderingsarbete. Hälften av pedagogerna uttrycker att 

pedagogers förhållningssätt till inkludering är en avgörande faktor för inkludering. Det är av 

betydelse att alla pedagoger ser samtliga elever som allas ansvar samt att pedagoger inte be-

möter eleven annorlunda än övriga elever.  
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Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion kring resultatet och därefter diskuteras studiens trovärdighet 

och generaliserbarhet i metoddiskussionen. Som avslutning redovisas de slutsatser som vi har 

kommit fram till. I kapitlet benämns eleven som undervisas efter särskolans kursplaner i 

grundskolan som eleven medan när vi skriver övriga elever refererar vi till elever som under-

visas efter grundskolans kursplaner. När vi benämner samtliga elever refererar vi till elever 

som läser enligt särskolans kursplaner och elever som läser efter grundskolans kursplaner.  

 

 

Resultatdiskussion  

Socialt- och uppgiftsrelaterad inkludering 

Det har visat sig i resultatet att pedagogerna ger olika former av stöd till eleven i rastaktivite-

ter. Genom att pedagoger ger stöd i aktiviteter ges eleven förutsättningar att förstå de sociala 

reglerna i en aktivitet och på så sätt kunna vara delaktig i aktiviteten vilket även Nordström 

(2002) har funnit i sin studie. När pedagoger istället ger stöd i form av att de enbart går in och 

tillrättavisar eleven vid problem visar resultatet att eleven har svårt att förstå hur eleven skall 

agera i aktiviteter tillsammans med övriga elever. Därför är det väsentligt att pedagoger ger 

stöd redan innan problem har uppstått eftersom pedagogers stöd ute i rastaktiviteter bidrar till 

att eleven kan delta i gemenskapen (Emanuelsson, 2000; Williams m.fl., 2000). Pedagoger 

kan genom att skapa aktiviteter där de redan i förväg har förklarat vilka sociala regler som 

innefattas i aktiviteten främja elevens deltaktighet. Det var enbart en pedagog som utformade 

aktiviteter för att eleven aktivt kunde delta tillsammans med övriga elever och vi ställer oss 

frågande till varför inte fler pedagoger arbetar med att ge stöd i form av att de startar aktivite-

ter. I resultatet har framkommit att eleven behöver stöd av pedagoger i rastaktiviteter för att 

vara delaktig. Aktiviteter som utgår från elevens förutsättningar ger möjligheter till upplevd 

delaktighet (Butler & Hough, 2004). I inkluderingsarbetet är det därför av betydelse att peda-

goger ger stöd i form av att stödja eleven i aktiviteter men även att skapa möjligheter för ele-

ven att delta i aktiviteter utifrån elevens förutsättningar. 

 

I undervisningssituationer har det framkommit att pedagoger ger olika former av stöd till ele-

ven. Flertalet ger aktivt stöd i undervisningen genom att förklara och ge instruktioner till ele-

ven under ett arbetsmoment vilket innebär att eleven är beroende av att ha en pedagog som 

konstant hjälper eleven. Om pedagoger istället arbetar förberedande ges förutsättningar för att 
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eleven får förförståelse och kunskap kring arbetsmomentet. Det bidrar till att eleven i större 

utsträckning kan delta självständigt och aktivt i undervisningen tillsammans med övriga ele-

ver. Det skapar förutsättningar för eleven att tillägna sig innehållet i undervisningen vilket 

utifrån resultatet inte var en självklarhet i alla pedagogers nuvarande undervisning. Genom att 

arbeta förberedande skapas det möjligheter till att samtliga elever kan ta del av undervisning-

ens innehåll vilket skapar förutsättningar för ”en skola för alla” (Utbildningsdepartementet, 

2003). Eleven får genom förberedelser också längre tid till att arbeta och utveckla kunskap 

inom ett arbetsområde vilket FUB (2009) framhåller är väsentligt för att elever med utveck-

lingsstörning skall kunna tillägna sig ny kunskap. När eleven får förförståelse och kunskap 

ges eleven möjligheter till att delta i diskussioner med övriga elever vilket skapar förutsätt-

ningar för en social och uppgiftsorienterad delaktighet (Szőnyi, 2005).  

 

I resultatet återfinns en tydlig koppling mellan att eleven kan delta utifrån sina förutsättningar 

och behov när undervisningen uppmuntrar till samlärande. Det visade sig dock att pedagoger 

inte i stor utsträckning främjar samlärande i undervisningen. För att skapa förutsättningar för 

upplevd delaktighet i skolverksamheten krävs det interaktion mellan samtliga elever (Butler & 

Hough, 2004). Pedagogerna undervisade eleven främst individuellt i de teoretiska ämnena. 

Det eftersom eleven inte är på samma kunskapsnivå som övriga elever kan eleven inte tillgo-

dogöra sig innehållet i den ordinarie undervisningen. Om pedagogerna istället utgår från ar-

betsmoment som främjar samlärande kan eleven i interaktion med en mer erfaren elev utma-

nas inom sin utvecklingszon vilket medför att eleven kan klara av att lösa uppgifter som ele-

ven annars skulle ha svårigheter att lösa (Säljö, 2005). Undervisningen skulle på så sätt utgå 

från elevens förutsättningar och behov vilket skapar förutsättningar för att eleven i större ut-

sträckning ska kunna vara delaktig i den ordinarie undervisningen (McLeskey & Waldron, 

2007). Eleven utvecklas på så sätt kunskapsmässigt och socialt i samspel med övriga elever 

(Imsen, 2000). I samlärande skapas även förutsättningar för att samtliga elever utvecklar för-

ståelse för andra elevers perspektiv, olikheter och kunskap (Williams m.fl., 2000). Eftersom 

det i resultatet har framkommit att det är av betydelse att diskutera kring samtliga elevers 

olikheter bör pedagogerna främja samlärande i undervisningen. Genom att samtliga elever 

samarbetar skapas förutsättningar för att samtliga elever får en förståelse för varandras olikhe-

ter på ett naturligt sätt. Språk och samtal är enligt Säljö (2005) viktiga byggstenar när eleven 

utvecklar kunskap och erfarenheter.  
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Det var stor skillnad på hur pedagoger utformar undervisningen utifrån elevens olika lärstilar. 

När undervisningen utformas utifrån elevens lärstilar kan eleven enligt resultatet i större mån 

delta i den ordinarie undervisningen utifrån sina förutsättningar och behov i jämförelse med 

när undervisningen inte är utformad efter elevens lärstilar. Det är därför av betydelse att peda-

goger utgår från elevens olika lärstilar i utformningen av undervisningen för att undervisning-

en skall utgå från elevens förutsättningar och behov (McLeskey och Waldron, 2007). Resulta-

tet visar att de lärstilar som främjar att eleven kan delta aktivt i den ordinarie undervisningen 

är när undervisningen utgår från elevens erfarenheter samt när eleven arbetar praktiskt med 

olika arbetsmoment. Dock framgår det att den ordinarie undervisningen överlag inte innehål-

ler arbetsmoment som utgår från elevens erfarenheter eller praktiska arbetsmoment i de teore-

tiska ämnena.  

 

Hur kommer det sig att pedagoger inte i större utsträckning utformar praktiska arbetsmoment 

eller utgår från elevens erfarenheter när det har framgått att samtliga elever gynnas av det? 

Resultatet visar att när pedagoger ser elevens kunskapsförmåga som ett hinder för att eleven 

skall kunna delta i den ordinarie undervisningen i de teoretiska ämnena utformas inte under-

visningen utifrån elevens lärstilar. Det gäller att pedagoger istället utgår från elevers olikheter 

och ser möjligheter med att inkludera eleven i den ordinarie undervisningen genom att under-

visningen innehåller olika arbetssätt och lärstilar som främjar samtliga elevers kunskapsut-

veckling (Persson, 2008b). Om pedagoger utformar fler praktiska arbetsmoment och utgår 

från elevens erfarenheter i den ordinarie undervisningen visar resultatet att eleven i större ut-

sträckning kan vara mer delaktig i den ordinarie undervisningen. I resultatet har det också 

framkommit att pedagoger i viss mån nöjer sig med att eleven enbart är socialt delaktig i de 

teoretiska ämnena istället för att anpassa innehållet så att eleven kan tillgodogöra sig innehål-

let vilket även Szőnyi (2005) har funnit i sina studier.  

 

Varför inkluderar inte alla pedagoger eleven både socialt och uppgiftsrelaterat i de teoretiska 

ämnena? Det gäller även här att se elevers olikheter som en möjlighet i utformningen av un-

dervisningen istället för som ett hinder. Genom att pedagogen utformar undervisningen ut-

ifrån elevens förutsättningar och behov samt ser till elevens lärstilar skapas möjligheter till att 

eleven både kan vara socialt och uppgiftsrelaterad inkluderad i den ordinarie undervisningen. 

För att pedagoger skall veta vilka arbetssätt som eleven gynnas av är det av betydelse att pe-

dagoger låter eleven ha inflytande över utformningen av undervisningen för att eleven skall 

vara inkluderad i skolverksamheten (Utbildningsdepartementet, 2003). Resultatet visar att det 
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enbart är ett fåtal pedagoger som ger eleven möjlighet till inflytande över arbetssätt i under-

visningen. Hur kommer det sig att inte alla pedagoger ger möjlighet till att eleven skall få in-

flytande när inflytande är en väsentlig faktor i inkluderingsarbetet? Det framkommer att de 

pedagoger som inte gav möjligheter till inflytande upplevde att eleven inte hade förmåga att 

välja. I läroplanen (Skolverket, 1994) poängteras det att samtliga elever skall ha inflytande i 

undervisningen. Kan inte eleven få göra små val i undervisningen? Utifrån resultatet skulle 

undervisningen kunna utgå mer från elevens lärstilar genom att eleven får ha åsikter och göra 

val kring arbetssätt för att undervisningen skall gynna elevens lärstilar. När pedagoger ser till 

elevens lärstilar, förutsättningar och behov i utformningen av undervisningen bidrar det till att 

eleven ges förutsättningar att vara inkluderad i skolverksamheten (Svenska Unescorådet, 

2006).  

 

Förutom att individanpassa arbetssätt krävs det också att innehållet i undervisningen är indi-

vidanpassat för att eleven skall kunna delta utifrån sina förutsättningar och behov vilket ska-

par förutsättningar för inkludering (Nilholm, 2006). Det synliggörs i resultatet att när pedago-

ger utformar individanpassade uppgifter som liknar övriga elevers uppgifter i den ordinarie 

undervisningen skapar det möjligheter för eleven att både uppleva social och uppgiftsoriente-

rad delaktighet i den ordinarie undervisningen (Szőnyi, 2005). Däremot om uppgifterna inte 

individanpassas undervisas eleven främst enskilt vilket bidrar till att eleven inte kan delta i 

den ordinarie undervisningen tillsammans med övriga elever. Här framgår det tydligt att det 

både finns pedagoger som främst arbetar utifrån det traditionella undervisningssättet och pe-

dagoger som arbetar utifrån det progressiva undervisningssättet (Göransson, 2004). Det pro-

gressiva undervisningssättet stämmer överens med läroplanens intentioner så varför arbetar 

inte samtliga pedagoger utifrån det progressiva undervisningssättet? Resultatet visar att det 

finns ett behov av att utveckla undervisningen för att möta elevers olika förutsättningar och 

behov i undervisningen vilket även Haug (2000) har funnit i sin studie. Genom att pedagoger 

arbetar utifrån det progressiva undervisningssättet skapas förutsättningar för att samtliga ele-

vers olikheter ses som en tillgång i skolverksamheten. Det menar Göransson (2004) bidrar till 

en inkluderande skolverksamhet.  

 

Resultatet visar också att det krävs att klasslärare och stödpedagog samplanerar för att skapa 

förutsättningar för en inkludering. Om pedagoger inte samplanerar kan eleven inte i lika stor 

utsträckning delta aktivt i den ordinarie undervisningen. Den främsta planeringen som gjordes 

av pedagogerna var kortsiktig och det bidrog till att eleven inte i lika stor utsträckning kunde 
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delta i den ordinarie undervisningen vilket även Karlsudd (2002) har funnit i sin studie. Ge-

nom samplanering skapas förutsättningar för att arbetssätt och innehåll i undervisningen är 

anpassad samt att pedagogen kan förbereda eleven inför kommande arbetsmoment. Det krävs 

att samtliga pedagoger som ansvarar över den berörda eleven arbetar mot samma mål för att 

eleven skall kunna vara inkluderad i skolverksamheten (Svenska Unescorådet, 2006).  

 

Vi ställer oss frågande till varför inte alla pedagoger skapar undervisning som utgår från ele-

vens förutsättningar och behov när det i läroplanen (Skolverket, 1994) framgår att all under-

visning skall anpassas efter elevens förutsättningar och behov? Vi drar slutsatsen att pedago-

gerna i större utsträckning behöver samplanera undervisningen samt individanpassa arbetssätt 

och innehåll i de teoretiska ämnena för att eleven skall ges möjlighet till att vara inkluderad i 

den ordinarie undervisningen. Där eleven oavsett kunskapsnivå kan delta i den ordinarie un-

dervisningen (McLeskey och Waldron, 2007). Undervisning kan inte utformas lika för samtli-

ga elever eftersom samtliga elever har olika förutsättningar och behov (Skolverket, 1994). När 

pedagoger har kompetens för att individanpassa undervisningen skapas också förutsättningar 

för ”en skola för alla”. Det visar sig att pedagogers kompetens påverkar i vilken utsträckning 

som eleven kan delta i den ordinarie undervisningen utifrån sina förutsättningar och behov. 

När pedagoger känner sig osäkra i utformningen av undervisningen för att möta samtliga ele-

vers olikheter och tillgodose elevens behov har det visat sig att det bidrar till att eleven främst 

undervisas enskilt. Pedagoger behöver därför utveckla kunskaper för att kunna utforma en 

undervisning som ger eleven en likvärdig utbildning i den ordinarie undervisningen som övri-

ga elever (Regeringen, 1993). En specialpedagogisk kompetens skapar förutsättningar för att 

pedagoger skall kunna uppmärksamma de behov som eleven har i olika situationer samt att 

pedagogen vet vilka krav som kan ställas på eleven (Skolverket, 2009b). Det skapar förutsätt-

ningar för att pedagogerna kan ge stöd och anpassa samtliga aktiviteter så att eleven både kan 

vara socialt och uppgifts relaterad inkluderad. Genom att pedagoger utbyter kunskap och erfa-

renheter skapas förutsättningar för att pedagoger lär av varandra och utvecklas inom sin ut-

vecklingszon (Säljö, 2005). När pedagoger utbyter kunskap och erfarenheter visar resultatet 

att det skapar förutsättningar för att pedagoger gemensamt arbetar för en inkludering vilket 

även Karlsudd (2002) framhåller.  

 

Resultatet visar också att pedagogers förhållningssätt till inkludering påverkar i vilken ut-

sträckning som eleven ges möjligheter att delta i den ordinarie undervisningen vilket även 

Nilholm (2006) och Szőnyi (2005) understryker. Det fanns både pedagoger som utgick från 
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det relationella perspektivet och pedagoger som utgick från det kategoriska perspektivet. Be-

roende på vilket perspektiv pedagogen intog visade resultatet huruvida det var eleven eller 

undervisningen som skulle anpassas. När pedagoger inte tar hänsyn till elevens förutsättningar 

och behov i planeringen framgår det att eleven inte ges förutsättningar att delta på sina villkor 

i den ordinarie undervisningen. Eleven måste anpassa sig till undervisningen vilket medför att 

eleven enbart kan delta i vissa arbetsmoment i den ordinarie undervisningen. Pedagogers för-

hållningssätt har därför en oerhörd betydelse huruvida eleven inkluderas eller exkluderas i den 

ordinarie undervisningen (Emanuelsson, 2004). När pedagoger ser samtliga elevers olikheter 

som en naturlig del i undervisningen visar resultatet att det bidrar till att eleven kan delta i all 

ordinarie undervisning där undervisningen individanpassas. Här framgår det tydligt att om 

pedagoger arbetar utifrån det relationella perspektivet där pedagoger anpassar undervisningen 

utifrån elevens förutsättningar och behov bidrar det till att eleven ges möjligheter till att vara 

inkluderad i den ordinarie undervisningen.  

 

För att skolverksamheten skall kunna se elevers olikheter som en naturlig mångfald visar re-

sultatet att det är viktigt att pedagoger reflekterar och diskuterar över hur skolverksamheten 

ger eleven möjlighet till att aktivt delta i den ordinarie undervisningen. Där elevers olikheter 

ses som en tillgång och inte ett hinder vilket även Brodin och Lindstrand (2004) betonar. Ett 

sätt för skolverksamheten att se elevers olikheter som en tillgång i skolverksamhetens samtli-

ga aktiviteter är att pedagoger utvidgar sin ”circle of tolerance” (McLeskey och Waldron, 

2007, ss. 163). Där pedagogen utvidgar sitt förhållningssätt genom att öka acceptansen för 

samtliga elevers olikheter så att samtliga elever kan ingå i den ordinarie undervisningen. Ac-

cepterar inte pedagoger samtliga elevers olikheter kan pedagoger inte heller begära att samtli-

ga elever utvecklar en förståelse för varandras olikheter. För att uppnå en inkludering är det 

därför av stor vikt att pedagoger accepterar att samtliga elever har olika förutsättningar och 

behov. 

Alla barn har rätt att vara den man är och få den hjälp man behöver, utifrån sina för-

utsättningar/.../ En skola för alla, helt enkelt (Marie).  
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Metoddiskussion  

Vi kommer i diskussionen diskutera studiens trovärdighet som tillhör kvalitativa ansatser 

istället för validitet och reliabilitet som hör till kvantitativa ansatser där ansatsen har mättek-

niska utgångspunkter. Trovärdighet handlar om att studiens resultat överensstämmer med vad 

studiens syfte ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). För att säkerställa att vi har med 

väsentliga delar i studien har vi under hela forskningsprocessen ständigt kontrollerat och ifrå-

gasatt vårt innehåll i förhållande till studiens syfte vilket stärker trovärdigheten i studien 

(Denscombe, 2004). Det är svårt för forskare i en kvalitativ studie att vara helt objektiva un-

der forskningsprocessen eftersom förkunskaper, värderingar och normer påverkar de val och 

tolkningar som forskarna gör (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi är medvetna om att vår förförs-

tåelse kring begreppet inkludering samt att vårt förhållningssätt som utgår från det relationella 

perspektivet kan ha påverkat objektiviteten i vår studie. Vi har under hela forskningsprocessen 

reflekterade över och kritiskt granskat de val av teorier, metod, empiriredovisning samt tolk-

ningen av resultatet för att öka objektiviteten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I resulta-

tet redovisar vi relevant empiri som stämmer överens med studiens syfte samt att vi i resultat-

delen har synliggjort citat utifrån informanternas utsagor. Det ger läsaren en bild kring infor-

manternas utsagor och medför att läsaren själv kan ta ställning till om forskarens tolkningar är 

rimliga (Kvale & Brinkmann, 2009). För att ytterligare låta läsaren fastställa trovärdigheten i 

resultatet har vi utformat en tabell under rubriken analysmetod (s. 23-24). Där synliggörs hur 

nyckelorden och kategorierna uppkom utifrån informanternas utsagor.  

 

Trovärdighet handlar vidare om i hur stor utsträckning studiens resultat är pålitligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I kvantitativa ansatser är en trovärdig studie när forskare kan reproducera 

studien vid ett annat tillfälle och komma fram till samma resultat. I kvalitativa ansatser är det 

istället pålitligheten som är väsentlig, det vill säga att forskare på ett trovärdigt sätt har samlat 

in och tolkat data (Patel och Davidson, 2003). Vi har utgått från den kvalitativa ansatsen och 

vi är därför medvetna om att vår studie inte kommer att kunna reproduceras av någon annan 

forskare. Eftersom vi har arbetat utifrån lågt standardiserade frågor, ställt olika följdfrågor 

samt att informanternas utsagor kan ändras över tid beroende av att informanterna kan ha till-

ägnat sig nya kunskaper och idéer. En fördel med att anpassa frågorna utifrån intervjusituatio-

nen samt att ställa följdfrågor är att vi har fått djupare svar från informanten (Carlström & 

Hagman, 1992). En nackdel med kvalitativa intervjuer är att informanten kan ge svar som inte 

är sanningsenliga vilket påverkar studies trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår stu-
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die har vi undersökt pedagogers beskrivningar av deras arbetssätt och inte deras faktiska in-

kluderingsarbete. Det medför att vår studie inte kan fastslå hur pedagoger i praktiken agerar 

utan vi kan enbart synliggöra hur pedagoger beskriver att de arbetar inkluderande. För att öka 

vår trovärdighet i vår studie hade vi kunnat observera pedagogernas faktiska arbete med in-

kludering.  

 

De informanter som har deltagit i vår studie har valts ut via ett icke slumpmässigt urval. Om 

vi däremot hade valt att använda oss av ett slumpmässigt urval med fler informanter hade in-

formanterna kunnat representera en miniatyr av populationen i det svenska samhället vilket 

hade kunnat bidra till att vi i viss mån hade kunnat generalisera studiens resultat (Patel & Da-

vidson, 2003). Vi valde ett icke slumpmässigt urval på grund av att studien omfattas av en 

tidsbegränsning. Vi är medvetna om att studiens resultat inte kan generaliseras men istället för 

att kunna generalisera resultatet menar vi att vår studie är överförbar. Den kunskap som pro-

duceras i vår studie kan överföras och relateras till andra situationer i skolverksamheten 

(Denscombe, 2004). Vi menar att vår studie bidrar med praktisk kunskap kring hur pedagoger 

arbetar med inkludering.  
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Slutsatser 

 

Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar elever som undervisas efter särskolans 

kursplan i grundskolan? 

Det har framkommit att det finns tydliga skillnader i pedagogernas beskrivningar av hur de 

arbetar för att inkludera elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan. Det 

finns dels pedagoger som individanpassar all ordinarie undervisningen vilket bidrar till att 

eleven kan vara delaktig i all ordinarie undervisningen. Sedan finns det pedagoger som inte 

individanpassar undervisningen vilket bidrar till att eleven enbart i viss mån kan delta i prak-

tiska arbetsmoment i den ordinarie undervisningen. Pedagogernas beskrivningar av deras in-

kluderingsarbete visar på att det ges olika förutsättningar för att eleven både skall vara socialt 

och uppgiftsrelaterad inkluderad i den ordinarie undervisningen. Det framkom också att peda-

goger gav olika former av stöd för att inkludera eleven i skolverksamheten. Stödet bidrog an-

tingen till att eleven i viss mån självständigt kunde delta utifrån sina förutsättningar och behov 

i skolverksamhetens olika aktiviteter eller så bidrog stödet till att eleven var beroende av att 

pedagogens aktiva stöd för att kunna delta i aktiviteter. När undervisningen uppmuntrade till 

samlärande mellan samtliga elever kunde eleven delta i den ordinarie undervisningen. Dock 

framkom det att det var få pedagoger som främjade samlärande i den ordinarie undervisning-

en vilket bidrog till att eleven inte i lika stor utsträckning kunde delta i den ordinarie under-

visningen.  

 

Vilka faktorer i skolverksamheten anser pedagogerna påverkar inkluderingsarbetet? 

Resultatet visar att pedagogernas planering påverkar i vilken utsträckning den ordinarie un-

dervisningen utgår från elevens förutsättningar och behov. Om klasslärare och stödpedagoger 

planerar undervisningen tillsammans skapas förutsättningar för eleven att delta i större ut-

sträckning i den ordinarie undervisningen. Om inte klasslärare och stödpedagog planerar till-

sammans kan eleven inte i lika stor utsträckning delta. Stöd i form av stödpedagoger och 

hjälpmedel är väsentliga faktorer för att eleven skall kunna vara inkluderad i skolverksamhe-

ten. En del pedagoger framhöll att stödpedagogen var nödvändig eftersom undervisningen 

inte såg till elevens förutsättningar och behov. I resultatet har det även framkommit att peda-

gogers kompetens påverkar i vilken utsträckning som eleven kan delta i den ordinarie under-

visningen utifrån sina förutsättningar och behov. Osäkerhet i hur pedagoger skall utforma 

undervisningen för att tillgodose elevens förutsättningar och behov bidrar till att eleven främst 

undervisas enskilt. Vidare visar resultatet att pedagogers förhållningssätt till inkludering på-
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verkar i vilken utsträckning som eleven ges möjligheter att delta i den ordinarie undervisning-

en. Det fanns både pedagoger som utgick från det relationella perspektivet och pedagoger som 

utgick från det kategoriska perspektivet. Beroende på vilket perspektiv pedagogen intar på-

verkar det i vilken mån som eleven kan vara delaktig i den ordinarie undervisningen tillsam-

mans med övriga elever. 
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Implikationer  

Didaktiska implikationer 

Denna studie har bidragit med praktiska kunskaper kring hur skolverksamheten kan skapa 

förutsättningar för en inkluderande verksamhet. Det framgår att det finns skillnader på hur 

pedagoger inkluderar elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundskolan. Samt-

liga pedagoger utgår från att de inkluderar men det visar sig att inte alla följer läroplanens 

intentioner vad gäller att individanpassa skolverksamheten. Tack vare pedagogernas medver-

kan synliggörs problematiken kring hur läroplanens intentioner omsätts i skolverksamhetens 

praktik. Det framgår att det finns olika tolkningar kring vad inkludering innebär och det bidrar 

till att det antingen är eleven eller skolorganisationen som får anpassa sig för att eleven skall 

kunna delta i den ordinarie undervisningen. Rektorn är den som är ytterst ansvarig för att lä-

roplanen följs och därför är det väsentligt att skolorganisationen erbjuder pedagoger kompe-

tensutveckling samt ger ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för att inkludering skall 

kunna uppnås. Elever som läser efter särskolans kursplaner har rättigheter att undervisas i 

grundskolan. Därför behöver samtliga pedagoger kunna arbeta inkluderande, det är inte möj-

ligt eller etiskt försvarbart att välja bort elever. Nedan ges förslag på hur skolverksamheten 

kan organiseras för att skapa möjligheter till att samtliga elevers förutsättningar och behov 

tillgodoses.  

 

 Att skolorganisationen utvecklar ett accepterande förhållningssätt där elevers olikheter 

ses som en tillgång i undervisningen.  

 Att samtlig personal inom skolorganisationen aktivt utvecklar och tillägnar sig kompe-

tens för att kunna möta och tillgodose elevers förutsättningar och behov. 

 Att klasslärare och stödpedagoger upprättar och arbetar utifrån en gemensam plane-

ring av undervisningen. Det skapar förutsättningar för att pedagoger kan arbeta förbe-

redande. Eleven ges därmed förutsättningar att tillägna sig förförståelse och kunskap 

inför ett arbetsmoment och kan delta aktivt i den ordinarie undervisningen.  

 

  

Forskningsimplikationer  

Studien har synliggjort hur pedagoger beskriver inkluderingsarbete med elever som undervi-

sas efter särskolans kursplaner i grundskolan. Vi har i studien enbart undersökt pedagogernas 
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redogörelse kring hur de arbetar med inkluderingsarbetet. För att skapa en helhetsbild kring 

inkluderingsarbete menar vi att pedagogers praktiska arbete bör belysas i vidare forskning. 

Genom observationer skulle pedagogers inkluderingsarbete kunna synliggöras i praktiken. En 

sann inkludering innebär dock att eleven själv upplever delaktighet, tillhörighet och inflytande 

i skolverksamheten och därför kan vidare forskning vara att intervjua elever om deras egna 

upplevelser av inkludering.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Förfrågan till pedagogerna 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Cecilia Olsson och Linda Wrangmo, som läser till lärare i de tidigare 

åldrarna med inriktningen barn, matematik och naturorienterade ämnen på Högskolan i Halm-

stad. Under hösten skall vi skriva vårt examensarbete inom ämnet specialpedagogik och i vår 

undersökning kommer vi att studera hur pedagoger inkluderar elever från särskolan.  

 

Vi vill komma i kontakt med pedagoger i de tidigare åldrarna (F-5) som vill delta i vår studie 

som arbetar med att inkludera elever som undervisas efter särskolans kursplaner i grundsko-

lan. Vi söker därför åtta pedagoger som undervisar i de tidigare åldrarna och som vill bli in-

tervjuade vid ett tillfälle. Vi beräknar att intervjun tar ungefär 45 min – 60 min. Intervjuerna 

kommer att äga rum i november och all information som delges under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Vid frågor samt intresse för att deltaga i vår studie når ni oss på följande e-postadresser och 

telefonnummer:  

Cecilia Olsson, cecols06@student.hh.se, 070- xxxxx 

Linda Wrangmo, lisven06@student.hh.se, 070-xxxxx 

 

Vill ni komma i kontakt med våra handledare på Högskolan i Halmstad når ni dem på följan-

de e-postadresser och telefonnummer:  

Lars Kristén, Lars.Kristen@hh.se, 035- 167215 

Åke Nilsén, Ake.Nilsen@hh.se, 035-167466 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Olsson och Linda Wrangmo 
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Bilaga 2 – Frågeformulär till intervjutillfället 

 

Intervjufrågor 

 

Information om pedagogen 

 

- Beskriv kortfattat dig själv utifrån det frågeformulär som du har besvarat 

 

Information om eleven:  

 

- Beskriv kortfattat den elev som är inkluderad i klassen.  

 

Tillhörighet 

 

1. Hur är sammanhållningen i klassen? 

 

2. Hur upplever du att det sociala samspelet är mellan den specifika eleven och andra 

elever i klassen och på skolan?  

 

3. Upplever du att det finns situationer där eleven inte är socialt inkluderad?  

 

4. Hur arbetar du för att skapa situationer där eleven känner sig socialt inkluderad?  

 

5. Hur stor del av undervisningen bedrivs inne i klassen?  

 

Delaktighet 

 

6. Är det några undervisningssituationer där eleven har mindre samt större möjlighet ut-

ifrån elevens förutsättningar att delta i? 

 

7. Hur arbetar du för att skapa möjligheter till deltagande i undervisningens olika delar?  

 

Inflytande  

 

8. Hur arbetar du för att ge eleven möjlighet till att påverka sin skolgång?  

 

Samlärande 

 

9. Hur speglas elevers olikheter i din undervisning?  

 

10. Hur arbetar du för att eleven som undervisas efter särskolans kursplaner skall få möj-

lighet att lära av övriga elever och att de skall lära sig av eleven? 

 

Resurser 

 

11. Vilka olika resurser menar du behövs för att inkludera elever som läser efter särsko-

lans kursplaner i den ordinarie undervisningen?  
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12. På vilket sätt kan din lärarkompetens användas för att arbeta inkluderande med elever 

som läser efter särskolans kursplaner?  

 

13. Finns det någon kompetens som du anser att du saknar när det gäller att arbeta inklu-

derande med elever som läser efter särskolans kursplaner?  

 

14. Hur är lokalerna anpassade efter elevens förutsättningar och behov?  

 

Planering 

 

15. När du planerar din undervisning är det något specifikt du tänker på när du skall in-

kludera eleven?  

 

16. Vilka arbetssätt används i undervisningen av eleven?  

 

17. Har det funnits situationer där du har upplevt att det har varit komplicerat att inkludera 

elever som läser efter särskolans kursplaner i undervisningen?  

 

Slutet av intervjun  

 

18. Beskriv en situation där du tycker att inkludering av eleven från särskolan fungerar op-

timalt  

 

19. Sammanfatta de väsentligaste delar som du menar krävs för att du skall kunna inklude-

ra elever som läser efter särskolans kursplaner i din undervisning. 

 

20. Har du något mer att tillägga som du tycker är väsentligt i sammanhanget?  
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Bilaga 3 – Frågor inför intervjutillfället 

 

Hej 

Inför intervjutillfället vill vi att du skriftligt besvarar följande frågor: 

 

1. Din ålder 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Kön 

____________________________________________________________________ 

 

3. Beskriv vilken pedagogisk utbildning du har  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hur länge har du varit verksam pedagog i grundskolan? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur många år har du arbetat med att inkludera elever som är inskrivna i särskolan i din 

undervisning? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. I vilka skolår har du haft elever som är inskrivna i särskolan inkluderade i din undervis-

ning? 

___________________________________________________________________________ 

 

Var god och ta med det här frågeformuläret till intervjutillfället.  

 

Tack på förhand! 

/Cecilia Olsson och Linda Wrangmo 


