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Abstrakt 

Dagens skola har fått mycket kritik för att allt fler elever inte når upp till skolans 

kunskapskrav. Skolans misslyckade är störst bland elever med olika typer av 

svårigheter. Inkluderingsbegreppet belyser alla elevers rätt till en likvärdig skola 

där alla skall känna delaktighet och gemenskap. Specialpedagogiken som sådan 

beskrivs som något som uppkommer när den ordinarie pedagogiken inte räcker 

till. Studien beskriver aktuella specialpedagogiska teorier genom en 

litteraturöversikt. Nilholms tre perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och 

dilemmaperspektivet kommer att belysas och ligger till grund för analysen av de 

observationer och intervjuer som är det empiriska materialet. Arbetet är en 

fältstudie vars syfte är att belysa hur två elever upplever sin vardag i skolan 

genom intervjuer och observationer. Syftet med studien är att ta reda på 

betydelsen av inkludering för alla elever, vilka är fördelarna/nackdelar?  Läraren 

i klassen intervjuas för att se vad hennes tankar om arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd och hur hon arbetar för att skapa inkludering. Resultatet visade att 

inkludering främjar barns delaktighet och gemenskap. De största anledningarna 

till att elever exkluderas är rädslan för att elever med svårigheter inte kommer nå 

upp till kunskapskraven.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Forskning har visat att svenska skolan har svårt att uppfylla uppdraget mot att alla tillgodose 

alla elevers behov. Främst har det visats att skolan har problem med att tillgodose barn med 

behov av särskilt stöds kunskapsutveckling. Nilholm (2007) menar att specialpedagogiken 

historiskt sett uppstått då den ”normala” undervisningen inte räcker till och när skolan inte 

kan anpassa sin undervisning utifrån barnens olikheter. Nilholm (2012) menar att det finns en 

risk att fokusera på eleven problem och har betydelse i det förebyggande arbetet i pedagogik. 

Det förebyggande arbetet med barn i behov av stöd är viktigt och berör alla i skolans 

verksamhet och skall se till att förebygga att elever hamnar i svårigheter. Förberedande arbete 

skall syfta till att barnen tidigt förbereds och ges möjlighet att lära så att de senare uppnår 

målen. Andelen elever i behov av stöd skulle på så sätt minska menar Nilholm. Studien 

kommer att belysa flera aktuella begrepp som används flitigt inom de specialpedagogiska 

spektra. Inkluderingsbegreppet som sådant är väl känt inom specialpedagogisk forskning och 

är därför en väsentlig del i arbetet. Även begreppen, differentiering och en skola för alla 

kommer att diskuteras. Ahlberg (2013) menar att skolan liksom andra institutioner har sitt 

ursprung och är beroende av politiska och ideologiska ställningstagande i samhället. För att 

specialpedagogiken skall lyckas göra någon skillnad i skolan krävs det att de politiska målen 

integreras med forskningsbaserad kunskap. För att lyckas skapa utveckling i det 

specialpedagogiska fältet krävs också att forskare granskar och arbetar successivt med att 

utveckla och beskriva nya begrepp inom specialpedagogik på olika nivåer. Forskning bör 

därför utgå ifrån skolans normativa mål eftersom målen och utgångspunken för skolan är det 

som bäst eller önskvärt för utbildningen. Dock beskriver Ahlberg att vissa forskare menar att 

normalitet är sociala konstruktioner som formats av samhället i grund av kultur, tradition och 

samhällspolitiska beslut. Synen på vad som anses normalt och avvikande förändras med tid 

och gränserna för normalitet bör därför också ses som otydliga och suddiga. Nilholm (2012) 

anser att forskning av mer didaktisk karaktär bör öka, mer forskning som tar utgångspunkt i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd i praktiken. Studien kommer att ta avstamp i hur 

aktuell forskning ser på specialpedagogik historiskt och teoretiskt. Nilholm (2007) beskriver 

tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska, det kritiska samt 

dilemmaperspektivet. Dessa begrepp kommer att diskuteras och beskrivas för att i 

resultatdelen sedan användas som modell för analysen.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån aktuella specialpedagogiska teorier få förståelse för hur 

skolan kan främja alla barns inkludering och delaktighet. Arbetets syfte är att belysa en lärare 

och två elevers uppfattning av inkludering i skolan. Följande frågeställningar ligger till grund 

för studiens struktur: 

 

Vad finns det för fördelar/nackdelar med inkludering? 

Hur beskriver läraren och eleverna i studien delaktighet? 

 

 

2. Metod 

2.1. Tillvägagångssätt 

Studien inspireras av en etnografisk metod. Kullberg (2014) menar att en etnografisk studie 

benämns som fältstudie. En fältstudie bygger på att forskaren under längre tid varit i den miljö 

eller på de fält där studien utspelar sig. Studien kommer att innefatta en litteraturgenomgång 

av aktuella specialpedagogiska teorier. Litteraturen har sin utgångspunkt i aktuell 

specialpedagogisk forskning. Studien kommer till stor del i resultatdelen att belysa två elevers 

upplevelser av skolan genom varsin intervju. Studien utgår också ifrån dessa två elevers 

klasslärare och hur hon upplever specialpedagogik, delaktighet och inkludering i praktiken. 

Observationer av två klassrumstillfällen kommer också att beskrivas genom ett 

observationsschema. Schemat innehåller två spalter, den ena beskriver situationen och den 

andra spalten belyser hur jag som observatör har uppfattat situationen i form av egna 

kommentarer. För att beskriva och analysera specialpedagogik vill jag kontra teori med 

praktik. Genom att få en inblick i hur undervisning kan bedrivas kan elever och lärarens röster 

tillsammans med forskning ge svar på de frågeställningarna ovan. Eleverna som beskrivs i 

arbetet ingår i en ordinarie klass men ges också specialpedagogisk hjälp i form av att en elev 

eller eleverna går iväg till ett annat rum med en annan lärare. Eleverna i studien är inte 

medvetna om att jag kommer att göra ett arbete om specialpedagogik utan jag har medvetet 

valt att säga att eleverna är slumpmässigt utvalda. Detta går emot den kvalitativa 

forskningsetiken som förespråkar öppenhet och ärlighet angående syfte. Jag har valt att bortse 

ifrån detta då eleverna inte skall känna sig utpekade på grund av deras behov. 

I resultatdelen kommer intervjuer och observationerna att beskrivas, förklaras och analyseras 

utifrån det som studien gett uttryck för och hur det kan kopplas till elevernas delaktighet 

genom Nilholms (2007) tre perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska samt dilemma 
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perspektivet, se nedan. Vid båda tillfällena är observationen inriktad på klassen i helhet samt 

dialogen som finns mellan läraren och alla elever. 

 

2.2. Perspektiv på specialpedagogik 
Flera av författarna inom det specialpedagogiska fältet använder sig och beskriver olika 

perspektiv inom specialpedagogik. Detta för att dela upp hur specialpedagogiken kan se ut 

och vad det finns för positiva och negativa följder. Claes Nilholm, (2003, 2007) Ann Ahlberg 

och Bengt Persson beskriver dessa perspektiv med olika namn. Jag har valt Nilholms (2007) 

perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska samt dilemmaperspektivet. Det som skiljer sig 

från mellan författarna är att Nilholm även belyser dilemmaperspektivet som innebär de 

dilemma som uppstår i skolan. Jag kommer kort att beskriva dessa perspektiv för att klargöra 

de teoretiska begreppen som används i studien. Perspektiven har uppkommit då forskning 

visat att skolan arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Perspektivet har i forskning fått 

mycket kritik och på så sätt har det kritiska perspektivet fått stå som motpol till det 

kompensatoriska perspektivet. Dilemmaperspektivet däremot är en kritik av båda 

perspektiven som framhåller att det inte är så lätt i undervisningen att göra didaktiska val. 

Olika tillfällen och elever kräver olika hjälpmedel.   

 

Det kompensatoriska perspektivet 
Ur ett kompensatoriskt perspektiv betraktas elevens svårigheter som något som ligger 

förankrat hos individen. Nilholm (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet utgår 

ifrån att eleven ska kompenseras utifrån de problem som han eller hon har. För att kunna 

kompensera eleven krävs det utredningar på vad det är man behöver göra. I det 

kompensatoriska perspektivet försöker man komma fram till olika faktorer på problemet, 

främst neurologiska och psykologiska. Det är vanligt att man diagnostiserar barnen som 

uppvisar problem för att få större förståelse. (s.25) Här är det även vanligt att man särskiljer 

eleverna från sin vanliga klassrumsundervisning för att sitta i mindre grupper tillsammans 

med andra elever med svårigheter. Vidare menar Ahlberg (2001) att undervisningen för elever 

med svårigheter ofta får hjälp med att försöka lära sig samma saker om igen för att nå upp till 

sina klasskamraters nivå. Ahlberg menar också att denna form av undervisning inte lett till de 

resultat man önskat då eleverna inte visat på någon större förbättring. 

 

Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet har enligt Nilholm (2007) uppkommit som svar på den kritik som 

specialpedagogiken fått. Perspektivet kritiserar det kompensatoriska perspektivet och menar 
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att man i skolan ska se problemet som något som ligger utanför elever och istället se 

olikheterna som en resurs och en tillgång för samhället och skolan. Specialpedagogiken i sig 

kan ses som ett misslyckande i skolans sätt att hantera elevers olikheter framförallt genom 

lösningar som är segregerade därför har kritiken även riktats till skolan och dess misslyckande 

med att inkludera alla elever. I det kompensatoriska perspektivet är det vanligt att man ser 

diagnostisering som något positivt och använder det för att hjälpa barnet samt ser det som 

tillgång. Detta skiljer sig och är helt olikt det kritiska perspektivet som betonar att alla elever 

med olika typer av svårigheter ska ha rätt till undervisning utefter alla elevers olika 

förutsättningar och behov med eller utan diagnos. Kritiken har riktats till diagnosens 

användbarhet eftersom det enligt Nilholm är oklart på vilket sätt det skulle underlätta för 

lärarna på skolan. Nilholm (2007) gör en tolkning av Skrtic (1995) som anser att 

diagnostisering av eleverna inte är en direkt fördel för eleven utan istället en undanflykt för 

skolan att skylla sina misslyckanden på. Ansvaret ska vara i verksamheten och skapa 

möjligheter och förändringar i arbetet. Det kritiska perspektivet förespråkar alla elevers rätt 

till delaktighet i skolan. (Nilholm, 2006) 

 

Dilemmaperspektivet 
Ahlberg (2013) menar att dilemmaperspektivet bygger på antagandet att det inbyggt i 

utbildningssystemet finns vissa grundläggande dilemman, varav det centrala är att alla elever 

ska uppnå samma kunskaper i samma takt samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas till 

barnens olika förutsättningar. Rosenqvist (2007) menar att det funnits svårigheter med att 

förstå begreppet specialpedagogik och diskuterar hur man kan se skillnaden på pedagogik och 

specialpedagogik. Han menar att begreppen varit svårdefinierade och att man haft svårigheter 

att förstå vad begreppet egentligen innebär. Även Nilholm (2007) anser att det inte finns några 

enkla lösningar när det gäller specialpedagogik och poängterar att det inte är helt enkelt att 

hantera elevers olikheter. Dilemma perspektivet belyser att skolan hela tiden står inför olika 

dilemman och Nilholm anser att skolans specialpedagogik i sig bidragit till att särskilja de 

elever med svårigheter och på så sätt hanterat dilemmat med eleverna olikheter utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. Nilholm pekar på att det är viktigt att de verksamma lärarna i skolan 

möter alla elever som individer och utifrån barnets behov och förutsättningar finner bra 

lösningar. Ett av skolans dilemma är det målstyrda skolsystemet där eleverna ska nå upp till 

en viss nivå för att bli godkänd. Detta påverkar skolan som organisation och lärarens 

förhållningssätt i undervisningen eftersom alla elever ska nå samma mål på samma tid vilket 

sätter stora krav på lärarna. Från 2009 (skolverket) görs det även nationella prov i tredje klass 

vilket gör att eleverna tvingas att genomföra ett test de kanske inte är beredda att göra. Enligt 

skollagen (2010) ska lärare som misstänker att en elev inte kommer att nå målen utföra ett 
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åtgärdsprogram tillsammans med elev och vårdnadshavare. Åtgärdsprogrammen ska leda till 

att eleven på individ och organisations nivå uppnår de mål som elev, lärare och 

vårdnadshavare kommit fram till. 

 

2.3. Avgränsning och urval 
Datainsamling gjordes på en skola i sydvästra Sverige. Skolan valdes ut på grund av att jag 

vid tidigare tillfällen varit i kontakt med klassläraren som gav intention av arbeta på ett 

inkluderande arbetssätt. Läraren arbetade varierande och individanpassat och mina intressen 

för vad eleverna i behov av särskilt stöd kände växte. I observationerna blev det tydligt att 

läraren arbetade med att öka inflytandet och delaktigheten hos eleverna. Detta ligger till grund 

för intervjufrågor som senare ställs till läraren och eleverna som valts ut. De två eleverna som 

valdes ansågs av läraren ha behov av specialpedagogiskt stöd. Intervjuerna spelades in digitalt 

för att transkriberas senare för att vara säker på att allting som sades uppmärksammats.  

 

2.4. Kvalitativ forskning 
Studien utgår ifrån en kvalitativ metod. Denscombe (2009) menar att kvalitativa forskningens 

styrka ligger i att forskaren tillbringar relativt mycket tid på fältet och att den bygger på 

noggrann granskning av det empiriska materialet. Vid kvalitativa intervjuer är forskaren 

forskningsinstrumentet vilket påverkar resultatet eftersom forskarens värderingar och identitet 

influerar analysen av den kvalitativa datan. Detta menar Denscombe inte går att komma ifrån 

och som forskare måste man närma sig det empiriska materialet med ett öppet sinne för att 

inte brista i sin objektivitet. Björndahl (2005) menar att syftet med den kvalitativa forskningen 

är att få en djupare förståelse för vad som studeras. Författaren skriver också att forskningen 

oftast belyser ett mindre antal människor och att forskaren letar efter sammanhang samt 

fokuserar på att få förståelse och beskriva det som händer vilket är svårt att göra om det hade 

varit många lärare eller elever med i studien. 

 

2.5. Forskningsetik  

Denscombe (2004) talar om etik inom forskning som bör ta hänsyn till regler som talar om 

vad som är rätt, fel och lämpligt tas då det krävs ett moraliskt perspektiv. Hänsyn ska tas till 

de personer som är med i studien därför kommer namnen i studien vara fiktiva. Forskaren 

förväntas vara öppen och ärlig var gällande syfte och vem man är för att förhålla sig 

professionellt. Forskaren har även skyldighet att skydda den medverkande individen om 

risken för att påverka de deltagandes liv på något sätt. I intervjun med eleverna har jag valt att 

beskriva att arbetet handlar om delaktighet i skolan, detta för att inte eleverna ska känna sig 

utvalda på grund av de har svårigheter i skolan. Den data som samlas in genom intervjuer och 
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observationer ska enligt Denscombe, (2004) inte avslöjas på ett sätt som gör att informationen 

kan ledas till de medverkande personerna. Nylén (2005) menar att den kvalitativa forskaren 

har en avgörande roll av hur forskningens resultat kommer till uttryck. 

 
2.6. Etik, observation 
Björndahl (2005) skriver om hur tidigare erfarenheter påverkar det vi ser. Författaren 

beskriver hur allt vi ser när vi observerar påverkas och organiseras utifrån det vi tidigare 

upplevt.  Han menar också att en god observatör måste vara medveten om sin egen påverkan 

och hur svårt det är att observera utan att blanda ihop det man tidigare upplevt. 

Observationerna utgår ifrån det som forskaren tycker är intressant och viktigt. Alltså, en annan 

observatör i samma klassrum på samma plats skulle med sannolika skäl kunna få ut ett annat 

resultat. Björndahl beskriver även hur det första intrycket påverkar observatören. Han menar 

att observatören försöker få bekräftelse på det som han eller hon tidigare upplevt. 

 

2.7. Etik, intervju 

Björndahl (2005) menar att samtalet är ett bra sätt för att få förståelse för hur en annan 

människa uppfattar någonting. I intervjun får personen möjlighet att beskriva och förklara hur 

han eller hon känner om olika saker och kan på ett enkelt sätt dela med sig av sina egna 

erfarenheter och upplevelser. Kvale, Brinkmann (2009) menar vidare att intervju som metod 

används för att på ett enkelt sätt få kunskap kring den intervjuades livsvärld, de beskriver 

även intervjuns samtal ska ha en tydlig struktur och syfte för att få fram information som 

behövs. Intervjuerna kommer att ha utgångspunkt i hur eleverna känner för sin skolgång och 

hur de gör om de tycker att en uppgift är svår. Frågorna kommer även ta avstamp i det 

eleverna känner är roligt och tycker är intressant. Frågorna kommer att vara runt tio stycken 

och börjar med enklare frågor om deras namn och vad de tycker är roligt. Intervjun utgår ifrån 

en öppen intervjuteknik som tillåter att ställa andra frågor runt omkring beroende på hur 

samtalet utvecklar sig. Denna metod är vald för att barn ofta har korta svar och därför måste 

följdfrågor ställas för att få mer utförliga svar. 

 

3. Litteraturöversikt 

3.1. Specialpedagogikens historia 
Rosenqvist (2007) menar att begreppet specialpedagogik varit diffust och svårbegripligt då 

det inte funnits en tydlig linje mellan pedagogik och specialpedagogik. Författaren framhäver 

att ett dilemma uppstått då det funnits svårigheter med att förstå begreppet specialpedagogik. 

Även Brodin, Lindstrand (2004) menar att specialpedagogik inte är enkelt att beskriva och 
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förklara. Författarna menar att specialpedagogik är ett stort ämne som innefattar både teori 

och discipliner såsom pedagogik, psykologi, sociologi och medicin med mera. (s. 83).  

Persson (2008) framhäver att specialpedagogiken som kunskapsområde i Sverige har en 

relativ kort historia och i grundskolans införande 1962-1970 talet ökade 

specialundervisningen kraftigt då man ansåg att vissa elever behövde specialpedagogiska 

redskap, samtidigt spred sig oron i skolmyndigheten om att fler elever misslyckades i skolan. 

Kritiken riktades mot hur undervisningen med elever i svårigheter var utformad och vad det 

egentligen gav eleverna. Kritiken riktades även mot specialundervisning och utbildningen av 

speciallärare. Även fast oron kring elevernas lärande var stor minskade stödet för eleverna 

främst på 90-talet då resurser skulle skäras ned. Historiskt sätt menar Nilholm (2007) att 

specialpedagogik inneburit att de elever som man ansåg vara avvikande blev segregerade från 

den normala undervisningen och placerades i olika undervisningsgrupper eller särskilda 

skolor. Persson (2007) beskriver hur specialpedagogiken från början var inriktad mot 

individen och dess problem och svårigheter vilket man försökte kompensera genom att 

segregera elever från den normala klassrumsundervisningen. Argumenten för segregeringen 

har enligt Ahlberg (2007) vilat på att eleverna med svårigheter stört de andra eleverna. 

Ahlberg poängterar att den specialpedagogiska forskningen har fått kritik just för att fokus 

varit individinriktat och att olikheterna hos barnet lyfts fram. Nilholm (2007) belyser hur 

forskningen inom specialpedagogik skulle kunna ses som en del av den normala pedagogiken 

där fokus är inriktad på samspel med förutsättningar och resultat för eleven. I en sådan 

pedagogik blir elevers olikheter och likheter en inkludering i den vanliga pedagogiken. 

Klimatet i klassen ska därför vara accepterande och alla elever och lärare ska ha förståelse för 

varandras olikheter. Olikheter bör istället ses som ett komplement i skolan. Även Eriksson – 

Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) menar att en integrerad undervisning för barn i 

behov av särskilt stöd är betydelsefull för elevernas lärande. De menar också att 

specialpedagogik är något som bör ha hög relevans och där resurserna ska användas då det är 

viktigt att lägga god grund för det livslånga lärandet för alla elever. Who (2005) betonar 

delaktighetens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Enligt Persson (2007) kan 

specialpedagogiken i sig leda till segregering. Författaren menar att elever i behov av särskilt 

stöd lätt kan hamna i ett speciellt fack eller få stämpel på sig som avvikande. Detta kan 

uppkomma genom att eleven har specialpedagogiska lösningar vilket kan få en betydande roll 

över hur barnet senare kommer att se på sig själv. Det är därför viktigt enligt Björk-Åkesson 

(2007) att skapa gott klimat och ha en accepterande miljö där alla elever känner sig 

accepterade. Även Ahlberg (2001) menar att specialpedagogiken ska ha utgångspunkt i 

elevernas olikheter och se till att lärande och delaktighet främjas i skolans vardagliga arbete. 

Arbetet ska vara kopplat till skolans organisation och se till att alla elever som befinner sig i 
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behov av stöd ska få det för att utvecklas. Skolverket (2010) betonar att elever som riskerar att 

inte nå upp till målen ska få ett åtgärdsprogram som skrivs tillsammans med vårdnadshavare. 

 

3.2. Inkludering, delaktighet 
 I Sverige har begreppet inkludering fått allt större betydelse. Begreppet inkludering kan 

betyda olika saker beroende på situation och Ahlberg (2013) menar att begreppet för skolan 

kan tolkas som att skolan skall arbeta och utformas från det faktum att alla barn är olika och 

att skolan skall förändras för att lyckas få alla elever att passa in. Alhberg beskriver hur 

begreppet härstammar från engelskans inclusion vilket kan översättas som integrering på 

svenska. Integrering som begrepp har fått stor kritik då forskning menat att man först behöver 

vara segregerad för att kunna bli integrerad. Integrering täcker heller inte in betydelsen av 

känslan av delaktighet och gemenskap. Inkluderingsbegreppet har också varit svårdefinierat 

och Alhberg menar att begreppet beskrivs på olika sätt, författaren menar dock att 

utgångspunkten i begreppet ger uttryck för människors lika värde och rätt att delta i 

samhällets gemenskap. Inkludering i skolan bör därför utgå ifrån alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildning och möjligheten att skapa utveckling och lärande. Specialpedagogiska 

insatser är till för att stödja elevernas svårigheter och bidra till ett arbete med en skola för alla. 

Skolans uppdrag är att se till att skolan utvecklas till en plats där alla barn blir sedda och 

bemötta och får sina behov tillgodosedda. Med ett sådant synsätt menar Ahlberg att 

specialpedagogikens uppdrag ses som ett verktyg som bidrar till social rättvisa och allas lika 

värde. Salamancadeklarationen (2006) beskriver inkludering i skolan som ett synsätt att 

förhålla sig till då det gäller att möta alla barn i behov av särskilt stöd. Alla elever skall få 

möjligheter till lärande och kommunikation. Salamancadeklarationen beskriver vilka 

rättigheter det enskilda barnet har i skolan. Alla barn skall ha rätt till att få en utbildning som 

är anpassad för det enskilda barnets behov och de elever med svårigheter ska ges möjlighet att 

få den hjälp som behövs för att kunna komma vidare i sin utveckling och skolgång. Vidare 

menar Nilholm (2006) att inkluderingsbegreppet inom specialpedagogik har centrala värden 

för delaktighet och gemenskap i skolan. Begreppet inkludering växte fram i relation till elever 

i behov av särskilt stöd eftersom man försökte få fram något nytt om hur skolan skulle bemöta 

elever i behov av särskilt stöd. Med begreppet inkludering menar Nilholm (2006) att elever i 

behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans miljö utan undantag och omfatta alla barn. 

För att klara av utmaningen med inkludering i skolan krävs det en stor social delaktighet som 

är nödvändig i talet om inkludering för alla elever. Inkluderingen ställer höga krav på skolan 

som organisation och kräver att skolan organiseras så att den utgår ifrån den mångfald av 

elever som befinner sig i skolan. Andersson, Thorsson (2007) beskriver att en väl fungerande 

inkludering är när eleverna känner gemenskap och sammanhållning vilken i sin tur bidrar till 
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en större inkludering för alla elever. Ahlberg (2007) menar att det inte finns något tydligt 

begrepp på vad delaktighet innebär. När känner sig någon delaktig och hur kan vi se det? 

Därför har delaktighet i flera studier kopplats till inkludering och exkluderingsbegreppen. 

Delaktighet för människor är olika och skiljer sig från olika sammanhang. Det som man ska 

vara uppmärksam enligt Ahlberg är att det finns konsekvenser av den kategorisering av elever 

som finns i skolor. Detta kan leda till att eleverna känner sig udda och blir exkluderade. Ett 

inkluderande förhållningssätt i skolan skulle inte bara leda till ett genomslag för en skola för 

alla utan skulle även vara en styrka för specialpedagogiken och pedagogiken som i så fall 

skulle få en mer gemensam intention. Haug (1998) anser att alla pedagoger inom svenska 

skolan bör utveckla en mer inkluderande skola för alla elever. Han menar också att alla som 

arbetar i skolan bör ha grundläggande kunskaper i specialpedagogik för att kunna hjälpa barn 

i olika situationer. Vidare menar Fischbein och Österberg (2003) att specialpedagogiken ska 

vidga sin syn och vara mer inriktad på samspelet mellan personer, omgivning, ledarskap och 

grupprocesser. Specialpedagogik kan både leda till exkludering eller inkludering i skolan 

vilket man måste vara väldigt medveten om i de val pedagogen gör. Även Björck-Åkesson 

(2007) framhäver att specialpedagogiken idag handlar om att hitta och skapa så bra 

möjligheter som möjligt för barnen. Det innebär att fokus ska ligga på samspel mellan 

personer och de miljöfaktorer som på olika sätt kan påverka eleven och dess förutsättningar. 

För att skapa det behov som barnet behöver krävs det att miljön i skolan ger utrymme för 

variation och olika typer av specialpedagogiska hjälpmedel. Specialpedagogiken ska vara 

inriktad på de processer som påverkar elevens delaktighet, lärande och utveckling. Eftersom 

elevers behov i skolan är olik krävs det att stödet varierar från barn till barn i olika nivåer.  

 

3.3 ”En skola för alla” 
En skola för alla är inget nytt begrepp och har sedan ungefär 50 år tillbaka beskrivit hur den 

svenska skolan skall arbeta för att vara inkluderade. Andersson, Thorsson (2007) beskriver att 

en skola för alla har uttrycks i utbildningshistorien som en bärande idé för den svenska 

skolan. I skolan finns idag två skilda skolformer, grundskolan och grundsärskolan. Brodin, 

Lindstrand (2004) anser att skolformen (särskolan) från början ansågs till elever som av olika 

anledningar inte klarade av den normala skolgången, istället skulle de eleverna få tillgång till 

en särskild klass eller skola där pedagogiken kunde anpassas utifrån eleverna och på så sätt 

öka chanserna till elevernas lärande. Särskolan delades senare upp i två olika delar då 

skolmyndigheten beslutade att vissa av de placerade barnen i grundsärskolan inte följde med i 

undervisning. De barn som ansågs inte klara av dessa skolformer var de barn med måttlig 

eller grav utvecklingsstörning, dessa elever blev istället flyttade till det man idag kallar 

träningsskola. Nilholm (2006) menar att idén om en skola för alla sedan länge varit en vision 
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för hur skolan skall bedrivas men påpekar också att begreppet en skola för alla blivit en stor 

utmaning för skolan att uppnå. Däremot har begreppet varit en stor del i skolans reformer med 

tanken om en inkluderad skola som innefattar en ”skola för alla” och barn i behov av särskilt 

stöd. Björck-Åkesson (2007) anser att skolan idag behöver en fördjupad kunskap inom 

specialpedagogik och hur en skola för alla kan ge ett sammanhang för utveckling och lärande. 

I avhandlingen Därför inkludering beskriver Andersson, Thorsson (2007) problematiken med 

en skola för alla, de menar att de flesta inom skolan vill att skolan ska vara till för alla, det 

problematiska är bara hur? Författarna beskriver att dilemmat inom skolan är stort och att en 

del syftar till att alla barn ska undervisas tillsammans och anpassas till elevens behov medan 

det finns ett annat synsätt som menar att de eleverna med samma diagnos ska undervisas 

tillsammans. Som enskild lärare är det inte enkelt att veta hur man ska göra för att kunna 

inkludera alla elever undervingen då spridningen mellan elever är stora. Författarna menar att 

detta är en grundläggande orsak till att lärare vill skapa homogenitet i undervisningen och att 

elever med svårigheter skickas till specialpedagog. Andersson och Thorsson poängterar att det 

är viktigt att läraren har ett bra förhållningssätt mot elever så att undervisningen bygger 

utifrån god klimat och anpassas utifrån elevens behov. 

 

3.4. Differentiering 
Differentiering är enligt Assarson (2007) förknippat med delaktighet och frågan kring om alla 

elever ska undervisas tillsammans har sedan länge varit en del av det svenska skolsystemet. 

Rosenqvist (2007) framhäver att differentiering står för de åtgärder som behövs inom det 

specialpedagogiska spektra för att stödja vissa elever. Författaren anser också att 

differentiering används i den vanliga undervisningen då svårigheter uppkommer för elever. 

Behovet av en differentierad undervisning krävs då mångfalden i skolan är stor och har 

används för att stödja alla elever i skolan. Assarson (2007) poängterar att 

differentieringsfrågan har varit aktuell sedan skolan startade och Persson (2008) menar att 

skolan efter omorganisering under 60-talet gjorde att fler elever placerades i samma klassrum. 

Detta ställde stora krav på lärarna som nu måste inspirera, motivera och ge eleverna 

individuella förutsättningar för sitt lärande i förhållande till där de befann sig i sitt lärande. 

Undervisningen och arbetsformen skall vara anpassad till alla elevers olika förutsättningar och 

behov. Assarson (2007) beskriver hur differentieringsfrågan har påverkat och påverkar 

specialpedagogiken, vem har rätt till särskilt stöd och hur ska i så fall det stödet skall vara 

utformat? Assarson diskuterar vidare om hur man inom forskning riktat fokus på om alla barn 

har möjlighet att delta i den ”normala” undervisningen tillsammans med andra elever och i så 

fall hur länge? (s.37) Persson (2000) menar att nedskärningarna i skolan gjort att 

specialpedagogiska resurser dragits ner samtidigt som klasserna blivit större. Detta har gjort 
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att elever med svårigheter i skolan kommit i kläm och lärarens förmåga att individualisera 

undervisningen i klassrummet bör därför vara stor. Persson (2008) beskriver hur skolan i 

många fall avskilt elever i behov av särskilt stöd från sin klass och istället placerats i ”lilla 

gruppen” där elever med olika former av svårigheter går tillsammans, i korta perioder men 

också i längre. Assarson (2007) menar att iup (individuell planering) och åtgärdsprogram i 

skolan införts för att tidigare kunna fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Fischbein 

(2007) beskriver hur läraren i skolan påverkar eleverna. Ledaren har valet att se det som ett 

hinder men också som en möjlighet. Ser läraren det som en svårighet finns risken att 

grupperna blir mer homogena och att eleverna hamnar i mindre grupper. I de små grupperna 

hamnar elever i svårigheter där målet är att arbeta med andra metoder med andra 

förutsättningar. Fischbein menar att en klass med goda relationer och ett bra klassrumsklimat 

betonar delaktigheten och dess betydelse för god hälsa och välbefinnande. För att kunna skapa 

ett bra klimat i klassen krävs det gemenskap och sammanhållning som i sin förlängning 

utesluter exkludering. Tävling i skolan är inte att föredra då de i flera fall kan leda till 

konkurrens, rädsla och sämre klimat. Rosenqvist (2007) hävdar att differentieringsfrågan både 

fått negativ och positiv betoning. Det negativa har inneburit att eleverna segregerats och 

avskiljts. Eleverna har exkluderats från den vanliga klassrumsundervisningen för att få 

specialundervisning i små grupper eller ensam. Författaren menar att det positiva varit att stöd 

och specialpedagogiska insatser varit riktade till elever i behov av olika stödåtgärder på olika 

nivåer. Nilholm (2007a) anser att skolan många gånger försökt kompensera elevernas problem 

genom ett exkluderande arbetssätt, dock har exkluderingen i många fall inte lett till bättre 

undervisning och lärande. 

 

3.5. Styrdokument 
Ahlberg (2013) beskriver hur styrdokumenten ger läraren möjligheter att välja sina metoder 

och innehåll för att nå målen. Arbetet skall vila på ett vetenskapligt förhållningssätt och 

relevant forskning. Ahlberg lyfter fram centrala frågor om hur beprövad erfarenhet och 

forskning kring specialpedagogik kan skapa kunskap om inkludering och exkluderingsfrågor 

och processer. Forskning står enad om att ökad självtillit hos elever har visat sig ha god 

inverkan på elevers lärande och prestation. God självförtroende skapar motivation och 

intresse vilket påverkar elevernas studieresultat. Det framhålls i LGR 11 att undervisningen 

skall anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Ahlberg (2013) påpekar att 

inkluderingsbegreppet inte nämns i läroplanen och det är istället upp till varje kommun att 

själva avgöra hur man går tillväga för att stödja eleverna. Salamancadeklarationen (2006) 

anser att man i så stor utsträckning som möjligt skall låta eleverna undervisas i tillsammans i 

ordinarie skola. Stödet skall istället utformas så att eleven får individuellt stöd i en 
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inkluderande miljö. Skollagen från 2011 beskriver barns rätt till delaktighet och inkludering i 

skolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet paragraf 4 är att skolan ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Skollagen inkluderar även de barn i behov av 

särskilt stöd och skriver att barn och elevers olika behov och ska tillgodoses. Eleverna har rätt 

till stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som är möjligt utifrån barnets olika 

förutsättningar.  (Skolverket, 2011) LGR 11 pekar på att alla elevers utveckling och lärande 

ska främjas samt elevernas livslånga lust till fortsatt lärande. Skolan ska förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och den grund som det svenska samhällets värderingar grundar sig 

på. Alla elever inom skolan ska känna sig trygg i sin identitet och utveckla förmågan att sätta 

sig in och förstå andras villkor, värderingar och visa varandra respekt. Undervisningen i 

skolan ska vara anpassad till varje elev, utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. 

De som arbetar i skola ska därför främja elevernas kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas erfarenheter, kunskaper och bakgrund. Barnen har rätt att få stöd i sin utbildning 

och elever i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och stöttas i sin utveckling för att 

skapa en god utveckling och miljö för fortsatt utveckling och lärande. Läraren i skolan ska: 

ta tillvara på elevernas lust att vilja lära och se tillit till elevens egen förmåga i arbetet. 

Läraren ska också stötta, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter samt 

ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov! 1994 undertecknade ett flertal länder 

inklusive Sverige en deklaration (Salamancadeklarationen) som innebär att skolan ska arbeta 

för att alla elever ska ha möjlighet att gå tillsammans i skolan. Salamancadeklarationen slår 

fast att elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till de ordinarie skolorna som finns. 

Pedagogiken i skolan ska tillgodose alla barns behov och rättigheter. Eleverna har rätt att 

komma i centrum och få undervisning som är anpassade utefter elevens behov. 

Undervisningen utgå ifrån att alla skillnader mellan människor är normala och att inlärningen 

skall anpassas till elevens behov. Det är viktigt att skolan bygger på respekt för varandras 

olikheter och att alla barn känner sig delaktiga i sin skolgång. Salamancadeklarationen anser 

att en bra pedagog sätter barnet i centrum och utgår från barnets behov. 

 

4. Resultat och analys 
Resultatet nedan kommer först och främst att bestå av en kort presentation av skolan och 

klassen som undersökningen utgått ifrån. Därefter beskrivs intervjun med läraren som sedan 

kommer att analyseras utifrån Nilholms (2007) perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska 

samt dilemmaperspektivet. Efter det kommer elevernas uttryck och åsikter komma i fokus för 

att tillsammans diskuteras och analyseras. Sedan kommer två observationer att beskrivas och 



 15 

analyseras på samma sätt samt diskuteras kring hur eleverna och lärarna uppfattar skolan 

utifrån deras intentioner och upplevelser. 

 

4.1. Solskolan 
Solskolan är en medelstor skola som består av ca 200 elever från förskoleklass till femte klass 

i sydvästra Sverige. Skolan har en stor skolgård och tillgång till skog precis intill. Klassen 

som jag valt att göra mina observationer och intervjuer är i en tredje klass med 24 elever och 

en klasslärare. Klassläraren som jag kommer att kalla för Matilda har eleverna i alla ämnen 

utom historia samt idrott och slöjd.  Matilda anser och berättar att det finns elever i hennes 

klass med svårigheter av olika slag. Ingen av eleverna har någon form av fysiska 

nedsättningar utan svårigheterna är i läs och skriv samt koncentrationssvårigheter. 

Klassrummet är utformat med whiteboard och en cleverboard längst fram i klassrummet. 

Matilda har ett skrivbord och det finns hyllor med skrivböcker och andra böcker. Eleverna 

sitter vid 6 olika bord med 4 barn vid varje. Borden och stolarna är ställda så att alla elever 

kan se framåt och över varandra, alltså inte i rader. De elever som Matilda anser har 

svårigheter med koncentrationen har hon placerat längst fram i klassrummet. Genom att ha 

dem nära sig kan hon enkelt lägga en hand på deras rygg så att de märker att hon ser dem och 

kan fånga upp dem om de försvinner i sina tankar eller tänker göra något annat. (Se intervju 

s.) I klassen går det tre elever i behov av särskilt stöd, två av dessa har intervjuats och 

kommer i undersökningen att kallas för ”Patrik och Martin”. 

 

Resultaten kommer att analyseras utifrån Nilholms tre perspektiv som jag tidigare beskrivit i 

kapitel för metod. Det kommer även att ges uttryck för lärarens intentioner i intervjun för att 

se om det överensstämmer med verkligheten och för att få ökad förståelse för varför 

undervisningstillfället är som det är. Den första observationen kommer att vara en måndag 

morgon och eleverna har precis kommit tillbaka till skolan från helgen. Första observationen 

kommer att beskriva en samling och den första lektionen med projektet Solstrålen som ingår i 

ämnet svenska. Den andra observationen kommer att belysa samspelet mellan lärare och 

elever under en matematiklektion. Läraren i klassen säger att det är viktigt att undervisningen 

blir elevnära så att barnen själva kan sätta sig in i sammanhanget och kan förstå hur det kan 

användas utanför skolan. ”Matematik ska inte bara handla om skolan och jag vill att barnen 

ska förstå att det kan användas till så mycket mer”. I undervisningen tidigare under dagen har 

de pratat om matematik. I båda observationerna har jag valt att se undervisningen i stort och 

inte valt att fokusera på ett speciellt barn utan haft delaktighet som utgångspunkt. 
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4.2. Intervju och analys 
Matilda är från början utbildad förskollärare och har därefter utbildat sig till lärare i ämnena 

svenska och matte. I intervjun med Matilda ställde jag ett antal frågor med inriktning på 

specialpedagogik och hur delaktighet kan skapas och vad det finns för svårigheter med att få 

alla elever delaktiga. När jag frågar henne om vad hon känner för delaktighet svarade hon att 

delaktighet innebär att eleverna får vara med och påverka sin skolgång, allt från dagens 

innehåll och hur ett arbete ska läggas upp. Hon menar att även om hennes mål är tydliga och 

klara så kan vägen dit se mycket olik ut, det som Matilda tänkt från början kan bli något helt 

annat beroende på hur barnen arbetar och själva tycker att de ska göra för att få ut så mycket 

av undervisningen som möjligt. De svårigheter Matilda ser med delaktighet är hur alla 24 barn 

ska mötas utifrån deras nivå samtidigt, alltid. Det går inte hela tiden, ofta försöker Matilda 

börja med att ha en gemensam genomgång där alla elever är med, det gör hon för att hon vill 

”få fatt” i arbetet med eleverna och se hur de berättar så hon vet vilken nivå hon ska kunna 

lägga sig på sedan och hur arbetet kan gå vidare. Matilda har inga korta genomgångar utan 

låter det ta tid, för Matilda menar att har man förstått grunden då är det lättare att hänga med 

sen också. Hon tycker att det är lättare att möta de elever med svårigheter i skolarbetet och 

tycker istället att hennes svaghet och problem är att möta de barn som redan kan och vet 

mycket. 

När jag frågar Matilda vad hon gör för att underlätta för elever med svårigheter säger hon att 

det är viktigt med hur instruktioner ges och berättar: 

”Jag försöker tänka ytterligare, tydlighet o försöka göra det extra tydligt för dom. Vilka 

alternativa hjälpmedel har jag som kan göra det tydligt. Med bilder, med hjälp av text, 

arbetsgång och förstärka det tydligare med muntliga och skriftliga instruktioner. Återberätta 

för dom och låta dom återberätta för varandra” 

Matilda är väldigt noga med att presentera nytt arbete och låter det ta tid. Efter att ha gått 

igenom en ny instruktion brukar hon återupprepa det som ska hända eller låta en eller flera 

elever berätta för klassen. På så sätt ser hon vilka elever som har hängt med och förstått 

uppgiften och slipper gå runt och förklara igen och eleverna blir mer självgående, det är då 

mycket lättare för eleverna att sätta sig på andra ställen utanför klassrummet såsom i 

grupprum. Samma sak gäller när nytt arbete ska tas upp igen, i början av lektionerna brukar 

Matilda börja med att fråga och prata om vad de gjorde förra gången och hur det gick då eller 

vad det handlade om samt berätta vad alla elever ska fortsätta med. För att fånga de elever 

med svårigheter har Matilda placerat två elever långt fram. Hon menar att det känns tryggt för 

henne att ha de nära sig, då kan hon lätt se hur eleverna arbetar och om de skriver det som ska 

skrivas under en gemensam genomgång. Börjar eleverna att ”leva rövare” kan hon lätt lägga 

en hand på elevens axel. Det Matilda poängterar och säger att det allra viktigaste är just 

tydligheten! Hon menar att man som lärare ska vara tydlig på många olika sätt.  
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Instruktionerna ska vara väldigt tydliga, ibland muntliga, ibland skriftliga men också många 

gånger båda två samtidigt. För att förtydliga kan man också använda sig av bilder och att 

gemensamt med eleverna skriva svaren på en ”cleverboard” som finns längst fram i 

klassrummet. Det gör att alla elever kan se vad hon skriver och gör det lätt att skriva ut och 

hänga upp sedan. Cleverboarden gör det möjligt att vara extra tydlig och skapa en större 

förståelse för eleverna. Att eleverna sitter 4 stycken vid varje bord är för att eleverna lättare 

ska kunna sitta i små bikupor och prata och för att det ska bli trevligare för eleverna 

 

Matilda säger också att det är viktigt att eleverna känner igen sig i det som hon pratar om så 

att de passar deras verklighet och att de får beröm. Hon säger att hon försöker och att det är 

mycket viktigt att eleverna får bekräftelse på vad de gör så att de blir uppmuntrade och förstår 

att Matilda ser vad de gör. När jag frågar om de har någon specialpedagog på skolan säger 

Matilda de har en specialpedagog som jobbar i klassen 2x60 minuter i veckan. Ibland jobbar 

eleverna och specialpedagogen i klassrummet med samma saker som de andra men får 

tillgång till mer hjälp om de skulle behöva. Ibland går de två eleverna ut ur klassrummet. När 

jag frågar om varför svarar Matilda att det är för alla elever ska ha möjlighet att få prata och 

diskutera och att de i sin lilla grupp får möjlighet att göra det i större utsträckning samtidigt 

som de får extra hjälp. ”Det blir annars lätt att man bara sitter och skriver av. Jag ser det 

även att det är även viktigt att de är med och diskuterar i klassrummet, men ibland har vi valt 

att göra så” 

 

Matilda menar att de då får chansen att formulera egna meningar och vara med aktiva i 

arbetet. Något som är helt nytt och som de försöker arbeta mer med är datorer inne i 

klassrummet. Matilda, specialpedagogen och en elev har nyligen varit på kurs i alternativa 

hjälpmedel som ska hjälpa eleverna både i skolan och i hemmet. I klassen är det två stycken 

som är i behov av detta och har möjlighet att använda det hemma också. För att inte skapa 

några skillnader mellan eleverna berättar Matilda att hon och Ludde (extralärare) som är 

duktig med dator presenterade alla program på datorn via cleverboarden och visade hur de 

används och vad de har för användningsområde. Just för att alla elever som vill ska kunna 

använda det och se det som en tillgång. Matilda berättar också att de försöker använda sig mer 

av dator för alla elever men att de ligger under uppstart. Matilda anser att en skola för alla är 

”en skola där alla , eh när man kan bemöta alla barn utefter deras förmåga och anpassa 

undervisningen utifrån deras nivå och utmana eleverna”. När jag frågar Matilda om hon tror 

att det finns en skola för alla svarar hon tveksamt att hon inte vet men att 
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”Man försöker, men det är svårt att bemöta alla, men jag tycker att det är svårt att bemöta de 

riktigt duktiga eleverna och det blir mycket fokus på de svaga eleverna och ha riktigt 

spännande uppgifter inte bara för de elever med svårigheter utanför de mer duktiga eleverna 

man måste hela tiden tänka framåt! (…..) Man får sätta högre krav på duktiga elever” 

 

Matilda poängterar flera gånger hur viktigt det är med tydlighet för att alla elever ska få 

förståelse och säger att tydlighet är extra viktigt för elever med svårigheter. Matilda säger att 

man måste komma på flera sätt som gör det ännu tydligare för eleverna, till exempel med bild, 

cleverboard, muntliga och skriftliga instruktioner. Detta resonemang kan kopplas till det 

kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) då läraren i sin beskrivning inte särskiljer eleverna utan 

ger alla elever samma förutsättning genom att vara tydlig i sitt utförande. Matilda lägger ingen 

stor vikt i elevernas svårigheter inte heller nämns någon av elevernas diagnos. Till skillnad 

från det kompensatoriska perspektivet där problemet kommer i fokus har Matilda istället valt 

att lägga fokus vid metod för inlärning och hur det skall anpassas för att hjälpa eleverna. 

Matilda beskriver att hon vill skapa goda förutsättningar för att eleverna ska utvecklas i sitt 

lärande. Det som gör intervjun intressant och som inte beskrivs i stor utsträckning i 

specialpedagogisk litteratur är hur elever som klarar av undervisningen lätt ska få utmaning i 

sitt lärande, detta är något som Matilda tar upp och ser som en svårighet, hon menar att det 

inte bara är de elever som har svårt som behövs mötas utifrån egna erfarenheter. Persson 

(2008) belyser just att differentiering i skolan ska syfta till att alla elever utmanas utifrån 

kunskapsområde. Det som är viktigt för det kritiska perspektivet är att elever i sin normala 

klassrumsundervisning stöds och att läraren utgår ifrån barnets behov. Detta syns tydligt då 

läraren, specialpedagogen och en elev besökt länets resursteam för att få hjälp med alternativa 

hjälpmedel då ett av dessa verktyg var dator. För att inte utmärka och sätta en stämpel 

(Persson, 2007) på eleven valde Matilda och Ludde att beskriva och förklara för alla elever så 

att alla elever som vill och känner för det ska få glädje av de hjälpmedel som finns att tillgå. 

 

Ficshbein (2007) betonar att de är upp till ledaren i klassen att förhålla sig till eleverna och att 

förhållningssättet som läraren har speglar sig i undervisningen. Det är upp till varje lärare att 

se det som ett problem eller som en möjlighet. Ser läraren det som ett hinder finns det risk att 

läraren försöker skapa homogena grupper och bildar mindre grupper. Matilda däremot anser 

att dessa tre elever får nytta av att gå iväg tillsammans med specialpedagogen. Hon menar att 

eleverna då får möjlighet att aktivt delta och formulera meningar tillsammans vilket Matilda 

säger står i deras åtgärdsprogram. Undervisningen i små grupper kan starkt kopplas till det 

kompensatoriska perspektivet där lärarna försöker kompensera elevernas brister. Samtidigt 

som det kan kopplas till dilemma perspektivet då detta är ett sätt för Matilda att skapa 
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delaktighet och utrymme för dessa elever. Matilda ger heller inte uttryck för att det skulle vara 

speciellt ofta som dessa elever särskiljs och får lämna klassrummet. Hon säger att hon gärna 

vill ha de elever med svårigheter nära sig, då kan hon med enkelhet lägga en hand på axeln 

eller peka på frågan om hon ser att de inte hänger med, detta menar Matilda underlättar för 

henne och eleverna då hon anser att det blir lättare att hjälpa och fånga in eleverna. Detta 

också kan kopplas till det kritiska perspektivet där läraren gör små förändringar för att 

underlätta lärandet. 

 

4.4. Intervju med Patrik 
När jag frågar om hur Patrik tycker att en bra dag i skolan är svarar han att ”det är när det inte 

regnar och när det är lite varmt ute så att man slipper ha jacka på sig så mycket”. Jag 

försöker specificera mig och frågar istället hur en bra dag inne i klassrummet är svarar han att 

han inte vet. Patrik säger att det är rektorn som bestämmer och att det är Matilda som 

bestämmer i deras klassrum. När jag frågar Patrik om han får vara med och bestämma säger 

han ibland och att det är när det gör saker men kunde inte ge något exempel på det. 

Patrik säger att man måste räcka upp handen om man vill prata och när jag frågat honom om 

han brukar göra det så säger han ja. Han tycker att han får prata lagom mycket och är nöjd 

med det. Vi lämnar ämnet om när man får prata och går vidare. 

Sandra: Vet du vad delaktighet är? 

Patrik: Ah, när man är med i det. 

Sandra: I vadå tycker du? 

Patrik: Kanske om man ska göra en uppgift då om man är delaktig så är man med i det och får 

göra. 

Sandra: Tänker du som i en grupp då? 

Patrik: Ja, om man får bestämma lite. Kanske så att inte dom andra bara bestämmer.   

Sandra: Utan att alla får vara med och bestämma? 

Patrik: Ja 

 

Patrik tycker att det är kul i skolan och säger att det roligaste är att spela pingis och matte. Det 

som Patrik ger uttryck för som är tråkigt är när något inte är kul, när det regnar och är kallt 

och när man måste läsa en tråkig bok. När Patrik känner att det uppstår svårigheter med 

arbetet säger han att han brukar räcka upp handen och att det är Matilda eller Ludde som 

brukar hjälpa honom att komma vidare. Patrik har under ett tillfälle som jag sett haft dator och 

skrivit på tillsammans med en annan elev under en lektion. Patrik säger att han har det för att 

han lättare skriver på datorn och för ”att jag ska lära mig skriva på både och tror jag”. Patrik 
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ger uttryck för att han tycker det är kul med dator och att det är han, och Martin som under 

några tillfällen i veckan har dator. 

Avslutningsvis så frågar jag Patrik om hur han hade velat att en dag hade sett ut om han hade 

fått bestämma, han svarar att han hade velat att det var soligt och varmt, jobbar med mattebok, 

skriva på dator och ha engelska. 

 

4.5. Intervju med Martin 
En bra dag i skolan för Martin är när det är gympa, datorkunskap och när man får rita och 

leka. När jag frågar om vem som bestämmer svarar han snabbt rektorn och att det är Matilda 

som bestämmer i klassrummet. 

Sandra: Får du bestämma någonting? 

Martin: vad jag.. ja.. eller ja, eller, ja om jag ska ha nån, eller om jag kan.. om ja., hmm.. ja, 

om man har korsord kan man bestämma lodrätt eller vågrätt och vilket korsord. 

Martin känner inte att han får vara med och bestämma hur dagen ser ut. Han tycket att han får 

prata lagom mycket i klassrummet. När jag frågar Martin om vad delaktighet är svarar han att 

han känner sig delaktig och”att man är med så att man inte bara sitter och pratar med någon 

annan om man är en grupp. Att alla tar till sig och inte bara sitter och leker”. 

 

Martin tycket att det är roligt med ett projekt som heter Landskap där han beskriver att de 

utgår från en tankekarta där man får välja olika saker. Matilda är det som säger vem som får 

välja den här gången och man lär sig av olika saker. När jag frågar Marin om vad han gillar i 

skolan säger att det är både läsa och skriva men att matte och gympa är det roligaste. Det 

tycker han om för att ” gympan rör man sig mycket på och håller sig igång och matte då 

tänker man mycket”. Det som Martin ger uttryck för som är tråkigt är när han måste skriva 

långa meningar och tycker att det är väldigt jobbigt. Det som är svårt i skolan är just att skriva 

av något som är långt. Martin säger att han brukar tänka själv först när han inte kan men att 

han sen frågar en fröken eller en kompis om hjälp. De hjälper honom till exempel genom att 

säga hur någonting stavas. Martin är också en elev som använder dator i undervisningen och 

beskriver det som kul. Martin berättar att han och Patrik använder dator och att det är ”för att 

vi inte skriver lika snabbt som alla dom andra och jag skriver snabbt på dator och då skriver 

vi på data istället”. Jag frågar även Martin om hur han hade velat att en dag såg ut om han 

hade fått bestämma och han svarar att han hade velat ha idrott, mattebok, läsa egen bok och 

slöjd. Avslutningsvis säger Martin att han tycker om ämnen där man gör saker. 
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4.6. Analys av Patrik och Martins intervjuer 
Båda eleverna ger uttryck för att de tydligt vet vem som bestämmer i skolan, över hela skolan 

är det rektorn och i deras klassrum är det Matilda. Båda säger att de får vara med och 

bestämma ibland men ingen ger en tydlig bild på hur det visar sig i undervisningen. Eleverna 

ger uttryck för att de får prata när man räcker upp handen och anser sig själva få prata lagom 

mycket. Begreppet delaktighet kände eleverna att de hade koll på, svaret kom fort och de 

beskrev delaktighet som en process där alla ska få vara med och bestämma. Martin säger att 

det är när alla tar till sig och inte pratar med någon annan när man är i en grupp och Patrik 

uttrycker att det är när alla är med och gör saker så att inte bara en bestämmer, utan att alla 

ska bestämma lite. Ingen av eleverna berättar eller säger att de har några större problem med 

skolan och verkar under intervjun inte se sig själv som barn i behov av särskilt stöd. Killarna 

berättar att de har dator för att de ska hjälpa dem och för att det är roligt vilket syns tydligt 

från intervjun då Martin säger att han gillar datorkunskap medan Patrik säger att han hade valt 

att skriva på dator om han hade fått bestämma över dagen. Det eleverna berättar under 

intervjun kan kopplas till det kritiska perspektivet där elevens behov speglas i undervisningen. 

För att få hjälp beskriver eleverna att de brukar räcka upp handen och att det antigen är 

Matilda eller Ludde som hjälper dem. Svårigheterna för Martin är att skriva långa meningar 

vilket han uttrycker blir enklare med datorn och säger att han är bättre på att skriva där medan 

Patrik anser att datorn är ett medel som ska lära honom att skriva. 

 

4.7. Observation 1. Ett morgonpass på Solskolan 
Det är måndag morgon och eleverna är tillbaka efter helg. Matilda släpper in alla elever 

klockan åtta i klassrummet, hon står vid karmen och tar alla elever i hand, tittar dem i ögonen 

och säger godmorgon. I bakgrunden är det instrumental och lugn musik. När alla elever har 

satt sig på sin plats och hängt upp väskan bakom stolen börjar Matilda med att gå igenom 

dagen. Längst upp står det samling. Matilda börjar med att berätta att det är halvklass och att 

den andra delen är på slöjd vilket de andra eleverna också kommer att ha efter rasten vilket 

hon berättar för halvklassen i klassrummet. Eleverna sitter helt tysta och stilla och lyssnar på 

Matilda. Efter en stund är hon färdig med att berätta och frågar eleverna om de har några 

frågor på dagen. Ingen har det. Matilda berättar varför jag är där och säger att jag kommer att 

sitta i hörnet och bara skriva om vad det är som händer i klassrummet. ”Andreas” räcker upp 

handen. Matilda frågar Andreas vad han vill säga och ställer flera följdfrågor frågor kring 

hans uttalande om hans träning i helgen. I tur och ordning går sedan frågan runt till hela 

halvklassen om vad de gjort i helgen. ”Anna” säger att hon bakat maräng och Matilda frågar 

vad man brukar göra för att se om smeten är tillräckligt bra? Det kan inte Anna, så istället 

frågar hon om det är någon annan som vet. Martin räcker snabbt upp handen och Matilda 
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säger, berätta hur ni gjorde Martin? Martin pratar väldigt osammanhängande så att man inte 

riktigt förstår vad han menar och Matilda fyller i: ”Det är precis som Martin säger, för att se 

om marängen är färdig kan man vända skålen över huvudet och smeten ska stanna kvar. 

Kommer ni ihåg att vi pratade om olika konsistenser när vi hade NO”. Eleverna fortsätter att 

berätta om sin helg. De elever som har väldigt korta svar får flera ledande frågor och eleverna 

pratar ungefär lika mycket. Matilda tänder upp i taket, så då är det dags att fortsätta med 

”Solstrålen” (En bok som de jobbar utifrån). 

”Karin”: Ska vi inte sitta i grupper denna gången? 

Matilda: Nja, nje nja, eller jo det kan vi göra. Dra ihop tre bord hit så kan vi göra det. 

Matilda: Vad gjorde vi förra gången, kan någon, Oliver berätta vad som hände förra gången. 

Oliver börjar berätta om förra gången och efter ett tag väljer Matilda någon annan. Vad 

handlar det om ”Felicia” 

Felica: Ja, jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg. 

Matilda: Kan någon hjälpa Felica? 

Barnen fortsätter en stund med att berätta och en av eleverna tar hjälp av bilder på 

rollfigurerna som eleverna ritat upp på vilka som är med i Solstrålen när Matilda frågar vad 

Kasper i Solstrålens mamma heter. 

Matilda: Vad bra att du tog hjälp av bilderna Karl. 

 

Nu ska eleverna välja ut ord som ligger på borden. Först ska eleven som väljer ordet försöka 

förklara det själv och sen ska de tillsammans med en varsin ordbok slå upp ordet. Adam valde 

ordet däck och beskriver det. Matilda skriver det på tavlan. När det är dags att slå upp det i 

ordboken ser Matilda att två elever med svårigheter för skolan inte hängt med och bara 

bläddrar i ordboken. 

Matilda: Adam kan du tipsa oss på vad det börjar på. 

Adam: D 

Matilda: Bra, det börjar på D 

Patrik sitter och slår på D.E 

Matilda: Och sedan är det Ä 

Patrik tittar upp på Matilda och sedan på tavlan där ordet står och byter till D. Ä istället. 

Matilda: Du är på rätt sida Patrik, 

Efter en stund kommer skolans andra trea in i klassrummet för att sjunga och öva Lucia-

sånger. 

Patrik: Åh, vilken räddning. Patrik sträcker upp armarna i luften som om han vunnit något. 

Matilda: Oj, redan. Vi slår ihop våra böcker och lägger de snabbt i våra lådor sen sätter vi oss 

på våra platser. Nu ska vi sjunga Lucia-sånger. 
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4.8. Observation 2. Matematiklektion 
Matilda: Jag tänkte att vi skulle prata lite om matte och vad det kan användas till. Tänk er in 

att ni är på ”ICA-ugglan” och ska handla. När använder ni matematik då? 

Eleverna får chansen att tänka och sedan räcka upp handen när de kommer på vad de ska 

svara. Det kommer många händer och ”Linus” svarar såhär: 

Linus: Jo, men en gång när jag var på Ugglan så sa hon i kassan att det kostade 16 kronor och 

jag hade bara 14 kronor med mig så då hade ju jag inga pengar kvar och då sa jag att jag fick 

plocka bort en sak så att jag kunde köpa resten. 

Matilda: Okej, hur tänker då? När använder du matte i detta sammanhanget? 

Linus: Jo för om hon säger 16 kronor så måste ju jag veta vad det är och om jag vet att jag 

bara har 14 kronor så vet ju jag att det är för lite och att det inte går. 

Matilda: Ja, strålande och för att veta det så måste man ju kunna tallinjen för att se att det inte 

går. 

Linus: Ja, för 16 är ju mer än 14 och det vet jag. Men jag fick bara ta bort tuggummi. 

Matilda: Haha, okej är det någon mer som har något förslag? 

Flera av eleverna räcker upp handen igen och Matilda väljer ”Lisa” 

Matilda: Lisa, hur tänker du? 

Lisa: Ja, om jag står i kassan och ska handla och det kostar 20 kronor. Ja, mm så lämnar jag 

fram en 50lapp och då är det bra om jag får rätt pengar tillbaka. 

Matilda: Hur mycket ska du få tillbaka? 

Lisa: 30 kronor och om jag kan räkna det så vet jag att jag får rätt pengar tillbaka. 

”Niklas” ropar: en gång fick jag en krona för mycket tillbaka 

Matilda: Jaha, ojdå sa du till då? 

Niklas: Nä, det gjorde jag inte. 

”Torsten” ropar också, ja och när jag handlade godis en gång så fick jag för lite och då sa jag 

till. 

 

Flera av barnen har alternativ på svar som handlar och hur de gör i kassan när de handlar och 

de pratar en liten stund till om det. Efter ett tag bryter Matilda diskussionen och frågar 

eleverna om det bara är i kassan som man använder matematik i. Finns det fler situationer där 

man använder matte i affären? Eleverna tänker en stund och det tar längre tid innan någon 

räcker upp handen och det är inte lika många längre. Matilda väljer ett barn som inte räcker 

upp handen utan sitter och tittar bort lite. 

Matilda: ”Karin” hur tänker du? Använder du matten på fler ställen i affären? 

Karin: Vad sa du? 
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Matilda: När använder du matematik när du är på Ugglan? 

Karin: Vet inte riktigt, i kassan. 

Matilda: Finns det några mer ställen...? Matilda ställer ännu en fråga direkt. Vilka räknesätt 

använder du i affären? 

Karin: Plus och minus 

Matilda: Och vad säger vi på mattespråk då, Karin? 

Karin: Addition och subtraktion 

Matilda: Härligt Karin, vad bra! 

 

5. Analys 
De intentioner som Matilda gav uttryck för i intervjun speglas i hennes lektioner. För att 

kunna skapa ett lugn med barnen använder hon musik som hjälpmedel och eleverna smyger in 

i klassrummet efter att ha tagit i hand med Matilda. Att barnen tar i hand kan kopplas till det 

Matilda pratade om med bekräftelse och att man ska se alla barn, här finns stor möjlighet att 

se hur barnen mår och om de har något speciellt att säga innan lektionen börjar. Att varje 

morgon börja med samling känns som en bra plattform att börja dagen på, alla frågetecken 

och orosmoment kan direkt i början på dagen redas ut och de elever som tänker på något och 

vill berätta får vid detta tillfälle göra. Matilda ser väldigt intresserad ut och ställer flera 

följdfrågor frågor till de elever som har korta svar, medan de elever som pratar med mycket 

flyt får en del frågor tillbaka. Det som syns i det här tillfället är att Matilda låter andra elever 

hjälpa till om det är så att någon inte kan som i tillfället med marängen. Här fick Patrik 

chansen att svara istället och även om svaret inte blir tydligt kopplar Matilda det till honom 

och bekräftar han svar genom att bekräfta honom vid namn och hans svar, det är precis som 

Patrik säger. Det syns att Patrik tycker att det är kul att hon hänvisar till honom och hans svar 

för att senare koppla det de pratade om till NO. I samlingen var det svårt att återkoppla till ett 

perspektiv. Eftersom alla elever får möjlighet att svara och får följdfrågor utifrån deras 

intresse samt att eleverna uppmanas att hjälpa varandra förs tankarna till det kritiska 

perspektivet eftersom alla deltar utifrån vad de vill berätta. 

 

När Matilda pratade om hur eleverna får vara med att påverka sa hon att det kan vara allt från 

undervisningsform till vad arbetet ska handla om. I det här fallet är målet tydligt och klart och 

utgår från en lärobok med olika typer av övningar som är planerade och inte så formbara 

påverkar ändå en elev med att fråga om det inte ska sitta i grupper som de brukar. Det märks 

tydligt att det inte var Matildas intention från början och låter väldigt skeptisk till hans förslag 

men ändrar sig och låter eleverna flytta ihop. Instruktionerna för hur Solstrålen-passet ska gå 
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till är väldigt tydliga och efter att eleverna har berättat om vad som hände i kapitlet finns det 

inga frågor på hur det ska gå tillväga. Undervisningen är tillsammans och efter att man hittat 

ordet i ordlistan skriver eleverna ner det i sin bok. Det syns tydligt att eleverna som har lätt för 

att läsa och skriva är snabba och vill fortsätta med nästa ord innan vissa ens hunnit börja med 

att leta i ordboken varav Patrik är en av dem. 

 

Matilda berättade i intervjun om alternativa hjälpmedel såsom dator och likande och menar att 

hon försöker göra undervisningen så konkret som möjligt till exempel med bilder. När en av 

eleven inte kommer ihåg vad karaktären heter vänder han sig om för att titta på bilderna som 

hänger på väggen vilket Matilda bekräftar och berömmer honom för. Enligt Persson (2007) 

kan alternativa medel i sig göra att eleven får en stämpel på sig att vara speciell, det krävs 

därför god klimat i klassrummet som görs att olikheterna inte ses som något negativt. I det här 

fallet har alla elever tillgång till samma material och att det är just en elev med svårigheter för 

skolan syns inte. Det går även tydligt att se att Matilda har stor koll på alla elever vad de gör 

och när hon ser att Patrik är på fel bokstav försöker hon göra så att han ska förstå hur det är 

man ska göra utan att hon säger det, istället ber hon till en elev att berätta om tips på hur man 

ska tänka vilket man ser fångar Patriks intresse. Detta kan tydligt kopplas till det kritiska 

perspektivet där läraren bygger undervisningen utifrån barnets behov och främjar elevens 

lärande. Patrik visar tydligt att han inte var så förtjust i lektionen eftersom han när den andra 

klassen kommer in jublar och sträcker upp händerna i luften. För att koppla till Patriks 

intervju där han tydligt flera gånger sa att det tråkigaste och svåraste i skolan är att skriva av 

meningar vilket var en av de uppgifter eleverna skulle göra vid Solstrålen-lektionen. Hade 

Patrik istället haft sin dator som han berättar att han tycker mycket om hade han kanske fått ut 

mer av lektionen. Detta är ett ställningstagande som Matilda i det här fallet har valt att inte 

göra vilket kan kopplas till dilemma perspektivet. 

 

Lektionen i stort kan kopplas till det kritiska perspektivet som innefattar att eleverna på 

samma villkor får vara med i undervisningen och även om lektionen i sig är likadan för alla 

elever har Matilda på ett sätt differentierat undervisningen för de elever som har svårigheter, 

lektionen är tydlig och när Matilda märker att Patrik inte är med försöker hon att inkludera de 

elever som redan är färdiga. Matilda beskriver svårigheterna kring de elever som hon anser är 

de ”duktiga” och för henne blir uppgiften att skapa en mer differentierad undervisning för de 

elever som tyckte uppgifterna var enkelt. Just när det är genomgång är det viktigt för Matilda 

att alla hänger med och får fatt i vad det är alla ska lära sig och göra får elever som har lätt för 

skolan tristess. Kanske är det inte så vid alla tillfällen, Matilda berättade i intervjun att hon 

ibland låter eleverna sitta i olika grupper för att få större spridning och låta de elever som är 
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mer självgående få jobba tillsammans. Analysen kan referera till dilemma perspektivet där 

dilemmat i det här fallet är att stanna upp och låta alla elever hinna med eller köra vidare så att 

de utan svårigheter får jobba vidare och få utmaning på sin nivå. Det är precis som Matilda 

säger i intervjun, hon har lättare för att inkludera och skapa möjligheter för de elever med 

svårigheter för skolan och hade behövt utvecklas och komma på idéer för hur eleverna som 

har lätt för skolan ska kunna få uppgifter och utmaningar som ligger på deras nivå. Precis som 

Nilholm (2007) säger är det inte enkelt att hitta lösningar på hur undervisningens 

differentiering ska gå till. 

 

Även i matematiken kopplar elevernas lektion utifrån sina egna erfarenheter och kan på så sätt 

sätta sig in i situationen och få en större förståelse.  För det första finns det massor av affärer 

att handla i, är det mat eller kläder eller något annat som Matilda vill ha svar på. Genom att 

ställa en fråga som är mer specifik och eftersom Matilda vet att eleverna brukar vara på 

Ugglan kan eleverna på så sätt känna igen sig i det Matilda pratar om och koppla det till sina 

erfarenheter.  Ahlberg (2001) poängterar att elever i skolan ofta arbetar med saker som de inte 

har något intresse för. För att eleverna ska känna inflytande och delaktighet är det viktigt att 

eleverna känner att de finns intresse som gör att undervisningen blir meningsfull. Författaren 

menar att kommunikation är det viktigaste verktyget vi har för att skapa gemenskap. Även 

lektionen i matematik kan kopplas till det kritiska perspektivet där alla elever får uttrycka och 

vara delaktiga utifrån sin egen kunskap, erfarenheter och behov. Det märks att eleverna tycker 

att lektionen är rolig då det finns många händer uppe i luften som vill svara på frågan. Även i 

det fallet där Matilda bara väljer en elev som inte riktigt kan svara på frågan väljer Matilda att 

ställa en ny fråga som eleven får chansen att svara på för att sedan berömma henne utifrån det 

korrekta svaret. 

 

6. Diskussion 

6.1 Didaktiska implikationer och slutsats 
Genom specialpedagogiska teorier och analysen av det empiriska materialet kommer mina 

avslutande ord och slutsats. I analysen blir det tydligt att kommunikation mellan olika aktörer 

har stor betydelse för att lyckas skapa inkludering. Elever i behov av särskilt stöd har rätt till 

undervisning som utmanar och utvecklar elevens inlärning och kunskap. Forskning menar att 

elever skall inkluderas i så stor utsträckning som möjligt. Tankarna kring en skola för alla och 

inkluderingsbegreppet känns helt i linje med Nilholm (2007) kritiska perspektiv. Det stora 

dilemmat är hur detta tillämpas och fungerar praktiskt i skolan. För att lyckas med en god 

inkludering i skolan krävs det att läraren vågar utmana och utveckla sin egen kunskap kring 
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barn i behov av särskilt stöd. Läraren måste vara mycket flexibel och utgå ifrån varje barns 

kunskap och inlärning. Mina erfarenheter säger att mer lärarstyrd handledning till elever 

väcker både intresse och större kunskapsutveckling. På så sätt är det lättare att utveckla och se 

var eleverna befinner sig. Lärare behöver till stor del lyssna på eleverna och uppmärksamma 

eventuella svårigheter under tidens gång för att lyckas hjälpa eleven på rätt sätt. 

Svårigheterna med att inkludera alla elever är rädslan för att eleven inte ska nå upp till de 

kunskapskrav som finns. Kunskapskraven blir därför en ledande faktor till att barn i större 

utsträckning blir exkluderade i skolan. Genom att låta elever i behov av särskilt stöd gå till 

specialpedagog gör att läraren på så sätt slipper allt ansvar kring elevens kunskapsutveckling. 

Ahlberg (2012) menar att forskning kring specialpedagogiska perspektiv bör öka för att 

skolan skall lyckas med att inkludera alla barn i skolan. Hon menar att forskning och praktik 

kan knytas samman och bidra till utveckling kring arbetet i skolan. Även Nilholm (2012) 

anser att forskning kring specialpedagogik skall öka för att lyckas med skolans mål. 

Författaren menar att det måste göras mer forskning i skolan med elever i behov av särskilt 

stöd och hur arbetet i skolan fungerar. För att skolan skall lyckas med målet att skapa en skola 

för alla krävs det att hela verksamheten arbetar inkluderande och skapar goda relationer med 

alla elever. Ahlberg (2001)  anser att elever ska känna inflytande och delaktighet i skolan och 

menar att det är viktigt att undervisningen bygger på kommunikation som är grundläggande 

för att skapa gemenskap och för att eleverna känner att undervisningen blir meningsfull.  

Ahlberg (2012) menat att skolan skall möta utmaningen i barn i behov av särskilt stöd genom 

att fördjupa och utveckla kunskaper kring delaktighet, kommunikation och lärande. Skolan 

skall utgå ifrån att alla barn har rätt att vara en del i skolan och att utgå ifrån att skapa 

möjligheter till lärande på olika sätt. En stor anledning till att elever exkluderas ifrån den 

ordinarie verksamheten är när en elev riskerar att inte nå upp till målen i läroplanen. För att 

kompensera och hjälpa eleven används ofta segregerande hjälp där elever i svårigheter får 

lämna sitt klassrum och arbeta ensam eller i mindre grupp. Nilholm (2007) menar att man i 

flera fall sett att detta inte utvecklat elever.   

 

Slutsatsen i studien stöder forskningen i många avseenden då det handlar om att få eleverna 

att känna sig delaktiga i skolan. Läraren har stor betydelse för elevernas lärande och 

utveckling. Läraren i studien säger att hon inkluderar alla elever i så stor utsträckning som 

möjligt men medger också att segregerande lösningar sker. Detta anser läraren ligga till grund 

för att eleverna med svårigheter skall få möjlighet att utvecklas i egen takt och få chans att 

diskutera i mindre grupp. I det vardagliga arbetet i skolan sker många segregerande lösningar 

för elever med svårigheter. Många gånger för att läraren inte vill riskera att eleverna inte 

uppnår målen. Ett sådant arbetssätt är kopplat till det kompensatoriska perspektivet. Teori och 
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realitet hänger inte alltid samman och för att öka förståelsen för barn i behov av stöd krävs det 

utbildning och större inflytande av forskning i skolans arbete. Alla barn har rätt till en 

likvärdig utbildning där elevens utbildning och utveckling står i fokus.   

 

 6.2 Metoddiskussion 
Denna studie är inte tillräckligt täckande, det behövs mer forskning på området för att lyckas 

besvara hur en skola ska lyckas inkludera alla elever på ett effektivt sätt. Med tanke på 

omfattningen hade fler lärare och elever behövt delta i studien, för att öka resultatens 

tillförlitlighet. Det är svårt att dra några större slutsatser från elevernas svar, dock bidrar de till 

att ge en primär översikt som man sen kan bygga vidare på i framtida studier. Nilholm (2012) 

menar att forskning kring barn med svårigheter bör öka för att skolan ska få större teoretisk 

kunskap i hur man bäst tillgodoser deras behov. I observationerna blev det tydligt att läraren 

arbetade med att öka inflytandet och delaktigheten hos eleverna. Detta tydliggörs när hon 

ställer frågor till alla och att klassen tillsammans hjälps åt för att lösa problem. Observationer 

är enligt Björndahl (2005) något som påverkas av tidigare egna erfarenheter. Därför kan det 

vara svårt att uppfatta situationen opartisk och kan ibland de saker som inte hände just då för 

att de tidigare gjorts. Observationens utgångspunkt kan vara som i mitt fall utgå från de elever 

som jag redan visste hade problem med koncentration och få fokus i klassrummet tillsammans 

med de andra eleverna under genomgångstillfällen. På så sätt slapp jag att lägga ner tid på att 

veta vad som skulle observeras utan kunde börja direkt med det jag ville se. När det senare 

kom till att intervjua anser Björndahl (2005) att intervjuer kräver mycket tid och därför bara 

ger möjlighet att intervjua ett mindre antal personer. För att få högre validitet hade jag velat 

intervjua flera elever i klassen för att få en större förståelse för deras delaktighet och hur 

eleverna i klassen uppfattar sin påverkan i skolan. Genom att intervjua flera hade jag på så sätt 

kunna se mönster av hur elevernas upplevelser och fått en större förståelse för 

undervisningen. Vidare menar Björndahl (2005) att man som intervjuare kan påverka den som 

intervjuas i form av kroppsspråk och hur man betonar olika saker för att få fram viss 

information. I intervjun med barnen kände jag att det lättare går att påverka elevernas svar.  

Båda barnen hade korta svar och det krävdes följdfrågor för att få ut den information som jag 

behövde. Detta kan absolut ses som en kritik till min studie då eleverna tillsammans med sina 

kompisar eller i en mer bekväm situation kanske hade svarat någonting annat. Det är lätt i 

intervjuerna med barnen att följdfrågorna leder in barnen till svar som de tror att jag vill höra.  

Det blev inte likadant när jag intervjuade Matilda. Hon hade mer flyt i sin beskrivning i vad 

hon tyckte och tänkte och jag behövde bara i något fall ställa någon mer fråga för att få mina 

funderingar besvarade. Självklart vet Matilda att jag intervjuar henne kring hennes arbete med 

eleverna och kan på så sätt svara mer positiv för att få det att låta bra, dock tycker jag att 
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hennes svar i intervjun stämmer väl överens med det som jag såg i observationerna. Det här 

stöder mitt beslut av att använda två kompletterande metoder då lärarens svar under intervjun 

speglas under lektionstid.  

 

Nylén (2005) menar att forskarens roll i en kvalitativ undersökning är avgörande för hur 

resultatet kommer att se ut och därmed också en betydande roll för tillförlitligheten. Jag ser 

även det som en kritik att undersökningen utgår i från en klass med en lärare och två elever 

eftersom tillförlitligheten inte blir stor och inte kan generaliseras. En kritik som också kan 

riktas till arbetet är att mitt förhållningssätt till specialpedagogik utgår ifrån en positiv 

inställning. Jag ser specialpedagogik som något som bör gå hand i hand med den ”normala” 

pedagogiken och ses som ett komplement till undervisningen. Björndahl (2005) menar att allt 

som upplevs kopplas till egna erfarenheter och något som jag anser vara viktig kan vara 

oviktig för någon annan. 

 

6.3. Vidare forskning 
För att bedriva vidare forskning och utveckla studien ytligare hade intervjuer med andra barn i 

behov av särskilt stöd varit intressant. Elevernas egna tankar och idéer hade på så sätt fått 

större betydelse och genomslag. Det hade varit intressant att jämföra elevers uppfattning från 

andra klasser genom liknande undersökning. Det hade även varit intressant att undersöka hur 

andra lärare arbetar för att skapa inkludering. 
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6. Bilaga 
 

6.1. Intervju frågor med lärare: 
 

1. Namn och ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad innebär delaktighet för dig? 

4. Hur gör du för att skapa delaktighet i undervisningen? 

5. Vad tycker du är svårigheterna med att få alla barn delaktiga? 

6. Hur gör du med de barnen som du känner inte riktigt hänger med i undervisning? 

7. Har ni någon specialpedagog? 

8. Hur arbetar ni och hur ofta? 

9. Varför är eleverna placerade som de är? 

10. Vad innebär en skola för alla för dig? 

11. Finns det en skola för alla? 

 

6.2. Intervju med elever: 

 

1. Kan du berätta vad du heter? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur tycker du en bra dag är i skolan? 

4. Vem bestämmer i skolan? 

5. Får du bestämma något? 

6. Får du prata mycket? 

7. Vet du vad delaktighet är? 

8. När tycker du att du lär dig som bäst? 

9. Är det roligt att vara i skolan? 

10. Vad är tråkigt? 

11. Är det något som är svårt? 

12. Om du tycker att något är svårt, hur gör du då? 

13. Tycker du att du sitter bra i klassrummet? 
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