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Abstrakt 

Studiens syfte är att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet i en 

skola för alla, utifrån de individintegrerade eleverna från år 4-9. Arbetet ger en översikt över 

tidigare forskning inom specialpedagogik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se 

utifrån en skola för alla, vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning 

som kunde utläsas utifrån pedagogernas utsagor. Hur pedagogerna beskrev sitt praktiska 

inkluderingsarbete. Hur det specialpedagogiska stödet såg ut. För att få svar på 

undersökningens syfte utförde vi semistrukturerade intervjuer med data av kvalitativ art på 

fyra pedagoger som alla undervisade individintegrerade elever. Sammanfattningsvis pekar 

resultaten på att samtliga informanter såg fler hinder än möjligheter till en inkluderad 

undervisning och vi fick bl a följande svar: Det finns en brist på kompetens. Delaktighet från 

övrig personal saknas. Stödet från skolledare är litet. Samarbetet med särskolans personal är 

för litet. Resurser i form av personal, anpassat material, utbildning och handledning ansågs 

vara viktigt för att på bästa sätt kunna arbeta med särskoleinskrivna elever i grundskolan. I 

resultatet har vi hos klasslärarna sett en lyhördhet för dessa elevers behov och strävan efter 

att utgå från varje individs behov, förutsättningar och intressen. Vi har även sett en 

otillräcklighet och ensamhet i uppdraget med att arbeta med individintegrerade elever. 
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1 INLEDNING 

Vi har under våra år på Specialpedagogiska programmet på Kristianstad Högskola 

kontinuerligt fördjupat oss i och försökt ta ställning för och/eller emot inkluderingsfrågor, 

samtidigt som vi fått hävda vår ståndpunkt när det gäller grundsärskolans tradition och 

varaktighet, eftersom det är vår dagliga verksamhet. I vår undersökningskommun pågår ett 

utredningsarbete gällande särskolans framtid. Skolledare i undersökningskommunen 

undersöker möjligheter till fler permanenta lösningar för särskolan i befintliga grundskolor, 

för att på så sätt hitta lösningar för utökad inkludering. Vår förhoppning är att med vår studie 

kunna bidra med kunskap till detta arbete och visa på goda exempel där inkluderingen är 

framgångsrik. Samtidigt hoppas vi kunna förvärva ny kunskap som vi kan ha användning för i 

vår framtida utövning som examinerade specialpedagoger. För att vidga våra perspektiv så 

mycket som möjligt, har vi valt att göra detta arbete tillsammans. Enligt Bjørndal (2002) ger 

fler personers observationer och funderingar en mer komplett och realistisk bild av 

verkligheten än vad en ensam person kan åstadkomma.  

 

1.1 Bakgrund 

Arbetet som behandlar pedagogers syn på särskoleelever inkluderade i grundskolan, är en 

komplex uppgift. Vår förståelse för den del av de utmaningar som pedagoger i skolan möter, 

har formats av vårt arbete som lärare i grundskolan och som lärare i grundsärskolan. Vi har 

mött behövande, utagerande, inåtvända, svaga och högpresterande elever under våra snart 20 

yrkesverksamma år. Egna erfarenheter och vår egen och kollegors frustration över att inte 

räcka till, har varit en del av vårt motiv att skriva om detta område. Det är en förhoppning att 

kunna genomlysa en del av den komplexitet och visa på några av de dilemman som finns i 

verksamheten. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94 s 4). 

 

Vi arbetar i grundsärskolan med elever som har bedömts ha någon form av 

funktionsnedsättning. Begrepp som inkludering och en skola för alla har under vår 

utbildningstid betonats som eftersträvansvärda mål. Tideman (2000) menar att meningarna 

går isär om särskolans vara eller icke vara, runt om oss i samhället på olika nivåer. I och med 

skolans kommunalisering används den lokala friheten olika beroende på kommun. Efterhand 

som vi har läst och tagit till oss kunskap kring inkluderingsbegreppet har vi stundtals 
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ifrågasatt vår egen verksamhet. Vi har ställt oss frågor som: Vad är en skola för alla? Kan alla 

elever befinna sig i likvärdiga grupperingar med alla sorters individer? Behövs 

grundsärskolan som egen skolform? Hur klarar sig grundsärskoleeleverna i dagens 

grundskola? Dessa frågor blev grunden till ett fortsatt sökande efter kunskap (se bilaga III). Vi 

tror att en avveckling av särskolan skulle innebära en tydlig marginalisering av dessa elever. 

Men om vi förvaltar den specialistkompetens som särskolan besitter, är vår förhoppning att 

denna framtida utveckling kan leda till visioner om en ökad delaktighet. En elev med rätt till 

särskola kan tillhöra och ha sin skolgång i en klass i grundskolan. Berörda rektorer och 

elevens vårdnadshavare ska vara överens om detta. Särskolans kursplaner gäller för en elev 

som valt att gå i en klass i grundskolan, sk individintegrerad elev (Särskoleförordningen 6 

kap. 1§). 

 

Barn och ungdomsförvaltningen i den kommun vi valt att göra vår undersökning i har tagit 

fram en policy som reglerar detta uppdrag. Policyn (2005) beskriver rutiner för att ge elever, 

som är inskrivna i särskolan, rätt att få sin utbildning och det stöd de behöver i den skola som 

ligger närmast hemmet. 

 

Varje dag utgår vi från att skolgången för våra grundsärskoleelever, som vi arbetar med, är 

den bästa. Samtidigt brottas vi med vad forskarna (Nilholm 2007; Tideman, Rosenqvist, 

Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2005), våra styrdokument (Skollagen, 1985: 1100; Lpo 

94; Salamancadeklarationen, Svenska Unescorådet 1994) och våra diskussioner genom åren 

som studenter på Kristianstad Högskola poängterar, nämligen att inkluderingsbegreppet ska 

genomsyra dagens skola i betydligt högre grad än vad vi klarar att åstadkomma. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994) tar upp elevers rätt till utbildning ur ett 

inkluderingsperspektiv då eleven sätts i centrum och pedagogiken och inlärningen anpassas 

till individens behov. Undervisningen utgår från att alla elever är lika olika och att alla 

skillnader dem emellan är normala. Syftet med Salamancadeklarationen var att förstärka 

funktionshindrade barn och ungdomars jämlikhet och delaktighet i samhället  

 

I Skollagen (1985:1100) 1 kap 5 § står skrivet att för de elever som inte kan gå i grundskolan 

och gymnasieskolan pga. en funktionsnedsättning ska särskola erbjudas. Samtidigt är det vårt 

uppdrag som pedagoger att ge alla barn en likvärdig utbildning, där varje elev möts utifrån 

sina individuella behov. Här vill vi poängtera att det ligger ett förslag om en ny skollag 

(www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/79/30e34597.pdf). Dagens gällande skollag 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/79/30e34597.pdf
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(1985:1100) anses enligt förslaget som omodern. I förslaget ligger bl a att regler om utredning 

inför beslut om mottagande i särskolan skärps och att skolplikten förlängs ett år för bl a elever 

som gått om en årskurs eller börjat skolan ett år senare. Szönyi (2010) riktar kritik mot det 

nya förslaget där hon hävdar att den nya skollagen hårdare hänvisar elever med 

funktionsnedsättning till särskolan och att dessa elever inte kan räkna med stöd i grundskolan. 

 

Skollagen (1985:1100) och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) betonar att 

alla elever skall erbjudas en likvärdig utbildning i hela vårt land. En likvärdig utbildning 

innebär enligt Lpo 94 (1998) att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Normerna för likvärdigheten anges 
genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen 
skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (Lpo 94 s 4). 

 

Trots att ovanstående styrdokument tydligt säger att pedagogers uppdrag är att ge samtliga 

elever likvärdig utbildning oavsett hur elevernas individuella behov ser ut, har det i alla tider 

funnits och finns än idag elever som av olika anledningar inte klarar de krav skolan ställer, 

både när det gäller kunskapsinlärning och social interaktion. Forskning (tex Nilholm 2006; 

Tideman mfl 2005) och pedagogiska influenser har gjort att tillvägagångssätten och resultaten 

för att hjälpa dessa elever har sett lite olika ut. Nilholm (2006) anser vidare att inkludering ges 

olika innebörder. Författaren tycker att det är viktigt att klargöra dessa skillnader och att förstå 

varför de framträder (se kap 2.5). Våra funderingar har lett fram till att vi vill ta reda på hur 

verksamma pedagoger tänker kring inkludering och vad de tänker om de individintegrerade 

eleverna som de har i sin klass.  

 

Vi har valt att göra en studie utifrån ett pedagogperspektiv. Genom vår studie vill vi söka efter 

förhållningssätt, arbetssätt och lämplig resursfördelning för att utveckla inkluderingen, när det 

gäller särskoleelever inkluderade i grundskolan. Denna kunskap tror vi oss ha användning för 

i vår framtida utövning som examinerade specialpedagoger. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet 

i en skola för alla, utifrån de individintegrerade eleverna från år 4-9.  Vi ställer oss följande 

frågor: 

• Vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som innebär en 

skola för alla, kan utläsas utifrån pedagogernas utsagor? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt praktiska inkluderingsarbete? 

• Hur ser det specialpedagogiska stödet ut? 

 

1.3 Studiens begränsning  

Ämnet är stort och mycket finns skrivet. I vår uppsats lyfter vi fram några pedagogers 

uppfattningar, upplevelser av och syn på inkluderingsbegreppet. Vi vill koncentrera oss på de 

pedagoger i grundskolan som har elever inskrivna i särskolan i sin grundskoleklass och 

kommer inte att fördjupa oss i pedagogers tankar kring elever i svårigheter i största allmänhet. 

För att få en helhetsbild hade det naturligtvis varit intressant att även ta del av elevernas, 

föräldrarnas, specialpedagogernas och skolledarnas tankar kring inkluderingsbegreppet, men 

tiden begränsar oss. Vi valde ämne utifrån vår egen dagliga verksamhet. Eftersom mycket 

finns skrivet i ämnet specialpedagogik har vi valt att begränsa vår litteratur utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar.  

 

1.4 Studiens upplägg  

Vi inleder vårt arbete med att beskriva bakgrunden till varför just inkluderingsbegreppet 

känns angeläget för oss. I litteraturgenomgången redogör vi för styrdokumentens riktlinjer 

och sedan tar vi i korthet upp grundskolans och särskolans historik. Därefter behandlar vi 

aktuell forskning kring inkludering och specialpedagogik. I teorikapitlet beskriver vi två 

teorier, socialkonstruktionistiskt perspektiv och KASAM, som vi anser är aktuella för vårt 

arbete. I metodkapitlet redogör vi för vårt val av metod, hermeneutisk forskning med en 

kvalitativ inriktning och med semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. I 

resultatdelen redogör vi för den information vi har samlat in, antingen genom löpande text 

eller med hjälp av citat från informanterna. I analysdelen analyserar vi informanternas egna 

tankar och reflektioner. Slutsatserna i diskussionsdelen drar vi efter att ha jämfört 

intervjustudiens resultat med den aktuella forskning, som vi redogör för i 

litteraturgenomgången. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande avsnitt förklarar vi de begrepp som vi använder i vårt syfte. Vi hoppas att 

översikten blir enkel att förstå och lätt att gå tillbaka till, när du som läsare stöter på 

begreppen inne i texten. Vi har valt att här nedan beskriva delar ur Lpo 94, 

Salamancadeklarationen (1994) och Skollagen (1985:1100) som belyser 

inkluderingsbegreppet och arbetet mot en skola för alla.  Vi beskriver också en historisk 

tillbakablick inom skolan med tyngdpunkten på specialpedagogik, för att visa hur 

funktionshindrade elevers situation sett ut genom olika tidsepoker. Slutligen behandlar vi 

nutida forskning inom specialpedagogiken med utgångspunkt mot en skola för alla.  

 

2.1 Begrepp  

Inkludering 

Rosenqvist (2007) menar att inkludering i skolan innebär att öka alla elevers delaktighet i den 

lokala skolans kultur, lärmiljö och sociala liv. Under senare år har begreppet inkludering 

(inclusion) alltmer tagit över och ersatt integreringsbegreppet. Inkludering, enligt Tideman 

mfl (2005), förutsätter att alla elever har rätt att gå i skola i sin närmiljö. Inkludering innebär 

att bygga upp skolans verksamhet så att den svarar mot de olika behov som varje elev har. 

Inkludering handlar om lärande och delaktighet hos alla elever, inte bara de som har 

funktionshinder eller betraktas som elever i behov av särskilt stöd. Inkludering, enligt 

Skidmore (2000), är en organisation där skolan anpassar planeringen och utformningen av 

undervisningen till att passa samtliga elever. 

 

Individintegrerad elev 

Enligt Egelund, Haug och Persson (2006) är integreringens princip att hela skolan förändras i 

en integrerande riktning så att de undervisades olikheter omvandlas till nyttig verksamhet i det 

dagliga arbetet. I en rapport från Skolverket (2002) står det att läsa att en individintegrerad 

elev är inskriven i särskolan och följer särskolans kursplaner men har sin huvudsakliga 

undervisning i en grundskoleklass. Särskolan och grundskolan har ett delat ansvar för denna 

elev. Eleven har rätt till specialpedagogiska insatser från både särskolan och grundskolan. Det 

tillfaller grundskolan en ersättning utöver den allmänna skolpengen till ansvarig rektor för 

berörd grundskola, som företrädesvis ska användas till specialpedagogiska insatser för eleven. 

En individuell utvecklingsplan utformas för varje elev. 
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En skola för alla 

Enligt Paulsson, Magnusson, Stenberg och Ghomri (2010) är skolans uppgift att se och möta 

varje elev som en individ där de erbjuds en pedagogisk lärmiljö som är anpassad efter varje 

elevs förutsättningar och behov. De sammanfattar begreppet ”en skola för alla” genom 

följande: En likvärdig skola betyder att somliga behöver mera för att få lika mycket (a a. s 

11). I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) fastslås ambitionen en 

skola för alla. Där poängteras att kompetens är viktig för att klara att möta samtliga elever. 

Oavsett politiska riktlinjer ska all utsortering och särbehandling undvikas. Tideman mfl 

(2005) menar att skolorna ska genomsyras av specialpedagogik som lägger sin tyngdpunkt på 

undervisning, utveckling och handledning. 

 

Specialpedagogik 

I NE (Nationalencyklopedin, 2010) står att läsa: ”specialpedagogik, delområde inom 

pedagogiken om utbildning av barn, ungdomar och vuxna som är i behov av särskilt stöd och 

som av olika anledningar har svårigheter att följa vanlig klassundervisning”.  Rosenqvist 

(2007) menar att specialpedagogiken växer fram där den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

 

2.2 Styrdokument 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 

I Lpo 94 s 3 står följande: 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 
för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).  

 

Normell (2002) poängterar att läroplanen (Lpo 94) är pedagogernas styrdokument som 

klargör samhällssynen, människosynen och kunskapssynen i vårt samhälle. 

 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994) är en konvention som antogs 1994 i en 

världskonferens om specialundervisning. Tyngdpunktens lades på principen att barn i behov 

av särskilt stöd skall undervisas inom det ordinarie skolväsendet. Alla barn och ungdomar 

inom den ordinarie skolan skall undervisas i vanliga klasser, om det inte finns rimliga skäl till 

att undervisningen måste ske på annat sätt. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet 1994) är den grundläggande principen för den inkluderande skolan, att alla barn 
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när som helst skall kunna undervisas tillsammans. Delegationen bakom 

Salamancadeklarationen menar att skolan ska kunna bortse från de svårigheter och skillnader 

som eleverna har. Deklarationen beskriver en inkluderande skola som att skolan ska tillgodose 

elevers olika behov och ge utrymme för olika inlärningsmetoder för att kunna ge en kvalitativt 

bra undervisning i skolan. Det ska finnas lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar 

tillsammans med bra pedagogiska metoder och resursanvändning. Deklarationen påvisar att 

de barn som sänds i väg till särskilda skolor eller placeras i specialundervisningsklasser bör 

vara en undantagslösning, och endast ske i de fall som inte går att lösa på annat sätt. Att 

undervisningen i en vanlig klass kan påvisas och att den inte kan tillgodoses för barnets bästa 

(Salamancadeklarationen, 1994). 

 

Skollagen 

Skollagen (1985:1100) som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. 

Skollagen reglerar hur skolan ska fungera. Här står det mest övergripande med, men också en 

hel del konkreta saker. Mycket kort kan man säga att lagen reglerar det mest grundläggande 

kring hur skolan ska fungera. I skollagen kan du till exempel läsa om rätten till utbildning, 

skolans värdegrund, skolplikten, kommunens ansvar, hur fristående skolor får bedrivas, 

skolhälsovård, att skolan ska vara gratis, och mycket mera. I skollagen (1985:1100) 1 kap 2 § 

står följande: 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 
den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov 
av särskilt stöd. 

 

2.3 Grundskola och särskola – en tillbakablick 

2.3.1 Tidig differentiering - hjälpskolor 

År 1842 fastslog den svenska riksdagen att varje socken skulle bedriva skola med utbildade 

lärare. Förutom det religiösa motivet fick skolan även ett socialt syfte, då eleverna skulle 

fostras till ansvarstagande samhällsmedborgare skriver Egelund mfl (2006). Redan i 

folkskolans inledningsskede kategoriserades eleverna efter hur de fungerade i de stora 

klasserna, uppåt 100 elever i olika åldersstadier i samma klass. De grupperingar som tidigt 
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utkristalliserade sig var elever med ”låg befattningsgåva”, de som var fysiskt 

funktionshindrade och ”vanartiga och försummade barn”. Dessa grupper ansågs enligt 

författarna ha negativ inverkan på barn från de övre samhällsskikten och skulle därför 

avskiljas och istället placeras på institutioner. Detta hävdade riksdagsledamot Fridtjuv Berg år 

1895. 

 

Redan i debatten från 1800-talet talade man enligt Frithiof (2009) om integrering och 

elevernas individuella förutsättningar, som en vägledning för dåtidens lärare att välja lämplig 

undervisningsmetod. Samtidigt uteslöts de rörelsehindrade och de elever som på den tiden 

kallades idioter. Dokument påvisar dock att dessa elever fick undervisning i segregerade 

former, om än dock högst ovanligt. Enligt författaren var exempel på dessa initiativtagare till 

undervisning av så kallade idioter, Sofia Wilkens och Emanuella Carlbeck. Sofia Wilkens 

undervisade dessa barn i en lägenhet i Karlskrona år 1859, och Emanuella Carlbeck 

undervisade barn med psykisk funktionsnedsättning i bl a Göteborg från år 1866 (Frithiof, 

2009). 

 

Enligt Egelund mfl (2006)  var vid 1800-talets slut och i början av 1900-talet de vanartade 

eleverna det största hotet mot upprätthållandet av ordning och säkerställandet av 

kunskapsinhämtandet i skolan hos övriga elever. Detta ledde till hjälpklasser och vidare till 

behovet av speciell kompetens för lärare att klara utformandet av undervisningen för dem som 

avvek. Hjälplärarens uppgift blev att ta hand om det som den ordinarie läraren såg som 

problematiskt och som kunde vålla skada för övriga elever. Hjälpklassernas dubbla syften var, 

enligt författarna, att dels hjälpa de elever med sämre förutsättningar, dels befria den vanliga 

skolan från skadliga inslag. Utökandet av hjälpklasser skapade ytterligare segregation. Vid 

denna tidpunkt menar forskare som bla Frithiof (2009) och Egelund mfl (2006) att 

specialpedagogiken började växa fram och en nivå med lägre krav, sk minimikurs, 

tillämpades för allt fler elever. Diskussionen svängde nu enligt Egelund mfl (2006)  från 

integreringstankar till segregerande undervisning där man såg eleven som bärare av 

problemet. Hjälpskolor startades runt om i landet, oftast på privata initiativ av pionjärer och 

eldsjälar. Det stora diskussionsämnet var hur man, i en och samma skolform, skulle lösa 

problemet att eleverna var alltför olika för att undervisas tillsammans. Fortfarande befann sig, 

enligt författarna, elever med funktionsnedsättning utanför den obligatoriska skolformen. 

Förslag för en tidig differentiering växte fram med olika nivåer på skolorna för att kunna ge 

det stora flertalet av barn, oavsett hur de biologiskt sett var betingade, någon form av 
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undervisning. In på 1900-talet saknade dock en stor andel av de barn som hade grava 

funktionsnedsättningar undervisning pga att de inte ansågs passa in. Eftersom orsaken, enligt 

författarna, till den svaga begåvningen ansågs uteslutande som medicinsk, blev det efterhand 

vanligare att de nyinrättade landstingen tog över ansvaret för undervisningen av dessa barn, 

som ofta skedde på institutioner ute på landet och långt från hemmen, allt för att skyddas från 

övriga samhället. Författarna menar att denna undervisning, organiserad av landstingen, har 

kommit att prägla särskoleelevernas undervisning under i stort sett hela förra seklet.  

2.3.2 En skola för alla växer fram 

I en skrift från Skolverket (2005) står att under efterkrigstiden startade 1946 års 

skolkommission diskussioner om hur man skulle utveckla de mest eftersatta grupperna i 

samhället. Samtliga elever skulle få stöd inom klassens ram. Det ansågs viktigt att hålla 

samman klassen från år 1 till år 8. Inriktningen en skola för alla växte fram. Men fortfarande 

ville kommissionen se en fortsatt segregering för de svagt begåvade eleverna i form av 

hjälpklasser. De ansågs må bäst i dessa homogena grupper. Vid sidan om skolkommissionens 

införande av inkluderingsbegreppet pågick diskussioner kring vilken myndighet som skulle 

bära ansvaret för särskolan. 

 

Det skulle dröja enligt Frithiof (2009) ända fram till år 1968 innan Sverige hade fått skolplikt 

för samtliga barn. I samband med 1969 års läroplan för grundskolan uttalades, enligt 

författaren, tydligt skolans ansvar för elever som av fysiska, psykiska eller av andra skäl hade 

svårigheter att klara av skolarbetet. Skolan var ålagd att ordna specialundervisning för de 

elever som hade svårt att anpassa sig till den vanliga undervisningen. Även Göransson (2009) 

menar att ökningen av elever som bedömdes vara i behov av särskilt stöd berodde på 

införandet av grundskolan, då dessa elever placerades i speciella och segregerade grupper. År 

1996 överlämnades särskolan från landstingen till kommunerna. Särskolan kvarstod som egen 

skolform men fick en ny huvudman, kommunen. Sedan 1994 gäller dock samma läroplan för 

såväl grundskolans elever som särskolans. Det som skiljer i styrdokumenten är separata 

kursplaner (Skolverket, 2005). Enligt Skollagen, 1985:1100 är grundsärskolan en skolform 

för de elever som har någon form av funktionsnedsättning. Grundsärskolans huvudman är 

kommunen och följer samma läroplan som grundskolan men har en egen kursplan. Ämnenas 

innehåll och svårighetsgrad i kursplanen anpassas till varje elevs kapacitet och förutsättningar. 

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Samtliga barn mellan 7 och 16 år har 



 16

skolplikt. Det gäller även barn som har rätt till särskola. Förutom den ordinarie skolplikten 

finns möjlighet till ett frivilligt tionde år i särskolan. 

 

 Utvecklingen har gått mot en ökad inkludering av elever med funktionsnedsättning från 

1960-talet. År 1978 bedömde regeringen att det krävdes en utvärdering av inkludering av 

elever med funktionsnedsättning. Kommittén för översyn kallade sig för 

Integrationsutredningen (Skolverket, 2005). Denna utredning leder fram till en fortsatt 

inkludering av barn och ungdomar med funktionshinder i skolan. Detta är det första steget till 

förverkligandet av visionen om en skola för alla (Skolverket, 2005). Det svenska skolväsendet 

har genom historien präglats av kategorisering och segregering av elever samtidigt som flera 

försök att sammanföra elevers olikheter till att bli resurser i den dagliga samvaron har gjorts 

(Egelund m fl 2006). Historiskt sett har personer med funktionsnedsättning setts i ett 

medicinskt sammanhang, inte i ett utbildningssammanhang. Vård, skydd och omsorg 

prioriterades högre än skola, kunskap och fostran (Frithiof, 2007). En funktionsnedsättning 

skapas i en relation mellan individen och samhället och den avgörande faktorn är i vilken mån 

individen har förmåga att leva upp till omgivningens krav och förväntningar. Om 

funktionshindret gör individen handikappad beror på vilken tid och vilket samhälle individen 

lever i men funktionshindret knyts till individen. (Frithiof, 2004; Karlsudd, 1999). SOU 

(2003:35) definierar begreppet som ”…ett intellektuellt eller kognitivt funktionshinder. Barn 

med utvecklingsstörning eller autism är dock, som alla andra barn, individer med olika 

förutsättningar och behov” (s 12). Författarna av rapporten menar vidare att för att eleven med 

funktionsnedsättning ska ges möjlighet att utvecklas är den sociala och pedagogiska miljön 

avgörande. 

2.3.3 En förändrad syn på kunskap 

Tideman (2000) och Göransson (2009) har i sina rapporter kommit fram till att 

inskrivningarna i särskolan blivit allt fler under de senaste två decennierna. Den förändrade 

synen på kunskap och lärande har betydelse för den elevutveckling vi nu ser i särskolan. 

Författarna menar vidare att undervisningsgrupperna i skolan är större, antalet elever per 

lärare har sedan 1990-talet blivit fler. I en rapport från Skolverket (2002) kan man läsa att de 

nyare individualiserade arbetssätten medför att eleverna planerar och studerar på egen hand i 

högre utsträckning. Detta arbetssätt ställer större krav på lärare att se och bemöta elevers 

olikheter. Det ställer också större krav på eleven som tvingas till ett stort eget ansvar som 

innefattar struktur, planeringsförmåga och självstudieteknik. Rapporten har också kommit 
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fram till att de elever som är i stort behov av ledning, struktur, ordning och lugn och ro i sin 

lärmiljö får det svårare. De nationella proven och de målrelaterade betygen tydliggör vilka 

som inte hänger med i grundskolan. Dessa förändringar i vårt skolsystem kan bidra till att 

elever med en funktionsnedsättning, som inte fått tillräckligt stöd i grundskolan, erbjuds 

skolgång i särskolan. Enligt Göransson (2009) innebär detta att allt fler elever bedöms ha en 

funktionsnedsättning. 

 

Liljegren (2000) beskriver en ny utbildningsplan för specialpedagogisk påbyggnadslinje som 

fastställdes 1990.07.01 av UHÄ (Universitets- och Högskoleämbetet). Genom denna nya 

kunskap och färdighet förväntas specialpedagogen kunna ta ett långtgående och ansvarsfullt 

ansvar för elever i behov av mycket stöd. Det krävs en medveten strategi från både 

skolledning, specialistfunktioner och specialpedagogerna själva om specialpedagogrollen ska 

kunna vidareutvecklas. Författaren anser vidare att: 

Specialpedagogens funktion har därmed vidgats väsentligt i förhållande till den gamla 
speciallärarrollen och givits en allt mer konsultativ och samordnande inriktning, 
samtidigt som mer direkt undervisande uppgifterna oftast kvarstår i praktiken. 
Specialpedagogen tänks kunna ta ett stort ansvar för att påverka lärare, elever och 
föräldrar, och våga vara en kreativ ”agent för förändring” i konfliktfyllda situationer. 
Ett sådant arbetssätt kräver ett nära samarbete med elevens klassföreståndare, så väl 
som med andra specialistfunktioner, och det förutsätter en öppen kommunikation kring 
grundläggande attityder tillsammans med både skolledaren och annan 
elevvårdspersonal (Liljegren, 2000, s 149). 

 

Tideman mfl (2005) skriver att det friare arbetssättet slår ut eleverna. Uppläggningen är 

individuell och pedagogen ska enbart handleda eleven. Elever som är i behov av särskilt stöd 

har mycket svårare att se struktur i sitt arbete under sin skoldag och känner sig utlämnade och 

vilsna (Tideman mfl, 2005). Utvecklingen i Sverige har varit att gå mot en minskning av 

segregationen men nu tycks den ha stannat av, menar Egelund mfl (2006). Det finns enligt 

författarna påtryckningar från samhället från två håll när det gäller specialskolornas vara eller 

icke vara. Det finns de som till varje pris kämpar för att alla ska tillhöra den ”vanliga” skolan 

och det finns de som anser att det är en rättighet att få gå i en specialskola. Författarna menar 

vidare att en annan förklaring till avstannandet är att man anser sig ha kommit så långt att 

endast de ”svåraste” eleverna återstår att inkludera, elever med grav funktionsnedsättning 

eller svåra beteendestörningar. Idealet är dock att olika grupper av individer ska kunna 

undervisas tillsammans under samma skolsystem. 
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Haug (1999) anser att ambitionen att inkludera samtliga elever i samma skolsystem inte har 

lyckats. I grundskolan grupperar man normala elever som den stora massan och resten ska sen 

särskiljas. Fortfarande är det så att det är eleven som är problemet och därför måste han/hon 

undervisas individuellt för att problemet ska undanröjas. Den kollektiva 

klassrumsundervisningen är fortfarande det som dominerar. Det finns inget nationellt sätt för 

hur man arbetar specialpedagogiskt. Sätten varierar från skola till skola och från kommun till 

kommun. Skidmore (2004) menar att vår ambition måste vara att vi ska eftersträva en 

öppenhet kring varje elevs möjlighet att få växa och lära. När eleven framstår som problemet 

gör vi inte bara eleven en otjänst utan vi undervärderar vår egen förmåga av kreativitet och 

professionalism. 

 

2.4 En skola för alla - Att möta alla elever  

Enligt Skollagen (SFS,1985:1100) ska utbildningen inom varje skolform vara lika för alla 

elever oavsett var i landet den bedrivs (1 kap 2 §). 

Haug (2000) beskriver visionen ”en skola för alla” på följande sätt: 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många 
sätt skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, 
ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller 
grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen 
(Haug, 2000 s 29). 

 

2.4.1 Gemensamma synsätt 

Bååth (2010) anser att en förutsättning för att utbildningen ska vara lika för alla ska vara 

möjligt, är att samtliga elever ska ha rätt till skolans samtliga aktiviteter och tillgång till hela 

skolans verksamhet. Gapet mellan skollagens direktiv och verkligheten är stort. Eftersom det 

är varje kommuns ansvar att uppfylla målet blir insatserna varierande. Beroende på hur 

kompetensutveckling, förhållningssätt, kunskaps- och människosyn tas tillvara i skolan, 

skapas grunden för möjligheter för skolan att lyckas med detta uppdrag. För att stärka 

uppdraget att arbeta för en skola för alla, vill Bååth att elevers rätt till full tillgänglighet skrivs 

in i skollagen. Även Tideman mfl (2005) och Rosenqvist (2007)  framhåller vikten av 

gemensamma synsätt och värdegrundsarbete, samt poängterar samtidigt skolledarens roll som 

organisatorisk ledare för att möjliggöra en skola för alla. Stigendal (2004) menar att Lpo 94 

inte innehåller någon enhetlig samhällssyn. Detta beror enligt författaren på att det funnits en 

strävan efter att förankra skolreformen i en partipolitisk enighet. Lpo 94 är till största delen ett 

resultat av kompromisser mellan politiska partier, intressegrupper och pedagogiska experter. 
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Vidare skriver Bååth (2010) att en skola för alla är en demokratisk rättighet. Misslyckas 

skolan med detta har skolan inte lyckats med sitt uppdrag och i stället har det skapats ett 

samhällsproblem. Skidmore (2004) beskriver det demokratiska uppdraget utifrån att samtliga 

pedagoger ska vara ansvariga för undervisningen för samtliga elever. Läraryrket ska fokusera 

på kompetensutveckling av personalen och inte på enskilda elever som är i behov av stöd. Det 

som utmärker den pedagogiska kompetensen är förmågan hos varje enskild pedagog att 

anpassa undervisningen till att passa samtliga elever i gruppen. Varje pedagog ska i sin 

yrkesroll ha ett öppet sinne för den potential som alla elever har för att lära och växa. 

Författaren menar vidare att alla elever ska värderas lika mycket för sina framsteg. I arbetet 

för en skola för alla är det skolan som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd, inte den 

enskilde eleven. Inkludering är en organisation där skolan anpassar planeringen och 

utformningen av undervisningen till att passa samtliga elever. Genom denna utveckling 

bygger skolan upp en beredskap till att ta emot fler elever och behovet av kategorisering och 

exkludering av elever minskar. Författaren anser att målet med inkludering är att låta 

utvecklingen av varje elevs personlighet bli så gynnsam som möjligt. Vi hittar likheter med 

Skidmore (2004) när det gäller specialpedagogikens funktion, hos Olsson och Olsson (2007), 

som menar att de specialpedagogiska kunskaperna i förlängningen ska gynna samtliga elevers 

möjligheter till utveckling, men främst ska ”De specialpedagogiska insatserna [ska] ske så att 

eleverna blir så lite särskilda som möjligt” (Olsson & Olsson 2007 s 130). Vidare menar de att 

en av specialpedagogikens viktiga uppgifter är att vidga synen på all undervisning och öka 

förståelsen för de problem som kan uppstå i skolan. I de specialpedagogiska frågorna ska man 

flytta fokus från individens svårigheter till att betona samspelet mellan de som arbetar med 

denna problematik, där skolan och pedagogerna bär det yttersta ansvaret.  

2.4.2 Inkludering - segregering 

Enligt Saloviita (2003) tryggas undervisningen i skolan för elever med särskilda behov enligt 

lagstiftning, men i praktiken vållar det problem eftersom skolan historiskt sett är uppbyggd på 

specialklassystemet och att elever åtskiljs av olika anledningar. Författaren menar att trots att 

utvecklingen pekar mot att skolan bör utgå från inkluderingstankar, är det så att den 

traditionella skolan ser elevers olikheter som problem och hinder istället för resurser. Även 

Olsson och Olsson (2007) beskriver värdet av mångfald och olikheter som ett viktigt steg mot 

en skola för alla. Ledorden ”en skola för alla” får stöd i Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 1994) som betonar vikten av inkludering och möjligheter för elever att få 

tillgång till de särskilda stödinsatser de behöver för en likvärdig skolgång.  



 20

Salamancadeklarationen hjälper begreppet att få ett internationellt genomslag. Olsson och 

Olsson (2007) menar att Salamancadeklarationens målsättning är att skolan ska främja ett 

flexibelt synsätt på varje elevs individuella behov. Det kan enligt författarna innebära 

individuellt anpassade kursplaner, uppföljning av varje enskild elevs undervisningssituation 

och att inkludering genomsyrar lärmiljön. Egelund mfl (2006) och Haug (1999) menar att det 

krävs ett effektivare skolsystem som inte är så kostsamt, förändringar av skolan och djupare 

professionella kunskaper om lärandet för att förändra synen från att det är eleven som är 

problemet till att eleven är i svårigheter.  

 

Enligt Nilholm (2006) handlar inkludering om att göra skolan bättre för både elever och 

personal. Inkluderingsarbetet i en skola har två huvudfaser. Den första är att identifiera och att 

minska hinder som hämmar lärande och delaktighet, den andra är att driva skolutvecklingen 

framåt. I och med begreppet inkludering menar författaren att skolan ska i sin utformning utgå 

från att elever har olika förutsättningar. Författaren menar vidare att inkludering innebär att 

elever i behov av särskilt stöd ska vara en del av skolans miljöer och ha rätt att få sin 

undervisning i den klass han/hon är inskriven i. I och med detta ses samtliga former av 

segregering som en ofullständig inkludering. Frithiof (2004) definierar begreppet segregering 

som avskiljande och/eller särskiljande från gemenskapen. Skolan är snabb med att se 

avvikelser hos elever som inte passar in i det som är accepterat och ordnar då speciella 

åtgärder. Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) menar att särskiljning av elever från 

gemenskapen kan få fysiska konsekvenser. Exempel på segregering är undervisning i små 

grupper, enskild undervisning och alternativa skolor. Både Nordahl mfl (2007) och Frithiof 

(2004) menar att de oftast har startats för att skydda övriga gruppen mot de elever som har 

varit aktuella för segregeringen och setts som ett erbjudande åt den elev som behöver något 

extra. Trots en önskan om att skydda övriga gruppen menar författarna att samtliga 

segregerande lösningar har ett uttalat mål att segregeringen ska gagna den enskilde eleven och 

leda till en positiv utveckling på sikt. Trots detta mål upplever de segregerade eleverna att de 

inte är önskvärda i skolan och att de inte blir sedda av lärarna. I de segregerade grupperna 

saknas förebilder, både socialt och kunskapsmässigt.  

 

Nordahl mfl (2007) menar att elever inte enbart ska ha rätt till gemenskapen utan även 

uppleva att de har en tillhörighet där attityder, värderingar och uppfattningar är av större vikt 

än organisering och resurser. De vuxna är viktiga förebilder och genom sitt agerande och 

handlande visar de att det finns plats för alla. Författarna menar vidare att för att kunna 
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utveckla inkluderingen måste vi utgå från individers olikheter och skillnader och inte från det 

vi uppfattar som normalt. I detta arbete är det av vikt att elever med funktionsnedsättning får 

visa sina starka sidor och uppleva att de klarar av uppgifter. I inkluderingsbegreppet ingår att 

utveckla en förståelse för att elever kan vara duktiga på flera olika sätt och att en inkluderande 

skola måste utgå från att alla inte behöver göra samma saker. Med detta menar författarna att 

skolan måste vara anpassningsbar och tillrättalägga miljön för att klara inkluderingen. 

Stigendal (2004) betonar att man känner starkast innanförskap då konkret delaktighet och 

känsla av delaktighet sammanfaller, dvs. man känner sig som en i gruppen och gruppen 

accepterar det. Asp-Onsjö (2006) har i sin studie funnit att inkluderingsbegreppet inte alltid är 

självklart. Hon har kommit fram till att begreppet kan ses på tre sätt; rumslig-, social- eller 

didaktisk. Rumslig inkludering innebär i vilken utsträckning eleven är tillsammans med sina 

klasskompisar lokalmässigt. Med social inkludering frågar man sig hur mycket eleven umgås 

med kamrater och personal under skoldagen, och med didaktisk inkludering hur mycket de 

didaktiska förutsättningarna gynnar elevens kunskapsinhämtning. De tre kategorierna behöver 

inte vara avskiljda från varandra, utan det kan ibland vara svårt att placera tillhörighet. 

Författaren anser att dessa tre aspekter kan vara till hjälp för att skaffa sig förståelse för hur 

elevens vardagliga skolsituation ser ut.  I likhet med Asp-Onsjö (2006) finner Karlsudd 

(1999) olika grader av integrering. Tre av definitionerna samstämmer med Asp-Onsjö (2006), 

men Karlsudd (1999) vill gå utanför skolperspektivet och ser även en samhällelig integrering 

då funktionshindrade har tillgång till samma resurser som andra och får möjlighet att påverka 

sin egen situation. Nilholm (2006, s 44) lyfter fram följande faktorer som enligt författaren är 

en förutsättning för att inkludering ska fungera: 

– ledarskap med en klar vision 
– engagemang från elever och föräldrar 
– lärares attityder 
– övergripande planering med uppföljningar 
– reflektion 
– kompetensutveckling 
– flexibelt stöd 
– övergripande policy 
– samarbete i undervisningen 
– goda ekonomiska möjligheter  

 

I detta inkluderingsarbete är det viktigt enligt Karlsudd (1999, s 71) att beakta vanliga 

problem och misstag som bör observeras och undvikas i arbetet mot en skola för alla: 

1. Integrationen sker för fort 
2. Betoning av umgänge och samspel vid fel tidpunkt 
3. Olämplig åldersfördelning 
4. Personal och deltagare på andra aktuella platser får inte introduktion 
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5. Otillräcklig individualisering av instruktion och otillräckligt stöd till icke 
handikappade deltagare 

6. Fördelen med egna val av fritidsaktiviteter och metoder utnyttjas inte 
7. Deltagarnas säkerhet äventyras för integrationens skull 
8. Jämnåriga icke handikappade deltagare antar rollen som instruktörer 

 

2.5 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver specialpedagogiken utifrån tre olika perspektiv, speglat över tid, då 

han anser att sättet vi hanterar barns olikheter på, beror på vilket perspektiv vi har på 

specialpedagogik. Han definierar perspektiven det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet, vilka vi förtydligar nedan. Saloviita (2003) benämner 

specialpedagogiken som en stödfunktion, där eleven ska få tillräckligt med stöd för att fungera 

och utvecklas med övriga klasskamrater. Skidmore (2004) hittar för- och nackdelar med 

Nilholms samtliga perspektiv och utifrån det ser han ett fjärde, det relationella perspektivet. 

Han menar att eleven ska sättas i centrum, och skolans uppgift blir då att se eleven utifrån 

elevnivå, pedagognivå och lärmiljö. 

 

Nilholm (2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet som att specialpedagogiken visar 

på egenskaper eller förmågor som ställer till problem för eleven och har sin grund i en 

psykologisk och naturvetenskaplig tradition. I detta perspektiv försöker man hitta metoder och 

åtgärder för att kompensera elevens svårigheter. Man ringar in problemen med hjälp av 

diagnoser och det är eleven som är bärare av problemet och enligt Skidmore (2004) söker man 

efter biologiska eller psykomedicinska förklaringar. Nilholm (2007) menar vidare att 

diagnostiseringens främsta uppgift då blir att avgränsa en grupp individer och gruppera dem 

efter liknande problem och svårigheter, för att där angripa problemen. Olsson och Olsson 

(2007) menar att ett kompensatoriskt perspektiv går ut på att hitta egenskaper och förmågor 

som är besvärliga för eleven. Det handlar om begränsad förmåga av olika slag och man ringar 

på så sätt in en grupp som måste kartläggas. Man menar att problemet ägs av individen, oftast 

på neurologisk eller psykologisk nivå.  

 

I det kritiska perspektivet, som bottnar i en humanistisk och sociologisk tradition, talar 

Nilholm (2007) och Skidmore (2004) om elever som är mer eller mindre normala. Detta 

perspektiv ifrågasätter i mångt och mycket det kompensatoriska perspektivet. Inom detta 

perspektiv anses problemen ligga utanför eleven och bör därför sökas där. Skolans uppgift är 

att vara en god pedagogisk lärmiljö för varje enskild elev. Här är man kritisk till användandet 
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av diagnoser. Det kritiska perspektivet föredrar inkluderade undervisningsformer för att 

eleverna ska bli erkända för sina olikheter, en skola för alla. Nilholm (2006) menar att 

”…inkluderingsbegreppet bör ses i relation till framväxten av detta perspektiv” (s 16). Både 

Nilholm (2007) och Haug (1999) menar att det pedagogiska arbetssättet måste planeras 

utifrån detta synsätt så att alla känner delaktighet i arbetet och så att alla särbehandlingar 

undviks. Elevers olikheter är något som ska ses som en tillgång och som ska berika skolan. 

Olsson och Olsson (2007) menar att man utifrån detta perspektiv anser att alla barn har olika 

förutsättningar, och de ställer sig frågande till hur samhället hanterar dessa olikheter. 

Skapandet av olika kategorier och grupper leder till utestängning av skolans gemenskap.  

 

Nilholm (2007) definierar det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, som skolans 

motsägelsefulla uppdrag; att dels ge alla elever likvärdiga kunskaper och dels anpassa till 

varje elevs individuella förutsättningar. Författaren anser vidare att dilemmaperspektivets syn 

på specialpedagogiken växer fram till följd av skolans misslyckanden, socialiseringsprocessen 

och de professionellas intressen. Även Skidmore (2004) betonar att dilemmaperspektivet 

lägger fokus på organisatoriska brister i skolsystemet. Författaren anser att 

skolutvecklingsfrågorna i dagens skola bör handla om kollektiv kompetens där hela skolan 

bör få specialpedagogiskt stöd för att kunna möta alla elevers olikheter genom bättre och 

effektivare arbetssätt. Om sociala förändringar sker och om skolan lyckas se till mångfald och 

att allas olikheter leder till utveckling, kan specialpedagogiken som enskilt begrepp upphöra 

(Nilholm 2007; Skidmore 2004). 

 

Det kompensatoriska perspektivet har dominerat inom specialpedagogiken medan det kritiska 

har dominerat inom forskningen (Nilholm 2007; Tideman m fl 2005). Dilemmaperspektivet 

har vuxit fram i ett försök att förena den teoretiska delen med de problem som uppstår i 

praktiken (Nilholm 2007). Saloviita (2003) tittar på specialpedagogiken enbart utifrån ett 

perspektiv, att specialundervisningen inte är en plats, utan en stödfunktion. Han poängterar att 

specialundervisningen ska komma till eleven istället för tvärtom, som traditionellt är det 

vanligaste tillvägagångssättet. Han menar att acceptansen hos övriga elever i klassen är av 

största vikt när det gäller att uppnå fullständig inkludering och en skola för alla. Om man, som 

Saloviita (2003) beskriver, stödjer elever i behov av stöd inom ramen för grundskolan blir den 

största utmaningen för pedagogen att se till att eleven deltar i all undervisning som en 

likvärdig medlem oberoende av svårigheter. Författaren menar att om specialpedagogiken 

används så att det inte är nödvändigt att betona olikheter och avvikelser och vi ser till varje 
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elevs rätt till närvaro i klassrummet, är vi på god väg att uppnå skolan som uppskattar likheter 

och som då är för alla. När specialpedagogiken används som en stödfunktion lär alla av 

varandra, både de med och utan funktionshinder. Vidare skriver författaren att en assistent för 

en enskild elev bör användas som en stödfunktion för hela klassen. Det är av stor vikt att den 

yrkesrollen klargörs för samtliga i verksamheten. Assistenten ska arbeta under ledning av 

pedagogen, inte självständigt och se till att handleda även klassens övriga elever. Utmaningen 

vidgas för de elever som är i behov av stöd och för övriga blir mötesplatsen för att förstå och 

acceptera att människor är olika, naturlig. Författaren menar vidare att trots att lagtexten säger 

att ingen får särskiljas är det inte lika självklart i praktiken. Skolans tradition ser elevernas 

olikheter som begränsningar och hinder och inte som resurser.  

 

Persson (2007) pekar på att en fara med specialpedagogiken är att den enbart genom sin 

existens kan bidra till exkluderande åtgärder. Skolan har förväntningar på 

specialundervisningen att den ska tillrättalägga och lösa undervisningen för elever i behov av 

särskilt stöd, vilket den historiskt sett gjort. Vidare menar han, precis som Saloviita (2003), att 

grundkompetensen för specialpedagogiken bör ha sin tyngdpunkt på vilka konsekvenser 

funktionsnedsättningar, diagnoser eller andra svårigheter hos enskilda elever får för den 

specifika eleven och för resten av klassen, liksom för planering och genomförande. Skidmore 

(2004) vill tänja ytterligare på specialpedagogikens möjligheter. Han menar att de tre ovan 

nämnda perspektiven både har styrkor och svagheter. En gemensam nämnare, enligt 

författaren, är att samtliga perspektiv lägger fokus på att förklara svårigheterna och hävdar 

även att det är ett förenklat sätt att förklara den komplexa verklighet som skolan är. Utifrån 

dessa antaganden, säger författaren, att ett fjärde perspektiv har börjat växa fram, ett 

relationellt perspektiv där man bör se på de specialpedagogiska frågorna ur ett sociokulturellt 

och kritiskt perspektiv. I detta perspektiv finns ett behov av många olika teorier, bla empirisk 

forskning där det gäller att analysera och förstå komplexiteten beroende på sociala, kulturella 

och politiska sammanhang. Författaren menar att samtliga aspekter är av största vikt när det 

gäller att ringa in orsaker till elevers svårigheter och måste därför beaktas tillsammans och 

samtidigt. I det relationella perspektivet sätts eleven i centrum och fokus på åtgärder läggs på 

både individen, pedagogen och lärmiljön. Vidare skriver författaren att den pedagogiska 

utmaningen ligger i att försöka anpassa undervisningen till att passa alla elever som finns i 

gruppen. I den kollektiva kompetensen läggs det ansvaret på pedagoger och arbetslag med 

stöd från specialpedagog och rektor. Ahlberg (2001) framhäver vikten av att det i ”en skola 

för alla” finns en tydlig ansvarsfördelning inom arbetslaget och att det följs upp av ledningen. 
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Maltén (2000) menar att ledaren för en organisation kan uppnå resultat men enbart 

tillsammans med och genom andra människor. Han beskriver en stark länk mellan 

organisationen och ledarskapet som en förutsättning för förändring. En ledares olika 

pedagogiska funktioner är delar av en helhet som ska fungera tillsammans. 
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3 TEORI 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Enligt Nordahl mfl (2007) finns ingen enhetlig systemteori utan det är ett samlingsbegrepp 

inom olika empiriska vetenskaper. I den empiriska forskningen speglas den vardagliga 

världen och inte villkor som gör den möjlig (May, 2001). Grundtanken, enligt Nordahl mfl 

(2007), är att individer i ett sammanhang påverkar helheten och varje individ påverkas av 

denna helhet. Kärnan i detta samlingsbegrepp ”är att helheten är mer än summan av delarna 

och att ett öppet system skapar och omskapar sig självt genom lärande” (Nordahl mfl 2007 s 

55) och det innebär att inget enskilt problem kan ryckas ur sitt sammanhang utan det handlar 

om att studera delarna och helheten tillsammans (a a). Eftersom vi inte var ute efter en 

generell sanning utan ville ta del av enskilda pedagogers syn på inkluderingsbegreppet och 

deras berättelser från verkligheten, utgick vi i vår undersökning från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det är en vetenskaplig och metodologisk hållning som 

finns i flera teorier inom samhällsvetenskapen (Johansson, 2005). Johansson (2005) refererar 

till Winther, Jørgensen och Phillips 1999:11-12, som definierar socialkonstruktionismen på 

följande sätt: 

   1. En kritisk inställning till självklar kunskap 

   2. Historisk och kulturell specificitet 

   3. Samband mellan kunskap och sociala processer 

   4. Samband mellan kunskap och social handling (Johansson, 2005 s 25).  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, enligt Nordahl m fl (2007), Säljö (2005) och 

Gjems ur Kroksmark och Åberg (2007) framställs meningsskapande som viktigt och 

förväntningar och roller uppstår när två eller flera människor interagerar. Effekten av dessa 

sociala förväntningar kan bli både positiva och negativa beroende på omvärlden och vilken tid 

vi föds i eftersom pedagogiken utvecklas och attityder ändras. Säljö (2005) menar att dagens 

samhälle skapar större möjligheter till individualitet än tidigare. Detta ställer större krav på 

dagens skola och utbildning. Traditionell klassrumsundervisning blir inte lika framgångsrik 

eftersom dagens skola ska tillgodose varje elevs förutsättningar och intressen. Vidare menar 

författaren att en viktig utgångspunkt för förståelse av lärande är att individen kan vara i 

svårigheter i en situation och ha lätt för att lära sig i en annan. 

Man kan inte enbart fokusera på individen som en isolerad person. Man måste 
analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka erfarenheter de gör, det vill 
säga hur människor skapar mening om vad de är med om (Säljö, 2005, s 66). 



 28

 

Enligt Johansson (2005) hävdar Giddens att det finns en dubbel hermeneutik i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Det innebär att ”…vi studerar således tolkningar av 

tolkningar. Vi tolkar andra människors tolkningar” (Johansson, 2005 s 27) och med hjälp av 

regler och ramar försöker vi förstå oss själva och andra. Med denna praktiska kunskap som tas 

för given i vardagen gör vi olika sociala konstruktioner (a.a). Även Nordahl mfl (2007) 

beskriver socialkonstruktionismens kärna som att de tolkningar vi gör blir konstruktioner av 

verkligheten; ”:att en lågpresterande elev under skoltiden förändras till en duktig elev 

beroende på att lärarna tror att eleven är speciell på ett positivt sätt och att eleven påverkas att 

tro likadant” (Nordahl mfl 2007 s 67). I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anser Säljö 

(2005) att kommunikation och interaktion är naturliga inslag i alla lärmiljöer, där alla 

mänskliga handlingar är en integrerad del av en social kontext. Säljö (2005) påpekar att 

individers behov att lära sig är lika självklart som att äta och andas. 

 

3.2 KASAM 

Eftersom vi i vår undersökning ville belysa pedagogernas upplevelser av en begriplig, 

hanterbar och meningsfull värld anammade vi KASAM-begreppet. Antonovsky (2005) vill i 

sitt KASAM-begrepp spegla individens inre och yttre stimuli, förmågan att hantera problem 

och känslan av meningsfullhet i vardagen. Utifrån dessa faktorer menar Antonovsky att 

människan klarar belastning och påfrestning bättre och att hon blir mentalt stabil.  

 

Antonovsky (2005) menar vidare att begriplighet innebär att man upplever världen som 

begriplig och strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet står för att man 

anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet och 

meningsfullhet att man har en känsla av delaktighet i världen och att det lönar sig att engagera 

sig. Antonovsky menar att dessa faktorer gör att människor klarar belastning och påfrestning 

bättre. De blir mentalt robusta. Brynolf (2009) förklarar KASAM-begreppet utifrån att det 

inte är verkligheten som är problemet utan hur vi hanterar den. Hon vidareutvecklar begreppet 

som hanterbart, meningsfullt och begripligt. Denna förmåga att hantera verkligheten behöver 

inte vara genetisk utan kan läras in. I ett skolutvecklingsperspektiv i arbetet mot en skola för 

alla, menar Brynolf vidare att KASAM är av stor betydelse när det gäller att påverka 

motivationen och få igång individers drivkraft. Även Göransson (2009) drar i sin studie 

slutsatsen att rektorernas roll har stor betydelse i skolutvecklingsperspektivet. En viktig faktor 
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är då att rektorer är delaktiga i och intresserade av verksamheten eftersom de bär det yttersta 

ansvaret för skolans utveckling. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar om pedagogernas 

tankar kring inkludering är vår förhoppning, att under intervjusamtalet få informanten att själv 

tänka efter, se problemet från ett annat håll och kanske finna lösningar på de svårigheter hon 

dagligen möter i sitt arbete med eleverna som ska arbeta efter särskolans mål. Enligt 

Antonovsky (2005) innebär detta salutogena perspektiv att se problemen från nya 

infallsvinklar och få oss att finna nya lösningar. Författaren understryker att KASAM-

begreppet utgår från medbestämmande, inte kontroll. När skolans pedagoger anammar 

KASAM-begreppet och blir medvetna om det salutogena perspektivet, accepterar de 

problemen de ställs inför och känner ett ansvar för resultatet. De blir en del av det som sker 

och förstår i vilket sammanhang de befinner sig i. Enligt Antonovsky (2005) definieras 

personer med stark KASAM enligt följande: 

Personer med stark KASAM är mer benägna att korrekt identifiera 
det instrumentella problemet och dess dimensioner, mer benägna att 
närma sig det som en utmaning, och mer benägna att ur sin repertoar 
välja de resurser som är ändamålseniga för problemet och 
att använda det rationellt (s 204). 
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4 METOD 
4.1 Teoretisk ansats 

Hermeneutisk forskning bygger på att vi förstår andra människors tankar och handlingar. 

Enligt Bjørndal (2002) får dessa studier ofta en kvalitativ inriktning, där vi omvandlar vår 

insamlade data till användbar information och kunskap som ger en djupare förståelse av det 

som studeras. Denna metod används då man vill ha många upplysningar av ett litet urval 

personer. En hermeneutiker är beroende av sina egna erfarenheter när hon gör tolkningar och 

med ett kvalitativt värderat öga letar man efter det som avviker och det som är speciellt 

(Bjørndal, 2002). Man vill ha mycket information av få personer, man letar efter sammanhang 

och strukturer. Man fokuserar också på beskrivning och förståelse och försöker vara 

deltagarens öga. Det råder ett jag-du-förhållande mellan forskarens öga och respondenten. 

Undersökningspersonen har i ett kvalitativt förhållningssätt större möjligheter att visa sin 

egen förståelse och upplevelse av det som utforskas (a.a). Göransson (2009) beskriver ett 

hermeneutiskt förhållningssätt som ett sätt att förstå personernas eget perspektiv, deras 

människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. 

 

Genom beskrivningen vi gjort vill vi visa hur våra funderingar har lett fram till den metod vi 

valt att använda. Vi är inspirerade av ett hermeneutiskt närmande med data av kvalitativ art. 

Ansatsen är vald utifrån rapportens problemformulering och frågeställningar. Enligt 

(Johansson, 2005; May, 2001; Rossman & Rallis, 2003) betyder hermeneutik tolkningslära 

och det är en metod där man tolkar texter som under samtalets gång växer fram och är under 

utveckling. Den hjälper oss att tolka mening av komplexa meningssammanhang med flertalet 

betydelser. Helheten och delarna kan komplettera varandra men helheten är mer än summan 

av delarna. 

 

4.2 Metodövervägande 

Vi har utgått från att det finns två utgångspunkter att välja mellan när en undersökning om 

någonting genomförs, ett positivistiskt eller ett hermeneutiskt närmande. Datainsamlande och 

bearbetning kan vidare vara av kvantitativ eller kvalitativ art, eller både och. De båda 

närmandena förenas kring begreppet förförståelse (Melén Fäldt 2009). Enligt May (2001) 

finns det två källor till kunskap; iakttagelse och logik enligt positivismen. Den logiska 

kunskapen får vi genom vårt intellekt och vårt sätt att använda språket. Genom våra 
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iakttagelser bygger vi ny kunskap genom våra erfarenheter. Den positivistiska forskningen är 

ofta av kvantitativ art där resultat kan skattas och ges med siffermått. 

 

Vi valde bort enkäter eftersom vi ansåg att urvalet var alldeles för litet för att det skulle kunna 

utgöra en grund för en analys. En annan orsak till att vi valde bort enkätstudie var att den 

skulle för visso ge oss svar på lärares tankar om inkludering, men möjligheten att ställa 

följdfrågor och ett eventuellt förtydligande av frågor och svar, skulle vi gå miste om. Precis 

som Bjørndal (2002) skriver passar intervjumetoden bättre än en enkät, om man vill ha mer 

utförlig information. En annan metod skulle kunna vara observation men Kvale (1997) och 

Bjørndal (2002) beskriver observationen som en metod för att beskåda lärarens samspel med 

omgivningen. Då vårt syfte var att få fram enskilda pedagogers tankar kring 

inkluderingsbegreppet valde vi bort även denna metod.  Undersökningen skulle handla om 

pedagogers syn på individintegrerade elever. Detta var avgörande för vårt val att använda 

intervjuer som ger data av kvalitativ art. Kvalitativa studier används för att lära sig mer i en 

naturlig, social miljö i interaktion med andra och svaren förtydligas medan intervjun pågår, 

med hjälp av följdfrågor. Intervjun tolkas samtidigt som den görs, utforskas samtidigt som 

den ger erfarenhet och ny kunskap. Lärandet sker vid samma tidpunkt som intervjun 

genomförs (Rossman & Rallis, 2003; Kvale, 1997). Kvale fortsätter att förklara en kvalitativ 

ansats med att förstå den verklighet informanterna lever i, ta del av och lära sig av deras 

erfarenheter. Han menar att hermeneutiken står för kvalitativa förförståelse- och 

tolkningssystem. 

 

4.3 Val av metod 

Metoden är vald utifrån uppsatsens frågeställningar. Eftersom grundtanken med vår 

undersökning var att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet 

utifrån de individintegrerade eleverna, framstod intervjun som det bästa tillvägagångssättet 

(Göransson, 2009). Ett kvalitativt närmande föll sig naturligt då vår utgångspunkt var att 

synliggöra pedagogernas inställning till inkludering. Kvale (1997) anser att ” Den kvalitativa 

intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till 

andra ur ett eget perspektiv och med egna ord”(Kvale, 1997 s 70). Vår uppsats är en kvalitativ 

studie utförd på pedagoger i grundskolan som undervisar individintegrerade elever. Det som 

studeras och som i undersökningen ses som fallet, är fenomenet inkludering, med fokus på att 
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synliggöra pedagogers syn på inkluderingsbegreppet (a.a). Vårt syfte var inte att bevisa om 

något är rätt eller fel och inte att döma. Eftersom vi var ute efter de intervjuades svar, med ett 

utrymme och frihet att fördjupa svaren valde vi semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

ger, enligt May (2001), utrymme för den intervjuade att svara utförligt utifrån den egna 

förståelsen och att avgränsa eller fördjupa sig i frågorna. Metoden är också ett användbart 

redskap när man vill ringa in ett visst tema. I vårt fall – inkluderingsbegreppet.  

 

4.4 Urvalsförfarande 

Vi ville rikta oss till pedagoger som arbetar med individintegrerade elever. Vi vet att det i vår 

undersökningskommun finns 7 elever från år 4 till 9 som är individintegrerade. Den 

informationen har vi fått från särskolerektor i vår undersökningskommun. Särskolorna i 

kommunen ligger inte i direkt anslutning till våra undersökningsskolor. Eftersom det var de 

individintegrerade elevernas klasslärare vi ville intervjua var urvalet klart begränsat. Bjørndal 

(2002) menar att för att komma fram till en djupare förståelse av det som studeras med ett 

relativt litet urval personer, är det lämpligt att data är av kvalitativ art. Vi kunde inte vända oss 

till ett slumpmässigt urval av pedagoger, eftersom frågeställningarna begränsade oss till 

pedagoger med ett speciellt uppdrag. De 7 elever från år 4 till 9 som är individintegrerade i 

vår undersökningskommun är placerade på fem olika skolor. Ingen av dessa grundskolor har 

någon etablerad särskoleundervisning utan särskolorna i kommunen är placerade på andra 

grundskolor.  De elever som är individintegrerade i kommunens grundskolor är 6 pojkar (P) 

och en flicka (F); P i år 4, P i år 5, F i år 6, tre P i år 7 och en P i år 9.  Policyn (2005) som 

Barn- och ungdomsnämnden i vår undersökningskommun tagit fram beskriver rutiner för att 

ge elever, som är inskrivna i särskolan, rätten att få sin utbildning och det stöd de behöver i 

den skola som ligger närmast hemmet. I vår undersökningskommun är det rektor för särskolan 

som genom beslut av Barn- och ungdomsnämnden har delegation att skriva in en elev i 

särskolan. Om utredningen visar att barnet har rätt till särskolan, och om vårdnadshavarna 

beslutar att barnet ska gå i särskolan, ska de samtidigt informeras om att det finns möjlighet 

för deras barn att få sin skolgång i en skola som ligger nära hemmet, enligt 

Särskoleförordningen 6 kap 1 § och kommunens policy. Undervisningen för den 

individintegrerade eleven i den ordinarie klassverksamheten ska utgöra hälften av den tid 

eleven finns i skolan, allt för att undvika segregering. Rektor för särskolan beslutar efter 

samråd med berörd rektor om särskoleelevs skolgång i grundskolan. Eleven ska följa 

särskolans kursplaner och tillgodoses det stöd som den har rätt till. 
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4.5 Provintervju 

För att öka tillförlitligheten valde vi att göra en provintervju med en pedagog som arbetar med 

en individintegrerad elev. Pedagogen är verksam i en grannkommun till vår 

undersökningskommun. Syftet med denna provintervju var att vi ville få svar på om våra 

frågor var nog tydliga och relevanta för det vi ämnade undersöka samt att vi ville träna på 

tekniken. Vi ville få en uppfattning om vår intervjuteknik fungerade för att få fram den 

intervjuades föreställningar, upplevelser och uppfattningar av inkludering. Denna provintervju 

resulterade i att vi breddade någon fråga för att komma närmare verkligheten. Efter intervjun 

hade vi fått en bra bild av informantens upplevelser av vad inkluderingsarbetet innebar. Vi 

kände oss trygga med tekniken, frågorna och intervjusituationen.  

 

4.6 Genomförande 

Det är viktigt att vara väl förberedd inför intervjuerna och att vara medveten om att det är 

intervjuaren som styr samtalet. Enligt Bjørndal (2002), ger intervjun möjlighet till flexibilitet, 

att klara ut missförstånd genom att direkt kunna klargöra om man har förstått något på rätt 

sätt. Vi valde att intervjua med hjälp av en intervjuguide (bilaga II) eftersom vi ville att 

intervjun skulle vara mer strukturerad än en samtalsintervju. Bjørndal (2002) menar vidare att 

en intervjuguide är en specificerad översikt över frågor och ämnen som man kommer i 

kontakt med under intervjun. På så sätt kan man förhålla sig öppen inför differentierade 

kategorier av information och se till att man får svar på de frågor man söker. För att få så bra 

kvalitet på informationen som möjligt är det en bra regel att utgå från ett fåtal ämnen och 

ställa flertalet frågor inom ramen för dessa ämnen. Vi försökte hålla oss till korta, precisa och 

igenkännande frågor som så nära som möjligt följde den svarandes situation och personlighet. 

Det är enligt Crafoord (2005) den mest professionella, effektivaste och framgångsrikaste 

frågestilen. Vi ville vara goda lyssnare som enligt Gisslén (2008) innebär att man är 

närvarande vid samtalet, koncentrerad och uppmärksam. Tålamod, inlevelseförmåga, 

nyfikenhet, lust och tid är andra egenskaper av vikt. Crafoord (2005) beskriver varje enskilt 

möte med en annan människa med att det är en berättelse och att varje människa har 

någonting spännande att berätta. Han ser detta som en rikedom. 

Varje gång vi för samtal i ett professionellt sammanhang står vi inför en del av denna 
rikedom. Och vi har privilegiet att ta del av berättelserna. Det är ju vad som sker när vi 
för våra professionella samtal, vad det än är som vi vill uppnå med samtalet. Före varje 
sådant samtal finns minst två historier. Var och en av oss har sin historia liksom var och 
en av våra klienter har sin historia (Crafoord 2005 s 20).    
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Precis som Bjørndal (2002) anser att det finns fördelar med att bevara dokumentationen valde 

vi att spela in våra intervjuer med hjälp av en diktafon, för att återge informanternas svar så 

sanningsenligt som möjligt. Det skulle även ge oss möjligheten att lyssna på intervjuerna flera 

gånger för att eventuellt upptäcka något nytt och intressant. Vi ansåg att inspelningarna skulle 

”öka potentialen för sitt [vårt] professionella lärande” (Bjørndal, 2002 s 73). Vi är medvetna 

om nackdelarna med ljudupptagning när det gäller intervjuer. Enligt Bjørndal (2002) kan det 

aldrig bli en kopia av verkligheten eftersom ett tekniskt hjälpmedel aldrig kan återspegla 

genuina situationer och ögonblick. En diktafon hjälper oss bara att minnas auditivt och lämnar 

övriga sinnen där hän. May (2001) tar upp nackdelar vid ljudupptagning såsom att det kan 

vara hämmande för den intervjuade. För ansvariga för intervjuerna väntar oftast en långdragen 

process vid själva utskriften. Vi var medvetna om att det för informanten kunde finnas en 

obekvämlighetsfaktor i att bli inspelad.  

 

Innan intervjutillfället tog vi via mail kontakt med de berörda skolornas rektorer. Vi valde att 

låta första kontakten gå genom ansvarig rektor för respektive elev, för att på så sätt försäkra 

oss om att rektor fick kännedom om vår undersökning innan den startade. Vi bad dem 

vidarebefordra vårt brev angående intervjun vi ville göra till pedagoger med 

individintegrerade elever i sin klass (bilaga I). Flertalet rektorer vidarebefordrade vårt brev till 

specialpedagoger och assistenter istället, men efter visst klargörande per telefon, kom vi så 

småningom i kontakt med berörda klasslärare. Kvale (1997) menar att det är av stor vikt att 

den intervjuade får en bakgrund till intervjun. I samråd med lärarna bestämde vi plats och tid 

för intervjun. Rossman och Rallis (2003) menar att för att riktigt komma in i forskningsarbetet 

måste man skaffa sig officiellt tillstånd till att samla in information. Det finns centrala frågor 

man kan ställa sig som hur vi ska stifta bekantskap med deltagarna, vem som behöver veta om 

vår undersökning, vilka uppgifter vi ska uppge och vilka relationer som ska etableras. 

 

Informanterna fick frihet att uttrycka sina tankar inom de ramar som vi satte.  Precis som 

Bjørndal (2002) och Kvale (1997) belyser, försökte vi vara sensitiva och följsamma under 

intervjusamtalets gång. Kvale (1997) menar att intervjuaren får en god kontakt när hon 

lyssnar uppmärksamt, visar sitt intresse, sin förståelse och sin respekt för det sagda. Vi var ute 

efter det speciella och eventuellt det avvikande och fokuserade på beskrivningar och 

förståelse. Undersökningen genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga II). I en 

intervjuguide tar man upp de ämnen som är relevanta för undersökningen och i vilken ordning 
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de ska behandlas (a a). Författaren menar vidare att en intervjuguide ger utrymme för 

följdfrågor och följdfrågorna hjälper till att skapa ett dynamiskt bra samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson. Vi ville få fram spontana svar, och valde därför att inte delge 

frågorna i förberedande syfte. De intervjuade fick inte tillgång till frågorna före intervjun. Vi 

ville på så sätt uppnå spontana svar i ett avslappnat och naturligt sammanhang. Frågorna var 

inte av sådan karaktär att svaren skulle behöva förberedas. Kvale (1997) menar att ju 

spontanare intervjuproceduren är, desto mer chans till att man som intervjuare får spontana, 

livliga och överraskande svar från den intervjuade. Ytterligare en anledning till att vi inte 

skickade ut frågorna i förväg var att vi ville undvika att informanterna missförstod frågorna. 

Om missförstånd uppkom ville vi ha direkt möjlighet att förtydliga vad vi menade, vilket vi 

inte hade kunnat om vi skickat ut frågorna i förväg. Kvale (1997) anser vidare att frågorna ska 

vara lätta att förstå, inte vara så långa och formulerade på ett lättbegripligt språk. Vi kunde 

genomföra 4 av 6 möjliga intervjuer. En skola valde att tacka nej och på en annan skola var 

eleven placerad på en resursskola och ansvarig pedagog kände sig då inte bekväm med 

uppgiften att bli intervjuad om inkluderingsbegreppet och valde av den anledningen att avstå. 

En tredje ansvarig pedagog visade sig vara långtidssjukskriven, men här fick vi lov att 

intervjua specialpedagogen på skolan istället, som kände sig väl förtrogen med ämnet och 

eleven. Det innebär att vi har fyra intervjuer i resultatet; tre klasslärare och en specialpedagog. 

En klasslärare har två särskoleelever i sin klass, där av kan det totala antalet intervjuer bara bli 

sex stycken, medan antalet elever som är aktuella är sju stycken. Intervjuerna genomfördes 

under fyra veckor. Varje intervju tog ca 30 min i anspråk och de genomfördes på varje 

pedagogs arbetsplats i väl avgränsade rum. En av oss höll i intervjun och den andre ansvarade 

för diktafonen och höll sig relativt passiv under intervjutillfället. Detta för att den intervjuade 

inte skulle hamna i underläge. För att enklare kunna bearbeta data och inte gå miste om viktig 

information spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon.  

 

4.7 Bearbetning 

I vår studie har vi avgränsat oss med hjälp av intervjuer med pedagoger. De pedagoger vi har 

intervjuat är verksamma i grundskolan och har ett pedagogiskt ansvar för individintegrerade 

elever. Utifrån vårt syfte har vi valt att lyfta fram pedagogernas syn på inkludering – 

möjligheter och hinder, tankar om visionen ”en skola för alla” samt beskrivning av det 

specialpedagogiska stödet. I samtliga intervjuer har vi använt oss av samma intervjuguide 

(bilaga II) och ställt frågorna i samma ordning. Efter varje genomförd intervju lyssnade vi 
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igenom den för att få ett första intryck av varje intervju och för att få en bild av vad som 

kunde vara användbart för att nå vårt syfte. Vissa avsnitt som var högst användbara lyssnade 

vi på flera gånger medan vissa avsnitt, som inte hade med vårt syfte att göra, utelämnades. 

Detta gjorde att vi fick en god överblick över varje pedagogs inställning. Efter det sorterade vi 

in respektive pedagogs svar under våra, utifrån vårt syfte, utvalda kategorier. Varje pedagog 

fick en bokstav för att vi enkelt skulle kunna skilja dem åt och veta vad var och en stod för. 

Informant C fick beteckningen C- Specl. i vår presentation av informanterna, för att vi tydligt 

ville visa att hon har specialläraruppgifter och inte är klasslärare för eleven. Efter att ha 

lyssnat flera gånger på pedagogernas svar, diskuterade vi och analyserade tillsammans det 

sagda. Vi valde lämpliga citat utifrån våra frågeställningar och komprimerade längre svar, 

men behöll den väsentliga innebörden som Kvale (1997) benämner meningskoncentrering. 

Därefter kunde vi placera in pedagogernas svar under respektive kategori, vilket Kvale (1997) 

benämner meningskategorisering. Detta fick sedan utgöra grunden för den fortsatta analysen. 

Med hjälp av denna bearbetning fann vi både det speciella i respektive pedagogs svar men 

även likheter. Utifrån det vi fann försökte vi dra slutsatser. Rossman och Rallis (2003) säger 

att efter intervjun fortsätter tolkningen av det sagda. Man sorterar bort avvikelser, 

upprepningar, det som är väsentligt respektive oväsentligt. Kategorier av centrala teman 

utröns ur materialet och överraskningar och intressanta tankar tas med. I efterhand kan vi 

konstatera att metodval och genomförande har fallit väl ut. Vid liknande studier kan vi 

rekommendera tillvägagångssättet. 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 

Melén Fäldt (2010) förklarar reliabilitet som en mätprecision, alltså om det mäter det vi avser 

att mäta och om vi ställer rätt frågor. Det visar också graden av rimlighet, om jag har tagit 

fram resultatet på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten är också ett mått på i vilken utsträckning 

samma resultat skulle kunna uppnås vid ett annat undersökningstillfälle under liknande 

omständigheter. Validitet betyder giltighet och här menar Melén Fäldt (2010) att det syftar på 

att frågorna i vår intervjuguide ska beskriva det vi avser att beskriva och urvalet ska vara 

representativt för det vi avser att studera. För att uppnå hög validitet har vi granskat våra 

frågor noga, använt vår handledare som bollplank och provat dem i en provintervju. Vi anser 

att vi har ett noga genomtänkt urval av informanter eftersom antalet pedagoger i grundskolan 

med särskoleelever i sin klass är klart begränsat i just vår undersökningskommun. För att vara 

än mer säker på att resultatet skulle stämma överens med verkligheten kunde vi ha utökat vårt 
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datainsamlande med observationer men tiden begränsade oss och eftersom vi var ute efter 

pedagogers funderingar kring inkluderingsbegreppet ansåg vi inte att vi skulle få den 

informationen med hjälp av observationer.  

 

4.9 Etik 

Under hela arbetet med vår studie, både när det gäller planering och genomförande, har vi 

följt Vetenskapsrådets etiska föreskrifter (2002). De förespråkar fyra huvudkrav. I 

Informationskravet ska det framgå att deltagande är frivilligt och att informanten när som 

helst kan avbryta samarbetet. Man ska även informera informanten om hur och var 

forskningsresultatet kommer att redovisas.  

Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Om deltagaren är under 15 år ska samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Om 

informanten önskar att hans/hennes medverkan stryks ur forskningsmaterialet bör detta 

tillgodoses så långt som möjligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Ansvarig för studien bör 

vara medveten om att om data är tillräckligt detaljerade kan det vara möjligt för läsare att 

identifiera någon person. Åtgärder måste vidtas för att försvåra detta. 

Nyttjandekravet innebär att information insamlat om enskilda endast får användas för 

forskningsändamål. Personuppgifter insamlade för forskarändamål får inte användas för 

beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde, utan särskilt medgivande. 

 

Information kring studien har lämnats skriftligt, och även muntligt i vissa fall, till rektor och 

berörd pedagog. Pedagogerna fick i sin tur ta ställning till om de ville medverka eller ej. 

Eftersom ljuddokumentation förekom var det viktigt att tydliggöra dokumentationens syfte, 

att avidentifiering var en självklarhet och att det inspelade endast skulle hanteras av oss. Vi 

informerade om att intervjun skulle utgöra ett underlag för vårt arbete. Alla namn i studien är 

fingerade och ersatta med en bokstav. 
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5 RESULTAT 

I resultatet finns enbart sådan information som vi har samlat in, enligt de tidigare nämnda 

metoderna. Vi varierar sättet att delge resultatet, antingen genom direkt citat från 

informanterna eller genom löpande text, då vi skriver om citat med egna ord, eller redogör för 

resultat som framkommit från flera av informanterna. 

 

5.1 Inledning 

De personer som intervjuats för undersökningen är:  

 

A Folkskollärare, kvinna. 

 

B Grundskollärare 1-7, Specialpedagogik 40 p, kvinna. 

 

C-Specl. Lågstadielärare, Specialpedagogik 45p, kvinna. 

 

D Mellanstadielärare, kvinna. 

5.1.1 Pedagogernas uppfattning om inkludering 

Informanterna A och B ger uttryck för en stor otillräcklighet för de individintegrerade 

eleverna och att skolan saknar tradition och vana att kunna ta hand om dessa elever och 

tillgodose deras behov. Vidare beskriver de känslan av oro vid mottagandet av 

särskoleinskrivna elever. De saknar kompetens. Informant C-Specl kände tvivel inför 

mottagandet av eleven.  

Jag blev orolig därför att jag känner att jag inte har kompetens tillräckligt för att kunna 
undervisa dessa elever. Man blir tilldelad elever och sen ska man få det att fungera. Hur 
ska jag kunna göra det bästa för dessa elever? Hur ska jag vara? (A) 
 
Jag vet inte vad jag trodde. Det kändes som om jag var ute på osäker mark och blev 
osäker på hur han skulle bli bemött. (B) 
 
När jag såg det här barnet första gången trodde jag inte att det skulle fungera, men sen 
utvecklades det här barnet väldigt mycket. (C) 
 
Man vet ju för lite så det är svårt å.. viss tvekan var det ju naturligtvis..om vad de ska 
kunna .. vilka krav de ställer från särskolan. (D) 
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Förberedelserna inför mottagandet av de individintegrerade eleverna upplevs som 

knapphändiga av informant A, B och D. Eftersom förskolan ligger på samma skola, kände 

informant C redan till eleven och dess problematik vilket underlättade mottagandet. Däremot 

ansåg D att det inte bara var fördelar med att eleven gått på skolan sedan F-klass. Hon trodde 

att om eleven kommit som ny elev, hade man sett eleven med nya ögon. Nu tyckte hon att 

undervisningen gick på rutin.  

Det var ett möte med rektor som berättade att det skulle vara så. Inte ett ord om 
utbildning eller att vi skulle få extra stöd. På detta möte var också rektor för särskolan 
med. (A) 
 
Det var nog ingenting. Nu kommer du att få en elev här. Jag fick veta det en vecka 
innan. Jag fick en liten lunta papper från förra skolan med åtgärdsprogram och sånt där. 
Det kunde varit en bättre överlämning om man hade fått träffa personerna som jobbat 
med honom. (B) 
 
Man har en lite mer allmän uppfattning om hur de ser ut och hur de fungerar.  (C) 
 
Det kanske hade varit lättare om hon kommit som ny..vi har haft henne innan, nu går 
allt sin gilla gång på nå´t sätt. Man kanske hade ställts inför större ..ja..omvälvningar 
om man fått en elev som man inte kände innan. (D) 

 

På frågan om vad inkludering innebär för informant A svarar hon efter en stunds tystnad och 

betänketid: 

Försöka ge varje individ vad dom behöver, bekräfta dom. Du har hela tiden så många 
olika elever. Jag ska försöka anpassa mig och mitt arbetssätt så att jag ska kunna ge alla 
något någon gång under dagen och att alla känner delaktighet. Ungefär så kan jag 
känna. (A) 
 

 

Även B och C tar upp individualisering som ett sätt att nå inkludering. 

Han ska gå här och må bra och att undervisningen läggs på en sådan nivå att han kan 
vara med. Han ska också få känna sig duktig. (B) 
 
Dom är på skolan som alla andra barn men jobbar efter sin förmåga. De kan gå i en 
klass och jobba med det som passar dom liksom... eller på sitt sätt. Dom kan vara med 
ibland och ibland går de iväg och gör det dom behöver göra. Det behöver inte vara 
något strikt utan man rättar sig lite efter situationen. (C) 

 

Informant D tolkar inkluderingsbegreppet som en möjlighet till deltagande i olika 

verksamheter. 

Det var en svår fråga att svara på..ja det är väl deltagande i olika verksamheter..eller är 
jag helt fel ute? Att hon ska känna sig delaktig och så också. (D) 
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Informant A upplever att hon saknar kunskap om hur hon ska bemöta och förhålla sig till de 

individintegrerade eleverna. Hon tar även upp osäkerheten om hur mycket övriga klassen ska 

ta del av deras problematik.  

Hur tar man upp det sen med klasskamraterna hur mycket ska klassen ta del av deras 
problem och bekymmer? När dom undrar och frågar? (A) 

 

Informant A känner osäkerhet inför vilket material hon ska använda sig av. Hon har en 

önskan om att alla elever ska känna glädje inför sitt arbete.  

Vad ska jag använda för material så att de ska känna att det ger någonting? De ska 
känna att det var roligt att vara här. Något sånt tror jag. (A) 
 

Informant B känner besvikelse över att hon efter drygt en termins arbete med eleven inte 

blivit hörd i sin önskan om att få handledning.  

Jag vill ha handledning och det har jag blivit lovad men inte fått ännu. Jag har inte fått 
den hjälp jag bett om. Det här kan inte jag riktigt. (B)  

 

C framhåller vikten av att ha kunskap om elevens specifika handikapp och att vara medveten 

om vad särskolans kursplaner innebär.  

Ja man måste ha kunskaper om handikappet som barnet har och sen måste man veta och 
känna till särskolans… vad heter det… läroplan.. och vad som krävs…men sen 
samtidigt måste man låta det inkluderade barnet prova på och hänga med på de saker 
som de andra gör så att man inte särskiljer för mycket utan låter dom så mycket som 
möjligt vara med. Det tycker jag är viktigt att veta. (C) 

5.1.2 Möjligheter med inkludering 

Informant A och C ser sociala fördelar med inkludering där samtliga individer lär av varandra 

och lär sig ta hänsyn till varandra. Informant C och D ser möjligheten till kamratrelationer på 

hemmaplan och hävdar att individintegrerade elever kan nå längre i sin kunskapsutveckling 

tillsammans med elever som läser efter grundskolans kursplan. Informant C ser också fördelar 

för den individintegrerade eleven som tar efter och härmar övriga elever i klassen.  

Jag tror att det är oerhört viktigt för, vad ska jag säga, de normalpresterande eleverna att 
de får se hur olika slags individer vi är. Att vi tar hänsyn och visar respekt för 
människan oavsett var vi befinner oss intellektuellt om man säger så. Och sen att dessa 
barn [de inkluderade eleverna] kan ge så otroligt mycket mer på andra sätt. Man kan se 
respekt på olika sätt. Det är så lätt att man dömer efter skalet. Sen att vi lär oss se 
varandra som individer. (A) 
 
Dom ser hur olika människor beter sig, olika sätt att vara de måste skapa bättre 
förståelse.(A) 
 
Lära känna barn som inte.. alltså att barn kan vara på olika sätt. (C) 
 
Dom andra lär sig acceptera människor som är annorlunda. (D) 
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Dom får kontakt med dom andra barnen i bygden och kan få kompisar. Jag har fått för 
mig det att de kan komma ganska långt i sin kunskapsutveckling alltså färdigheter om 
dom går i vanlig skola. Det är min erfarenhet (C) 
 
 
För henne är det så att nivån ligger lite högre än hon skulle fått på särskolan, så jag vet 
inte om hon skulle kunna ta till sig något av det?  (D) 

 

Informant B menar att när en elev som läser enligt särskolans kursplan klarar att uppnå 

grundskolans mål i vissa ämnen är det lättare att inkludera eleven. 

Min elev klarar vissa ämnen därför är det jättebra för honom att gå här. Han lyfts för att 
han klarar vissa arbetsuppgifter. Det är bra för honom. (B) 

5.1.3 Hinder med inkludering 

Informant A menar att dagens skola och undervisning inte klarar att tillgodose samtliga 

elever. För vissa är dagarna väldigt tröttande och innebär för mycket stillasittande. Särskolans 

kursplaner kan inte fullföljas p g a lokalbrist och av schematekniska orsaker. Kunskaper inom 

ADL-träning (aktiviteter för dagligt liv) saknas ute på skolorna. Klimatet på rasterna är 

påfrestande för de individintegrerade eleverna.  

Om man inte har någon assistent hos dom så skulle jag aldrig hinna hjälpa dem. Nej det 
finns inte en chans de behöver så otroligt mycket stöttning. Och då måste dom ha en 
extralärare som kan förklara på ett annat språk. Det måste finnas andra som hjälper till 
och då gärna pedagoger förstås. Det är upp till oss hur vi organiserar men den 
pedagogiska biten är viktig.(A) 
 
Dom blir väldigt, väldigt trötta om dom är med klassen hela dagarna i en 
klassrumssituation. Det är för mycket som händer hos dom, det är för mycket tankar 
som dom inte hinner ta till sig, dom snabba svängningarna tror jag är jobbiga för dom. 
Att vara en hel dag i klassrummet är för påfrestande för dom. Dom behöver röra sig får 
jag en känsla av, inte bara sitta.(A) 
 
Det är lite risk med att dom får för lite ADL-träning, heter det så… ute på skolorna för 
det kan vi inte så mycket om. Och man har ju inte så himla stor möjlighet att göra det 
heller. (C) 

 

Informant B menar att högstadiemiljön upplevs som rörig för eleven med lärarbyten, 

klassrumsbyten och att eleven själv måste hålla koll på schemat och läxor. Hon menar också 

att lärarna i de olika ämnena undervisar på olika sätt vilket kan upplevas som rörigt för den 

individintegrerade eleven. 

 Det är ju stressigt för honom att byta klassrum och lärare. (B) 
 

Informant C tar upp problemet med assistentbyten. Under elevens skoltid kan antalet 

assistenter variera. Detta kan innebära otrygghet för eleven, och eftersom assistenten oftast 



 43

fungerar som en länk mellan elev och klasslärare kan detta innebära att man tappar den röda 

tråden i elevens kunskapsutveckling.  

Det byts ju assistent hela tiden, det är ju inte ofta en elev har fått behålla assistenten och 
fått ordentlig kontinuitet i det dom har lärt sig. Jag känner att jag har dåligt grepp om 
var hans luckor ligger, vad han fått och vad han inte fått. (C) 

 

Informant D ser ett hinder i att eleven inte kan acceptera att hon har annat arbetsmaterial. 

Hon vill inte alltid ta det material som ligger på hennes nivå, hon vill göra det som dom 
andra gör. Det är lite beroende på vilken lärare det är hur det går. (D) 

5.1.4 En skola för alla 

Informant A framhåller respekten som den viktigaste faktorn när det gäller visionen ”en skola 

för alla”. Hon eftersträvar individanpassad undervisning med flexibla grupperingar av 

eleverna. Informant C anser att det ska finnas valmöjligheter för eleverna. De elever som 

anser sig må bäst i särskolan ska få gå där. 

Jag tänker på respekt, att alla ska få vara den man är i skolan. Kunskaperna ska ligga på 
en nivå så att jag känner att jag klarar av det, att jag kan växa och klara saker. Man har 
möjlighet att lära känna sin egen utveckling. Att man får den undervisning som är 
anpassad efter mig i möjligaste mån. Man ska ha mindre grupper, flytande grupper.(A) 
 
Det ska inte vara ett tvång att gå på en skola bara för att vara inkluderad, utan eleven 
ska må bra av det också. Jag tycker att det ska finnas båda delar, det ska finnas ett val. 
För att det är inte alla elever som mår bra av att gå på en vanlig skola. Sen går det till en 
viss gräns när glappet blir för stort, då mår dom inte bra, då tycker jag att dom ska byta. 
(C) 

 

Informant B och D menar att ”en skola för alla” innebär att alla elever ska gå i skolan på lika 

villkor och arbeta efter individanpassade kursplaner. Ett samarbete med kommunens särskola 

efterlyses av informant B, C och D eftersom det idag är i stort sett obefintligt. Informant B 

eftersträvar en större medvetenhet om elevers olika behov, hos samtliga kollegor. 

När han i ett visst ämne kan läsa efter grundskolans kursplan och i andra ämnen läsa 
efter särskolans kursplan på ett naturligt sätt så att det inte framhävs. (B) 
 
Det är mer individanpassade möjligheter för eleven. Och så efterlyser jag kartläggning 
av dessa barn om man ska ge dom fullgod hjälp för att veta vad som behövs, vilka 
möjligheter, vad är problemet osv. (D) 
 
Jag tycker kanske att den här eleven skulle ha mer kontakt med särskolan, inte bara med 
den skolan han är inkluderad i utan även träffat de andra barnen men det hänger mycket 
på föräldrar om det blir av ibland och det är inte alltid det fungerar. (C) 
 
Besök i särskolan tycker jag är viktigt, och samtal med särskolepersonal. Det tror jag att 
vi har möjlighet till, med det är bara det att vi har så mycket runt omkring oss. (D) 
 
Alla lärare klarar inte av att bemöta eleven som de borde. Eleverna har så olika saker 
med sig i bagaget.  Jag tror inte det går att uppnå ”en skola för alla”. (B) 
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5.1.5 Specialpedagogiskt stöd 

I informant A: s beskrivning av det specialpedagogiska stödet framkommer det att det upplevs 

som näst intill obefintligt. Specialpedagogen finns främst för övriga elever på skolan. Hon 

upplever att om hon själv ska få något specialpedagogiskt stöd, är det upp till henne att ta upp 

kontakten med skolans specialpedagog. Varken informant A eller B får något 

specialpedagogiskt stöd. Informant B efterlyser handledning för att känna sig säkrare i sin 

lärarroll i arbetet med elever som läser efter särskolans kursplan. 

Hon kan komma med tips och idéer vad det gäller material och så vidare. Det är 
assistenten som håller i den kontakten. Men specialpedagogens roll är inte särskilt stor. 
Det känns som om jag får reda på väldigt lite, med det är upp till mig själv och fråga 
men jag har många andra elever. Det känns verkligen som om eleverna sitter i en 
skyddad verkstad här [elevernas grupprum]. (A) 

 

Informant C handleder assistenten till den individintegrerade eleven och diskuterar aktuella 

händelser kring eleven med klassläraren.  

Det mesta jag har eleven är att jag handleder assistenten. Ibland sitter vi och jobbar ihop 
med andra elever. (C) 

 

På frågan om klassläraren får något specialpedagogiskt stöd svarar informant C: 

Dyker det upp någonting går man direkt och pratar med varandra. (C) 
 

Informant D får information av specialpedagogen på skolan gällande den individintegrerade 

eleven. 

Vi har en speciallärare som har satt in oss i en hel del. Hon har hand om alla kontakter. 
Vi har också ett elevvårdsteam som har träffar varje vecka som tar upp speciella elever. 
(D) 

 

Att skolpengen är högre för elever som läser enligt särskolans kursplan är främmande för 

informant A. 

Det var intressant att veta, det ska jag fråga min rektor var dom pengarna tar vägen.(A) 
 

För informant B, C och D är det klart att det finns en extra skolpeng för de elever som läser 

enligt särskolans kursplan. Informant B tror att pengarna används till de tre assistenttimmar i 

veckan och de två timmar specialpedagogiskt stöd i liten grupp, som eleven får. Informant C 

vet att pengarna används till elevens personliga assistent som han har tillgång till varje 

förmiddag. Informant D vet att dessa pengar går till elevens tre individuella resurstimmar i 

veckan. Skolan arbetar i övrigt med behovsanpassade grupper. (Informanten förklarar 

behovsgrupper som nivågrupperingar.) 
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5.2 Oväntade resultat 

Informanterna uttrycker lika känslor inför arbetet av mottagandet av individintegrerade 

elever; orolig, osäkerhet, otillräcklighet och tvekan. Vid våra intervjuer nämner samtliga 

informanter på olika sätt dilemman de upplever med individintegrerade elever, och ser fler 

hinder än möjligheter i sitt arbete med dessa elever. För oss var det oväntat att samtliga 

informanter har dessa åsikter. Ingen framhäver möjligheter och vinster med eller goda 

exempel på en inkluderad undervisning utan visar istället på stor tveksamhet när det gäller att 

alla elever ska kunna fungera i en skola för alla. När informanterna ger oss svar på frågan: 

”När är en elev inkluderad i grundskolan?” (Bilaga II), är inte svaret självklart för någon. De 

framhäver i sina svar elevens formella tillhörighet mer än den praktiska. Samtliga informanter 

uttrycker otillräcklighet när det gäller arbetet med individintegrerade elever. Vi fann att de 

upplever sig ensamma, och förväntas vara självgående i uppdraget med att tillgodose den 

individintegrerade elevens behov. Det finns en avsaknad av samarbete med särskolan, ett 

behov av kompetensutveckling kring den berörda eleven, stöd från skolledare, riktad 

specialpedagogisk kompetens samt en samsyn på dessa elever från samtliga personal. 
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6 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

6.1 Inledning 

Informanternas svar består av deras egna tankar och reflektioner. De ger oss öppna och 

personliga svar. Samtliga pedagoger visar på en vana att formulera sig verbalt genom att ge 

oss utförliga svar och de ber om förtydligande, för att verkligen förstå frågan innan de svarar. 

 

6.1.1 Varför svarar informanterna som de gör? 

Informanterna svarar utifrån sin yrkesroll. De saknar resurser, kunskap och kompetens. Deras 

svar präglas av att de känner sig ensamma i sitt arbete med de individintegrerade eleverna och 

saknar delaktighet från övriga medarbetare. Flera av informanterna tycker att rektorerna 

förutsätter att allt ska fungera. Dessa faktorer gör att pedagogerna känner att de inte kan 

tillgodose samtliga elevers behov, och begreppet ”en skola för alla” känns ouppnåeligt och 

avlägset för dem. 

 

6.2 Pedagogernas uppfattning om inkludering 

Samtliga pedagoger uttrycker en oro inför inkluderingsarbetet. Gemensamt för alla är känslan 

av otillräcklighet, tveksamhet, osäkerhet och okunskap. Informant A och B lyfter fram 

behovet av kompetensutbildning för att kunna tillgodose dessa elevers behov i 

inkluderingsarbetet. Samtidigt kan vi utläsa att det finns ett behov av kompetensutbildning 

hos samtliga informanter. De uttrycker önskemål om kontinuerlig professionell handledning, 

både när det gäller förhållningssätt och anpassat läromedel, kunskap om specifika handikapp 

samt betonar behovet av ett samarbete med särskolan, vilket i stort sett är obefintligt idag. På 

frågan om vad inkludering innebär för informanten tycker samtliga att frågan är svår och har 

behövt tid att tänka. Utifrån svaren kan vi se att begreppet inkludering har olika betydelser 

och innebörder för våra informanter. De uttrycker sig på lite olika sätt samtidigt som vi ser 

gemensamma nämnare i deras beskrivningar; individualisering, individanpassning och 

delaktighet.  Informant A menar att inkludering innebär att pedagogen ska kunna ge det varje 

elev behöver och anpassa arbetssättet därefter, medan B och C tar upp individualisering som 

ett sätt att nå inkludering. Informant D tolkar inkluderingsbegreppet som en möjlighet till 

deltagande i olika verksamheter. 

 



 48

6.3 Möjligheter med inkludering 

Informant A och C ser sociala fördelar med inkludering där samtliga individer lär av varandra, 

lär sig ta hänsyn till varandra, ser varandra som individer och inte dömer efter utsidan. Här 

kan vi se att om mångfald inte betraktas som ett problem, utan som en rik möjlighet till att 

stödja inlärning och delaktighet för alla elever vidgas normalbegreppet hos informanterna för 

att även innefatta de särskoleinskrivna eleverna. I förlängningen kan det innebära att när 

normalbegreppet vidgas hos samtliga pedagoger, blir den förmågan att se eleverna en viktig 

faktor för en lärare att sträva efter. Informant B, C och D ser möjligheten till kamratrelationer 

på hemmaplan. Ett nätverk av kamratrelationer kan väga upp en svår skolsituation, där eleven 

ändå kan känna trygghet och delaktighet i gruppen. C och D hävdar att individintegrerade 

elever kan nå längre i sin kunskapsutveckling tillsammans med elever som läser efter 

grundskolans kursplan än om de hade gått i särskola. Pedagogerna ser vinster när de 

särskoleinskrivna eleverna klarar vissa av grundskolans arbetsuppgifter, självförtroendet hos 

dessa elever stärks och de får en bättre självbild. Informant C ser också fördelar för den 

individintegrerade eleven som tar efter och härmar övriga elever i klassen, vilket kan ske 

naturligt i den inkluderade miljön.  

 

6.4 Hinder med inkludering 

Informant A menar att dagens grundskola och dess undervisning inte klarar att tillgodose 

samtliga elever. För vissa är dagarna väldigt tröttande och innebär för mycket stillasittande. 

Särskolans kursplaner kan inte fullföljas pga lokalbrist och av schematekniska orsaker. 

Kunskaper inom ADL-träning (aktiviteter för dagligt liv) saknas ute på skolorna. Efter vad vi 

kan utläsa av informanternas svar ser vi att de tycker att det finns ett avstånd mellan 

grundskolan och särskolan. Eftersom varje elev med rätt till särskola ska, enligt Skollagen 6 

kap 1 §, ha en utbildning anpassad efter hans eller hennes förutsättningar, menar vi att 

särskolepedagogernas erfarenheter om särskolans kursplaner och ADL-träning skulle kunna 

bidra med kunskaper till grundskolan. Denna avsaknad lyser igenom och det ser vi som en 

brist i både grund- och särskolans organisation. Vi ser att specialpedagogernas uppdrag på 

grundskolorna inte är tydligt när det gäller de särskoleinskrivna eleverna, och kan se att de 

borde utgöra ryggraden i arbetet med dessa elever. Informant A har en önskan om att hennes 

pedagogiska ansvar för den särskoleinskrivna eleven borde vara större än vad det är. Mot 

pedagogens vilja läggs stort pedagogiskt ansvar på den personliga assistenten pga att 

pedagogens tid inte räcker till. Samtidigt är behovet av assistent stort eftersom klimatet på 
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rasterna är påfrestande för de individintegrerade eleverna. Informant B menar att 

högstadiemiljön upplevs som rörig för eleven med lärarbyten, klassrumsbyten och att eleven 

själv måste hålla koll på schemat och läxor. Pedagogen ser hinder när de särskoleinskrivna 

eleverna inte klarar vissa av grundskolans arbetsuppgifter, självförtroendet hos dessa elever 

blir sämre och de får en sämre självbild. Hon menar också att lärarna i de olika ämnena 

undervisar på olika sätt, vilket kan upplevas som rörigt för den individintegrerade eleven. Tre 

av fyra informanter efterlyser ett gemensamt förhållningssätt från de pedagoger som arbetar 

med den individintegrerade eleven och ett större stöd från rektorn. Vi kan se att 

skolsituationen skulle underlättas för dessa elever om skolans rektor och samtliga pedagoger 

känner för uppgiften och ser den som hanterbar, meningsfull och begriplig. Om all personal 

kring eleven har denna förmåga att hantera verkligheten är det lättare att påverka elevens 

motivation och få igång elevens drivkraft. 

 

Informant C tar upp problemet med assistentbyten. Under elevens skoltid kan antalet 

assistenter variera. Detta kan innebära otrygghet för eleven, och eftersom assistenten oftast 

fungerar som en länk mellan elev och klasslärare kan detta innebära att man tappar den röda 

tråden i elevens kunskapsutveckling. Informant C menar att assistenten är en förutsättning för 

att eleven ska klara sin skolgång i en grundskola. Vi kan utläsa av svaren från pedagogerna att 

assistenterna enbart är anställda för de särskoleinskrivna eleverna och därför används de inte 

som en resurs för hela gruppen. Eftersom flera av informanterna uppger att de har lite kontakt 

med specialpedagogen, blir det assistenten som spelar en huvudroll och är en förutsättning för 

att den särskoleinskrivna eleven ska klara sin skolgång. Assistenten får ta det pedagogiska 

ansvaret och vara den som täcker upp. 

 

Informant D ser ett hinder i att eleven inte kan acceptera att ha annat arbetsmaterial än sina 

klasskamrater. Vi kan se att eleven hamnar i ett utanförskap då det gäller avvikande 

läromedel. Eleven har då en oförmåga att klara av innanförskapets villkor, i detta fall för svårt 

läromedel, pga sina förutsättningar att inte klara grundskolans mål (Stigendal 2004). 

 

6.5 En skola för alla 

Pedagogerna tar inte tydlig ställning för eller emot fullständig inkludering. De menar att vissa 

faktorer spelar in och är avgörande för om ”en skola för alla” ska kunna uppnås. De anser att 

det beror på personalens attityder, tillgång till personal, valmöjlighet för den enskilda eleven 
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och ändamålsenliga lokaler. Vi kan även här se ett behov hos pedagogerna att få tillgång till 

särskolans pedagogers kompetens. De efterlyser ett naturligare och mer lättillgängligt 

samarbete med särskolan, både när det gäller det specialpedagogiska stödet för personalen och 

samarbetet mellan och utbytet av eleverna från de olika skolformerna. Om skolformerna 

lyckas med det, finns större möjlighet för pedagogerna att se till varje elevs behov och 

förutsättningar och kan där igenom locka fram intressen och nyfikenhet hos eleven som ger 

lust att lära. Om skolan lyckas uppnå ändamålsenliga lokaler kan den erbjuda en pedagogisk 

lärmiljö, anpassade hjälpmedel och läromedel och vara fysiskt tillgänglig. Tre av fyra 

informanter eftersträvar individualisering i strävan mot en ”skola för alla”. Två av dessa 

informanter ser flexibla grupperingar som en möjlighet att individanpassa undervisningen. 

Samtliga informanter framhåller behovet av ett gemensamt synsätt hos all personal på skolan i 

arbetet mot ”en skola för alla”. De eftersträvar en större medvetenhet om elevers olika behov, 

hos rektor och samtliga kollegor.  

 

6.6 Specialpedagogiskt stöd 

Vi kan utläsa att de individintegrerade eleverna har låg prioritet hos grundskolans 

specialpedagoger eftersom de har en tuff arbetssituation. Deras tid ska räcka till grundskolans 

samtliga elever som är i behov av stöd. Två av informanterna uttrycker att det 

specialpedagogiska stödet till de individintegrerade eleverna är mycket litet samtidigt som de 

känner att de själva har lite insyn i hur särskolan fungerar. Delvis menar informanterna att det 

är upp till dem själva att kräva specialpedagogiskt stöd och att de inte har någon organiserad 

kontakt med specialpedagogen. Det mesta av det specialpedagogiska stödet går genom 

assistenten, i de fall eleven har tillgång till sådan. Vi upplever att klasslärarna främst ser 

specialpedagogen som en källa till tips och idéer när det gäller material. Detta sker på initiativ 

av klasslärarna själva vid aktuella händelser eller när ett problem dyker upp. Hälften av 

informanterna har lika stort ansvar när det gäller föräldrakontakterna för den 

individintegrerade eleven, som för klassen i övrigt. För den andra halvan sköts 

föräldrakontakterna av skolornas specialpedagoger, och klasslärarna får på så sätt väldigt lite 

kontakt. Vi kan utläsa att det finns en önskan om ett större ansvar hos klasslärarna för 

föräldrakontakterna, än vad det ges möjlighet till. Vi kan inte se om det är klassläraren som 

resignerar i denna roll, eller om det är specialpedagogen som ser uppgiften som självskriven.  
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En av informanterna är ovetande om den extra skolpeng som finns för de individintegrerade 

eleverna i grundskolan. Enligt övriga informanter tror de att den extra skolpengen används till 

assistenttimmar, visst specialpedagogiskt stöd, enskilt eller i liten grupp, och i ett fall 

möjlighet till behovsanpassade grupper. Det finns en avsaknad av möjlighet till 

kompetensutbildning om specifika handikapp, förhållningssätt, samarbete med särskolan och 

handledning i form av rådgivande samtal. Här efterlyser klasslärarna kunskap om lämpligt 

material och anpassade arbetssätt för att lättare kunna tillgodose elevens behov.   
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7 DISKUSSION 

Syftet med vår studie är att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet 

utifrån de individintegrerade eleverna från år 4-9.  Vi ställer oss följande frågor:  

• Vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som innebär en 

skola för alla, kan utläsas utifrån pedagogernas utsagor? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt praktiska inkluderingsarbete? 

• Hur ser det specialpedagogiska stödet ut?  

 

Vårt syfte samt våra tre frågeställningar anser vi har blivit besvarade genom våra kvalitativa 

intervjuer med fyra pedagoger. Vi ser att pedagogerna har stora möjligheter att utveckla sitt 

inkluderingsarbete genom att etablera och bygga ut kontakten med särskolan och dess 

personal. Vidare är det av stor vikt att samtliga pedagoger känner ett ansvar för de 

individintegrerade eleverna och att samtliga känner ett ansvar för resultatet. Ett hinder för den 

inkluderade undervisningen är specialpedagogernas tillkortakommande just när det gäller 

arbetet med de individintegrerade eleverna. I deras arbetssituation finns inte tillräckligt 

utrymme för att ha helhetsbilden av dessa elever. Flera av våra informanter beskriver 

kontakten med specialpedagogerna som knapphändig och menar att det är den enskilde 

elevens assistent som får ta det pedagogiska ansvaret. 

 

Det har varit stimulerande och givande att arbeta med denna uppsats. Eftersom grundtanken 

med vår undersökning var att synliggöra grundskolans pedagogers syn på 

inkluderingsbegreppet utifrån de individintegrerade eleverna, framstod intervjun som det 

bästa tillvägagångssättet (Göransson 2009). Valet av datainsamling, att genomföra kvalitativa 

intervjuer, har gjort att vi fått våra frågeställningar besvarade. Eftersom urvalet av informanter 

och vår tid som vi haft till vårt förfogande till vårt arbete var begränsat, har en nackdel varit 

att vi inte nått fram till så många informanter. Metoden ställer krav på förförståelse och 

erfarenheter och den har gett oss en djupare förståelse av det vi har studerat. ”Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun har sagts vara att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjuarens livsvärld” (Kvale, 1997 s 170). Vi har försökt att leta efter det 

som avviker och det som är speciellt. Vi har fokuserat på informanternas enskilda 

beskrivningar, försökt förstå deras perspektiv, deras människo- och kunskapssyn. Vi har 
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utvecklat vår förmåga att lyssna på informanten och att ställa följdfrågor under arbetets gång, 

genom litteraturen och genom att tillsammans reflektera över intervjuerna. 

 

7.1 Vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som 

innebär en skola för alla, kan utläsas utifrån pedagogernas utsagor? 

Vi anser att mångfald inte bör betraktas som ett problem, utan som en rik möjlighet till att 

stödja inlärning och delaktighet för alla elever. Tideman mfl (2005) menar att om man ser på 

skolans uppdrag utifrån mångfald och samarbete, som en plats att mötas på där samtliga 

elever har olika förutsättningar och där samarbete mellan olika yrkesgrupper och skolformer 

blir en självklarhet i det dagliga arbetet. Detta stämmer väl överens med vad vi kommit fram 

till i vår undersökning, nämligen att samtliga informanter önskar etablerad och organiserad 

kontakt med särskolan. Pedagogerna skulle på så sätt få ett naturligt specialpedagogiskt stöd 

och elever inskrivna i särskolan skulle få ett utbyte av varandra och vara varandras förebilder. 

Vi ser en brist hos informanterna när det gäller kunskaper om särskolans kursplaner. Om det 

finns en organiserad kontakt med särskolan och om specialistkompetensen som särskolan 

besitter togs tillvara, skulle denna problematik lättare kunna överbryggas och 

skolutvecklingen skulle på så sätt leda till en ökad delaktighet. För att lyckas med 

inkluderingen menar Skidmore (2004) och Göransson (2009) att det är hela 

skolorganisationen som behöver specialpedagogiskt stöd. Vi delar denna uppfattning och kan 

utifrån våra intervjuer se ett stort behov av kompetensutveckling när pedagoger i grundskolan 

ska arbeta med individintegrerade elever. Vi anser att denna kompetensutveckling borde bestå 

av fortbildning som berör specifika handikapp, förhållningssätt, pedagogisk kontinuerlig 

handledning och ett självklart och lättillgängligt samarbete med särskolan. Enligt Skollagen  2 

kap 7§  (1985:1100) ska samtliga pedagoger ges regelbunden kompetensutveckling för att på 

så sätt klara att fullfölja sitt uppdrag. Det är skolans skyldighet att ha kompetent personal 

(Skollagen 2 kap 3§). Nilholm (2006) belyser vikten av kompetens, utvecklingsmöjligheter 

och den pedagogiska ledningens arbete för en lyckad inkludering.  

 

Vi har i våra intervjuer sett att informanterna ser fler hinder än möjligheter till att ta emot 

särskoleinskrivna elever i grundskolan. Ett av problemen vi har sett är att den 

individintegrerade eleven blir ett enskilt problem för den ansvarige pedagogen. Vi menar att 

när vi tolkar vårt resultat utifrån KASAM ser vi att inget enskilt problem kan ryckas ur sitt 

sammanhang, utan utifrån ett gemensamt förhållningssätt kan vi finna nya lösningar i de 
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problem vi ställs inför och känna gemensamt ansvar för resultatet. Om all personal blir en del 

av det som sker och förstår i vilket sammanhang de befinner sig i blir inte den 

individintegrerade eleven ett enskilt problem, utan samtliga känner ett ansvar för problem och 

resultat (Antonovsky, 2005; Nordahl mfl, 2007; Gjems ur Kroksmark & Åberg, 2007; 

Göransson, 2009; Säljö, 2005). Utifrån det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005) ska 

all personal kunna känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inför uppgiften. Det 

framkommer i intervjuerna att det finns pedagoger som arbetar med de individintegrerade 

eleverna och inte vet hur de ska hantera uppgiften eller inte förstår varför dessa elever har sin 

skolplacering i grundskolan. Den pedagog som har en låg insikt (begriplighet) för att dessa 

elever befinner sig där de gör, har låg KASAM, vilket gör att pedagogen inte klara att hantera 

situationen utifrån eleven, på bästa sätt. 

 

Vår undersökningskommun har ett stort arbete framför sig när det gäller att få med all 

personal i sitt förslag om en mer omfattande inkludering. Vi anser att för att få detta arbete att 

bli en positiv utmaning för personalen måste det till en samsyn där samtliga personal känner 

det som ett hanterbart och meningsfullt uppdrag. I ett skolutvecklingsperspektiv i arbetet mot 

en större inkludering är dessa faktorer av stor betydelse när det gäller att påverka 

motivationen och få igång individers drivkraft. Här har skolledarna ett stort ansvar då de 

måste visa större delaktighet och intresse för verksamheten. När personalen accepterar de 

problem de ställs inför och känner ett ansvar för resultatet finner de känslan av meningsfullhet 

i vardagen (Antonovsky 2005). 

 

7.2 Hur beskriver pedagogerna sitt praktiska inkluderingsarbete och hur ser 

det specialpedagogiska stödet ut? 

Informanterna beskriver hur det specialpedagogiska stödet ser ut för den individintegrerade 

eleven och för pedagogen. Specialpedagogen har en otydlig roll i organisationen kring 

särskoleeleverna. Nilholms (2007) sätt att resonera om det kompensatoriska, kritiska och 

dilemmaperspektivet är relevant utifrån att informanterna i vår undersökning anser att 

specialpedagogerna har en otydlig roll när det gäller de individintegrerade eleverna. Det som 

efterfrågas från pedagogerna är en tydlig handledning, kompetensutveckling och någon som 

har ett övergripande ansvar. Det finns ett utrymme i informanternas pedagogiska verkligheter 

för samtliga specialpedagogiska inriktningar, men man ska vara medveten om att de 

representerar olika synsätt som inte riktigt är kompatibla. Assistenterna har en viktigare roll 
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för de individintegrerade eleverna än vad specialpedagogen har. I våra intervjuer framställs 

även rektorernas roll som liten och inte självklar just när det gäller arbetet kring den 

individintegrerade eleven i grundskolan. Göransson (2009) menar att delaktighet utmärker 

hela skolan och inte enbart specialpedagogiken. Det är viktigt att skolan kännetecknas av en 

närvarande rektor som både kan visa sitt stöd och vågar utmana sin personal när det gäller 

inkluderingsarbetet. Författaren menar vidare att skolledarna får en nyckelroll i 

skolutvecklingsfrågor och har på så sätt en betydelsefull uppgift när det gäller ”att utveckla en 

delaktighetsskola” (Göransson, 2009 s 31). Även Nilholm (2007) och Haug (1999) menar att 

det pedagogiska arbetssättet måste planeras utifrån att alla känner delaktighet. Enligt Lpo 94 

(1998) är det rektors skyldighet att se till att personalen får den kompetensutveckling som 

krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Samtidigt vet vi att 

skolledare är överbelastade av arbete och de i sin tur får inte tillräckligt stöd och tid för att 

axla rollen som pedagogiska ledare. 

 

Vi har förstått utifrån våra intervjuer att skolorna väljer att hantera sitt uppdrag med 

inkludering på olika sätt. Pedagogerna har svårt att generalisera om fullständig inkludering är 

det bästa, utan ser istället att det är viktigt att se från elev till elev och från situation till 

situation. I vår undersökning finns det ett fåtal exempel på stunder då individintegrering 

fungerar bra. Det är när eleven klarar att nå upp till något av grundskolans mål eller där 

eleven fungerar socialt. Vår slutsats är att för att förstå denna komplexitet är en viktig 

utgångspunkt att förstå att eleven kan vara i svårigheter i en situation och ha lätt för att lära 

sig i en annan (Säljö, 2005). Mot pedagogernas vilja får assistenterna ta det pedagogiska 

ansvaret och arbeta enbart med de individintegrerade eleverna. Enligt Saloviita (2003) finns 

en risk att om assistenten enbart koncentrerar sig på den enskilda eleven, isoleras dessa två så 

småningom från den övriga klassen. Han menar att det är viktigt att poängtera att assistenten 

inte har lärarkompetens. Assistentens uppgift är att assistera pedagogen, och det är pedagogen 

som har det pedagogiska ansvaret. Eftersom assistenten inte har lärarutbildning, framstår det 

för oss självklart att kvalitén på undervisningen blir lidande. Vi menar att när eleven har 

personlig assistent sker en större isolering av eleven, då den vid flera tillfällen under 

skoldagen hänvisas till eget rum. Vi kan se att eleven hamnar i ett utanförskap då elevens 

sociala sammanhang får tydliga begränsar, samtidigt som vi kan se att känslan av att känna 

sig delaktig till stor del beror på vad det finns för mening (Stigendal, 2004). Saloviita (2003) 

menar att om assistenten används som en resurs som hela klassen kan ha nytta av, förstärker 

det delaktighetskänslan hos den individintegrerade eleven. Övriga elever ser då att pedagogen 
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och assistenten fungerar som ett arbetslag och ser assistenten som en resurs för hela klassen. 

Författaren menar vidare att elever med funktionshinder betraktas med förståelse och respekt 

av jämnåriga. Likheter och olikheter blir tydliga och en acceptans och uppskattning skapas 

kring detta. De tränar sig i att samarbeta och stödja elever i behov av särskilt stöd. I vår 

undersökning kan vi se att när den individintegrerade eleven deltar i övriga klassens 

undervisning sker ett samspel och en vilja hos övriga klasskamrater att förstå de elever som är 

i svårigheter. Detta samspel kan förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 

Johansson (2005) menar att dessa tolkningar får oss att förstå oss själva och andra. Ett sätt att 

känna delaktighet kan vara att få övriga elever att förstå att vi är olika och att vi lär av 

varandra och som Saloviita (2000) hävdar, att det är viktigt för gruppkänslan att samtliga får 

ta del av det som är en nödvändighet för en elev. Stigendal (2004) menar att det är skolan som 

själv måste göra sig meningsfull och att det inte är självklart att eleverna upplever en mening 

med skolan. Elever som inte känner sig bekväma med skolsituationen kan känna sig utanför.  

I arbetet mot en skola för alla ser Göransson (2009) i sin studie att elevers delaktighet och 

hänsyn tagen till deras olikheter spelar stor roll för att lyckas. I detta arbete skapas förståelse 

mellan elever där alla har rätt att vara med i gemenskapen, trots eller på grund av olikheterna. 

Om man istället befinner sig utanför dvs. är segregerad från det som kan anses vara ”det 

normala” och som är till för oss andra, ligger ett dom och vi- perspektiv nära tillhands. 

 

7.3 Individ – grupp -  organisation 

Inkludering handlar om lärande och delaktighet hos alla elever, inte bara de som har 

funktionshinder eller betraktas som elever i behov av särskilt stöd. Vi gör utifrån information 

från våra informanter tillsammans med egna erfarenheter en sammanfattning här nedan över 

faktorer för en lyckad inkludering. Vi utgår från ett relationellt perspektiv där vi söker 

problemen utanför eleven och tittar på en optimal pedagogisk lärmiljö för varje enskild elev 

utifrån individ, grupp och organisation (Skidmore, 2004). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv flyttar vi problemet från den enskilde eleven till att studera hur han/hon fungerar i 

vissa situationer, vid speciella tillfällen, tillsammans med andra och vilka erfarenheter 

han/hon gör för att skapa mening i interagerandet (Säljö, 2005).  

 

- Individuella stödinsatser (individ) 

Specialpedagogiska insatser, personligt stöd, kommunikationsstöd, hjälpmedel, teknisk 

utrustning, anpassad lärmiljö, extra mycket kontakt med anhöriga. 



 58

 

- Insatser i elevens närmiljö (grupp) 

Väl anpassad klassrumsmiljö/lärmiljö, kunskap hos lärare och elever om elevens 

förutsättningar och behov, kamratstödjande insatser. 

 

- Insatser som berör hela skolan (organisation) 

Tydlighet från ledning när det gäller uppdrag och resurser, utbildning för personal i kunskap 

kring funktionshinder samt bemötandeutbildning, handikappanpassad skolmiljö, anpassad och 

tillgänglig lekmiljö samt en välkomnande skolmiljö. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Här väljer vi att diskutera vårt val av metod och vad som gick bra och mindre bra vid 

intervjuerna. Att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få fram resultatet till vårt syfte 

känner vi var rätt. Vi tror inte att en kvantitativ studie med enkätfrågor hade kunnat ge oss 

samma resultat. Inte heller genom observationer hade pedagogerna kunnat delge oss sina 

tankar. Pedagogernas tankar om inkluderingsbegreppet utifrån individintegrerade elever måste 

de själva få berätta om. Däremot hade observationer tillsammans med intervjuer kunnat ge oss 

ett bredare underlag för vår studie. Resultatet vi fått fram tycker vi är värdefullt, vi kände att 

pedagogerna var välvilliga till att svara på våra frågor. Intervjuer med rätt ställda frågor kan 

leda till att pedagoger med individintegrerade elever i sitt uppdrag, berättar mycket om sin 

arbetssituation eftersom de har erfarenhet av dessa elever. Metoden har gett oss uttömmande 

svar. Vi märkte att en del av frågorna inte alltid var tillräckligt tydliga och fick därför med 

hjälp av följdfrågor förtydliga dem under samtalets gång. Urvalet var klart begränsat eftersom 

antalet pedagoger som har ansvar för de individintegrerade eleverna i vår 

undersökningskommun inte är så stort. Vi känner dock att det räckte för att få fram ett 

resultat. Ett vidare resultat kunde vi ha fått om vi valt att intervjua slumpmässigt utvalda 

pedagoger som arbetar med individintegrerade elever, dock utan pedagogiskt ansvar, från vår 

undersökningskommun. 
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7.5 Tillämpning 

Vi tror att våra resultat förhoppningsvis kan leda fram till en nyansering av debatten om 

inkludering. Vårt arbete finns tillgängligt för skolledarna i vår undersökningskommun och vår 

förhoppning är att vi har synliggjort pedagogernas möjligheter att tillgodose de 

individintegrerade elevernas skolgång. Det som motverkar en lyckad individintegrering är om 

eleven inte får sina behov tillgodosedda inom grundskolan och om inkluderingen forceras 

fram. Vi anser att det även i framtiden måste finnas utrymme för individintegrering, samtidigt 

som grundsärskolan som egen skolform, måste få finnas. Valet av skolform ska styras av 

elevens behov och inte utifrån resurser eller pedagogers kunskap. Det räcker inte att vi skickar 

med eleven en assistent till ett enskilt rum. Det räcker inte med en formell tillhörighet för att 

den individintegrerade eleven ska vara inkluderad. Det räcker inte att enbart ansvarig 

klasslärare arbetar utifrån en skola för alla. För att tillgodose elevens behov, behöver den 

undervisande läraren ha stöd av skolledare, ett fungerande specialpedagogiskt stöd, 

ekonomiska resurser och känna delaktighet där alla måste vilja ta sitt ansvar.  

 

I vår nuvarande verksamhet och i vår kommande profession kommer vi att möta elever som 

läser efter särskolans kursplan, antingen med placering i grundskolan eller i särskolan. Vi har 

genom detta arbete förstått att det inte finns några givna svar på hur vi inom skolan ska lösa 

skolgången för dessa elever. Vad vi kan säga är att det gäller att se elevens styrka och 

möjligheter och inte endast koncentrera sig på problemen. Genom att alla vill se styrkorna har 

vi större möjlighet att hjälpa eleven att hitta sin plats i skolan. Om vi i våra möten med 

eleverna förväntar oss att hitta dolda resurser och låter oss fokusera på elevens starka sidor, 

leder det till ett samspel och en kommunikation som är av stor vikt att bygga vidare på. Om vi 

i vårt bemötande visar uppskattning och glädje över något eleven klarar av, stärker vi elevens 

självkänsla. När eleven själv visar glädje över sin egen förmåga fördjupar vi samspelet och 

jagupplevelsen stärks. 
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7.6 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har nya funderingar och frågeställningar väckt vårt intresse. Det finns 

mycket vi vill veta mer om. Följande frågor har väckts: 

• Hur ser arbetsformerna ut för att få samtliga personal delaktiga i inkluderingsarbetet? 

• Hur ser berörda elever, föräldrar, specialpedagoger och skolledare på 

individintegreringen i vår undersökningskommun? 

• Hur kan särskolans specialpedagogers kompetens användas i arbetet med de 

individintegrerade eleverna?  

• Hur fungerar individintegreringen i andra kommuner? 

• Hur ser individintegreringen ut i friskolor? 

• Hur ser undervisningen ut i en inkluderande skola (där grundskola och särskola arbetar 

i samma skolform)? 
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8 SAMMANFATTNING 

Vi ser det som en styrka att vi har varit två som har samarbetat och gjort studien tillsammans. 

Vi har under hela arbetet ventilerat och diskuterat våra åsikter. Det har varit utvecklande att 

utbyta tankar, ta del av varandras åsikter och ställningstaganden. Det har varit ett stimulerande 

och aktuellt ämne, då vi båda är verksamma inom särskolan. Vårt syfte var att synliggöra 

pedagogers tankar om inkluderingsbegreppet utifrån individintegrerade elever. Våra 

frågeställningar var: 

 
• Vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som innebär en 

skola för alla, kan utläsas utifrån pedagogernas utsagor? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt praktiska inkluderingsarbete? 

• Hur ser det specialpedagogiska stödet ut? 

 

Vi har utgått från två teorier, socialkonstruktionistiskt perspektiv och KASAM, som vi anser 

är aktuella för vårt arbete. Som metod har vi valt en hermeneutisk forskning med en kvalitativ 

inriktning och med semistrukturerade intervjuer. 

 

Vi har sett i resultatet att det behövs resurser i form av personal, anpassat material, utbildning 

och handledning för att på bästa sätt kunna arbeta med individintegrerade elever i 

grundskolan. I resultatet har vi hos klasslärarna sett en lyhördhet för dessa elevers behov och 

strävan efter att utgå från varje individs behov, förutsättningar och intressen. Vi har även sett 

en otillräcklighet och ensamhet i uppdraget med att arbeta med individintegrerade elever. Det 

krävs en samsyn där samtliga personal känner uppdraget som hanterbart och meningsfullt.  
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      BILAGA I 
 
 
 
Hej! 

Vi är två pedagoger, Susanne Castman och Kristina Widerberg, verksamma i X kommun. Vi 

läser sista terminen på Specialpedagogiska programmet på Högskolan i Kristianstad. Under 

våren ska vi ägna oss åt vårt examensarbete som handlar om särskoleinkluderade elever i 

kommunens grundskolor.  

Vi vänder oss till dig, då vi vet att du har en särskoleinkluderad elev i din klass och vi tror och 

hoppas att du kan hjälpa oss i vårt arbete. Denna information har vi fått av särskolerektor NN. 

När det gäller att bemöta elevers olikheter och svårigheter idag läggs mer ansvar på 

klassläraren. Enligt Salamancadeklarationen 1994 ska elever som följer särskolans kursplan 

ha möjlighet att inkluderas i grundskolan och Skolverket arbetar för visionen om ”en skola för 

alla”. Vi är intresserade av hur du som pedagog ser på inkluderingsmöjligheter för din elev. 

Detta vill vi ta reda på genom en intervju med dig, som vi beräknar tar ca 60 min. 

Är du intresserad av att delta i vår undersökning? Vi ber dig att maila ett svar till någon av oss 

med ditt namn och din skola senast 9 februari 2010.  

Vi ser gärna att intervjun blir inspelad, som ett komplement till våra stödanteckningar. Det är 

för att underlätta vårt efterarbete. 

Vi hoppas på fortsatt samarbete! 

Med vänliga hälsningar Susanne Castman och Kristina Widerberg 

 



 

 

BILAGA II  
 
 
Intervjuguide 
 
Vilken utbildning har du? 

Hur många yrkesverksamma år har du? 

Hur länge har du arbetat med din nuvarande särskoleelev? 

Har du tidigare erfarenhet av arbete med särskoleinkluderade elever? 

Hur kände du inför arbetet med inkluderingen? 

Hur förbereddes du inför mottagandet? 

Kompetens, utbildning? 

Information och överlämnande? 

Annat? 

Vad innebär inkludering för dig? 

Vilken kompetens tycker du krävs för att klara undervisningen på ett tillfredsställande sätt? 

Vad ser du för möjligheter med inkluderande lärmiljö? 

Vad ser du för hinder med en inkluderande lärmiljö? 

Ser du några vinster för eleven respektive resten av gruppen utifrån inkluderingsbegreppet? I 

så fall vilka? 

När är en särskoleelev inkluderad i grundskolan? 

Hur ser en skoldag ut för just din elev? 

Hur skulle den optimala skolgången se ut för just din elev tycker du? 

Vad tänker du när du hör visionen ”en skola för alla”? 

Finns det ett specialpedagogiskt stöd för eleven? I så fall hur ser det ut? Om inte, vad får 

du för stöd då? 

Vilket specialpedagogiskt stöd får du? 

Märker du av den extra elevpeng som skolan får vid en särskoleinkludering? I så fall hur? 

Vilka erfarenheter tycker du att du har fått genom inkluderingen? 

Är det något annat du tycker är viktigt att ta upp? 

 

 

 

 

 



 

 

                     BILAGA III 
 
 

En skoldag för särskoleelever i vår undersökningskommun: 
 
- med placering i en särskola 
Robin går i särskolan i år 8. Han tar sig själv varje morgon till skolan med hjälp av 
lokaltrafikens buss. Innan skolan börjar sitter han vid datorn i klassrummet eller pratar med 
sina kamrater. I klassen går 12 elever från år 7 till år 10. Varje morgon startar de med en 
gemensam samling. Dagens schema gås igenom muntligt och skriftligt, med bilder och med 
tecken som stöd om det behövs. Dagens datum och lunch presenteras. Klassen samlas kring 
tidningen där lokala nyheter, inrikes- och utrikesnyheter diskuteras och förklaras. Därefter är 
det eget arbete som gäller, oftast ma, sv eller eng, både teoretiskt och praktiskt. Robins lärare 
är specialpedagog. Robin ser till, med hjälp av handledning av läraren, att uppgifterna blir 
variationsrika och på rätt nivå. Robin har, i den mån han klarar, ett eget ansvar för att arbetet 
går framåt i samtliga ämnen som ingår i arbetspasset. I vissa ämnen är klassen indelad i 
grupper på 4-5 elever, en grupp kan ha trä- och metallslöjd, textilslöjd, hemkunskap eller 
idrott på sitt schema parallellt med teoretiska ämnen. Allt för att specialpedagogerna ska få 
varje elev att uppnå målen i kursplanerna och kunna följa de individuella planerna för varje 
elev. 
På rasten brukar Robin gå på stan med sina kompisar från klassen eller sitter de vid datorn och 
lyssnar på musik. Lunchen äter Robin i skolmatsalen tillsammans med resten av särskolan och 
med elever från närliggande grundskola.  
Oftast avslutas dagen med att följa upp morgonens nyheter och läxor och annan information 
delas ut. Om morgondagen innehåller några förändringar får klassen reda på det innan dagen 
är slut. Efter dagens slut tar Robin bussen hem. 
 
 
- som individintegrerad elev 
Kim har gått om en årskurs och går i en grundskoleklass år 7 med 22 elever. Han åker bil med 
mamma eller pappa till skolan varje morgon. Innan första lektionen börjar går Kim till sitt 
eget lilla rum på skolan. Där möter hans personliga assistent honom. De går tillsammans 
igenom dagens schema muntligt och med hjälp av bilder och Kim plockar ihop rätt material 
till dagens första ämne och lektion. Assistenten och Kim går tillsammans i korridoren till rätt 
klassrum. Läraren har genomgång och Kim lyssnar på läraren och skriver ner det han hinner. 
Assistenten sitter bredvid Kim och för anteckningar. Efter genomgången går Kim och 
assistenten tillbaka till det egna rummet. Där gör assistenten om lärarens lektion så att Kim 
ska förstå. De jobbar sedan vidare med annat material. Kim försöker vara med klassen i så 
många ämnen som möjligt, men orkar oftast inte hela lektionspasset, utan får innehållet i en 
förenklad version av assistenten efteråt. Kim får således sin undervisningstid till största delen 
tillgodosedd tillsammans med assistenten i ett rum avskilt från läraren och övriga 
klasskamrater. Specialpedagogen på skolan försöker i mån av tid handleda assistenten och 
tipsa om material på rätt nivå för Kim. Prov och läxförhör gör Kim i det egna rummet. De 
lektioner som innehåller moment som läraren och assistenten anser vara för svåra eller 
jobbiga för Kim stryks och tiden används istället till att göra lite mer av samma sak. Denna 
träning sker individuellt för Kim. 
På rasten sitter Kim ensam vid datorn i det egna lilla rummet eller är han ute i korridoren, men 
då alltid tillsammans med assistenten. I matsalen sitter Kim tillsammans med assistenten och 
övriga klassen och äter. Kim lämnar inte skolans område under skoldagen och när dagen är 
slut hämtas han av mamma eller pappa som skjutsar hem honom.  
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