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ABSTRAKT 

 

Sverige har idag två obligatoriska grundskoleformer, grundskolan och särskolan. Grundskolan 

är en nioårig skolform. Särskolan är en enskild skolform och Sverige är det enda land som har 

en specifik skolform för personer med utvecklingsstörning (Skolverket, 2009). Lindqvist och 

Borell (1998) menar att resursfördelningen idag skiljer sig i skolan och i klassrummet 

beroende på i vilken kommun eleven går i. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i grundskolan och särskolan beskriver sitt 

arbete och behovet av resurser för att kunna arbeta inkluderat med elever i behov av särskilt 

stöd. Studien grundar sig på intervjuer som gjorts med nio pedagoger i grundskolan och 

särskolan. Frågorna som ställts under intervjuerna har varit öppna och grundläggande kring 

inkludering och resursfördelningen på skolan. 

 

Resultatet i studien visar att det som påverkar en inkluderande skolverksamhet idag är tid, 

kommunikation, engagemang och tillgången till resurser så som enligt utfallet av studien 

framkommit vara en extra person. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd sker främst 

idag under praktiska lektioner som rytmik, slöjd och bild. För att en inkludering ska ske mer 

än idag så krävs det enligt pedagogerna i studien, mer tid för enskild och gemensam 

planering.  

 

Nyckelord: elever, grundskola, inkludering, särskola 

 

 

 



 

FÖRORD 

Under vår specialisering, specialpedagogik, öppnades vårt intresse för barn i behov av särskilt 

stöd och begreppet inkludering. Under kursen specialpedagogik diskuterade vi mycket kring 

hur man som pedagog arbetar för att inkludera alla barn i dagens skola, allt för att nå ”en 

skola för alla”. Specialpedagogik och begreppet inkludering blev därför ett självklart val för 

oss att skriva om i vår examensuppsats. Under vår lärarutbildning har vi under den 

verksamhetsförlagda utbildningen besökt många skolor och där upplevt att det är en stor 

skillnad mellan de olika skolorna kring vad gäller resurser och arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi vill gärna arbeta för en inkluderande skola och förverkliga vår dröm om ”en 

skola för alla”.  Studien har arbetats fram gemensamt mellan oss studenter och vi bär 

tillsammans det gemensamma ansvaret för studien. 

 

Vi vill tacka våra handledare och de pedagoger som ställt upp och medverkat i vår studie.



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
ABSTRAKT 

FÖRORD 

INLEDNING.............................................................................................................................. 1 

Syfte ....................................................................................................................................... 3 

Frågeställning ......................................................................................................................... 3 

Centrala begrepp .................................................................................................................... 3 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER..................................................................................... 4 

Sociokulturella perspektivet ................................................................................................... 4 

Samlärande ............................................................................................................................. 5 

LITTERATURGENOMGÅNG................................................................................................. 7 

Skolformer.............................................................................................................................. 7 

Elever i behov av särskilt stöd................................................................................................ 7 

Styrdokument ......................................................................................................................... 8 

Nationella styrdokument ........................................................................................................ 8 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94)............................................................................................................................... 8 

Internationella styrdokument.................................................................................................. 8 

Salamancadeklarationen..................................................................................................... 9 

Från regelstyrning till målstyrning av skolväsendet .............................................................. 9 

Specialpedagogiskt perspektiv ............................................................................................... 9 

Kategoriska perspektivet .................................................................................................. 10 

Relationella perspektivet .................................................................................................. 10 

Inkludering ........................................................................................................................... 10 

Delaktighet ....................................................................................................................... 11 

”En skola för alla” ................................................................................................................ 12 

Förhållningssätt ................................................................................................................ 13 

Resurser ................................................................................................................................ 13 

METOD.................................................................................................................................... 15 

Metodval................................................................................................................................... 15 

Informanter........................................................................................................................... 15 

Intervjuguide ........................................................................................................................ 16 

Tillvägagångssätt.................................................................................................................. 16 



 

Analysmetod......................................................................................................................... 17 

Etiskt förhållningssätt........................................................................................................... 17 

Metoddiskussion................................................................................................................... 18 

RESULTAT ............................................................................................................................. 21 

Informanterna ....................................................................................................................... 21 

Inkludering ........................................................................................................................... 22 

Delaktighet ....................................................................................................................... 22 

Inkluderande situationer ................................................................................................... 23 

”En skola för alla” ............................................................................................................ 23 

Resurser ................................................................................................................................ 24 

Personal och tid ................................................................................................................ 24 

Elever och kunskap .......................................................................................................... 25 

Lokaler ............................................................................................................................. 25 

Förhållningssätt .................................................................................................................... 26 

Bemötande........................................................................................................................ 26 

Skolans utvecklingsplan................................................................................................... 26 

Arbetssätt.......................................................................................................................... 27 

SAMMANFATTNING AV RESULTATET........................................................................... 28 

DISKUSSION OCH ANALYS ............................................................................................... 29 

SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER ............................................................................... 35 

REFERENSER......................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 40 

 

 



 

 1 

INLEDNING 

Enligt Skolverket (1998) ökar ständigt elevantalet och klasstorlekarna i dagens skola, vilket 

innebär svårigheter för elever och lärare. Detta för med sig att behoven av avskiljning från 

den ordinarie undervisningen av elever successivt ökar. Enligt Tideman, Rosenqvist, 

Lansheim, Ranagården & Jacobsson (2005) har särskolans elevantal ökat med 106 % på 12 år. 

Detta är en ökning som skett under väldigt kort tid. Tideman, m.fl. (2005) anser att ”en skola 

för alla” är ett begrepp som också tas i perspektiv med att elever med olika förutsättningar och 

olika behov bör undervisas tillsammans. Svenska Unescorådet (2006) anser att ”en skola för 

alla” är en skola där eleverna känner sig delaktiga och där ingen är en förlorare. ”En skola för 

alla” är under ständig utveckling och här ingår inkluderingen till stor del. Eleverna är det 

viktigaste skolan har och det är tillsammans med eleverna utvecklingen måste ske (ibid). 

Utbildningsdepartementet (2003) menar att varje elev skall i en inkluderande skola känna 

delaktighet och tillhörighet i skolverksamheten. Vilket innebär att alla barn skall bli bemötta 

utefter sin egen kunskapsnivå. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskolklassen 

och fritidshemmet visar sig detta uppdrag (Utbildningsdepartementet, 1994). Exempel är: 
  

       Undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.  

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (s. 4). 

        

Göransson, Stéensson, Roll- Pettersson, Stenhammar & Thorssons (2000) beskriver att ett 

inkluderande arbetssätt innebär att alla barn ska få känna sig unika och med i gemenskapen. 

Ett inkluderande arbetssätt är inte något som är lätt att arbeta efter utan kräver en lång 

arbetsprocess, där en mängd faktorer som resurser och förhållningssätt påverkar hur 

utvecklingen sker på enskilda skolor (ibid). Enligt Molin (2004) så talas det i skolan om en 

s.k. inkluderad undervisning. Inkluderingen mellan grundskolan och särskolan fungerar väl på 

vissa skolor, medan det på andra faller helt bort. Persson (2007) menar att det finns två skilda 

perspektiv som pedagoger kan förhålla sig till i sin undervisning. Dessa perspektiv påverkar 

deras arbetssätt när det gäller inkludering, det kategoriska och det relationella perspektivet. 

De två perspektiven beskrivs genom att det kategoriska perspektivet ser svårigheterna bundet 

till eleven och det relationella perspektivet innebär att det är omgivningen som skapar 

problem för eleven. Isaksson (2009) menar att studera spänningsförhållandet mellan 

normalitet och avvikelser är relevant. Det gäller inte bara för barnomsorgen utan också inom 
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andra verksamheter där bedömningar och gränsdragningsprocesser har en stor och central 

betydelse av fördelningen av stödåtgärder och resurser för olika människor i behov av särskilt 

stöd. Studien kommer att inriktas på pedagogers arbete och resursernas betydelse för att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd. Resurs är ett brett begrepp som innefattar mycket, 

såsom pengar, tid, personal (mänskliga), gruppkonstellationer (sociala), hjälpmedel och 

arbetsmaterial. I studien inriktas resurserna mot pengar, personal och tid.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur pedagoger i grundskolan och särskolan beskriver sitt 

arbete och behovet av resurser för att kunna arbeta inkluderat med elever i behov av särskilt 

stöd. 

Frågeställning   
• Hur arbetar pedagogerna inkluderat med elever i behov av särskilt stöd? 

• Vilka resurser beskriver pedagogerna påverkar en inkluderande verksamhet för elever 

i behov av särskilt stöd? 

Centrala begrepp 

Här beskrivs kort några utav de begrepp som kommer att behandlas i studien. 

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Isaksson (2009) anser att vanligtvis relateras behovet av särskilt stöd till elever som riskerar 

att inte uppnå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. 

 

Inkludering 

Molin (2004) beskriver begreppet inkludering som en rättighet som alla har genom att vara 

delaktiga i kultursammanhang och inom utbildning. 

 

”En skola för alla” 

Persson (2007) beskriver begreppet ”en skola för alla” som en målsättning för skolan och dess 

personal att skapa förutsättningar för att alla barn ska få en meningsfull skolgång i 

grundskolan. 

 

Läroplan 

En förordning med nationella mål och riktlinjer för förskolan, förskoleklassen, den 

obligatoriska skolans och de frivilliga skolformernas verksamhet (Persson, 2007). 

 
Resurs 

Tillgång, hjälpmedel; möjlighet, utväg (Malmström, Györki & Sjögren, 1996). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som studien kommer utgå ifrån. 

Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att arbeta gemensamt och ta del av 

varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Det sociokulturella perspektivet har växt 

fram ur Vygotskijs tankar och funderingar. Strandberg (2007) menar att Vygotskijs perspektiv 

på utveckling och utvecklingszoner är grunden i det sociokulturella perspektivet. Barnets 

utveckling begränsas inte av dess inre mentala förutsättningar. Det handlar inte om individ, 

mognad och förutbestämda stadier utan det handlar om interaktioner, aktiviteter och 

utvecklingszoner. Barnet utvecklar kompetens i relation till det utmaningar som finns i den 

värld de lever i. Vidare menar Strandberg (2007) att samspel med andra alltid är viktigt för 

lärande. Det är nödvändigt för människan är att höra ihop med andra människor. Det är i en 

gemenskap som utveckling sker. Säljö (2008) menar också att vårt lärande varken är styrt av 

instinkter eller begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga och fysiska kontakt med 

världen. Vi kan fråga andra, vi lånar och utbyter information samt kunskaper i samspel med 

våra medmänniskor. Vidare förklarar Säljö (2008) att i ett sociokulturellt perspektiv är 

mänskligt lärande och utveckling centrala och blir därför en kommunikativ process. Det är 

genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Nilsson 

(1996) menar att interaktion och kommunikation mellan människor är viktigt, då det är i de 

situationerna som vi har möjlighet att påverka och påverkas, men också att ta del av andras 

synvinklar vilket utvecklar den egna förståelsen. 

 

Utvecklingszonerna beskriver Strandberg (2007) med följande nyckelord; gemensam 

aktivitet, ömsesidiga -meningsfulla interaktioner och inre processer. Säljö (2008) anser att alla 

människor ständigt utvecklar nya kunskaper utifrån sina tidigare erfarenheter där människor i 

samspel med andra har möjlighet att ta till sig nya kunskaper. Strandberg (2007) menar att 

lärandet är en interaktiv process som betonar ett samarbete mellan barnet och den vuxne. 

Vygotskij anser att läraren både är utmanare och deltagare. När eleven befinner sig i 

utvecklingszonen är denna mer mottaglig för stöd från en mer kompetent person. Om eleven 

befinner sig i utvecklingszonen kan den i samspel med den kunniga personen lösa uppgifter 

som den ensam hade haft svårt att klara av (ibid). 
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Det sociala skapar en interaktion mellan människor och kunskaper utbyts och utvecklas 

(Strandberg, 2007). Vidare menar Strandberg (2007) att det är viktigt att inte bara titta in i den 

enskilde individens huvud utan studerar de aktiviteter som sker mellan huvuden. Det vill säga 

vad människor faktiskt gör tillsammans 

Samlärande 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver Piaget i sin studie, han 

menade att barn lär av varandra då de talar till varandra på ett sätt så att alla förstår. Detta 

utbyte kommer att ske på barnens egen nivå och genom deras sätt att lära ut och berätta vad 

de kan. Detta synsätt ökar för en differentiering i skolan där man ska ta till vara på elevernas 

olikheter istället för att alltid söka efter likheter. Wennergren (2008) anser att olikhet är en 

slags kreativitet, en slags kreativitet som ska tas till vara på. Olikheter ska komma till uttryck i 

skolan och lärandemiljön som en slags förlängning för en väg till delaktighet i samhället. 

Persson (2007) anser att kreativiteten och delaktigheten kopplas samman till ett sammanhang 

där eleverna kan utvecklas, lära av och med varandra. Sammanfattningsvis leder det till att 

skolan arbetar med en undervisning som är differentierad. Den differentierade undervisningen 

ska ta till vara på elevers olikheter och tillmötesgå elevers olika förutsättningar till lärande 

(ibid). 

 

Wennergren (2008) anser att samlärande sker när man lär tillsammans med andra. Men ett 

samlärande är en svårighet i dagens skola där vi ska se till alla individer och där alla individer 

ska utveckla sitt eget lärande. Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) är också tydlig 

med att eleverna ska lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra, där kan man 

läsa att skolan ska sträva mot att varje elev; 
 

Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (s. 9). 

 

Williams m.fl. (2000) anser att socialt samspel är ett ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser 

och erfarenheter. Ytterhus (2002) framhåller att en social inklusion i skolan ger tillhörighet 

och deltagande i det sociala livet. Williams m.fl. (2000) anser att barn ska kunna utveckla sin 

förmåga att samarbeta och ha ett samarbete. Utifrån vår läroplan så måste vi ge barnen 

möjlighet att samarbeta i förskola och skolan. Tankarna kring samarbete måste utvecklas och 

hela tiden fortlöpa under den verksamma tiden som arbetande pedagog. Mineur (2007) menar, 



 

 6 

utifrån sin forskningsstudie av elever inskrivna i särskolan, att de ämnen då elever från 

särskolan undervisades gemensamt med elever från grundskolan var slöjd och idrott.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel kommer tidigare forskning samt teorier kring inkludering och resurser att 

presenteras. 

Skolformer 

Sverige har idag två skolformer, grundskola och särskola. 

 

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Den består av nio läsår, och varje läsår 

består av en höst- och en vårtermin (Skolverket, 2009). Grundskolan är målstyrd utefter 

läroplanen, Lpo 94, med mål att sträva mot som ligger till grund för planering av elevers 

skolgång. I och med att skolan är målstyrd måste verksamheten utvecklas så att den svarar 

mot uppställda mål (Lpo 94). År 2011 förväntas en ny läroplan att träda i kraft. 

 

Särskolan är en enskild skolform och Sverige är det enda landet som har en specifik skolform 

för personer med en utvecklingsstörning. I särskolan går idag elever som inte klarar 

kunskapsmålen på grund av en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd. 

Om inte båda dessa tillstånd uppfylls ska eleven gå i grundskolan och har rätt till det stöd som 

han eller hon behöver (Skolverket, 2008a). Vårdnadshavarna har alltid i slutänden det 

avgörande och beslutsfattande ordet vad gäller placering angående om deras barn ska skrivas 

in i särskolan (Skolverket, 2008b). Särskolan är indelad i två spår, grundsärskolan år 1-9 samt 

träningsskolan år 1-9. Både grundsärskolan och träningsskolan har ett valfritt tionde år. I 

särskolan kan det också ske individuell integrerad undervisning i grundskolan eller enbart 

undervisning i särskoleklass (Skolverket, 2008a). 

Elever i behov av särskilt stöd 

Isaksson (2009) menar att elever i behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp och att 

vanligtvis relateras behovet av särskilt stöd till elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. Enligt Skolverket (2008) är alla skolformer skyldiga att 

upprätta åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram blir då ett annat sätt att definiera gruppen av elever 

i behov av stöd (ibid). Mineur (2007) anser att vad som är normalt eller avvikande är 

emellertid oftast socialt och subjektivt konstruerat. Den avvikande utses oftast som sådan av 

de som själva anser sig vara normala. I alla tider har människor haft ett behov av att jämföra 
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sig själva och andra efter rådande normer och värderingar. Därefter genomförs någon form av 

klassificering, vilket i förlängningen leder till utslagning (ibid). 

Styrdokument 

Här belyses några utav de nationella samt internationella styrdokument som har betydelse för 

barn och ungdomar med en funktionsnedsättning eller barn i behov av särskilt stöd och deras 

utbildning.  

Nationella styrdokument 

De nationella styrdokumenten består av timplaner, olika förordningar, läroplaner, kursplaner 

som anger mål för verksamheten i skolan.  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förutom grundskolan, med 

förskolan och fritidhemmen, också särskolan och specialskolan. Här kan man läsa om 

grundläggande demokratiska värden och om vikten att vi främjar varje människas egenvärde 

(Persson 2007).  

 

I vår läroplan under riktlinjer står det skrivet att alla som arbetar i skolan skall: 

- uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

- samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

Läraren skall 

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

- stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Lpo-94, s.12). 

Internationella styrdokument 

Deklarationer och rekommendationer är inte rättsligt bindande och det finns inget tvång att 

följa en deklaration. En deklaration kan fattas vid ett möte eller en konferens och den 

sammanfattar det som deltagarna i mötet har, sammanfattningsvis kan man säga att en 

deklaration har en mer politisk än rättslig betydelse (Brodin & Lindstrand, 2004).  
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Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen kom till 1994 i Salamanca, Spanien efter en konferens kring 

utbildning och undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Målsättningen med 

deklarationen är att undervisa alla och tillhandahålla undervisning av barn, ungdomar och 

vuxna med särskilda undervisningsbehov inom den vanliga undervisningsramen. Detta 

innebär att för att skolan skall kunna bli inklusive krävs att den kan ta emot alla barn och 

effektivt svara upp mot deras skillnader i förutsättningar och slag (Svenska Unescorådet, 

2006).  

 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står det under punkt 72: 

 
Resurser måste även avsättas till stödåtgärder för utbildning av ordinarie 

Lärare, tillhandahållande av resurscentra och av special- och resurslärare. 

Erforderliga tekniska hjälpmedel måste likaledes ställas till förfogande, för att 

det integrerade skolsystemet skall kunna fungera bra. En metodik som bygger på 

integreringsprincipen bör därför vara kopplad till en utbyggnad av stöd tjänsterna 

på centrala och mellanliggande nivåer  (s. 35). 

 

Från regelstyrning till målstyrning av skolväsendet 

Lindqvist och Borell (1998) hävdar att på 1980- talet påbörjades en politisk process i Sverige 

som innebar att uppgifter och ansvar som tidigare låg på central nivå flyttades över på 

kommunal nivå. Grundtanken med detta var att omfördela makten över frågor som 

exempelvis rörde planering och utförande av verksamheter från en central nivå till en lokal 

politisk. När den nya läroplanen infördes 1980 (Lgr 80) lades en grund för en övergång från 

regelstyrning till målstyrning av det svenska skolväsendet. Detta innebar ett ökat ansvar för 

kommun och skolor vad gällde behovsstyrning och disponering över resurser. Fokuseringen 

ökade härmed mer på skolans resultat och det har blivit allt vanligare (ibid). Orlenius (2001) 

menar vidare att det målstyrda skolsystemet innebär att staten anger principer och mål för 

skolans verksamhet och undervisning, medan innehåll och vägar till målen avgörs på lokal 

nivå. 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Här beskrivs två olika perspektiv på syn och arbetssätt, det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet. 
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Kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet innebär att elever i behov av särskilt stöd är bärare av sina 

svårigheter och det är dem som ska anpassas till omgivningen. Emanuelsson (2004) menar att 

det kategoriska perspektivet har varit det styrande perspektivet som har präglat 

specialpedagogernas arbetssätt med elever i behov av stöd. Detta har inneburit att elever har 

fått lämna klassrummet för att sitta enskilt tillsammans med specialpedagogen. 

Undervisningen har inte anpassats efter elevernas behov utan eleven med svårigheter har fått 

anpassa sig till omgivningen (ibid). Göransson, m.fl. (2000) menar att det finns en lång 

tradition inom skolan som förespråkar att undervisning sker bäst i kunskap och 

förståndsmässigt så homogena grupper som möjligt. 

Relationella perspektivet 

Persson (2007) menar att det relationella perspektivet innebär att undervisningen ska anpassas 

till elevers olika förutsättningar och svårigheter som uppstår då elever möter olika miljöer. 

Emanuelsson (2004) benämner elever som har svårigheter. Svårigheterna uppstår i möten med 

värderingar, förväntningar och normer från omgivningen och skolverksamheten. I relationella 

perspektivet utgår man i från att det är skolan som brister i sitt bemötande av elever i behov 

av stöd. Till skillnad mot det kategoriska perspektivet så sker undervisningen genom att 

gruppkonstellationer och arbetssätt anpassas så att varje elevs behov tillgodoses (ibid). 

Göransson, m.fl. (2000) menar att detta innebär att det är elevernas frågor som styr 

undervisningen och att lärarens roll snarare än att ”ge” kunskap, blir att stödja, eleverna i 

deras frågeställande och sökande efter svar. 

Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som innebär att det ställs krav på skolan, utbildningsväsendet och 

samhället att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna 

harmoni, gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan (Persson, 2007). Enligt Molin 

(2004) är en skola, en skola som innefattar alla. Inkludering kan inte bara skapas över en dag 

utan kräver arbete och omorganiseringar i skolan. SOU (2004) anser att inkluderingen ställer 

krav på genomtänkta strategier för resurser, resursfördelning och undervisning. För att skapa 

inkludering krävs också ändringar i både grundskolan och särskolan för att i framtiden nå upp till 

målet att den obligatoriska skolan ska ta ansvar för alla barn och till största möjliga utsträckning 

undervisa alla tillsammans. 
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Mineur (2007) har som syfte i sin avhandling att nå en ökad förståelse och kunskap kring hur 

elever tillhörande särskolan, som helt eller delvis är placerade i grundskolan, upplever sin 

vardag i skolan. Särskoletillhörighet och självbilden samt upplevelser av relationer till andra 

på skolan och fritiden har fått särskild uppmärksamhet. För att få en så fullständig bild har 

Mineur (2007) belyst frågorna ur elevernas perspektiv. Författaren tar upp att elever från 

särskolan som fysiskt blir placerade i grundskolan är ett nödvändigt första steg mot en 

inkluderande skola men det innebär inte att de automatiskt är med i den sociala gemenskapen. 

Det kan i stället bli tvärtom och handikappet blir mer synligt och avskildheten ökar. Bara för 

att en elev placeras, integreras, från särskolan i grundskolan så innebär det inte automatiskt att 

de känner sig inkluderade och delaktiga i klassens sociala gemenskap. 

Delaktighet 

Molin (2004) anser att delaktighet är ett begrepp med många beskrivningar, några 

beskrivningar kan exempelvis vara att man som elev deltar i olika sammanhang eller vara 

delaktig i beslut som fattas. Eleven kan också känna en tillhörighet och ha en identitet om den 

är delaktig. Som enskild person kan du vara delaktig i mycket och finnas med i arbetet men 

det är en annan sak att känna sig delaktig. Delaktighet är ett viktigt begrepp som måste 

diskuteras redan från tidigt ålder hur det uppfattas och vad det innebär med att vara delaktig 

(ibid). Molin (2004) anser också att inkludering är en rättighet där alla barn ska kunna vara 

delaktiga i kultursammanhang och inom utbildning. Blom (2003) framhåller aktiviteter där 

särskolan tidigare var delaktiga i alla arrangemang på skolan såsom skolavslutningar vid 

sommar- och jullov, men där det nu inte sker då samarbetet försvunnit då grundskolan och 

särskolan inte längre befinner sig i samma byggnad. Delaktighet kan här ses som en 

tillgänglighetsfråga då särskolan inte är med längre då de fått flytta till en byggnad som ligger 

avsides från grundskolan. I skolan skapar man själva problemen kring en inkludering och 

känsla av delaktighet när man försvårar situationen genom att segregera elever som är 

inskrivna i särskolan (ibid).  

 

Blom (2001) anser att samarbetet mellan lärare på skolan ses som en viktig del i att skapa en 

inkluderande verksamhet. Vidare uppfattade författaren att särskolan samarbetade inom sin 

skolform och grundskolan inom sin. Ibland kände lärarna att de samarbetade, men överlag 

höll man sig till sin egen klass. I övrigt kände lärarna inom särskolan att de inte hade någon 

social delaktighet med lärarna inom grundskolan. Den sociala delaktigheten är viktig då det 

öppnar upp för möjligheter och känslan över att vilja samarbeta (ibid).  
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”En skola för alla” 

Detta begrepp lanserades i samband med att 1980 års läroplan då grundskolan infördes. 

Begreppet ”en skola för alla” har som målsättning för skolan och dess personal att skapa 

förutsättningar för att alla barn ska få en meningsfull skolgång i grundskolan (Persson, 2007). 

”En skola för alla” kan också beskrivas utifrån Göransson, m.fl. (2000) som anser att 

begreppet innehåller många faktorer, bland annat att delta och påverka verksamheten, samt en 

känsla för tillhörighet. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) arbetar för ”en 

skola för alla” där man respekterar elevers olikheter samt individuella behov, där alla känner 

sig delaktiga och ingen är en förlorare. Salamancadeklarationen är ett utav de styrdokument 

som har en betydelse för hur samverkan och arbetet med en skola för alla utvecklas. Detta då 

dessa typer av styrdokument är kända och kan omvandlas till praktisk handling i den egna 

verksamheten. Salamancadeklarationen är en deklaration som ska följas då Sverige skrivit 

under och godkänt dess innebörd (ibid).  

 

Göransson, m.fl. (2000) har genomfört ett utvecklingsprojekt som heter “En skola för alla - 

om samverkan mellan särskola och grundskola”. Denna genomfördes i samarbete med 

riksförbundet FUB. Syftet med projektet var att utveckla former och metoder för anpassning 

av sär- och grundskolans utbildningssystem som leder till skolmiljöer där alla barn och 

ungdomar, oavsett förutsättningar, har lika möjligheter att delta i det som händer i skolan. I 

undersökningen på fyra skolor betonades det av många informanter att det är viktigt att 

särskolan och grundskolan ingår i gemensamma arbetslag/arbetsenheter samtidigt som detta 

inte är helt lätt att genomföra. De menade att tid och möten var den gemensamma faktorn som 

gjorde det hela till en svårighet. Om arbetslagen inte samarbetar, med arbetslag menar de 

grundskola och särskola, så kan det lätt skapas en ”vi” och ”dem” känsla. De påpekade även 

lokalernas betydelse för att skapa ”en skola för alla”. Särskoleklassernas placering på skolan 

liksom i förhållande till det arbetslag de tillhör är också något som kan ha betydelse för 

förutsättningarna för att samverka. Lärare i grundskolan menar att skolans uppbyggnad ofta 

försvårar till samarbete och rent av förhindrar det då det inte kan ske spontana möten. 

Lektionslokalerna ses också ofta som ett hinder för samverkan. Ett annat hinder som 

pedagogerna i undersökningen ser är att det ofta förekommer för stora grupper och att små 

grupper skulle göra det mer överskådligt, och som pedagog hade man orkat agera på ett 

annorlunda sätt. Vidare framhåller forskarna i sin studie att pedagogerna inom skolan anser att 

idén om ”en skola för alla” är bra och eftersträvansvärt. Dock visar erfarenheter inte bara från 
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Sverige utan även andra länder att när det väl ska omsättas i praktiken, är det många som 

tycker att idén är mycket bra, fast det är väldigt komplicerat och svårt att uppnå (ibid). 

Förhållningssätt 

Bemötandet av eleverna som kräver mer stöd verkar idag beroende av vilka resurser som 

finns att tillgå på skolan. Här påverkas idag begreppet ”en skola för alla”, som innebär en 

likvärdig utbildning, som förutsätter ett stöd till de elever som av olika anledningar har svårt 

att nå målen (Skolverket, 1998). 

 

Orlenius (2001) anser att vår människosyn inte ofta är något vi samtalar kring, utan det 

framträder i våra handlingar. Vår människosyn påverkar vårt dagliga liv, hur vi handlar och 

prioriterar i vardagliga situationer. Skolans värdegrund utformas med utgångspunkt från de 

politiska styrdokumenten från kunskaper och förhållningssätt hos skolans personal. 

Värdegrunden har sin utgångspunkt i en demokratisk samhällssyn och baseras också på inslag 

från tradition och historia (Skolverket, 1998). 

 

Orlenius (2001) menar att värdegrunden enligt våra läroplaner är byggstenar för all vår 

verksamhet inom förskola och skola. Värden och begrepp betonas tydligt i våra läroplaner, 

exempel på det är tolerans, förståelse och respekt. Läroplanen idag måste skrivas på ett sådant 

sätt att den ger utrymme för tolkning för acceptans i skilda läger.  

Resurser 

SOU (2004) betonar att i dagens skola ska alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning och få 

det stöd som de behöver. Skolans resurser påverkar hur detta stöd organiseras. I många 

kommuner får särskolan särskilda pengar medan särskolans elever i en del andra kommuner, 

inte får sin garanterade undervisningstid. I vissa kommuner arbetar man med att barn med 

utvecklingsstörning har rätt till extra resurser om de valt att gå i grundskolan. Detta innebär 

att resurserna skiljer beroende på i vilken kommun eleven hamnar (ibid). Vernersson (2007) 

framhåller att i första hand ska stödet ges inom klassramarna men särskild undervisning får 

också upprättas.  

 

Brodin och Lindstrand (2004) menar att skolan är under ständig utveckling och skolan har till 

stor del sett annorlunda ut förr. Skolans uppdrag och pedagogernas roller har förändrats på 

många olika områden. Pedagogerna har idag ofta stora klasser och man drar in på resurser i 



 

 14 

klassrummen då man gör besparingar inom skolverksamheten. Samtidigt som 

personaltätheten blir glesare så ökar barngrupperna inom skola och förskola. Detta påverkar 

elever och pedagoger och framförallt barn i behov av särskilt stöd då utredare inom 

socialstyrelsen menar att barn i behov av särskilt stöd är beroende av mer tillsyn och omsorg 

än andra (ibid). En god inlärningsmiljö är det som i första hand behövs för att det ska väckas 

lust och nyfikenhet att lära (Skolverket 1998). 
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METOD 

Metodval 
Johansson och Svedner (2004) anser att en kvalitativ intervju som huvudmetod i 

examensarbetet ger direkt relevans och information för läraryrket, som ger insikter i lärares 

uppfattning om viktiga förhållanden i arbetet. Den vanligaste metoden för att få fram 

information vid examensarbete inom lärarutbildningen är att använda sig av kvalitativ 

undersökningsmetod (ibid). Patel och Davidsson (2003) framhåller att syftet med en kvalitativ 

intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattningar som den intervjuade har 

om olika fenomen. Johansson och Svedner (2004) anser att i den kvalitativa intervjun är 

endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till intervju, 

beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Patel och Davidsson 

(2003) framhåller även att kvalitativa intervjuer så gott som alltid har en låg grad av 

standardisering vilket innebär att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 

intervjupersonen att svara med egna ord. Motsatsen till en kvalitativ undersökning är den 

kvantitativa som innebär en insamling av mätningar vid datainsamlingar och en statistisk 

bearbetnings- och analysmetod. Johansson och Svedner (2004) anser att en kvantitativ  

undersökningsmetod exempelvis en enkätundersökning ger en bred men ytlig information och 

fungerar bäst om forskaren vill undersöka samband mellan fakta som ålder, kön och tidigare 

utbildning, dvs. frågor där det är lätt att formulera fasta svarsalternativ. Däremot är en 

enkätundersökning mindre bra som metod när syftet är att få kunskap om synsätt och 

förhållningssätt, dvs. breda frågeområden där det är svårt att formulera specifika frågor. 

Informanter 

Studien har genomförts på en F-5 skola i Västsverige. På denna skola finns skolformerna 

grundskola och särskola. Skolan består av tre arbetslag där både särskola och grundskola 

ingår. Studien utgår ifrån intervjuer med nio pedagoger i grund- och särskolan. Dessa 

pedagoger har valts ut efter att de har uppfyllt våra krav, som var att de skulle arbete inom 

skolan år F- 5. Två av pedagogerna arbetar som specialpedagoger, varav en är verksam inom 

sär- och grundskolan och den andra enbart är verksam inom grundskolan. Av de andra sex 

pedagoger som intervjuats, är två verksamma i särskolan, tre i grundskolan och en är 

fritidspedagog i grundskolan.  
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Under intervjuerna har alla informanter kunnat fullfölja sina intervjuer vilket inneburit att det 

inte blivit något bortfall.  

Intervjuguide 

Operationalisering av teori kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd ledde fram till 

intervjufrågorna. De fyra första frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) är inledningsfrågor, 

presentation av de intervjuade och övergripande begrepps frågor kring inkludering. Frågorna 

är utformade som öppna frågor utan några fasta svarsalternativ, vilket innebär en låg grad av 

strukturering (Patel & Davidsson, 2003). Frågorna 5-6 är frågor som behandlar resurser i 

skolan och kring arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Frågorna 7-8 

behandlar begreppet gemenskap som följs åt av frågor kring de verksamma pedagogerna på 

skolan, 9-12. Frågorna 13-14 behandlar pedagogernas förhållningssätt och frågorna 15-17 

behandlar inkludering. Sista frågan är en avslutningsfråga där den intervjuade får chansen att 

ta upp något som den anser är relevant och som inte tagits upp under intervjun. Denna 

intervjuguide låg som grund för ordningen på frågeställningen, då de intervjuade svarade 

olika på frågorna medförde detta att frågorna ibland ställdes i olika ordning. Detta innebär en 

låg standardiserad intervju (Patel & Davidsson, 2003).  

Tillvägagångssätt 

Tidigt i forskningsprocessen skickades en förfrågan ut till pedagogerna om att delta i vår 

studie. Efter svar från pedagogerna bestämdes tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. 

 

Innan genomförandet av intervjuerna diskuterades intervjufrågororna gemensamt dels med 

studenter inom lärarutbildningen på högskolan, vid ett seminarium i handledargruppen, men 

även med en verksam pedagog som arbetar med att inkludera elever från särskolan i 

grundskolan. Denna diskussion genomfördes på pedagogens arbetsplats, gemensamt mellan 

oss två studenter och pedagogen. Denna diskussion skedde dagen innan första intervjun 

genomfördes. Efter det att intervjufrågorna diskuterats konstruerades vissa om, medans några 

togs bort och vissa frågor gjordes om för att få dem mer tydliga och lättgenomförliga.  

 

Vid intervjun valde båda studenterna att delta. En student hade en mer observerande roll men 

var ändå delvis aktiv i samtalet, detta för att skapa ett så naturligt samtal som möjligt. 

Informanterna fick välja lokal, samtliga genomfördes inne i skolan lokaler. Vid varje 
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intervjutillfälle användes en intervjuguide med gemensamma frågeområden. Alla frågor 

berördes, inte alltid i samma ordning då varje intervjutillfälle varierande beroende på 

informant och dess svar. Alla intervjuerna spelades in på bandspelare och tog cirka 30 minuter 

att genomföra. Alla intervjuer transkriberades allteftersom de genomfördes. Intervjuerna 

transkriberades i nära anslutning till själva intervjutillfället. Intervjuerna har transkriberats 

ordagrant för att inte förlora detaljer som annars kan ha förbisetts vid första genomlyssning av 

intervjun.  

Analysmetod 

I analysen av det empiriska materialet valdes meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) 

innebär meningskoncentrering att meningar som intervjupersonerna uttryckt koncentreras ner 

och omformuleras till några få ord. Koncentreringen innebär att det blir kortare formuleringar 

och beskrivningar av den empiriska studien. Efter transkribering av det empiriska materialet 

lästes alla intervjuer igenom, detta för att finna nyckelord och liknande beskrivningar mellan 

informanterna. Nyckelord som funnits är delaktighet, inkluderande situationer, ”en skola för 

alla”, personal, tid, elever, kunskap, lokaler, bemötande, skolans utvecklingsplan och 

arbetssätt. Dessa nyckelord har sedan tolkats och delats in i huvudkategorier. 

Huvudkategorierna vi fått fram är inkludering, resurser och förhållningssätt. 

Etiskt förhållningssätt 

Kvale (1997) menar att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag där det personliga 

samspelet i intervjun gör inverkan på den intervjuade. Vidare menar han att det inte går att ge 

några explicita regler eller klara lösningar för de etiska problem som kan uppstå under en 

intervjuundersökning (ibid). Forskningsstudien har utgått ifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). De forskningsetiska principerna innehåller fyra olika krav, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Innan intervjuerna började hade en förfrågan till pedagogerna om medverkan skickats ut via 

e-mail. Informanterna kunde på så vis ta ställning till att delta i studien eller inte.  

Informanterna i studien kunde under intervjuns gång välja att avbryta och de meddelades att 

deras anonymitet skulle skyddas. Detta stödjer informationskravet och samtyckeskravet, 

enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Johansson och Svedner 

(2004) menar att examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar, de ska 

ha fått tillfälle att ge ett samtycke till sin medverkan och kan när som helst få avbryta sitt 
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deltagande utan negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att skolans namn samt 

pedagogernas namn inte nämns i studien då deras namn är fiktiva (ibid). Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet i forskningsstudien enbart kommer att användas i 

forskningsändamål. Det är enbart de berörda studenterna i denna forskningsstudie som 

kommer att bruka den insamlade empirin (Vetenskapsrådet, 2002). 

Metoddiskussion 

Kvale (1997) anser att den kvalitativa undersökningsmetoden syftar att söka efter kvalitativ 

kunskap, den har inte kvantifiering som mål. Vi ansåg att vi inte kunde använda oss av den 

kvantitativa undersökningsmetoden då den endast ger ytliga svar och inte så djupgående som 

den kvalitativa undersökningen som vi sökte efter (Patel & Davidsson, 2003). Vår 

forskningsstudie strävar efter att kunna gå in på djupet och få en djupare kunskap från våra 

informanter. Våra intervjufrågor anser vi som öppna frågor där informanterna ges stort 

utrymme till att svara personligt och djupgående på frågorna. Detta anser vi inte att en 

kvantitativ undersökningsmetod som en enkätundersökning hade kunnat ge oss då de ofta är 

utformade med fasta svarsalternativ. Det som är positivt med en kvalitativ undersökning är att 

den arbetar mer på djupet då kan använda sig av öppna frågor som kan ge ett mer djupgående 

svar. Det som anses negativt med den kvalitativa undersökningsmetoden är att frågorna i 

intervjuguiden är skrivna utifrån tidigare teori och förförståelse av forskarna, detta gör att det 

kan vara svårt att helt vara objektiv (Kvale, 1997).  

 

Reliabilitet innebär noggrannhet vid mätning exempelvis kan det liknas vid en linjals 

betydelse vid mätning, lika betydelsefullt är intervjuer och enkäter som instrument för att 

mäta uppfattningar och beteenden (Johansson och Svedner, 2004). Frågorna i vår 

intervjuguide anser vi är tydliga. Detta har visat sig under intervjutillfällena då informanterna 

inte kände några oklarheter kring frågornas utformning. Frågorna under intervjutillfällena är 

ställda av samma person, vilket ökar reliabiliteten. På grund av forskningsstudiens omfattning 

och tidsbegränsning valde vi ett icke slumpmässigt urval. Vi använde oss av en låg 

standardiserad intervjuguide vilket innebar att följdfrågorna som ställdes, varierade beroende 

på informantens svar, vilket i sitt fall gör att reliabiliteten blir låg i undersökningen (Kvale, 

1997). Vi är medvetna om att den låga standardiserade intervjuguiden påverkar reliabiliteten i 

vår forskningsrapport men vi menar att den låga standardiseringen gör att intervjun ger mer 

djupgående och naturliga svar från informanterna. Johansson och Svedner (2004) menar att 

reliabiliteten aldrig är perfekt utan yttre omständigheter påverkar, exempelvis att olika frågor 
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ställts i olika ordning eller att intervjuerna ägt rum i samma miljö. Intervjuerna i studien 

genomfördes i de lokaler där informanterna arbetar. Alla intervjuerna genomfördes inte i 

precis samma lokal men de genomfördes på den aktuella skolan. Vi är medvetna om att 

skolmiljön kan ha påverkat vissa informanter då de omedvetet kan ha svarat på frågor på ett 

sätt som de kanske inte hade svarat på i en annan miljö.  Vi anser att genom att alla intervjuer 

ägt rum i skolans lokaler har de yttre omständigheterna, som vi kan styra över, varit det 

samma för alla informanter vilket ökar reliabiliteten. 

 

Patel och Davidsson (2003) framhåller att validitet innebär att forskaren undersöker det som 

avser att undersökas, dvs. god validitet i undersökningen. Tidigare teori och diskussion ligger 

som grund för intervjufrågorna som ställdes till informanterna. Inledningsfrågorna i 

intervjuguiden är begreppsfrågor som presenterar övergripande begrepp som intervjun 

kommer att handla om. För att få en mer trovärdig och bättre insikt av det inkluderande 

arbetet och resursernas betydelse i skolan hade vi gärna själva observerat och sett det som 

våra informanter svarade oss genom intervju. Detta hade ökat validiteten i vår undersökning. 

Då vi själva inte observerat informanten, kan vi inte bevisa att informanten gett ett 

sanningsenligt svar under intervjun.  

 

Johansson och Svedner (2004) anser att intervjuaren kan vara ett problem vid intervjun då 

intervjuaren, utan att märka det, uttrycker sina förväntningar och värderingar som därmed 

påverkar svaret från informanten. Vi menar att vår tidigare kunskap kan ha gett oss 

förväntningar på informanternas svar. Då kunskap omedvetet kan leda till förväntningar och 

värderingar. Vi hade med oss detta och har försökt att förhålla oss objektiva under intervjuer 

och studiens gång. Vi valde att i början av intervjun gå igenom övergripande begrepp som rör 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Detta kan ha påverkat informantens svar, då ett 

nytänk och en negativ vägledning till ”det sanna svaret” kan ha skapats.  

 

Generaliserbarhet innebär att ett resultat som forskare erhåller från sin studie kan ses som ett 

stickprov som representerar populationen. Detta förutsätter att urvalet skett på ett korrekt sätt 

(Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna i studien genomfördes inom två av tre arbetslag och 

yrkesrollerna på skolan varierade. Med detta menar vi att detta ökar generaliserbarheten då en 

större representativ grupp på skolan kan täckas in under resultatet. Enligt Kvale (1997) är den 

kvalitativa forskningsintervjun inte generaliserbar då det finns för få intervjupersoner. Vi 

menar trots detta att vår forskningsstudie är användbar för lärarstudenter och verksamma 
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pedagoger då elever i behov av särskilt stöd alltid kommer finnas och vara aktuella i våra 

skolor. Vidare anser Kvale (1997) att det är svårt att vara helt objektiv som intervjuare vid 

intervjutillfällena då tidigare förförståelse och kunskaper påverkar frågeställningen som i sin 

tur påverkar resultat och slutsatser (ibid). Vi är medvetna om att vårt förhållningssätt som har 

sin utgångspunkt i det relationella perspektivet och vår tidigare kunskap kring ämnet 

specialpedagogik kan ha påverkat vår objektivitet i vår forskningsstudie. Vi anser att det 

samtidigt kan vara positivt då vår tidigare kunskap av specialpedagogik leder till att vi valt att 

få en djupare kunskap om inkludering och resurser av elever i behov av särskilt stöd. Detta då 

det är ett relevant ämne för vidare arbete och fortsatt forskning.  

 

Transkriberingen av våra intervjuer valde vi att dela upp mellan oss då det är ett mycket 

tidskrävande arbete. Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ undersökning är tids- 

och arbetskrävande. Vi valde att genomföra transkriberingen av intervjuerna direkt efter varje 

intervjutillfälle. Fortsättningsvis anser författarna att detta är en fördel då det kan ge idéer på 

hur forskaren kan gå vidare, ju längre tid som går från intervjutillfället till transkribering och 

analys, desto svårare är det att få ett levande förhållande till sitt material (ibid). Vi har 

transkriberat intervjuerna ordagrant då småord och citat kan påverka vårt empiriska material 

och våra slutsatser i undersökningen. Vi har valt att redovisa vårt resultat med citat från 

informanterna samt att ordagrant transkribera intervjuerna detta ökar då tillförlitligheten.  
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RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie. Först beskrivs informanterna som deltagit i 

studien. Därefter kommer huvudkategorier och underkategorier av resultatet som presenteras i 

korta sammanfattningar samt direkta citat som skrivs med kursiv stil. 

Informanterna  

Alla namn i resultatdelen är fiktiva. 

 

Informant A: 

Susanne är utbildad specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning och arbetar idag 

som speciallärare i en träningsklass i särskolan. Hon har varit verksam som pedagog i 18 år. 

 

Informant B: 

Gun är utbildad fritidspedagog och arbetar idag som fritidspedagog. Gun har varit verksam 

pedagog i 27 år. 

 

Informant C: 

Karin är utbildad lärare för de tidigare åren och arbetar idag som lärare, fritidspedagog och 

förskollärare. Karin har varit verksam lärare i 2.5 år. Innan dess arbetade hon som 

förskollärare. 

 

Informant D: 

Mikaela är utbildad lågstadielärare, det vi idag kallar de tidiga åren. Hon arbetar idag med 

elever F-3. Hon har varit verksam i 35 år. 

 

Informant E: 

Sofie är utbildad förskollärare, tidigare lärare och specialpedagog. Hon arbetar idag som 

specialpedagog. Hon har varit verksam pedagog i 36 år och som specialpedagog i 6 år. 

 

Informant F: 

Louise är utbildad lärare för de tidiga åren i grundskolan. Hon arbetar idag som lärare och 

fritidspedagog. Hon har varit verksam lärare i snart 1 år. 
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Informant G: 

Anna- Karin är utbildad lärare i grundskolan och specialpedagog. Hon arbetar i dag som 

specialpedagog och har varit verksam som specialpedagog i två år, hon har tidigare arbetet 

som lärare och har totalt varit verksam inom skolan i 18 år. 

 

Informant H: 

Hanna är utbildad speciallärare och arbetar i dag som speciallärare i en träningsklass i 

särskolan. Hon har varit verksam som pedagog i 31 år. 

 

Informant I: 

Inga är utbildad F-5 lärare och arbetar idag som lärare i de tidiga åren i grundskolan. Hon har 

varit verksamhet lärare i 2 år, innan dess verksam som förskollärare i 17 år. Inga har under sin 

lärarutbildning läst en kurs i specialpedagogik. 

Inkludering 

Delaktighet 

Susanne, Karin och Gun anser att en inkluderande skola innebär att särskolan och 

grundskolan samarbetar. Inga och Sofie menar att en inkluderande skola innebär att arbete 

över gränserna sker. Inte bara med särskolan utan grundskoleklasserna emellan. Det är viktigt 

att eleverna får utvecklas efter sin egen förmåga. Louise och Mikaela anser att en 

inkluderande skola är där alla elever får vara med, oberoende handikapp och där allas behov 

tillgodoses. Louise framhåller också lärarnas engagemang som en viktig betydelse i något 

sådant viktigt som inkluderingsarbete. Gun påpekar att det är gynnsamt för de andra barnen på 

skolan att ha en klass med elever med särskilda behov. 

 

En inkluderande skola är ju att vi i särskolan deltar i grundskolans lektioner och olika 

aktiviteter (Susanne). 

 

En inkluderande skola är en skola där man kan arbeta över gränserna inte bara med 

särskolan och grundskolan utan även blandar i grundskolan (Inga). 
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Inkluderande situationer 

Gun, Karin, Mikaela, Louise och Hanna menar att tillfällen då inkluderande situationer mellan 

grundskolan och särskolan sker är vid ett antal tillfällen under veckan. Tillfällen då de arbetar 

inkluderat är svenska, slöjd, tema och rytmik. Sofie och Anna- Karin beskriver en inkludering 

av en elev som går i grundskolan som nu har inkluderats i särskolan då han har haft det tufft 

med sin självkänsla. Inkluderingen med särskolan har för hans del inneburit att hans 

självkänsla höjts genom att han har arbetat med svenska, matematik och temaarbete med 

elever från särskolan. Detta har inneburit att eleven har fått känna att han duger och kan lika 

mycket om inte mer än sina kompisar i särskolan. 

 

... och då försöker man hitta på saker som alla kan göra liksom (Mikaela). 

 

Vi har en kille som tillhör grundskolan som har det jättetufft och har kommit lite efter de 

andra, han upplever det. Och har det tufft med sin självkänsla och då har vi gjort så här att vi 

har inkluderat honom i särskolan med elever ungefär i hans ålder.  

… så nu börjar han känna att jag kan det här, jag är lika duktig om de andra. Till och med 

bättre än vissa andra (Sofie). 

”En skola för alla” 

Hanna menar att ”en skola för alla” är en skola där man kan ta emot alla elever och erbjuda en 

skolgång för alla. Mikaela anser att ”en skola för alla” är samma sak som en inkluderande 

skola. Anna- Karin, Mikaela och Susanne trycker även på betydelsen av att ”en skola för 

alla”, är en skola där man blir accepterad för den man är. Samt att man kan se att det finns 

olika starka och svaga sidor och framhåller vikten av att alla har rätt att gå i skolan vilken nivå 

eleven än ligger på. Det ska inte finnas någon skillnad på att vara elev i särskolan eller inte. 

Sofie tar upp att en inkluderande skola är där pedagoger diskuterar ”en skola för alla”. Detta 

gäller alla barn med problem oavsett om eleven går i sär- eller grundskolan. Vidare menar hon 

att inkludering är att pedagogerna arbetar utifrån ett relationellt perspektiv. Där pedagogen 

planerar utefter att alla barn är olika. 

 

”En skola för alla” för mig är barn med speciella behov till exempel, särskolan, att de ska 

falla sig naturligt att man jobbar tillsammans och liksom tar del av varandra inte bara att 

man jobbar utefter vårt utan att vi jobbar utefter deras också. De har ju ganska mycket som 

de kan lära oss (Louise).  
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Då är det att alla kan finnas i klassrummet och man måste ha olika resurser och många 

pedagoger beroende på hur mycket inkluderingen är liksom (Karin). 

Resurser  

Personal och tid 

Susanne menar att de tidigare har arbetat mer inkluderat men idag är det endast ett fåtal 

lektioner som det sker någon form av inkludering och då har det skett på grunder av att det 

passat in för tillfället. Det tar tid att hitta samarbetsformer och barnen med 

funktionsnedsättning har vissa saker de måste öva på, detta gör det svårt att få ihop en 

gemensam tid för en inkluderande verksamhet mellan grundskolan och särskolan. Hanna 

menar att pedagogerna behöver mer tid för planering då tiden i nuläget inte räcker till. Louise 

uttrycker att det inte finns någon gemensam planering mellan grundskolan och särskolan. Gun 

hävdar att resurserna som saknas för att arbeta inkluderat är pengar och viljan. Hon menar att 

alla pedagoger inte är mottagliga för att få in andra i sitt klassrum eller arbetslag, man ser inte 

möjligheterna att öppna upp dörrarna. Anna- Karin saknar mer planering där pedagogerna kan 

ha mer tid för pedagogiska diskussioner och hon saknar även studiebesök. Hon betonar vikten 

av att få se hur det fungerar på andra skolor, då det kan väckas idéer. 

 

Susanne, Gun, Karin, Louise, Anna- Karin, Hanna och Inga anser att en resurs är en extra 

person i klassrummet, dock menar Gun att resurserna tas bort mer och mer från grundskolan.  

 

..vi är absolut inte inkluderade det går inte schematekniskt (Susanne). 

 

En resurs... Det behöver ju inte alltid vara men en extra vuxen att man är fler som finns som 

kan observera och finnas till hands (Gun). 

 

Sofie framhåller att det är viktigt att verkligen se till varje elevs behov när det gäller resurser. 

Pedagogens tänkande och arbetssätt påverkar hur man möter elever i behov av särskilt stöd, 

hon ser hjälpmedel och ett minskat barnantal som en resurs. 

 

... resurs vet jag inte om det är att ha en extra personal. Jag är lite vacklande där. Jag är inte 

riktigt hundra där... Har man en person som är en resurs då måste man vara väldigt noga 
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med om hur man ska jobba med den eleven för att risken är ju att elevens problem läggs över 

på resursen och resursen” curlar” eleven framåt... (Sofie). 

Elever och kunskap 

Mikaela och Anna- Karin menar att elever som arbetar tillsammans med en uppgift är resurser 

till varandra då den ena kan vara svagare än den andra vilket innebär att den andra eleven då 

blir en resurs för eleven i svårigheter. Mikaela framhåller att en resurs som behövs för att 

kunna arbeta inkluderat är kunskap om problemet, detta för på bästa sätt kunna möta elevens 

särskilda behov. Tyvärr erbjuds det inte idag utan man får ta ett eget ansvar och läsa mycket 

själv. Louise anser att en resurs som behövs för att arbeta inkluderat är kunskap och att man 

behöver få information och då behövs det resurser från alla håll både från särskolan och 

grundskolan.  

 

Ja, det första jag tänker på när jag tänker på en resurs är att eleverna är resurser till 

varandra (Mikaela). 

 

... om det ska vara ”en skola för alla” och alla ska gå, då behöver man vara många mer 

personal än vad man är idag, högre personaltäthet alltså det blir automatiskt resurser, ja fler 

vuxna med rätt utbildning som behövs. Det kan inte bara vara en person som är där rent 

kroppsligt om man säger utan den ska även ha en bra utbildning och göra kanske om en elev 

behöver andra arbetsuppgifter, kunna ta fram det, lite mer stöd åt en grupp, elev eller 

elever... (Inga). 

Lokaler 

Susanne, Gun, Karin, Mikaela, Hanna och Louise är negativa till lokalernas uppbyggnad. Då 

skolan har två våningar och särskolan i dagsläget ligger avskiljt från övriga klassrummen. 

Mikaela påpekar också att det för rullstolsburna kan vara besvärligt att ta sig till dem och hon 

tycker att det är lite för mycket möbler, men det är bra placering av bord då ingen slipper 

sitter ensam.  

 

I och med att det är tvåvåningshus så måste alla ta hiss upp och det erbjuder ju inte riktigt för 

alla. Vi har pratat om det börjar brinna... Det är ju inte bara att dra ner alla rullstolarna ner 

för trapporna till exempel (Karin). 
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Sofie förhöll sig positiv till lokalernas uppbyggnad för en inkluderande verksamhet. Anna- 

Karin menar att klassrummen överlag inbjuder till inkludering men kan klart önska sig bättre 

lokaler. 

 

..vi har det väldigt väl förspänt tycker jag (Sofie). 

Förhållningssätt 

Bemötande 

Karin menar att det råder ett öppet klimat i arbetslaget men hela skolan kan hon inte svara för.  

Mikaela menar att vissa pedagoger kan vara svåra att påverka då vissa kan ha väldigt starka 

åsikter om varför de gör på ett visst sätt. Det är inte alla som hon känner att hon kan gå in i en 

diskussion med. Hanna trycker också på att det kan se väldigt olika ut när det gäller 

bemötande. Inga anser att skolan är stor och att det på så sätt är svårt att lära känna alla 

pedagoger och barn. De har i stället riktat in sig på sitt arbetslag. Ytterligare en sak som Karin 

tog upp var att det är svårt att veta vad barn gör bakom ryggen på varandra. Vidare menar hon 

att särskolan är en tillgång då det blir en naturlig del på skolan att möta alla elever. Hanna och 

Anna- Karin trycker på att det är viktigt att blanda alla och på så sätt skapa en ”vi- känsla”. 

Inga menar att det är beroende från person till person, där vissa har synen på att de vill klara 

av saker själva medan andra vill ”bolla” sina problem och ha hjälp. 

 

Jag tror att det ser väldigt olika ut. Och hur man förhåller sig, det handlar nog väldigt mycket 

på pedagogens syn på värdegrundsfrågor och hur man ser på kunskap och lärande och så 

(Mikaela). 

 

...det har ju också sett olika ut över tid och sen handlar det om vilka problem som är 

problemet liksom... Här i vårt arbetslag är det väldigt lätt att lyfta problem och det är alltid 

tillåtet. Men sen handlar det ju om alla på skolan och då är det ju svårare, då är vissa 

problem inte tillåtna... Om man tar den biten om kunskap är det en väldigt laddad fråga... 

(Mikaela) 

Skolans utvecklingsplan 

På grund av tidsbrist och nya arbetssätt menar Karin, Louise och Inga att det är många 

pedagoger som går in i fritidsverksamheten på eftermiddagarna och därför inte känner sig 
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delaktiga i skolans utvecklingsarbete. De pedagoger som arbetar mycket med skolans 

utvecklingsplan känner att det blir väldigt mycket och Hanna menar att grundskolan ”går på 

knäna”. Vidare framhåller Hanna att det finns för lite personal på skolan för att kunna lägga 

ner så mycket tid som de gör på utvecklingsarbete. 

 

Det kan jag ju säg att eftersom jag inte kan svara på det så känner jag mig inte delaktig alls, 

på skolans utvecklingsplan, det är ju mer i vårt eller mitt arbetslag (Inga). 

 

Åh, gud! Ja, jag känner mig väldigt delaktig där. Vi får jobba med skolutveckling här så det 

slår gnistor alltså det är, våra ledare är väldigt för det här med skolutveckling och vi får 

hålla på med det jättemycket (Hanna). 

Arbetssätt 

Hanna och Anna- Karin belyser kommunikationen som en viktig del av sitt arbetssätt.  De 

belyser vikten av kommunikation då samtal om elevers starka och svaga sidor kan diskuteras, 

vilket kan leda till en innehållsrik och intressant skolgång. Mikaela beskriver sitt arbetssätt 

som blandat. Vidare betonar hon vikten av att det ska finnas många olika sätt att arbeta. Eget 

arbete kan ske i grupp, enskilt, två och två. Camilla, Louise och Inga framhåller att det är 

viktigt att lärandet är roligt och lustfyllt. Dock menar Inga att det som ibland kan försvåra det 

lustfyllda lärandet är tiden. Då det behovs tid för att hitta individuellt anpassat material. Sofie 

anser att pedagogerna på skolan arbetar mycket med elevinflytande och det har varit mycket 

utbildning med personal, där har det diskuterats om hur man differentierar när man planerar. 

 

 ..alltså det vi jobbar med är kommunikation... (Hanna). 

 

Jag beskriver mitt arbetssätt att det är öppet och att barnen får vara delaktiga och påverka 

(Karin). 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

En inkluderande skola enligt pedagogerna är att särskolan ska inkluderas i grundskolan. Vissa 

pedagoger anser inte att all personal på skolan strävar åt samma håll, förhållningssätt och 

kunskapssyn skiljer dem åt. Detta påverkar också enligt pedagogerna en inkluderande skola 

då förhållningssättet påverkar arbetssättet som råder överlag på skolan. På skolan i dag sker 

det vissa inkluderande situationer som exempelvis tema, rytmik och slöjd. Detta visar att 

inkluderande verksamhet råder under praktiska situationer. ”En skola för alla” är en skola för 

alla barn, där alla är välkomna och bemötta utefter sin egen förmåga. Begreppet uppfattas 

också som liknelse av en inkluderande skola. 

 

Det som återkommer under intervjuerna är att det överlag saknas tid för planering för att 

pedagogerna ska kunna arbeta inkluderat. Planeringstid överlag ses som en resursbrist. Det 

finns också många schematekniska problem för att skapa en inkluderande verksamhet mellan 

grundskolan och särskolan. Det stora flertalet av pedagogerna anser att en extra person är en 

resurs för att kunna arbeta inkluderat med barn i behov av särskilt stöd. Andra informanter var 

negativa till det och menade att pedagogens kunskapssyn, gruppstorlek och eleverna själva är 

den grundläggande resursen för att kunna arbeta inkluderat. Engagemanget och kunskapen är 

en viktig del om en inkluderande verksamhet ska fungera och exempelvis ha studiebesök på 

andra skolor för att se hur man kan utveckla arbetet kring inkludering. Många pedagoger är 

negativa till skolans uppbyggnad då de anser att den inte inbjuder till en inkluderande 

verksamhet. Detta på grund av att skola består av två våningar och att särskolan befinner sig 

avskiljt från grundskolan. 

 

Bemötandet på skolan upplevs positivt i arbetslagen, pedagogerna anser att barn i behov av 

särskilt stöd blir behandlade väl, dock menar några pedagoger att det är svårt att ibland veta 

vad barn gör bakom ryggen på dem. Särskolans existens på skolan är positiv för alla på 

skolan. Det råder delade åsikter kring delaktigheten i skolans utvecklingsplan. Vissa anser att 

de är med och påverka hela skolans utveckling och andra bara i arbetslaget. Kommunikation 

och elevinflytande tillhör viktiga komponenter för pedagogerna, även det lustfyllda lärandet 

står i fokus vad gäller arbetssätt. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi diskutera kring resultatet av våra intervjuer, tidigare forskning och 

egna reflektioner. Vårt syfte med forskningsstudien är att undersöka hur pedagoger i 

grundskolan och särskolan beskriver sitt arbete och behovet av resurser för att kunna arbeta 

inkluderat med elever i behov av särskilt stöd. Vi ämnar här besvara våra frågeställningar 

kring hur de idag arbetar inkluderat med elever i behov av särskilt stöd och vilka resurser som 

påverkar en inkluderande verksamhet.  

 

Molin (2004) beskriver att inkludering är en rättighet som alla har genom att vara delaktiga i 

kultursammanhang och inom utbildning. Hela idén kring inkludering är att skapa ”en skola 

för alla” och en skola som innefattar alla (ibid). Persson (2007) beskriver begreppet ”en skola 

för alla” som en målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för att alla 

barn ska få en meningsfull skolgång i grundskolan. Med meningsfull skolgång uppfattar vi en 

skolgång där eleverna känner en tillhörighet och en gemenskap tillsammans med andra, även 

en skolgång där ett lärande sker i gemenskap med andra. Vi tolkar begreppet ”en skola för 

alla” på samma sätt. Strandberg (2007) anser att Vygotskijs perspektiv på utveckling är 

grunden till det sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv handlar det om interaktioner, 

aktiviteter och utvecklingszoner. Där elever utvecklar sin kompetens i relation till de 

utmaningar som finns i den värld de lever i. Vidare menar Strandberg (2007) att samspel med 

andra alltid är viktigt för lärandet. Många utav pedagogerna anser att inkludering är det 

samma som ”en skola för alla”. Då anser vi att det blir en viktig del att pedagogerna inom 

skolverksamheten finner stimulans för eleven genom att skapa lustfyllda lärandemiljöer och 

uppgifter. Skolverket (1998) menar också att i en god lärandemiljö krävs det att det väcks en 

lust och en nyfikenhet att lära.  

 

Inkludering för många utav våra pedagoger var också att särskolan ska delta i grundskolans 

lektioner och aktiviteter, och då en inkludering inte är möjlig så är det ofta på grund av 

schematekniska problem. Inkluderingen sker ofta då det passar in för tillfället då schemat 

mellan grundskolan och särskolan inte går ihop. Det vi ställer oss frågande till är om 

engagemang inte kan lösa de schematekniska frågorna. Om en inkluderande skola ska vara 

målet för att skapa ”en skola för alla” barn så anser vi att detta måste ske kontinuerligt och 

inte på schema då det passar vissa. Det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2008) menar 

att lärandet sker i samspel med andra människor då vi utbyter, frågar och lånar information 
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och kunskaper. Schematekniska problem ska inte förhindra detta då det är en viktig del av 

elevernas lärande. Säljö (2008) menar också att mänskligt lärande och utveckling är centrala 

och blir en kommunikativ process. För att schematekniska problem ska förhindras anser vi att 

det måste ske klar kommunikation mellan all personal på skolan, allt för att förhindra krockar 

mellan klasserna i grundskolan och särskolan som kan förhindra en möjlig inkludering. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994) står det 

skrivet att alla på skolan ska samverka för att göra skolan till en plats som har en god miljö för 

utveckling och lärande och stärka elevernas vilja att lära. Detta anser vi inte kommer att ske 

om det finns schematekniska problem på skolan. Många pedagoger ansåg att en inkludering 

var när särskolan var med i grundskolans lektioner och aktiviteter. Vi frågar oss varför kan det 

inte vara tvärtom? Mineur (2007) tar i sin forskningsstudie upp att särskolans inkludering med 

grundskolan ofta sker i praktiska ämnen. I vår studie framkom det att särskolan vid ett tillfälle 

höll i temat. Då bestod aktiviteten av att grundskoleeleverna skulle använda sig av sina sinnen 

mer i temaarbetet i skogen, precis som många elever inom särskolan gör för att kommunicera. 

Detta uppskattades då pedagogen såg att elever, som är i behov av resurs i klassrummet, nu 

var koncentrerade och tagna av aktiviteten. Vi anser att här syns ett tydligt utbyte av att 

grundskolan kan lära av särskolans idéer, tips eller arbetssätt om hur man kan få barnen att 

lära på ett annorlunda sätt som kanske för just det barnet är ett mer lustfyllt sätt än ett annat. 

Ofta vid de inkluderande situationerna, som beskrivs av vår studie, är det särskolan som 

besöker grundskolan för lektioner som rytmik, svenska, slöjd och temaarbete. En pedagog i 

studien ansåg att i ”en skola för alla” ska det ske utbyte från bägge håll, mellan grundskolan 

och särskolan. Hon anser att grundskolan har mycket att lära av särskolan. Williams, m.fl. 

(2000) menar att barn lär av varandra och att utbytet av kunskap och information sker på 

barnens egen nivå. Detta ser vi som ett bra synsätt att arbeta med i skolan, då utbytet av 

kunskap ska ske på den nivå där barnen förstår. Detta synsätt ökar också differentieringen i 

skolan då vi ska ta tillvara på elevernas olikheter istället för att vi alltid söker efter likheter. 

Wennergren (2008) anser också att ett samlärande sker när man lär tillsammans med andra. Vi 

är positiva till ett samlärande och kopplar ihop det men en inkluderande verksamhet, men ser 

precis som Wennergren (2008), en svårighet med ett samlärande då vi idag ska se till alla 

individer och där alla ska utveckla sitt eget lärande.  

 

Persson (2007) menar att inkludering är ett begrepp som innebär att det ställs krav på skolan, 

utbildningsväsendet och samhället att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever 
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får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan. Under studien 

framkom det att en icke genomtänkt inkludering kan skada mer än vad den gör nytta. Vi håller 

med om detta, då en inkludering ska vara genomtänkt och fungera för alla elever. Detta tar 

även Mineur (2007) upp i sin studie då elever från särskolan som fysiskt blir placerade i 

grundskolan är ett nödvändigt första steg mot en inkluderande skola men det innebär inte att 

de automatiskt är med i den sociala gemenskapen. Det kan i stället bli tvärtom och 

handikappet blir mer synligt och avskildheten ökar. Bara för att en elev placeras, integreras, 

från särskolan i grundskolan så innebär det inte automatiskt att de känner sig inkluderade och 

delaktiga i klassens sociala gemenskap.  

 

Göransson, m.fl. (2000) har genomfört ett projekt angående en skola för alla där syftet var att 

utveckla former och metoder för anpassning av sär- och grundskolans utbildningssystem som 

leder till att alla barn kan delta i skolans aktiviteter. De som var med i studien ansåg, precis 

som pedagogerna i vår studie, att det var tiden och alla möten som gjorde det svårt att 

genomföra ”en skola för alla”. Vidare framkom det i Göransson, m.fl. (2000) studie att 

skolans uppbyggnad ofta försvårar ett samarbete och förhindrar spontana möten. Även 

lektionssalarna sågs som ett hinder för samverkan. Pedagogerna i vår studie menade att det 

som hindrar en inkludering är att lokalerna på skolan inte inbjuder till en inkluderande 

verksamhet. Det framkom att de ansåg att särskolan är felplacerad och att lokalerna inte är 

handikappanpassade. De anser också att det är för mycket möbler i klasrummen för att 

rullstolsburna elever ska kunna ta sig fram. Många utav pedagogerna önskar sig bättre lokaler 

men anser att de får göra det bästa av situationen medan andra pedagog inte ser något hinder 

med skolans uppbyggnad och lokaler. Detta menar vi kan göra att lusten till att arbeta 

inkluderad försvinner, då det tar mycket tid för de elever som är rullstolsburna att förflytta sig 

från de olika byggnaderna på skolan. Vi anser att delaktigheten kan försvinna och känslan av 

att känna sig delaktig försvinner då det inte finns möjlighet att röra sig fritt i ett klassrum. 

Placeringen av grundskolan och särskolan spelar också stor roll enligt oss. Blom (2003) 

beskriver i sin studie, en skola, där särskolan tidigare hade aktiviteter och var delaktiga i alla 

arrangemang på skolan som skolavslutningar. Där existerar inte samarbetet längre då 

grundskolan och särskolan inte längre befinner sig i samma byggnad. Delaktigheten kan här 

ses som en tillgänglighetsfråga, då särskolan ligger avsides från grundskolan. Här blir det då 

inte lika självklart att grundskolan och särskolan alltid samarbetar och känner en delaktighet 

när man inte finns tillgängliga för varandra i samma byggnad. Vi anser att för att 

inkluderingsarbetet ska fungera måste alla inom grund- och särskolan finnas lätt tillgängliga 



 

 32 

för varandra, annars blir det lätt att inkluderingen faller bort och ses som ett problem istället 

för en tillgång. 

 

Pedagogernas syn på resurser var delade, då flertalet såg på resurser som ”något extra” och en 

extra person i klassrummet. Några pedagoger menade att de använde sig av eleverna som 

resurser till varandra där de kan hjälpa och stötta varandra. Att ta vara på elevers olikheter 

sågs också som en resurs. Lindqvist och Borell (1998) menar att resurser i skolan och i 

klassrummet skiljer beroende på i vilken kommun eleven går i skolan i. Då många av de 

uppgifter och ansvar som tidigare togs centralt nu flyttats ner på kommunal nivå. SOU (2004) 

tar upp att i vissa kommuner har barn med utvecklingsstörning rätt till extra resurser om de 

valt att gå i grundskolan medan barn med utvecklingsstörning i andra kommuner inte har 

någon extra resurs. Brodin och Lindstrand (2004) anser att pedagogerna idag ofta har stora 

klasser samtidigt som kommuner gör besparingar och drar in resurser i skolverksamheten. Vi 

menar på att beroende var eleven bor eller går i skolan ska inte det påverka 

resursfördelningen, utan att eleven ska stå i fokus. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) har som målsättning att undervisa och tillhandahålla undervisning av alla 

barn och att man i skolorna idag ska kunna ta emot alla barn. Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) stödjer också vår syn på resurser, att för att en inkluderande 

verksamhet ska kunna genomföras, så ska tekniska hjälpmedel samt en utbyggnad av 

stödtjänsterna finnas på centrala och mellanliggande nivåer. 

 

I vår studie framkom det att gruppstorlek och upplägg kan vara olika former av resurser, detta 

dras in då personaltätheten blir glesare (Brodin & Lindstrand, 2004). Pedagogerna i vår studie 

ansåg att de har för lite tid för planering och tillfällen där en diskussion kan förekomma. Det 

finns inte tid för gemensamma planeringstillfällen och flertalet av pedagogerna arbetar även 

inom fritidsverksamheten på eftermiddagarna. Detta innebär att den gemensamma 

planeringstiden försvinner. Det kan ses som en stor resursbrist enligt oss då kompetent 

personal sitter inne med viljan och tankar kring en inkluderande skola. Tankar och åsikter 

måste enligt oss diskuteras för att ett samlärande mellan pedagoger kan ske. Blom (2001) 

anser att samarbetet mellan pedagoger på skolan ses som en viktig del i att skapa en 

inkluderande verksamhet. Denna planeringstid finns inte idag vilket vi anser behövs och 

förutom att elever kan vara resurser till varandra så behövs det mer engagerad personal som 

kan vara resurser till varandra för att en inkluderande skola ska kunna genomföras.  
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Kommunikation är något som framkommit i vår studie som en viktig del i arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Inte bara att pedagogerna arbetar mycket med 

kommunikationen med barn som behöver det, utan också att pedagogerna på skolan anser att 

de har en öppen och rak kommunikation mellan varandra, i alla fall inom arbetslaget. Nilsson 

(1996) menar även han att interaktion och kommunikation mellan människor är viktigt, då det 

är i de situationerna som vi har möjlighet att utvecklas och höra andras synvinklar vilket 

utvecklar den egna förståelsen. Även Säljö (2008) belyser att alla människor utvecklar 

ständigt nya kunskaper utifrån sina tidigare erfarenheter och att i samspel med andra och har 

möjlighet att ta till sig nya kunskaper. Detta är grundtanken i det sociokulturella perspektivet 

där vikten av att arbeta gemensamt och ta del av varandras olikheter, kunskaper och 

erfarenheter betonas i möten med andra människor. Människor påverkar och påverkas av 

andras åsikter. Vidare menar författaren att det är nödvändigt för människan att höra ihop med 

andra människor och att det är i en gemenskap som utveckling sker. Inkludering är därför 

nödvändig för att kunna ta del av andras olikheter. Även ställas inför andras åsikter som kan 

skilja från ens egna åsikter som på så vis tvingar en att ifrågasätta sig själv och utveckla sina 

egna åsikter och tankar. Skapar pedagogerna denna interaktion och kommunikation kring ett 

inkluderande arbetssätt så hade de kunnat utveckla sitt arbetssätt och fått mer engagemang för 

att skapa en inkluderande miljö och ”en skola för alla”. 

 

Vi anser att pedagogens enskilda inställning till ”en skola för alla” är en viktig faktor för att 

kunna förverkliga en skola där verksamheten utgår från alla elevers förutsättningar och behov. 

På så vis anser vi som pedagogerna i vår studie att en inkluderande verksamhet ger ”en skola 

för alla”. En viktig del i inkluderingsarbetet anser vi är att pedagogerna inom 

skolverksamheten engagerar sig och vill lära sig mer kring hur man kan arbeta mer inkluderat 

med elever i behov av särskilt stöd. Pedagoger i studien anser att inkludering är viktigt och 

betonar vikten av pedagogens engagemang. Vi menar att pedagogerna måste engagera sig mer 

när det gäller att våga och försöka prova nya saker. En inkluderande verksamhet kommer inte 

till av sig själv och vi skulle vilja se att pedagogerna har en starkare vilja att finna tid för 

diskussioner där de kan diskutera vilka mål de har med en inkluderande verksamhet. Vidare 

menar vi att för att en inkluderande verksamhet ska kunna ske så måste pedagogerna föra en 

gemensam dialog mellan varandra för att gemensamt arbeta fram en plan för hur de ska kunna 

arbeta inkluderat med alla elever. Diskussioner mellan pedagoger öppnar upp för ett bra 

klimat på skolan och till ett gemensamt samspel för att kunna arbeta tillsammans. Williams 

m.fl. (2000) anser att socialt samspel är ett ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser och 
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erfarenheter. Persson (2008) anser att skolan har ansvar för att alla elevers skoltid ska präglas 

av harmoni och meningsfullhet. Pedagoger måste idag känna den meningsfullheten själva för 

att i det pedagogiska syftet överföra det till eleverna (ibid). Orlenius (2001) framhåller att vår 

syn på människan påverkar, då vår människosyn speglar våra handlingar i vårt dagliga liv och 

hur vi prioriterar i vardagliga situationer. Skolverket (1998) menar att bemötandet av våra 

elever idag, som kräver mer stöd, verkar idag beroende av våra resurser som vi har att tillgå i 

skolan. Detta kan påverka begreppet för att uppnå ”en skola för alla”, alltså en likvärdig 

utbildning för alla barn. För att ett engagemang ska ske mellan pedagoger måste det också ske 

en delaktighet för alla. Delaktighet är att känna en tillhörighet och ha en identitet (Molin, 

2004). Delaktighet och engagemang kan tillsammans bygga upp ett samarbete. Pedagogerna i 

vår studie framhöll att samarbetet inom deras arbetslag fungerade fint. Pedagogerna höll sig 

främst där för att diskutera och lösa problem. På grund av olika omständigheter som tid och 

en stor skola så fungerade samarbetet överlag på hela skolan inte så bra. Gemensamma 

tillfällen då flera arbetslag kunde ses fanns inte och detta kan vara en negativ företeelse som 

hindrar inkluderingen på skolan. Delaktigheten i skolans utvecklingsplan var det en delad 

mening om då vissa utav pedagogerna ansåg att de var väldigt delaktiga i utvecklingsplanen 

medan andra kände att de inte hade något inflytande alls. 
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SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 

Utifrån vårt resultat har vi tolkat att det som påverkar en inkluderande verksamhet idag är tid, 

kommunikation, engagemang och tillgången till resurser så som enligt utfallet av studien 

framkommit vara en extra person. Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att arbeta 

gemensamt och ta del av varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Att arbeta utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv ser vi som viktigt men enligt oss och studien kräver det 

engagemang och tid. Engagemang och tid ses enligt vår studie idag som bristvara för att nå en 

inkluderande verksamhet. Inkluderande verksamhet sker idag på visa delar av skolan 

sporadiskt under praktiska lektioner som rytmik, slöjd och bild. På andra delar av skolan sker 

inkluderingen mer kontinuerligt och de inkluderande situationerna är mer genomarbetade. För 

att kunna få en inkluderande verksamhet att råda på skolan upplever vi att gemensam 

planering och tid måste få mer utrymme för att skolan idag ska kunna uppnå den kvalité som 

”en skola för alla” kräver. 

 

Vi hoppas få igång en diskussion kring inkludering, bara genom att reflektera och diskutera 

kommer pedagoger att hitta nya sätt att hantera och finna lösningar på de dilemman som finns 

kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan.  

 

Till de som arbetar ute i skolverksamheten anser vi att det är viktigt att ha ett engagemang och 

inte ge upp vid motgångar då en inkluderande verksamhet kan stöta på många hinder såsom 

resurs eller lokalbrister. Det gäller att se de små fördelarna och tillfällena kring inkludering 

som viktiga för vidare arbete. Kommunikation så väl i elevgrupp som i arbetslaget anser vi är 

viktigt då alla har olika men tillsammans givande kunskap. Till vidare forskning skulle vi 

gärna se mer observerande studier kring ämnet om inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd. Studier av flertalet skolor skulle ge en klarare bild på hur pedagogerna arbetar inkluderat 

och belysa eventuella skillnader mellan skolor. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Inledningsfrågor 

 

• Kort presentation: Namn, ungefärlig ålder, utbildning, hur många år har du arbetat 
som pedagog, arbetsuppgift (klasslärare, speciallärare) 

 

• Vad är en inkluderande skola för dig? 
 

• Vad är ”en skola för alla” för dig? 
 

• Vad är en resurs för dig? 
  

Resurser 

 

• Hur använder ni elevers olikheter som resurs för undervisning och lärande? 
 

• Vilka resurser anser du behövs för att kunna arbeta inkluderat? 
 

Gemenskap 

 

• På vilket sätt erbjuder lokalerna till en delaktig verksamhet? 
 

• Hur anser du att elever i behov av stöd eller med en funktionsnedsättning blir bemötta 
på skolan? 

- samundervisningsgrupper 
 

Personal 

 

• Hur diskuterar man problem på arbetsplatsen? 
 

• På vilket sätt känner du dig delaktig i skolans utvecklingsplan? 
– föreläsningar 

– vidareutbildningar 

 

• Hur mycket tid för planering samt utvecklingsarbete har ni på skolan? (Grundskolan 
och särskolan). 
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• Är det någon kompetens som du känner att du saknar när det gäller att arbeta 
inkluderat med alla elever? 

 

Förhållningssätt 

 

• Beskriv ditt arbetssätt 
 

• På vilket sätt arbetar ni med era förhållningssätt i personalgruppen? 
 

Inkludering 

 

• Beskriv situationer där ni arbetar inkluderat med elever i behov av stöd 
-  personalansvar för inkludering 

 

• Hur arbetar ni med att skapa en trygg gemenskap på skolan? 
 

• På vilket sätt tar ni tillvara på elevers olikheter? 
  

Avslutning 

 

• Något mer du känner att du vill tillägga? 
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