
 

 

Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp,  

Examensbenämning: Grundlärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6  

Kurskod: GSX21L 

Termin år: VT 2022  

Fakulteten för Lärarutbildning  

 

 

Inkluderande undervisning 

- En del av samhällskunskapens 

kärninnehåll av demokrati och 

delaktighet?  

 

Daniel Månsson och Annie Zerge 

  



 

 

 

 

 

Författare 

Daniel Månsson och Annie Zerge 

Titel 

Inkluderande undervisning 

- En del av samhällskunskapens kärninnehåll av demokrati och delaktighet? 

Engelsk titel 

Inclusive education 

- A part of the core content of civics, democracy, and participation? 

Handledare 

Staffan Stranne 

Examinator 

Ingemar Ottosson  

Sammanfattning 

Inkludering och demokrati är två ständigt närvarande begrepp i skolans värld. Utmärkande för just 

samhällskunskapsämnet är att en del av ämnets syfte i läroplanen handlar om just delaktighet och 

demokratiska värderingar.  

Diskussionen om dessa begrepp tenderar enligt vår uppfattning på förhand att ta en positiv riktning. Det 

är lätt att tänka sig att inkludering i skolans klassrum är något gynnsamt och positivt för alla elever.  

Denna uppfattning ligger till grund för idén och syftet till vårt arbete där vi vill undersöka vad forskning 

och empiri säger om lärares syn på arbete med inkludering som en del av samhällskunskapens 

kärninnehåll demokrati och delaktighet, samt vilka konsekvenser lärarnas arbetssätt kan ge för skolans 

demokratiuppdrag. Vi vill undersöka om inkludering verkligen alltid är positivt och till gagn för alla elever. 

Får lärarens eventuella arbete med inkludering i klassrummet eleverna att känna sig sedda och 

inkluderande, eller kan det i stället bidra till en annan typ av exkludering?  

För att undersöka detta kommer vi använda oss av semistrukturerade intervjuer av lärare. Vi vill se 

lärarnas syn på begreppet inkludering, hur de väljer att arbeta med det och deras syfte med det. Att 

undersöka inkluderingsarbetet från ett lärarperspektiv är kopplat till den erfarenhet av tidigare forskning 

som vi har tagit del av som främst har ett elevperspektiv.  
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Förord 

Denna studie har två lärarstudenter från Högskolan i Kristianstad med inriktning 

på grundskolans årskurs 4–6 genomfört. Vi har tillsammans skrivit varje del av 

arbetet och gått igenom delarna vilket resulterar till att vi båda två kan stå bakom 

textens alla delar.  

Vi vill tacka de personer som gjort det möjligt att genomföra vårt arbete. Framför 

allt vill vi tacka lärarna som deltog i intervjuerna och vår handledare Staffan 

Stranne som stöttat oss i vårt arbete. 
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1. Inledning 

En del av samhällskunskapens syfte i grundskolans läroplan handlar om 

delaktighet och demokratiska värden (Skolverket 2019). Skolan vilar på flera 

grundläggande värden. Elever ska utveckla och hämta in kunskaper och värden 

i skolan, därför krävs det att utbildningen informerar och säkrar respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som finns i det 

svenska samhället (Skolverket 2019).  

 

Problemet när det kommer till undervisningen om delaktighet och demokratiska 

värden handlar om läraren faktiskt arbetar på ett sätt som inkluderar eleverna, 

får dem att känna sig delaktiga och med hjälp av detta främjar deras kunskaper 

om demokratiska värden. Detta för att eleverna ska kunna utvecklas till 

demokratiska medborgare som är ett av skolans främsta uppdrag (Skolverket 

2019).  

 

En annan del som studien syftar till att besvara är om inkludering alltid är 

positivt eller om det även kan vara negativt för elever, lärare och 

undervisningen. Begreppet har kommit att bli vad Nilholm (2006) kallar för 

plusord. Det vill säga ett positivt laddat ord som allt fler aktörer vill ge allt större 

utrymme till. Därför är det intressant att se på vilka konsekvenser arbetet med 

inkludering kan ge för elever, samhälle och demokrati.  

 

Enligt skollagen ska undervisningen främja en social gemenskap och bidra till 

en grund för aktivt deltagande i samhället. Elever ska även enligt lag få 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (SFS 2010:800, 

2010). För att lärare ska ge elever de verktyg som behövs för att bli 

demokratiska medborgare krävs det att lärare arbetar både om och genom 

demokrati och delaktighet i samhällskunskapsundervisningen (Biesta 2006).  
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Ett inkluderande arbetssätt innebär att specialundervisningen ska ske i det 

reguljära klassrummet och den inkluderande skolmiljön handlar om att möta 

variationen av elever med en ökad lärarkompetens (Lundgren, Säljö & Liberg 

2017). För att bidra till delaktighet och elevers kunskapsutveckling krävs det att 

läraren inkluderar eleverna i undervisningen. Den sociala fostran av elever är 

lika viktig som kunskaperna som tilldelas och samspelet är ett krav för att 

eleverna ska kunna lyckas i skolväsendet (Lundgren, Säljö & Liberg 2017). 

Denna studie kommer därför handla om hur lärare arbetar med inkludering i 

klassrummet som en del av samhällskunskapens kärninnehåll, demokrati och 

delaktighet. Vårt forskningsobjekt är därmed uppdelat i två delar som täcker 

olika verkligheter, men dessa delar hör även ihop med varandra, vilket 

motiverar varför dessa knyts ihop i studien. Den första delen handlar om 

demokratifostran där lärare ger elever möjlighet till en delaktighet och inflytande 

i undervisningen och den andra delen handlar om inkludering av alla sorters 

elever i ett och samma klassrum.  

1.1 Syfte   

Demokrati och delaktighet tillhör samhällskunskapens kärna. En grundpelare i 

skolans läroplan är att alla elever ska utveckla kunskaper och demokratiska 

värden i utbildningen (Skolverket, 2019). Utbildningen för demokratiskt 

tänkande elever bör ske genom demokrati, det vill säga att eleverna själva får 

vara med och deltaga i den demokratiska samvaron (Biesta 2006). Studiens 

syfte blir således att undersöka vad forskningen och empirin säger om lärares 

syn på arbete med inkludering som en del av samhällskunskapens kärninnehåll 

demokrati och delaktighet, samt vilka konsekvenser lärarnas arbetssätt kan ge 

för skolans demokratiuppdrag.  

1.2 Forskningsfrågor 

- Hur arbetar lärare med inkludering i klassrummet som en del av 

samhällskunskapens kärninnehåll, det vill säga demokrati och delaktighet? 

-   Vilka konsekvenser kan lärares arbetssätt i samhällskunskapen ge för 

skolans demokratiuppdrag?  
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1.3 Begrepp 

1.3.1 Inkludering  

Begreppet inkludering definieras huvudsakligen på fyra olika sätt (Bagger & 

Lillvist 2021). Den första definitionen av begreppet handlar om placering. Den 

andra om sociala och akademiska behov som ofta gäller elever som är i behov 

av särskilt stöd. Den tredje definitionen handlar om alla elever och den fjärde 

om delaktighet i skolans gemenskap.  När det kommer till utbildning är 

inkludering ett rättighetsbegrepp. Trots att inkludering är något som förväntas 

av lärare att arbeta med nämns inte begreppet ordagrant i läroplanen. Däremot 

skriver man att all undervisning ska ske utifrån elevens bästa och dennes 

individuella behov, vilket starkt går hand i hand med inkluderingsarbetet 

(Skolverket 2019). Inkludering kan även ses som ett utvecklingsbegrepp när det 

kommer till kunskapsutveckling och utvecklingen av demokratiska medborgare. 

Slutligen kan begreppet ses som ett socialisationsbegrepp när elevers olikheter 

används som en resurs i klassrummet. Inkludering är med andra ord ett 

begrepp som diskuteras utifrån ett värdegrunds- demokrati- och 

rättighetsperspektiv.  (Bagger & Lillvist 2021).  

 

Användandet av inkluderingsbegreppet har ökat markant de senaste åren, 

särskilt när det kommer till elever i behov av särskilt stöd (Nilholm 2006). En 

enkel förklaring av begreppet kan vara idén om elevers delaktighet i skolans 

vanliga miljöer. Det är ett diffust begrepp och beroende på vilket nationellt 

sammanhang kan inkluderingsbegreppet betyda olika saker. Enligt Nilholm 

(2006) handlar inkludering inte i huvudsak om placering av elever och därmed 

är inte undervisningen inkluderande bara för att eleverna går i den vanliga 

skolan. Det krävs att eleverna är delaktiga i undervisningen för att skapa en 

inkludering i klassrummet och därmed utveckla demokrati och bidra till skolans 

demokratiska fostransuppdrag (Nilholm 2006).  

1.3.2 Demokrati 

Av Sveriges riksdag definieras demokrati som synonymt med folkstyre och 

folkmakt (Riksdagen 2021). Kortfattat så är grundtanken att den som lever i ett 
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demokratiskt samhälle ska ha möjlighet att påverka hur samhället styrs till 

exempel genom olika typer av val. 

Demokrati handlar enligt Dewey om att ”alla de som berörs av de sociala 

institutionerna ska kunna medverka till att skapa och leda dem.” (Biesta 2006). 

Demokrati är en social interaktion som handlar om fritagandet av individers 

förmågor för deras fulla utveckling vilket gör att det finns en stark koppling 

mellan demokrati och utbildning (Biesta 2006).  

Demokratin är något som hela det svenska samhället bygger på, vilket också 

återspeglas på skolan som är en stor del av samhället. Enligt läroplanen ska 

skolväsendet vila på en demokratisk grund (Skolverket 2019).  

1.3.3 Elevinflytande  

Elever har rätt till att påverka undervisningen. De ska upplysas om frågor som 

berör dem, samt ha inflytande över olika arbetsformer och innehåll i 

undervisningen (Rönnlund 2013). Elevinflytandet är en rättighet som alla elever 

har, men det är även en viktig del när det kommer till skolans demokratiuppdrag 

(Rönnlund 2013). Elevinflytande är även ett begrepp som kontinuerligt tas upp i 

skolväsendets läroplan och detta inflytande ligger till grund för skolans uppdrag 

att fostra framtida demokratiska medborgare som kan delta i olika 

beslutsprocesser (Skolverket 2019).  

 

2. Teoretisk förankring 

De teoretiska perspektiv som kommer användas för att diskutera och analysera 

insamlat material är det sociokulturella perspektivet och fenomenologi. 

Relevansen för dessa verktyg kopplas till studiens syfte som handlar om hur 

lärare arbetar med inkludering som en del av samhällskunskapens kärninnehåll 

demokrati och delaktighet, samt de konsekvenser lärares arbetssätt ger för 

skolans demokratiuppdrag. 
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Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie eftersom det 

fokuserar på människors lärande i samspel med andra människor i sin 

omgivning (Woolfolk & Karlberg 2015).  

 

Fenomenologi handlar bland annat om människors uppfattningar, attityder och 

emotioner. Fenomenologins uppgift är att beskriva människors upplevelser i 

livet (Denscombe 2018). Lärares uppfattningar, upplevelser och attityder när 

det kommer till inkludering i samhällskunskapsundervisningen kommer 

synliggöras i studien. Därför är denna vetenskapsteori relevant för ämnet.  

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivets upphovsman anses vara Lev Vygotskij. Synen 

på lärandet och människan inom det sociokulturella perspektivet är att det är en 

ständigt pågående process. Människan utvecklas och formas hela tiden och 

lärandet ses därför som en del av människans naturliga tillstånd (Lundgren, 

Säljö & Liberg 2017). Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig barn genom 

att samspela med andra barn eller vuxna och det är inte själva lösningen på 

problemet som är det viktiga utan samarbetet på vägen dit (Säljö 2014). En 

grundtanke när det kommer till det sociokulturella perspektivet beskrivs av Säljö 

(2000) på följande sätt: ”Det är genom kommunikation som sociokulturella 

resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare” 

(s. 22). När det kommer till det mänskliga lärandet och det sociokulturella 

perspektivet är kommunikativa processer det mest väsentliga. Genom 

kommunikation kan en individ utveckla kunskaper och färdigheter. Ska en 

individ utan kunskaper inom exempelvis trädgårdsarbete plantera ett träd tar 

man oftast hjälp av en mer kunnig individ (Säljö 2000). Interaktionen mellan det 

lärande barnet och en mer kunnig samhällsdeltagare betonas alltså som en 

viktig aspekt av lärandet. En mer kunnig samhällsdeltagare skulle exempelvis 

kunna vara en lärare eller pedagog på skolan, men det skulle också kunna vara 

en för ämnet starkare kamrat till den lärande eleven (Woolfolk & Karlberg 2015). 
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Barns kreativitet och lärande bygger på barnens erfarenheter (Vygotskij 1995). 

Dessa erfarenheter skapas genom att elever får vara med och påverka sin 

skolgång, samt ges inflytande till att forma sin undervisning. De erfarenheter 

som skapas ger i sin tur förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. 

Genom elevinflytande i undervisningen stimuleras barnen mer till skillnad om 

läraren väljer att inte inkludera eleverna i undervisningen. Därför är inkludering 

och elevinflytande viktiga delar ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1995).  

Intressant för studien blir således den eventuella brist på interaktion mellan 

lärare-elev och elev-elev, men även på elevers inflytande i klassrummet och hur 

det påverkar skolans demokratiuppdrag.  

 

2.2 Fenomenologi  

Med tanke på att detta är en kvalitativ studie som grundar sig på lärares 

uppfattningar om inkludering och arbetet kring det kommer insamlat material 

analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi handlar om 

människor och deras uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelser, känslor och 

emotioner (Denscombe 2018). Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt är lämpligt 

att använda för forskare när det kommer till studier om utbildning, hälsa och 

företagande för att se hur exempelvis elever eller lärare tänker (Denscombe 

2018). Det är viktigt att man som forskare är opartisk och lyssnar på hur 

människor upplever ett visst fenomen. Det är av stor vikt att inte påverka 

människors upplevelser eller attityder genom att visa egna åsikter. Detta är 

även nackdelen med det fenomenologiska perspektivet då man ofta undersöker 

fenomen som man som forskare redan har erfarenheter, attityder och åsikter 

om. Problemet blir då att detta i sin tur kan leda till att en exempelvis 

respondents berättelse missförstås (Denscombe 2018).  

 

Fenomenologin kopplas ofta till den humanistiska forskningen där man 

använder sig av kvalitativa metoder, alltså metoder där största vikten ligger på 

människornas erfarenheter och uppfattningar (Denscombe 2018).  
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Fenomenologi är ett alternativt sätt gentemot positivismen att se på forskning 

inom samhällskunskapen (Denscombe 2018). Till skillnad mot positivismen så 

betonar fenomenologin exempelvis beskrivningar av ting snarare än en analys 

av dem, samt tolkningar av ting snarare än mätning av dem (Denscombe 2018). 

Vidare så är fenomenologin en infallsvinkel inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen om bland annat människors uppfattningar, åsikter och attityder till 

saker och ting i beaktning (Denscombe 2018).  

Detta gör sammantaget att fenomenologin som forskningsstil passar vår studie 

som innefattar verksamma lärare och deras egna åsikter och uppfattningar 

snarare än en analys av mätningar eller statistik.  

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning är insamlad utifrån följande frågor:  

● Hur arbetar lärare med inkludering i klassrummet som en del av 

samhällskunskapens kärninnehåll, det vill säga demokrati och 

delaktighet? 

● Vilka för- och nackdelar finns det med inkludering i undervisningen?  

Vi har undersökt vad tidigare forskning säger om begreppet inkludering, samt 

hur lärare arbetar med det i klassrummet. Vi har även undersökt vad 

forskningen säger om för- och nackdelar med att arbeta med inkludering i 

undervisningen. Detta är grunden för vår fortsatta studie inom området.  

 

3.1 Studier om inkludering 

Den tidigare forskning om inkludering har noggrant valts ut med hjälp av 

systematisk sökning. Den första studien som presenteras undersöker mediala 

diskurser om inkludering. Den andra studien fokuserar på värdegrund, 

demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv och den tredje studien handlar 

om elevinflytande i en skola i förändring. Den fjärde och sista studien handlar 

om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Dessa studier är användbara 
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för vår analys av det empiriska materialet om inkludering med tanke på att 

studierna sammantaget lyfter flera olika både negativa och positiva aspekter på 

begreppet inkludering.  

3.1.1 Mediala diskurser om inkludering 

Mediala diskurser om inkludering - en berättelse om (gem)ensamhet är en 

artikel av Anette Bagger och Anne Lillvist som lyfter olika problem med 

inkluderingsbegreppet. Aktörer i skolväsendet och deras förhållningssätt när det 

kommer till inkludering ger konsekvenser för elevers lärande och utveckling 

(Bagger & Lillvist 2021). Författarna till denna studie menar på att detta 

förhållningssätt påverkas av dagstidningar och hur begreppet inkludering 

framställs i dessa. Syftet med studien är därmed att undersöka mediala 

diskurser om inkludering, samt vilka anspråk som görs på 

inkluderingsbegreppets innebörd och vilka subjektspositioner de förklarade 

diskurserna öppnar upp för vårdnadshavare, elever och den pedagogiska 

rörelsen. Studien möjliggör även en problematisering av elevernas möjligheter 

till lärande, inflytande och delaktighet över sitt nuvarande liv, men även som 

framtida demokratiska medborgare (Bagger & Lillvist 2021).  

 

När det kommer till resultatet av studien om mediala diskurser om inkludering 

lyfts bland annat olika problem med inkluderingsbegreppet (Bagger & Lillvist 

2021). Ofta beskrivs begreppet inkludering på ett diffust sätt, i stället lyfter 

texterna effekterna av inkludering. Inkluderingsbegreppet kan innebära olika 

saker beroende på elev, lärare och skola. När man talar om inkludering av 

elever handlar det ofta om den fysiska placeringen (Bagger & Lillvist 2021).  

Texterna författaren använt sig av i sin studie talar ofta om att skolan var bättre 

förr då det fanns en tydlig struktur och mer disciplin. Förr placerades de 

”ovanliga” eleverna inte i den vanliga skolan. Detta till skillnad från den 

nuvarande synen på inkludering och skolsystemet där inkluderingen kan ses 

som en motsats till inkludering, det vill säga exkludering. Bara för att elever är 

inkluderade när det kommer till placering kan det ändå bildas en exkludering. 

Inkludering ses inte endast som ett positivt laddat begrepp utan det kan även 

ge ett flertal negativa effekter för elever, lärare och skola. Exempelvis om elever 
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inte får det stöd, hjälp eller utmaningar som krävs för deras kunskapsutveckling 

på grund av att de ska placeras i samma rum som resterande del av klassen. 

Skolinspektionen arbetar för inkludering genom att ta bort särskilda 

undervisningsgrupper och inkluderingsbegreppet skrivs fram som en 

diskriminerande praktik som leder till att elever inte får det stöd som de behöver 

(Bagger & Lillvist 2021).  

 

Studien utgår från Michel Foucaults idéer om begreppet diskurs. Författarna har 

även använt sig av nyhetstidningarna Svenska Dagbladet, Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter för att se hur diskurser om inkludering träder 

fram i tidningarna som är syftet med studien. När det kommer till de texter 

författarna använt sig av i studien har de gjort ett noggrant urval. Något som gör 

studien tydlig är de tabeller och diagram författarna använder sig av som bland 

annat visar på hur användandet av inkluderingsbegreppet i mediala diskurser 

har förändrats med åren, samt exempel på analysprocessens delar.  

 

Studien om mediala diskurser om inkludering är en intressant text där 

författarna visar andra sidor av inkluderingsbegreppet än vad man kanske 

tidigare är van vid. Som tidigare nämnts ses begreppet ofta som något positivt 

och som ett rättighetsbegrepp, men författarna problematiserar begreppet och 

menar på att inkluderingen kan bidra till en exkludering och som ett hinder för 

mänskliga rättigheter och medborgarskap.  

Denna studie är användbar i vårt kommande arbete då författarna inte endast 

lyfter det positiva med inkluderingsbegreppet, utan även tar upp de negativa 

effekterna som inkludering kan bidra till. I studien nämns inkluderingsbegreppet 

även som en demokrati- och samhällsfråga vilket är två kärninnehåll i vårt 

arbete.  
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3.1.2 Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv 

Michael Tholanders artikel Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett 

elevperspektiv visar bland annat hur demokrati och elevinflytande yttrar sig i 

praktiken. 

Skolan har en viktig roll när det kommer till uppbyggnaden av ett demokratiskt 

samhälle och en av skolans viktigaste uppdrag är att fostra framtida 

demokratiska medborgare (Tholander 2005). Studien syftar till att visa hur 

demokratiska frågor, framför allt de frågor som handlar om elevinflytande, yttrar 

sig i undervisningen (Tholander 2005).  

 

I denna studie drar författaren flertalet slutsatser som är att betrakta som ett 

resultat för studien (Tholander 2005). En första slutsats är att elever i hög 

utsträckning tycks se demokrati och inflytande som en viktig del av deras 

vardag och att de är angelägna om att få ett inflytande över sin situation. 

Författaren drar också en slutsats om vikten av att undersöka elevers inflytande 

på varandra, och inte bara på elevers inflytande i relation till deras lärare 

(Tholander 2005). Vidare konstateras också vikten av att läraren i fråga arbetar 

för att upprätthålla demokratin eleverna emellan när de arbetar. Det räcker 

alltså inte med att som lärare ge eleverna en på förhand tänkt demokratiskt 

utformad arbetsuppgift och förvänta sig att de ska klara sig själva. Läraren 

behöver vara närvarande och tillrättavisa ifall eleverna går över gränsen för vad 

som kan ses som odemokratiskt. En sista slutsats som författaren drar av sin 

studie är att på förhand demokratiskt bestämda ordningar (som i detta fall i ett 

grupparbete) inte alltid är det mest effektiva för elevernas arbete. Studien visar 

att när eleverna uppträder odemokratiskt mot varandra i grupparbetet (som 

skulle ske demokratiskt) så tar det mycket energi av eleverna. Ett annat 

exempel på detta är att en elev i studien vars avsikt var att driva gruppens 

arbete framåt stötte på motstånd eftersom hen inte var utsedd till ordförande för 

gruppen. Det kan alltså bli så att upprätthållandet av den demokratiska 

ordningen kommer i första rummet i stället för lärandet (Tholander 2005). 
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Metoden som denna författare använder sig av är att spela in elevernas 

grupparbeten i skolan på film. Studien ska undersöka hur demokratifrågor yttras 

i skolverksamheten och detta gör författaren genom att studera dessa filmer 

som spelats in på eleverna när de arbetar i grupp. I sitt avsnitt om tidigare 

forskning om ämnet refererar författaren till studier som bygger på 

enkätundersökningar. Här menar författaren att det kan vara en problematisk 

metod av den anledningen att det inte belyser hur det faktiskt ser ut på plats i 

skolan. Det kan bidra till att resultatet av studien visar elevernas potentiella 

demokratiska förhållningssätt. Det vill säga vad eleverna vet och vad de säger 

sig vilja göra i frågan om demokrati, och inte vad de faktiskt gör i verkligheten. 

För att bättre kunna studera hur eleverna faktiskt handlar i verkligheten så 

använder sig forskaren av metoden att observera elever vid grupparbeten på 

plats i skolan i stället för att be dem svara på enkäter (Tholander 2005). 

 

Studien och dess genomförande är intressant på många sätt. Särskilt där 

författaren knyter an till tidigare forskning med fokus på enkäter och 

problematiserar dessa, för att sedan själv i stället göra en studie baserad på 

observation. Studien är användbar i vårt kommande arbete genom att jämföra 

och analysera den med det empiriska materialet där olika lärares syn på 

inkludering och demokrati i samhällskunskapen synliggörs.  

3.1.3 Elevinflytande i en skola i förändring  

Elevinflytande i en skola i förändring av Maria Rönnlund är en artikel som rör 

elevinflytande i praktiken. 

Inflytande och påverkan av undervisningen är en rättighet elever har och är 

även en del av skolväsendets demokratiuppfostran (Rönnlund 2013). Syftet 

med studien är att se hur elevinflytande praktiseras i skolans vardag.  

 

I denna artikel kommer författaren fram till flera olika slutsatser genom bland 

annat intervjuer av elever. En av dessa slutsatser är att lärare i situationer av 

elevinflytande tenderar att anta ett fostrande förhållningssätt (Rönnlund 2013). 

Detta förhållningssätt hos läraren visade sig variera något beroende på den 
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rådande miljön för stunden, men det visade sig att det dominanta 

förhållningssättet om skoldemokrati är just fostrande (Rönnlund 2013). Vidare 

så drar även Rönnlund slutsatsen att de situationer av inflytande som lärare 

försöker inviga eleverna i tenderar att ses som en process för en individ i taget 

och inte för en hel grupp, en så kallad individorienterad process (Rönnlund 

2013).  

När det kommer till elevinflytandet som en process av lärande så drar även där 

författaren intressanta slutsatser. Bland annat att det är i de situationer där 

skolans personal håller sig i bakgrunden och låter eleverna ta stor plats som 

lärandet tycks bli störst (Rönnlund 2013). Exempel på sådana situationer är 

bland annat klassråd eller liknande. Detta är något som enligt författaren kan 

tyda på att eleverna hade gynnats av att det tidigare nämnda fostrande 

förhållningssätt som lärare i hög grad tycks anta i förhållande till elevinflytande 

hade tonats ner och att läraren oftare hade intagit en mer passiv roll (Rönnlund 

2013). Maria Rönnlund som är författare av denna studie börjar med att 

redogöra för hur elevinflytande synliggjorts i svenska styr- och policydokument i 

olika tider. Författaren redogör även om hur förändringar, gällande hur 

uppdraget lyfts fram, kan kopplas till utbildningspolitiska och samhälleliga 

förändringar (Rönnlund 2013). 

3.1.4 Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” - Vad betyder det och 

vad vet vi?  

Artikeln Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” - Vad betyder det och 

vad vet vi? av Claes Nilholm utgår från olika empiriska studier om hur 

inkluderingsbegreppet används och har använts. 

Det har länge funnits en vision om ”en skola för alla” som handlar om att elever 

har rätt till en delaktighet i skolans aktiviteter (Nilholm 2006). Begreppet 

inkludering betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang begreppet 

används. Idag går de flesta eleverna i en och samma skola, men trots detta 

betyder inte det att eleverna nödvändigtvis är inkluderade med tanke på att 

inkludering inte i första hand handlar om den fysiska placeringen. Tolkningarna 

av inkluderingsbegreppet har en stark koppling till de ideal och idéer som finns 

om demokrati. Undervisningen ska ske inom den ordinarie undervisningen då 
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det är en del av den sociala och deltagande rättvisan utifrån de demokratiska 

värden vi har. För att demokratin ska kunna utvecklas krävs det att det sker en 

ökning av deltagande i det sociala och politiska livet. Elevers deltagande i 

skolan är en demokratisk rätt de besitter (Nilholm 2006).  

Idag skulle man kunna tala om inkluderingsbegreppet i termer om inkludering 

som en blandning av olika grupper och inte bara om gruppen som består av 

elever i behov av särskilt stöd (Nilholm 2006).  

Sammantaget lyfter Nilholm (2006) inkludering som ett sätt att anpassa och 

utveckla gruppen för att individen och dess behov ska få plats, och inte att 

individen ska anpassas för att passa in i gruppen.  

3.2 Lärares arbete med inkludering som en del av 

samhällskunskapens kärninnehåll demokrati och delaktighet  

En inkluderande undervisning handlar om elevers rätt till delaktighet och 

inflytande (Lundgren, Säljö & Liberg 2017). När det kommer till lärares arbete 

med inkludering praktiseras detta på olika i sätt i den tidigare forskningen. 

 

Tholander (2005) talar om vikten av att elever utvecklar en demokratisk 

kompetens i skolan. Denna kompetens kan inte frambringas av att endast 

undervisa eleverna om demokrati och på så vis skapa ett demokratisk tänkande 

hos eleverna. De behöver också praktiskt få arbeta med dessa bitar.  

Detta görs bland annat genom det som Tholander (2005) benämner som 

formell elevdemokrati. Exempel på detta är när elever själva får fatta beslut 

genom klassråd där man utser ordförande för mötet och alla elever får möjlighet 

att rösta ifall det är något som ska bestämmas i klassen.  

 

Vidare talar Tholander (2005) även om informell elevdemokrati. Här rör det sig 

om sådant som mer direkt påverkar lektioner och undervisning. Här kan elever 

tillåtas vara en del av planering och genomförande av lektioner i klassrummet. 

Den informella elevdemokratin kan också innebära att läraren tillsammans med 

eleverna diskuterar viktiga ämnen för att på så vis befästa demokratiska 
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värderingar samt lära dem diskutera på ett demokratiskt sätt (Tholander 2005). 

En slutsats som kan dras genom Tholanders artikel är vikten av att läraren 

kontinuerligt arbetar för att iscensätta ett demokratiskt förhållningssätt och 

arbete hos eleverna. Lärare bör alltså inte ge sina elever en uppgift som bygger 

på demokratiskt arbete tillsammans och förvänta sig att eleverna blint ska 

arbeta efter det (Tholander 2005). Läraren behöver med andra ord vara 

närvarande i arbetet för att hela tiden iscensätta demokratin. Detta blir tydligt i 

Tholanders egen empiriska undersökning där han studerar grupparbeten i 

skolan, vilket är exempel på en demokratisk arbetsform där eleverna ges stort 

utrymme till eget ansvar och inflytande (2005). Värt att nämna är också att 

samtliga av de skolor som deltog i denna undersökning jobbar med så kallat 

problembaserat lärande (PBL) (Tholander 2005). Detta ses som en mer 

demokratisk arbetsform för eleverna än den vanliga och mer standardiserade 

katederundervisningen. Anledningen till att detta ses som mer demokratiskt är 

exempelvis att eleverna arbetar i små grupper, vilket ger den enskilde större 

talutrymme. Ett annat exempel är att eleverna ges möjlighet att själva få vara i 

både planering och utvärdering av lektionerna (Tholander 2005).  

Detta sätt att arbeta där eleverna verkligen får vara delaktiga och aktiva 

benämns ibland som ett annat ord för elevinflytande (Forsberg 1995 i Tholander 

2005).  

 

Elevinflytande tillämpas både formellt och informellt i skolväsendet (Rönnlund 

2013). Lärare ber ofta om elevers synpunkter på undervisningen i helklass. 

Detta innebär att det ofta inte är formaliserat utan sker på lärarens initiativ och 

när läraren tycker det passar. De frågor som ställs till eleverna brukar handla 

om lektionens innehåll och upplägg. Elevinflytande visar sig även i form av olika 

råd på skolorna. Det kan handla om klassråd och elevråd där frågor om 

klassresor, skolmiljö och skolmat dominerar och sällan frågor om själva 

undervisningen. Det som lärare i praktiken brukar efterfråga är elevernas 

individuella åsikter för att därefter väga samman deras åsikter och slutligen är 

det lärarna som fattar beslut i frågan. En omständighet som gör det svårt för 

skoldemokratiska förhandlingar mellan lärare och elever är att deras inflytande 
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organiseras på olika håll och därav är inte båda aktörerna på plats då beslut tas 

(Rönnlund 2013).  

 

När det kommer till informellt elevinflytande samlas ofta elever i grupp och 

pratar ihop sig för att sedan framföra sina åsikter till läraren. Detta är även 

vanligt när det kommer till klassråd och elevråd då eleverna vanligtvis tar ett 

gemensamt beslut för att sedan låta ett par elever i klassen framföra sina 

åsikter. Både när det kommer till informella och formella sammanhang bemöter 

lärarna elevernas förslag, men majoriteten av förslagen ger inget resultat på 

förändring. De formella sammanhangen har ett mer fostrande bemötande från 

lärare än de informella sammanhangen. Vid exempelvis klassråd får elever en 

slags fostran om hur man ska agera på möten genom att aktivt delta och där 

lärare kommenterar och värderar elevernas sätt att agera och framföra åsikter. 

Elever lär sig enligt lärare mötesteknik och demokratisk ordning genom de olika 

råden i skolan. Lärare nämner att de vill arbeta med elevinflytande tillsammans 

med eleverna och att de båda parterna ska verka för elevers inflytande. Genom 

att arbeta i gemenskap och mot samma mål menar lärare att det är större chans 

att lyckas med demokratiuppdraget (Rönnlund 2013). Elever som ger uttryck för 

positiva deltagandeeffekter har en gemensam faktor som är upplevelsen av en 

kollektiv gemenskap där de får ingå i en grupp som tillsammans arbetar mot ett 

gemensamt mål, därför är kollektiva inflytandeformer viktigt i skolan (Rönnlund 

2013).  

 

Elever och lärare har olika syn på elevinflytande vilket resulterar till en spänning 

i skolans vardag (Rönnlund 2013). De båda parterna har exempelvis olika syn 

på var gränsen för elevinflytande går och hur inflytandet bör organiseras. Detta 

diskuteras dock sällan och inte heller värdet av ett aktivt deltagande i 

inflytandeprocesser vilket är problematiskt med tanke på att deltagande och 

diskussioner i gemensamma ärenden är viktigt för samhällsdemokratin. Aktivt 

deltagande elever bidrar till elevernas demokratiska kompetens och ger ett 

fortsatt intresse för eleverna att engagera sig vilket även är en viktig del i 

skolans styrdokument (Rönnlund 2013) (Skolverket 2019). 
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Enligt Nilholm (2006) är det vanligt i praktiken att placera en elev med 

exempelvis en funktionsnedsättning och därmed hävda att denne är inkluderad 

i undervisningen. Inkludering handlar dock mer om placering och för att 

inkludering ska ske krävs det även en social delaktighet. För att lärare ska bidra 

till ett inkluderande klassrum bör de se elevers olikheter som en tillgång i 

arbetet, ge varje elev inflytande och låta elever få utbyte av sitt arbete samt att 

eleverna visar engagemang i både arbete och sociala relationer. 

3.3 För- och nackdelar med inkludering i undervisningen 

När det kommer till inkludering i undervisningen finns det flera för- och 

nackdelar som tas upp i tidigare forskning.  

3.3.1 Fördelar 

Inkludering handlar inte bara om delaktighet, utan det är även en fråga om 

likvärdighet, tillhörighet och att acceptera olikheter (Gadler 2011 i Bagger & 

Lillvist 2021). Inkludering kan även bidra till att elever får erfara tillit, 

gemenskap, motivation, självförtroende och förtroende (Bagger & Lillvist 2021). 

Begreppet kan ses som en kraft mot hat som i sin tur kan orsaka våld. Genom 

att elever blir inkluderade i olika miljöer ges eleverna beredskap till att klara sig 

bra i livet, minska risken för kriminalitet och bli delaktiga i samhället. Inkludering 

är en förutsättning för jämlikhet och medborgarskap och genom att arbeta med 

en inkluderande undervisning skapas individer som är välmående och 

fungerande medborgare är som inte kostar samhället i framtiden (Bagger & 

Lillvist 2021). Ett inkluderande arbetssätt i skolan där demokratin är ständigt 

närvarande är ett sätt att förbereda eleverna för att i framtiden kunna delta i vårt 

samhälle (Biesta 2003 i Tholander 2005). Att eleverna ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet är något som de uppskattar och som de önskar mer 

av (Tholander 2005).  

 

Inkludering är något som bör eftersträvas av alla och med tanke på detta ska 

skolan och skolans personal alltid arbeta för det så länge det inte finns särskilda 
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skäl och bevis för det motsatta (Hegarty 1993 i Nilholm 2006). En annan fördel 

med inkludering är att segregering hämmar elevers rätt till delaktighet och 

denna segregation kräver att man kategoriserar barn vilket kan ge negativa 

effekter. Genom att arbeta med segregerade elevgrupper i stället för inkludering 

kan elevers kunskaper begränsas då det oftast ställs lägre krav på segregerade 

elevgrupper. Slutligen får elever i inkluderande miljöer öva på att fungera med 

alla olika sorters individer vilket speglar vårt samhälle. Barnen får då lära sig av 

integrerade barn som i sin tur lär sig av de andra barnen (Nilholm 2006).  

 

3.3.2 Nackdelar  

Inkludering är ett diffust och mångtydigt begrepp och det finns en viss 

osäkerhet när det kommer till hur en inkluderande undervisning ska genomföras 

och tolkas (Magnússon 2019 i Bagger & Lillvist 2021). Som tidigare nämnts i 

studien har begreppen inkludering och demokrati en stark koppling till varandra. 

När det kommer till mediala diskurser har inkluderingsbegreppet under de 

senare åren ofta talats om som ett hot för demokratin, utveckling, hälsa och 

ordning. Placeras exempelvis en elev i behov av särskilt stöd i ett klassrum för 

att inkluderas i den ordinarie undervisningen och därmed får ett uteslutet stöd 

kan eleven bli ett hinder för läraren och ett potentiellt hot mot samhället. När det 

kommer till inkludering som en placeringsfråga där elever inte får rätt stöd kan 

det bildas en exkludering i stället för delaktighet och inkludering (Bagger & 

Lillvist 2021).  

 

Inkludering är ett begrepp som ofta definieras som något som bidrar till positiva 

effekter för elever i behov av särskilt stöd, men Bagger & Lillvist (2021) menar 

på att inkludering framför allt är skadligt för elevers lärande, utveckling och 

välbefinnande. Inkludering kan ses som en form av diskriminering på grund av 

elever med någon typ av funktionsnedsättning berövas sin rätt till utbildning och 

på grund av att eleverna inte får det stöd som krävs får de inget slutbetyg. Som 

motsats till att inkludering bidrar till att elever får en beredskap för att lyckas bra 

i livet menar Bagger & Lillvist (2021) att inkludering kan medföra utanförskap, 

utmattning och depression.  



 

18 

 

 

Inkludering kan även vara ett ekonomiskt val då det gör att elever i behov av 

särskilt stöd kostar mindre och därmed kan budgeten i skolorna hållas. 

Problematiken här är att ordinarie lärare kanske inte har den kompetensen som 

krävs för att elever med funktionsnedsättning ska få det stöd som de behöver. 

För att spara på resurser väljer skolhuvudmän ofta att utesluta kostsamma stöd 

vilket ger en negativ påverkan på eleverna (Bagger & Lillvist 2021).  

 

En annan negativ aspekt av ett demokratiskt och inkluderande arbetssätt i 

skolan kan vara att det hämmar effektiviteten på elevernas arbete (Tholander 

2005). Det går på så vis att tala om en viss motsättning mellan elevernas 

lärande och deras inflytande på undervisningen. Tholander (2005) finner 

exempel på detta under den empiriska undersökningen till sin studie. Bland 

annat finner han att elever motarbetar varandra för att på något vis upprätthålla 

en demokratisk ordning i gruppen som arbetar ihop. Exempelvis försökte en 

elev i en av grupperna mana på den övriga gruppen för att få fart på deras 

arbete. Övriga elever i gruppen gjorde då motstånd med motiveringen att den 

eleven inte hade utsetts till någon typ av ordförande för gruppen (Tholander 

2005).  

3.4 Jämförelse av tidigare forskning: likheter och skillnader  

En uppenbar likhet i den tidigare forskningen om inkludering är att det finns 

tydliga kopplingar mellan demokrati, inkludering och elevinflytande och skolans 

fostransuppdrag. Eleverna ska få kunskap om detta som en förberedelse inför 

vuxenlivet. Författarna av studierna lyfter vikten av inkludering i undervisningen, 

men även olika problem med inkluderingsbegreppet i skolväsendet. Det 

sociokulturella perspektivet på lärande är ett perspektiv som är genomgående i 

kunskapsöversikten.  

 

Författarna av studien om värdegrund, demokrati och inflytande ur ett 

elevperspektiv och studien om elevinflytande i en skola i förändring har båda 

kollat på hur elevinflytande praktiseras i skolans vardag. De båda författarna 
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har utgått från ett elevperspektiv genom att filma och intervjua elever. Tholander 

(2005) lyfter att ett arbetssätt som kan anses som inkluderande, exempelvis 

grupparbeten, inte behöver vara inkluderande om arbetet sker på ett 

odemokratiskt sätt på grund av att läraren inte väglett eleverna. Detta stödjer 

även Nilholm (2006) som menar att inkluderande arbetsformer som 

grupparbeten och lärarledda lektioner i helklass inte behöver vara inkluderande 

i genomförandet.  

 

Författarna av studierna i kunskapsöversikten verkar även vara överens om att 

inkluderingsbegreppet är ett diffust begrepp och problematiserar begreppet på 

olika nivåer. Det är annars lätt att inkludering endast ses som något gynnsamt 

och bra eftersom det har fått ett allmänt vedertagen positiv laddning (Nilholm 

2006).  Inkludering i undervisningen kan ge stora konsekvenser för elever 

(Bagger & Lillvist 2021). Inkluderingen kan bidra till det motsatta begreppet 

exkludering genom att elever som behöver extra stöd i undervisningen inte får 

den hjälp de behöver på grund av att de placeras i det ordinarie klassrummet. 

Begreppet inkludering ses ofta som en placering av elever (Bagger & Lillvist 

2021). Som kontrast till detta hävdar Nilholm (2006) att inkludering inte i första 

hand handlar om placering, utan det är individens ökning av deltagande i det 

sociala och politiska livet som bidrar till utvecklingen av demokrati.  

Rönnlund (2013) och Tholander (2005) talar om att elevinflytandet kan vara 

både formellt och informellt. Det formella beskrivs som exempelvis klassråd 

eller elevråd där eleverna mer direkt får ta beslut själva medan det informella 

elevinflytandet tar plats när elever exempelvis får vara delaktiga i planeringen 

av en lektion.    

 

3.5 Sammanfattning  

Genomgående för den tidigare forskning som vi har studerat är att demokrati 

och inkludering i skolan inte bara är något positivt, utan också ur flera 

synpunkter problematiskt.  
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Det går att lyfta fram positiva aspekter såsom att inkludering i klassrummet kan 

bidra till ett ökat självförtroende hos eleverna eller att ett inkluderande klassrum 

är en förutsättning för jämlikhet och demokrati (Bagger & Lillvist 2021).  

Samtidigt går det även att tala om negativa konsekvenser som ett inkluderande 

klassrum medför. Exempel på detta kan vara att elever med olika typ av 

funktionsvariationer inkluderas i den ordinarie undervisningen av ekonomiska 

skäl. Det är mer kostsamt att ta in specialpedagog eller annat stöd för dessa 

elever, och därmed kan de komma att inkluderas i den ordinarie undervisningen 

för att skolan ska spara pengar (Bagger & Lillvist 2021). Sammanfattningsvis 

tolkar vi det som att kritiken mot inkludering inte i fråga handlar om att ta 

avstånd från den. Kritiken mot inkluderingsbegreppet handlar snarare om en 

dåligt genomförd inkludering genom att exempelvis placera elever i samma 

klassrum för att spara på resurser.  

 

Elevers rätt till delaktighet och inflytande och en inkluderande undervisning hör 

ihop (Lundgren, Säljö & Liberg 2017). När det kommer till lärares arbete med 

inkludering som en del av samhällskunskapens kärninnehåll demokrati och 

delaktighet visar forskningen att elever behöver få arbeta om och genom 

demokrati för att utveckla en demokratisk kompetens (Tholander 2005). Detta 

sker genom formell och informell elevdemokrati. Exempel på sådana situationer 

är klassråd och elevinflytande vid planering av lektioner. Det är även viktigt att 

läraren är närvarande när det kommer till demokratiskt arbete och inte förvänta 

sig att eleverna kan arbeta demokratiskt bara för att uppgiften är demokratiskt 

lagd (Tholander 2005).  

 

Det är vanligt förekommande att lärare placerar en svagare elev eller en elev 

med funktionsnedsättning i det ordinarie klassrummet och sedan hävdar att 

denne är inkluderad vilket inte riktigt är fallet. Det är viktigt att poängtera att 

inkludering inte endast handlar om placering utan även om att lärare ska se 

elevers olikheter som en tillgång i arbetet. Det viktigaste av allt när det kommer 

till inkludering är elevinflytande, samt att elever visar engagemang när det 

kommer till sociala relationer och arbete (Nilholm 2006). Det vi konstaterat 
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utifrån den forskning som finns om inkludering i undervisningen är att det finns 

en tydlig koppling mellan arbetet med inkludering och samhällskunskapens 

kärninnehåll delaktighet och demokrati. Forskningen visar att 

inkluderingsarbetet kräver en del av läraren, men även att läraren kan använda 

elevernas olikheter till en fördel eller tillgång i sitt arbete. 

 

I kunskapsöversikten har det främst varit inkludering utifrån ett elevperspektiv 

som lyfts fram i studierna och även analyser av andra empiriska studier om 

inkludering. Vi kunde inte hitta lika mycket om inkludering utifrån ett 

lärarperspektiv där lärare fått ge sin syn på saken utan det har främst varit 

observationer i klassrummet. Därför kommer vi i stället vilja undersöka hur 

lärare ser på inkludering i klassrummet som en del av samhällskunskapens 

kärninnehåll demokrati och delaktighet.  

4. Metod 

Metoder i tidigare forskning var främst baserade på ett elevperspektiv. Det var 

både observationer av elevers arbete i skolan och elevintervjuer. Då vi vill få en 

så bred bild av ämnet som möjligt valde vi därför att ta ett lärarperspektiv på vår 

studie.  

 

Insamlingen av empiriskt material kommer att ske via kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer av lärare. Intervjuer är en bra metod när det 

kommer till mer detaljerad och djupare data (Denscombe 2018). I intervjuerna 

har lärarna möjlighet att förklara och utveckla sina svar och synpunkter vilket 

motiverar valet av metod. Vi ville ha möjligheten till att ställa följdfrågor och 

därmed få en djupare och mer detaljerad information. Det är vanligt att 

människor finner det tillfredsställande att genomgripande tala om sina idéer och 

åsikter inför en person som endast är där för att lyssna utan att bli kritiserade 

(Denscombe 2018). Detta gynnade oss under intervjuerna då det var många 

respondenter som gav mycket utvecklade och givande svar på frågorna.  
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En nackdel med att genomföra intervjuer är att validiteten av den insamlade 

datan kan bli låg. Detta eftersom intervjun återspeglar vad den intervjuade 

säger snarare än vad den gör (Denscombe 2018). Intervjuerna kommer därför 

ske ansikte mot ansikte vilket möjliggör att data kan kontrolleras när det 

kommer till relevans och riktighet (Denscombe 2018). Det är också en metod 

som kan bli relativt tidskrävande. Det inspelade materialet behöver bearbetas 

och analyseras, vilket kan bli ett tungt arbete (Denscombe 2018). 

 

 

4.1 Utformning av intervjufrågor  

 

Under utformningen av intervjufrågorna utgick vi ifrån syfte och frågeställningar. 

Våra frågor handlade bland annat om deltagarnas syn på begreppet 

inkludering, om de arbetar med inkludering och i så fall med vilka metoder, samt 

om de ser några för- och nackdelar med inkludering. Enligt Denscombe (2018) 

utgår man från färdiga grundfrågor under semistrukturerade intervjuer. Vi 

använde oss av öppna frågor och förberedde även flera följdfrågor vid behov för 

att få en djupare information om ämnet beroende på vad respondenterna skulle 

svara. Under utformningen av våra intervjufrågor försäkrade vi oss även om att 

de inte var ledande på något vis med tanke på att vi utgår från ett 

fenomenologiskt perspektiv i analysen.  

4.2 Urval av deltagare i undersökningen  

Med tanke på att tidigare forskning inom ämnet främst haft ett elevperspektiv 

valde vi att använda oss av lärarintervjuer i vår studie. När det kommer till valet 

av lärare gjorde vi ett subjektivt urval utifrån relevans och erfarenheter inom 

ämnet. Vi valde slutligen att intervjua 6 stycken klasslärare som samtliga 

undervisar i samhällskunskap. Lärarna är av varierande ålder, de arbetar i olika 

kommuner och undervisar i olika årskurser på mellanstadiet. Vi riktade in våra 

intervjuer på ett relativt litet antal personer, men dessa valdes ut noggrant för att 

vi skulle få ut så bra information som möjligt (Denscombe 2018).  Vi hade alltså 
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en viss kännedom om respondenterna före intervjuerna där dessa valdes ut för 

att vi skulle få så värdefull information som möjligt för vår studie.  

 

Genom att intervjua lärare som vi känner till sedan tidigare har urvalet även 

gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Vi valde personer som vi hade nära till 

hands, vilket även gynnade oss tidsmässigt i den relativt åtdragna tidsplan man 

har som forskare (Denscombe 2018). Vi valde att intervjua lärare på olika skolor 

för att få så många olika synsätt som möjligt på ämnet. Vi ville få en bred 

variation på svaren från respondenterna och med tanke på att många skolor 

idag planerar och arbetar tillsammans i kollegiet, samt att vissa av frågorna 

handlade om lärares uppfattning om skolledningens syn på inkluderingsarbetet, 

var det viktigt för oss att intervjua på olika skolor.  

4.3 Etiska överväganden  

Med tanke på att forskningen innefattar datainsamling om levande individer har 

en etisk granskning genomförts. Det är viktigt att de etiska principerna följs 

under hela arbetets gång. Syftet med den etiska granskningen är att se till att 

ingen individ som ingår i studien kommer till skada (Denscombe 2018). Ingen är 

på något vis tvingad att deltaga i undersökningen och respondenterna kan när 

som helst välja att avbryta sin medverkan. Vi kommer även tydligt förmedla 

varför den genomförs. Detta för att de tilltänkta deltagarna ska kunna avgöra 

ifall de faktiskt vill delta eller ej, vilket ingår i premisserna för informerat 

samtycke (Denscombe 2018).  

 

Vi valde att samla in vår empiri genom intervjuer med lärare. Vi upplyste 

respondenterna om att intervjuerna är helt anonyma och inga personuppgifter 

kommer behandlas på något sätt. Under arbetet kommer ingenting kunna 

avslöja vilka de är eller vilken skola de arbetar på. Detta är viktigt för att inte 

anses som integritetskränkande. Detta är alltså ytterligare ett etiskt 

övervägande vi har gjort, eftersom deltagandet i undersökningen inte på något 

vis ska innebära några risker för respondenterna (Denscombe 2018).  
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En annan viktig etisk princip, men även viktig del för vår studie ur ett 

fenomenologiskt perspektiv, är att arbeta på ett sanningsenligt sätt. Som 

forskare måste man arbeta utifrån en vetenskaplig pålitlighet och därför hantera 

insamlat material på ett ärligt opartiskt sätt (Denscombe 2018). 

5. Analys och resultat 

5.1 Inkludering - ett diffust begrepp  

Precis som tidigare forskning om begreppet inkludering var även 

respondenterna överens om att det är ett brett och diffust begrepp. En 

respondent säger:  

 

Inkludering handlar om att alla elever i en grupp ska känna att de ingår i den 

gruppen på samma villkor. Det handlar om att inte känna sig utanför och man ska 

känna att man är omtyckt för den man är och helt enkelt får vara en del av 

gruppen.  

 

Det fanns flera gemensamma faktorer i deras svar under intervjuerna, men det 

fanns även markanta skillnader. Vissa såg inkludering som att vara placerad i 

samma klassrum medan andra snarare menade på att det handlar om att känna 

sig som en del av klassen oavsett var man som elev är placerad. En fråga i 

våra intervjuer handlade om de på skolan hade en gemensam definition på 

begreppet inkludering och det visade sig att ingen av skolorna som 

respondenterna arbetade på hade diskuterat just begreppet inkludering och 

kommit fram till en gemensam definition. Flera lärare menade på att de 

diskuterar andra begrepp och delar av undervisningen som kan kopplas till 

inkludering, en respondent nämner:  

 

Vi har inte pratat om begreppet, men vi arbetar med en likabehandlingsplan. 

Inkludering handlar om likabehandling och att man inte ska diskriminera någon. 

Vi använder oss inte av just begreppet inkludering, men vi arbetar med det ändå.  
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När det kommer till respondenternas uppfattning om elever och 

vårdnadshavares syn på begreppet var de överens om att framförallt 

vårdnadshavare ofta har en annan syn på inkludering. De menade på att 

vårdnadshavare ibland kan känna att deras barn blir utanför om de sitter i ett 

annat rum än det ordinarie klassrummet när det kanske i själva fallet är just det 

som gynnar barnet. Det kan vara svårt för vårdnadshavare att förstå att skolan 

inte ser likadan ut idag som den gjorde när de själva gick i skolan och därför 

kan det vara svårt att sätta sig in i att ens barn kanske inte passar in i den 

ordinarie undervisningen under alla lektioner och tillfällen.  

Respondenterna hävdade att det fanns en stark koppling mellan begreppet 

inkludering, de mänskliga rättigheterna, skollagen och barnkonventionen. De 

menade på att det är viktigt att alltid utgå från barnets bästa och att man som 

elev har rätt att få vara den man är och ändå kunna ingå i en grupp och ha 

samma möjligheter som alla andra. En elev kan kanske inkluderas i 

undervisningen till en viss del men det måste vara hållbart. Skulle eleven och 

gruppen inte må bra av inkluderingen måste man tänka om. En respondent 

säger avslutningsvis: 

 

Jag tycker att man ska inkludera i klassrummet så länge eleverna lyckas. När 

eleven inte lyckas längre och det inte är bra för gruppen och eleven själv måste 

man hitta en annan lösning. Man kan inte säga att det är en skola för alla och 

anta att det passar alla.  

 

5.2 Hur arbetar lärare med inkludering i klassrummet som en 

del av samhällskunskapens kärninnehåll, det vill säga 

demokrati och delaktighet? 

Respondenterna visade sig arbeta med inkludering på flertalet olika vis i sin 

undervisning. Det beskrevs av de intervjuade som en naturlig del av det dagliga 

arbetet och något som görs både medvetet och omedvetet i olika situationer. 

En respondent nämner:  
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Jag jobbar med inkludering varje dag. Det är viktigt för att få en grupp att fungera. 

Det är något jag arbetar med utan att tänka på det, exempelvis under 

grupparbeten delar man in grupperna på ett sådant sätt att det gynnar alla i 

gruppen. Ett annat exempel är att jag arbetar mycket med stöd och anpassningar 

i undervisningen så alla elever känner sig inkluderade.  

 

Det rör sig om allt från placering av elever i klassrummet till individuella 

elevanpassningar och arbetsmetoder som på olika vis inkluderar eleverna i ett 

sammanhang. Man trycker mycket på diskussioner där alla får vara delaktiga, 

par/grupparbeten med noga utvalda grupper och arbete enligt EPA-modellen. 

Att arbeta enligt EPA-modellen innebär att elever först får arbeta enskilt, sedan i 

par och till sist i grupp. Här menar respondenterna att man genom olika 

diskussioner kan inkludera de lite svagare eleverna som har svårigheter att 

tillgodogöra sig kunskaper genom att till exempel läsa.  

Intressant är att respondenterna både talar om inkludering av eleverna, om 

inkludering av personal och om hur man kan inkludera andra ämnen i 

samhällskunskapsundervisningen. Exempelvis genom att inkludera 

svenskämnet när man skriver en faktatext inom samhällskunskapen. Det blir 

med andra ord tydligt att arbetet med inkludering i 

samhällskunskapsundervisningen är oerhört brett.  

 

Flera av respondenterna lyfter att arbetet med inkludering i klassrummet i 

slutändan är en pengafråga. Det krävs att det finns tillräckligt med personal för 

att kunna arbeta på ett inkluderande sätt. Exempelvis med anställda resurser 

och elevassistenter för elever som är i behov av det för att få sina behov 

tillgodosedda. En annan sak som lyfts är behovet av lokaler, vilket ibland tycks 

vara ett bekymmer. De elever som behöver inkluderas genom att få sitta 

ensamma i lugn och ro behöver självklart ett utrymme att vara på, vilket inte 

alltid finns på alla skolor. En respondent lyfter ämnet:  
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Resurser och lokaler kan ge hinder för inkludering, man kanske inte kan sitta mer 

privat i klassrummet om man vill det eller liknande. Lärares kunskaper är en 

annan aspekt då vi kanske inte har de kunskaper som krävs för att veta hur man 

exempelvis ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Hur vet vi vad som är 

bäst för just dessa barn?  

 

Respondenterna var överens om att alla elever har rätt att inkluderas i 

undervisningen, men att detta inte betyder att eleverna alltid måste sitta i 

samma rum för det. Inkluderingen verkar snarare stärkas av att de elever som 

mår bra av det får sitta i ett eget rum.  

 

En skillnad vi kunde se i de tillfrågades syn på arbetet med inkludering var att 

vissa såg på inkludering ur ett väldig brett perspektiv där många delar spelar in. 

I kontrast till detta såg andra arbetet med inkludering nästan uteslutande som 

arbete med extra anpassningar. Respondenterna menade på att det fanns 

starka kopplingar mellan inkludering och samhällskunskapens kärninnehåll, det 

vill säga demokrati och delaktighet. De lyfte även att med tanke på detta är det 

extra viktigt att arbeta med inkludering i undervisningen. Skulle det vara så att 

en eller flera elever inte kan arbeta i samma rum som resterande del av klassen 

i alla situationer, kan man åtminstone försöka hitta situationer där det funkar för 

att eleven eller eleverna ska känna sig som en del av gruppen. En respondent 

lyfter problemet med att inkludera för mycket genom att en eller flera elever inte 

längre gynnas av inkluderingen på följande sätt:  

 

Arbetet med inkludering måste vara hållbart och man måste se till att eleven och 

gruppen mår bra. Det är en skola för alla, men vem är det bra för? Är det bra för 

barn som inte klarar av det och börjar känna att de är annorlunda? Är det 

viktigaste att gå i en vanlig klass eller att barnet mår bra? Alla har rätt till att få sin 

utbildning, men det kan ske i en annan form.  

 

Det är således tydligt att alla tillfrågade lärare i undersökningen arbetar med 

inkludering, men det skiljer sig var man lägger sitt huvudfokus. Det blir även 
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tydligt att lärare ser arbetet med inkludering som en viktig del i sitt arbete för att 

främja demokrati och delaktighet.  

 

5.3 Vilka för- och nackdelar finns det med inkludering enligt 

empiri?  

5.3.1 Fördelar 

Respondenterna är överens om att inkludering är en grund för att få skolan att 

fungera. Med hjälp av inkludering menar de på att man får ett bättre 

klassrumsklimat och färre konflikter vilket i sin tur leder till att eleverna utvecklas 

mer i sina kunskaper. En respondent nämner:  

 

Inkludering är en förutsättning för vårt arbete i skolan. Hade vi inte arbetat med 

inkludering hade vi fått problem med att skapa bra grupper, ett bra 

klassrumsklimat och barn som trivs i skolan. Inkludering är helt enkelt en grund 

för att få skolan att fungera.  

 

Barn är anpassningsbara och kan se att vi är olika. Idag reagerar ofta inte 

elever på varför vissa elever sitter i ett annat rum eller om några i klassrummet 

får använda sig av en dator medan andra inte får det. Detta då de förstår att vi 

lär oss på olika sätt. En respondents svar utmärker sig från de andras och 

menar på att ”inkludering är bra att arbeta med så länge det funkar bra för 

eleven och gruppen, om inte måste vi hitta andra lösningar”. Till skillnad från 

flera av de andra respondenterna var denna lärare lite mer kritisk till begreppet.  

 

En lärare gav ett exempel på en situation där inkludering fungerat bra för en 

elev. Det var en elev med autism som enligt respondenten hade kunnat sitta i 

en mindre grupp på en annan skola, men respondenten tror att eleven mått 

bättre av att gå i en ordinarie klass med en inkluderande undervisning. Detta då 

eleven har fått gå med andra barn som hen växt upp tillsammans med. De 
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andra eleverna i klassen har hjälpt eleven genom att förklara och varit 

förstående när det kommer till utmärkande beteenden vilket har skapat en 

trygghet för eleven. En respondent avslutar med:  

 

Genom inkludering kommer eleverna närmre varandra, det blir ett mer öppet 

klassrumsklimat och färre konflikter. Detta leder i sin tur till att eleverna utvecklas 

mer i sina kunskaper.  

 

5.3.2 Nackdelar 

Respondenterna tog även upp flera nackdelar med inkludering i 

undervisningen. En nackdel som de flesta tog upp handlar om när en eller flera 

elever har så svårt att följa klassen och arbetet med inkludering blir så krävande 

att det blir en tyngd som inte gynnar elev, grupp eller pedagog. Inkludering 

verkar även för många vara en näst intill omöjlig uppgift då alla elever inte kan 

bli inkluderade alltid med tanke på att det finns så många olika slags behov i en 

klass. En respondent nämner: 

 

Det går inte alltid att få till arbetet med inkludering. Man har som mål inför varje 

lektion att alla ska hänga med, men det går inte. Det blir en stor press på oss 

lärare som inte alltid kan uppnås. Alla kan inte bli helt inkluderade varje lektion.  

 

Inkludering är inte något som vi kan ta för givet att fungera för alla elever. Så 

länge eleverna lyckas ska man inkludera, men när man försökt anpassa och 

provat sig fram och eleven eller eleverna trots det inte lyckas måste man hitta 

en annan lösning. Man kan inte säga att det är en skola för alla och även anta 

att den ordinarie skolgången ska funka för alla elever. Vissa elever behöver helt 

enkelt sitta i en mindre grupp eller exempelvis med en resurs för att utveckla sitt 

lärande. Inkludering kan i själva verket bidra till exkludering om man arbetar 

med det på fel sätt eller till en överdrift på ett sådant sätt att gruppen och eleven 

inte längre gynnas. Ett exempel på en situation där en elev inte gynnades av en 

inkluderande undervisning var när en av respondenterna hade haft en elev som 
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följde särskolans läroplan. Vårdnadshavarna ville att deras barn skulle gå i en 

vanlig skola vilket resulterade till att eleven inte fick det stöd och hjälp som 

krävdes för att klara skolgången. En annan respondent lyfter ett annat exempel 

på när inkludering inte är bra:  

 

Inkludering är inte bra i situationer där man har en elev som kräver 

uppmärksamhet från andra elever och gärna vill vara på samma nivå som dem. 

Detta kan leda till att elevens utveckling hämmas. I dessa fall arbetar eleven 

bättre i en resursgrupp där eleven inte behöver fokusera på andra elever.  

5.4 Analys av resultat 

För att analysera resultatet har fenomenologin och det sociokulturella 

perspektivet varit till hjälp.  

5.4.1 Det sociokulturella perspektivet kopplat till empiri  

I litteratur och tidigare forskning är det sociokulturella perspektivet ett perspektiv 

som ofta nämns i samband med inkluderingsbegreppet.  

Synen på lärandet och människan inom det sociokulturella perspektivet är att 

det är en ständigt pågående process. Människan utvecklas och formas hela 

tiden och lärandet ses därför som en del av människans naturliga tillstånd 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2017). Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig 

barn genom att samspela med andra barn eller vuxna och det är inte själva 

lösningen på problemet som är det viktiga utan samarbetet på vägen dit (Säljö 

2014). Flera av respondenterna tog upp grupparbeten och vikten av samspel i 

undervisningen för att bidra till inkludering, demokrati och delaktighet.  

 

Interaktionen mellan det lärande barnet och en mer kunnig samhällsdeltagare 

betonas som en viktig aspekt av lärandet. En mer kunnig samhällsdeltagare 

skulle exempelvis kunna vara en lärare eller pedagog på skolan, men det skulle 

också kunna vara en för ämnet starkare kamrat till den lärande eleven (Woolfolk 

& Karlberg 2015). En av respondenterna tog som tidigare nämnts upp att 

inkludering i klassrummet är bra så länge det gynnar eleven eller eleverna, men 

om det leder till att eleven/elevernas utveckling hämmas måste en annan 
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lösning hittas. En lösning som togs upp och som även går att koppla till det 

sociokulturella perspektivet skulle kunna vara att en eller flera elever får sitta i 

mindre grupper med en resurslärare, det vill säga en mer kunnig 

samhällsdeltagare.  

 

Barns kreativitet och lärande bygger på barnens erfarenheter (Vygotskij 1995). 

Dessa erfarenheter skapas genom att elever får vara med och påverka sin 

skolgång, samt ges inflytande till att forma sin undervisning. De erfarenheter 

som skapas ger i sin tur förutsättningar för elevernas lärande och utveckling 

(Vygotskij 1995).  

 

Respondenterna var eniga om att samspelet i skolan är viktig för elevernas 

utveckling. De intervjuade lärarna var även överens om att det fanns starka 

kopplingar mellan inkludering, demokrati och delaktighet. De menade på att 

inkludering är en förutsättning för elevers utveckling och skolans 

demokratiuppdrag. Flera av respondenterna tog även upp vikten av att låta 

eleverna påverka sin skolgång och inkluderas även på det sättet, detta för att 

öka motivationen och deras lust att lära. Genom elevinflytande i undervisningen 

stimuleras barnen mer till skillnad om läraren väljer att inte inkludera eleverna i 

undervisningen. Därför är inkludering och elevinflytande viktiga delar ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1995). 

5.4.2 Fenomenologi kopplat till empiri  

Respondenterna visade sig ha olika upplevelser och erfarenheter när det 

kommer till arbetet med inkludering. Det fanns även en markant skillnad mellan 

lärarnas attityder till begreppet vilket givetvis påverkade deras svar. Majoriteten 

av respondenterna hade en positiv inställning till begreppet, men vissa av de 

såg snarare en problematik med inkludering beroende på situation. 

Respondenterna som arbetade på mindre skolor och med mindre klasser hade 

en mer positiv inställning till begreppet än de som arbetade i större skolor och 

klasser. När det kommer till lärarnas upplevelser om skolledningen och dess 

syn på inkludering fanns det även här en variation. Vissa upplevde att de hade 

skolledningens stöd i arbetet medan andra inte kände stöd från skolledningen. 
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Ämnet om arbetet med inkludering visade sig få flera av respondenterna att 

känna frustration och otillräcklighet. De menade på att det är ett tufft och ofta ett 

omöjligt arbete.  

6. Slutsatser och diskussion  

6.1 Hur arbetar lärare med inkludering i klassrummet som en 

del av samhällskunskapens kärninnehåll, det vill säga 

demokrati och delaktighet? 

 

Den tidigare forskning som har presenterats visar att lärare arbetar med 

inkludering på flera olika sätt. Detta återspeglas också i vårt eget empiriska 

material. Det råder ingen som helst tvekan om att inkludering är en viktig del av 

lärarnas arbete, däremot ser detta arbete olika ut vilket kan grunda sig i deras 

olika syn på begreppet. I både tidigare forskning och det empiriska materialet 

har det visat sig att det är ett diffust begrepp som sällan diskuteras i skolorna 

vilket resulterar till att det oftast inte finns en samsyn på begreppet.  

Under intervjuerna visade det sig att ingen av respondenterna hade några 

problem med att ge sin egen förklaring av begreppet, men förklaringarna skiljde 

sig åt mellan respondenterna.  

 

Inkludering kan beskrivas som elevers rätt till delaktighet och inflytande 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2017). Detta ger också respondenterna i vår 

undersökning uttryck för. Man vill inkludera eleverna i sin dagliga verksamhet 

för att de ska känna sig delaktiga och för att de ska känna en demokratisk 

samvaro i skolan. Respondenterna talar mycket om det som Tholander (2005) 

benämner som informell elevdemokrati. Det vill säga att man arbetar mycket 

med diskussioner och samtal om olika ämnen i samhällskunskapen. Detta för 

att befästa demokratiska värderingar hos eleverna, men även för att lära 

eleverna hur man uppför sig och deltar i demokratiska samtal. Dessa samtal 

kunde handla om allt från uppstyrning av rastaktiviteter till tyngre samtalsämnen 

som till exempel sexualitet.  
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Den del av inkluderingsarbetet som samtliga respondenter tog upp och som 

visade sig vara en väldigt stor del i arbetet i samhällskunskapen handlade om 

anpassningar. Här handlar det främst om att på olika sätt anpassa undervisning 

och elevernas arbetsmaterial så att samtliga elever i en elevgrupp i så hög 

utsträckning som möjligt ska kunna tillgodogöra sig samma lärande, men på sin 

egen nivå och på sitt eget sätt. Detta är en arbetsprocess som av flera 

respondenter beskrivs som både svår och väldigt tidskrävande. Hur 

respondenterna ansåg att denna arbetsprocess behövde gå till för att inkludera 

eleverna visade sig dock skilja sig åt. Några av respondenterna ansåg att alla 

elever i absolut så stor utsträckning som möjligt skulle befinna sig i ordinarie 

klassrum och delta i den ordinarie undervisningen, fast med anpassat 

arbetsmaterial. Andra respondenter ansåg tvärtom att det inte alls var tvunget 

att alla elever behövde delta i den ordinarie undervisningen hela tiden. De 

menar snarare att inkludering innebär att se till elevens behov för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Detta kan exempelvis ske genom att eleven 

antingen går ut och sitter själv i ett tyst rum eller går till en specialpedagog. 

Huruvida ständig närvaro i den ordinarie undervisningen är ett krav för ett 

inkluderande arbetssätt eller ej visade sig alltså vara svårt att avgöra.  

 

6.2 Vilka konsekvenser kan lärares arbete med inkludering i 

samhällskunskapen ge för skolans demokratiuppdrag?  

 

Lärares arbete med inkludering kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser för skolans demokratiuppdrag. Enligt tidigare forskning och 

empiri är inkludering ett brett begrepp och många ser begreppet på olika sätt. 

Flera av respondenterna var överens om att inkludering handlar om mer än 

bara delaktighet. Det handlar även om likvärdighet, tillhörighet och om att 

acceptera olikheter vilket även stöds av forskning inom ämnet (Gadler 2011 i 

Bagger & Lillvist 2021). Genom att arbeta med inkludering i bland annat 

samhällskunskapen får man ett bättre klassrumsklimat och färre konflikter vilket 
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leder till att eleverna kan utvecklas mer kunskapsmässigt. Lärare som arbetar 

med inkluderande undervisning kan ge elever en beredskap till att klara sig bra i 

livet, minska risken för kriminalitet och bli delaktiga i samhället. Inkludering är 

även en förutsättning för jämlikhet vilket även de intervjuade lärarna tog upp. Ett 

inkluderande arbetssätt där demokratin är ständigt närvarande är därför viktigt 

för skolans fostransuppdrag (Biesta 2003 i Tholander 2005).  

 

Flera av respondenterna menade på att inkludering inte alltid är bra för 

samhällskunskapens kärninnehåll, det vill säga demokrati och delaktighet. 

Lärare ska ständigt arbeta med inkludering så länge det inte finns särskilda skäl 

och bevis för det motsatta (Hegarty 1993 i Nilholm 2006). Det finns med andra 

ord situationer där inkludering snarare kan bidra till exkludering. Detta då det 

kan leda till att elever inte får den hjälp de behöver för att kunna utvecklas. 

Inkludering kan alltså påverka elever och klasser negativt. Inkludering kan ses 

som ett hot för demokrati, utveckling, hälsa och ordning om man arbetar med 

det på fel sätt. Flera respondenter tog upp problemet om resurser och menade 

på att i många fall hade en mindre elevgrupp varit det bästa för vissa elever, 

men att det inte fanns vare sig lokaler eller ekonomi till det på skolorna. Tidigare 

forskning om inkludering har visat att inkludering kan vara ett ekonomiskt val i 

skolan då det kan bidra till att elever i behov av särskilt stöd kostar mindre. Den 

ordinarie läraren kanske inte har den kompetensen som krävs för att ge dessa 

elever det stöd de behöver (Bagger & Lillvist 2021). Vi såg en stor skillnad på 

svaren från de intervjuade lärarna beroende på skolornas resurser. Lärare som 

arbetar på skolor där det finns gott om utrymme och flera resurslärare var mer 

positiva till att eleverna inte behöver vara placerade i samma klassrum om det 

inte gynnar eleverna och klassen. Detta i kontrast till de lärare som arbetar på 

skolor med begränsat med utrymme och mindre resurser. De stora kontrasterna 

mellan deras inställningar till inkluderingsbegreppet kan därför också handla om 

hur de är vana vid att arbeta med det.  

 

Det är viktigt att som lärare hela tiden utgå från barnets bästa. Att arbeta med 

inkludering är viktigt, men det är minst lika viktigt att synliggöra om arbetet med 
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inkludering gynnar eleverna. Påverkas elever eller klassen negativt måste man 

hitta en annan lösning för att främja skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.  

 

6.3 Metoddiskussion  

Vi valde slutligen att arbeta med kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer. Från början tänkte vi använda oss av enkäter, 

men då vi ville kunna ställa följdfrågor och få mer information på djupet ändrade 

vi valet av metod. När man utgår från ett fenomenologiskt perspektiv är det 

viktigt att man inte gör egna tolkningar av materialet, därför var intervjuer ett bra 

val av metod för att inte behöva tolka något själva. Undrade vi över något kunde 

vi fråga respondenterna direkt. När det kommer till våra frågor i intervjuerna var 

det viktigt för vår studie att de inte skulle vara ledande på något vis. Detta med 

tanke på att när man analyserar material med hjälp av fenomenologin är det 

viktigt att vara opartisk. Våra egna attityder, åsikter och upplevelser om arbetet 

med inkludering har vi därför lagt åt sidan. Önskvärt vore att intervjua fler lärare 

för att få en större bredd, men vi var tvungna att begränsa oss. Därför valde vi i 

stället att intervjua lärare på olika skolor och kommuner vilket gav oss variation 

och bredd på det insamlade materialet. Genom enkäter hade vi kunnat få 

material från olika delar av landet och eventuellt svar från många fler lärare, 

men vi tror inte att den informationen hade främjat vår studie lika mycket som 

de semistrukturerade intervjuerna. En nackdel med semistrukturerade intervjuer 

kan vara att det är respondenterna som styr resultatet av vår studie. Resultatet 

hade kanske sett annorlunda ut om vi valde att intervjua andra lärare, men 

detta var även en anledning till att vi valde lärare som arbetade på olika skolor 

och kommuner. Vi gav informanterna ett hum om vad intervjun skulle handla om 

för att de skulle kunna sätta sig in i ämnet och inte bli ställda eller stressade 

under intervjun. Hade vi inte informerat lärarna om vad intervjun skulle handla 

om är det möjligt att vi inte hade fått lika mycket material till vår studie.  
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6.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi dra ett flertal slutsatser av vår undersökning. Arbetet 

med inkludering i samhällskunskapen har visat sig vara ett stort och brett 

arbete. Det är något som samtliga av respondenterna i undersökningen arbetar 

med dagligen och som de ständigt strävar efter. De flesta var överens om att 

det ofta är en omöjlig uppgift som kräver mycket arbete vilket leder till 

pedagoger som känner sig otillräckliga. Hur lärarna ser på begreppet 

inkludering varierar dock, vilket även bidrar till att själva inkluderingsarbetet 

varierar mycket mellan olika lärare.  

 

Inställningen till inkludering som något negativt eller positivt har också visat sig 

variera mellan de intervjuade lärarna. Man har både gett uttryck för en 

övervägande positiv inställning till mer eller mindre allt inkluderingsarbete, men 

man har också i andra fall kunnat peka på negativa aspekter som inkludering 

kan medföra. Både tidigare forskning och den empiriska undersökningen visar 

på att det finns flera problem med inkluderingsbegreppet i undervisningen. 

Detta då det kan leda till att elever inte får den hjälp de behöver.  

 

Det blir alltså i undersökningen tydligt på flera plan att inkluderingsbegreppet är 

diffust. Det är uppenbart att det varken är självklart vad inkluderingsbegreppet 

verkligen betyder eller vad konsekvenserna av ett inkluderande arbetssätt blir.  

Det har visat sig att det inte finns någon slags instruktion på hur man bör arbeta 

med inkludering för att främja elever, lärare, demokrati och delaktighet. Arbetet 

med inkludering är därför något man som lärare ständigt måste utvärdera för att 

se att eleverna gynnas. Viktigt att tänka på är att enligt lag ska du som lärare 

främja alla elevers utveckling utifrån deras behov och du får prova dig fram för 

att hitta den bästa lösningen för just din klass. Empiri och forskning är överens 

om att inkludering är bra så länge det gynnar eleven och klassen och därför är 

detta något du bör arbeta för fram tills det inte fungerar för en eller flera elever, 

då får du hitta en annan lösning. Som tidigare nämnt är det alltid barnets bästa 

man som pedagog ska utgå från. 
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6.5 Studiens relevans för utbildningsvetenskap  

Inkludering är ett ämne som ständigt tas upp i litteratur, på arbetsplatser och i 

klassrum på olika sätt. I inledningen av läroplanen nämns vikten av en skola för 

alla och skolans demokratiuppdrag och inkluderingsarbetet är en del av detta. 

Den tidigare forskning som vi fann inom området var främst skrivna utifrån ett 

elevperspektiv. Vi anser därför att det är av relevans för utbildningsvetenskapen 

att ämnet tas upp och belyses även utifrån ett lärarperspektiv. Det diskuteras 

mycket om inkludering och anpassningar i skolorna idag. Vissa skolor tar 

tillbaka mindre resursgrupper där elever i behov av särskilt stöd kan få den hjälp 

de behöver medan andra arbetar för att placera alla elever i ett klassrum 

oavsett om eleverna gynnas av det eller inte. Under vår undersökning har det 

visat sig att många pedagoger ser väldigt olika på begreppet inkludering och för 

att det ska bli tydligare i de olika verksamheterna tror vi att det krävs att det 

finns någon typ av samsyn på begreppet. Därför är det viktigt att vi som nya 

pedagoger vid tillfälle tar upp diskussionen om inkludering och tillsammans med 

kollegor och skolledning kommer fram till hur man kan arbeta med det på bästa 

sätt. Inkludering är något som inte ordagrant nämns i läroplanen, trots att det är 

något vi som lärare förväntas arbeta med. Däremot står det att undervisningen 

ska utgå från elevens bästa, samt att undervisningen ska anpassas till 

individens behov (Skolverket 2019). Detta är punkter som starkt hänger 

samman med inkluderingsarbetet och som kan användas som stöd för oss 

lärare.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Hur definierar du begreppet inkludering?        

Eventuella följdfrågor: 

Har ni på skolan en gemensam definition på begreppet?  

 

Hur arbetar du med inkludering?  

Eventuella följdfrågor: 

Arbetar ni i kollegiet med inkludering på samma sätt?  

Känner du att skolledningen ger dig stöttning i ditt arbete med inkludering? 

 

Ser du något samband mellan inkludering och samhällskunskapens 

kärninnehåll demokrati och delaktighet? Isåfall vilket/vilka?  

Eventuella följdfrågor:  

Ser du något samband mellan inkludering och de mänskliga rättigheterna?  

 

Finns det några hinder för att arbeta med inkludering? Isåfall vilka? 

 

Vilka fördelar ser du med inkludering?  

Eventuella följdfrågor: 

Kan du ge exempel på en situation där inkludering fungerat bra för en/flera 

elever?  

 

Vilka nackdelar ser du med inkludering? 

Eventuella följdfrågor:  

Kan du ge exempel på en situation där inkludering inte fungerat för en/flera 

elever? 
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