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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka om lärare ser sig ha det stöd och de resurser som krävs för att 

åstadkomma en inkluderande skola.  

Vi vill även undersöka synen på inkludering.  

För att möta elevers olikheter i en skola för alla krävs att lärare skapar goda relationer till elever och föräldrar. 

Läraren måste även ha goda kunskaper om arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är också viktigt att 

resurser tillsätts.   

Våra frågeställningar har varit vilket stöd lärarna får i sitt inkluderingsarbete, vilka insatser som görs och vilka 

som skulle vara önskvärda. Ytterligare en frågeställning har varit vad skolpersonal har för syn på inkludering.  

Klassläraren och dennes arbete med elever i behov av särskilt stöd står i fokus för vår studie. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer. Vi har intervjuat fyra klasslärare, två skolledare, en 

specialpedagog och en speciallärare på tre grundskolor i Stor-Stockholm. Dessutom har vi intervjuat en 

rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt en tjänsteman på Skolverket. 

Tidigare forskning ligger också till grund för vår studie. Vi belyser tidigare studier på goda exempel av 

inkluderingsarbete. Vi har valt att lyfta fram det relationella perspektivet. 

Denna undersökning visar att synen på inkludering inte skiljer sig markant bland våra respondenter. Det finns en 

vilja bland lärarna att arbeta inkluderande. Det som hindrar dem handlar till stor del om organisation och tillgång 

till rätt resurser. Svårigheter som lärarna upplever är brist på tid och brist på stöd. Dessa upplevelser kan se olika 

ut.  

Lärarna i vår studie efterlyser utbildning och utökad kunskap, handledning och stöd från skolledningen. 

Samarbete mellan kollegor och mellan skola – föräldrar framhålls som betydelsefullt i inkluderingsarbetet. 

Vikten av att lyssna på barnet och att utgå från varje enskild elevs behov uppmärksammades också som 

framgångsfaktorer för att lyckas inkludera elever i behov av särskilt stöd. 
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Inledning 

"Barn gör så gott de kan. 

När de inte kan bättre måste vi komma på varför, så att vi kan hjälpa dem". 

(Greene, 2003, s.280). 

Det här citatet från boken Explosiva barn, beskriver vår gemensamma syn på inkludering. 

Vi har bägge erfarenhet av både exkluderande och inkluderande arbetssätt. Som undervisande lärare har vi båda 

upplevt frustration över att inte lyckas inkludera alla elever trots att vi har haft som målsättning att göra just det. 

Denna frustration känner nog många med oss. Vi upplever överlag att lärare arbetar för att inkludera alla elever 

men inte får tillräckliga eller rätt redskap för att möjliggöra inkludering. Vi arbetar bägge i skolor med särskilda 

undervisningsgrupper av skilda slag och har därför stött på problematiken kring inkludering.  

Vi har båda arbetat som klasslärare under många år. Vi har 23 respektive 20 års lärarerfarenhet och har mött 

många elever som gjort extra stort avtryck hos oss. Det har varit elever med eller utan diagnos som har behövt 

extra omtanke och ständiga omvärderingar från vår sida hur vi bäst kan hjälpa dem till en bättre skoltillvaro. 

Det har gjort oss intresserade av att försöka hitta de framgångsfaktorer som lärare använder sig av och om lärare 

upplever sig få tillräckligt stöd från skolledningen. Författaren Greene har inspirerat oss mycket och titeln på vår 

uppsats är inspirerad av citatet i början.  Titeln speglar också vår gemensamma elevsyn. Ytterligare en 

inspirationskälla är avhandlingen ”Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken”, av 

Ingemar Gerrbo. 

 

I Salamancadeklarationen (2006) betonas det att elever endast undantagsvis ska placeras i särskilda skolor och 

refererar till olika länders erfarenheter av att inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen, där de visat sig 

nå bäst resultat.  Vi är ålagda att i största möjliga mån inkludera alla elever i undervisningen. Vi vill undersöka 

vilka strategier lärarna använder sig av och vilka strategier som i forskningen har visat sig lyckosamma.  

 

Frågan om hur man gör, när man ska undervisa i en inkluderande skola, handlar egentligen om didaktiska och 

pedagogiska uppgifter. Dessa frågor talas det dock inte så ofta om, utan de utmaningar som inkludering ställs 

inför kläs för det mesta i sociala termer av elever som stör, har sociala problem eller har svårigheter att bli 

delaktiga i gemenskapen (Assarson 2011). De bakomliggande orsakerna hamnar i skymundan. 

 

För att möta elevers olikheter i en skola för alla krävs att lärare skapar goda relationer till elever och föräldrar. 

Läraren måste även ha goda kunskaper om arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är också viktigt att 

resurser tillsätts.  

 

Klassläraren och dennes arbete med elever i behov av särskilt stöd står i fokus för vår studie. 

 

Vi har skrivit allt gemensamt och delat upp intervjuerna så att vi tog hälften var. 
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Synen på inkludering 
 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Greene (2008) har tittat på varför barn gör som de gör. Vad är orsaken till att barn handlar som de gör. Han 

skriver om vikten av att skapa en hjälpande relation och att förbättra förståelsen av de krävande barnen och 

skapa strategier för att tillgodose deras behov proaktivt. Bakom varje störande beteende finns ett olöst problem 

eller en outvecklad färdighet. Barn med problemskapande beteende behöver vuxna som kan lära dem strategier 

och färdigheter för att klara krävande situationer. Greene argumenterar för att eleverna ska vara en del av 

lösningen av sina egna problem. Greene tar upp tre olika steg. Det första steget är empatidelen där det handlar 

om att förstå barnet och samla tillräckligt med information för att få bästa möjliga förståelse för barnets 

bekymmer. Nästa steg är att definiera problemet. Här måste barnet övertygas om att du är lika intresserad av 

hans eller hennes bekymmer som att dina egna inte glöms bort. Inbjudan är tredje steget. Målet är att hitta en 

lösning som båda parter kan enas kring. Greene diskuterar också tre olika sätt att hantera problem. Han kallar 

detta för plan A, plan B och plan C där plan B går ut på att hjälpa barnen att utveckla sina outvecklade 

färdigheter. Plan A är sådant som inte är förhandlingsbart och plan C är sådant som vi kan välja att överse med 

så länge, att välja sina strider för att kunna fokusera på några saker i taget. 

 

  

Leet och Molin (2011) har i sitt examensarbete valt att prova Greenes metod som bygger på samarbetad 

problemlösning. De instruerade fyra klasslärare i teorierna och upplägget. Dessa lärare fick under en 

fyraveckorsperiod prova att arbeta enligt denna metod. Alla fyra lärarna kunde konstatera att den stora 

förändringen var att eleverna blev mer delaktiga i samtalen och var med och tog fram lösningar på sina problem. 

Lärarna hade också blivit mer medvetna om vikten av enskilda samtal med eleverna och att skapa relationer.   

  

Gerrbo (2012) har i avhandlingen ”Idén om en skola för alla”, studerat vilka skolsvårigheterna är, det vill säga de 

situationer som kräver specialpedagogiska insatser samt vad som görs konkret i dessa sammanhang. Gerrbo 

menar att en insats bara kan förstås om man vet vad insatsen är tänkt att lösa eller vara ett svar på. Han beskriver 

också hur lärare kan känna sig både utlämnade och villrådiga. Att söka förstå, pröva att sätta in insatser, och 

försöka igen, och försöka igen, och försöka igen är en sak, att slutligen lyckas kan vara en annan. Många av de 

berättande lärarna beskriver en närmast obändig och outtröttlig vilja att söka åstadkomma önskvärda och 

verksamma förändringar. 

 

Gerrbo (2012) har summerat ihop vissa framgångsfaktorer från andra studier 1. Individuell anpassning och stöd i 

själva lärandet 2. Gruppstärkande övningar i klassrummet 3. Stöd i den sociala interaktionen mellan elever 4. 

Samsyn, samverkan och samarbetskultur i form av god kommunikation mellan inblandade parter i och kring det 

direkta skolarbetet. 
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Gerrbo (2012)  beskriver ett antal specialpedagogiska insatser: 

 Nära lärarskap  

Påfallande ofta då insatserna har lyckats kan den huvudsakliga ingrediensen beskrivas i termer av närhet, d.v.s. 

ett slags professionell, pedagogisk närhet mellan i huvudsak en vuxen, ofta klassläraren och eleven. Genom att 

någon, om så bara en enda lärare, visar närhet, engagemang och direkt delaktighet i den specifika elevens 

skolsituation och på så sätt når fram till något av en ömsesidig och genuin relation, verkar mycket åstadkommet. 

 Följsamhet gentemot eleven-för att förstå  

Med upprättandet av en god och nära relation som grund, söker man alltså så långt som möjligt lära känna eleven 

och elevens bild och version av situationen. ”Det är den som har skon på sig som vet och bäst kan berätta var den 

klämmer”. I de fall förtroendet sviktar gäller att hela tiden sträva efter att vinna det tillbaka. Som vid alla 

relationer krävs ömsesidighet för att lyckas. 

 Avståndsreducering 

Försöka minska avståndet mellan den nuvarande och den önskade utvecklingsnivån. Detta kan ske med hjälp av 

uppgiftsanpassning eller krav- och målanpassning. 

 Överbryggning 

Istället söka bygga en bro över avståndet mellan den nuvarande och den önskade utvecklingsnivån. Detta kan ske 

t.ex. genom regelavvikelser och undantag men även regelupprätthållande och strukturering, en utveckling av 

elevens förståelse, förberedande och förekommande insatser, uppmuntrande, stärkande och motiverande insatser 

samt grupperande/omgrupperande ad hoc. 

 Kollektivt lärande och förståelseutveckling 

Här framhålls olikhetens lov, det vill säga se olikheter som en resurs, det egna arbetslagets lärande och 

kommunikationen med övriga lärare. Han trycker även på skolledningens roll i det specialpedagogiska arbetet. 

Det är även av stor betydelse att se vikten av samarbetet mellan  vårdnadshavare och skola.  

 Särskild omgruppering 

I vissa fall är den mest ändamålsenliga lösningen det att gå om, hemundervisning eller särskilda 

undervisningsgrupper 

 

Dessa insatser analyseras därefter och grupperas in i processteoretiska termer av: 

 •Specialpedagogisk sensemaking Det nära lärarskapet är något av en hörnsten i skolans 

specialpedagogiska organisering, och utan en nära relation mellan lärare och individ vid situationella 

skolsvårigheter får man svårt att lyckas i detta arbete. 

 •Specialpedagogisk tooldropping I just specialpedagogiska sammanhang ses ofta tydliga strukturer och 

återkommande rutiner som närmast oundgängliga inslag. Så å ena sidan måste de yttre strukturerna vara 

tydliga och starka för att hjälpa och skapa stadga för många elever. Å andra sidan kan alltför starka 

strukturer och generella regler få svårt att omfatta mångfalden av elever, eller snarare ge utrymme för 

allas olikheter. 

 •Specialpedagogisk mindfulness Att söka avvärja elevers situationella skolsvårigheter innan de uppstår, 

genom att om inte veta så åtminstone ana vad som kan följa på en händelse Att vara uppmärksam på 

sådant, oftast till synes små detaljer, som kan göra stor skillnad. 
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Nilholm (2006) diskuterar två olika perspektiv på forskning om specialpedagogik. Det kompensatoriska 

perspektivet innebär bland annat att man ser särskilda behov som en individuell egenskap och att sådana behov 

avgränsas och kategoriseras. Man förespråkar snarare speciellt än inkluderande stöd. Det kritiska perspektivet 

innebär att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Kategorisering och diagnostisering av 

individer uppfattas som stigmatiserande. Barns olikheter är något som ska ses som en tillgång och något som 

berikar skolan. Särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet betonas. Nilholm hävdar att när 

inkludering inte har visat sig fungera, så beror det inte på att principen om inkludering är fel, utan att det är 

genomförandet som brister.   

Nilholm för fram följande faktorer som brukar beaktas 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 

Nilholm menar vidare att lärarens attityder till olikheter och förmåga att anpassa undervisningen till olikheter, 

har betydelse för att öka inkluderingen. Dessutom är anpassning av kursplanerna, tillgång till specialistkunskap 

samt lärarens förmåga att stärka elevernas sociala relationer av betydelse. Nilholm menar också att det är viktigt 

att öka kunskapen om hur konkreta arbetsformer leder till inkludering. Annars riskerar diskussionen att hamna 

alltför långt från den konkreta skolvardagen, där inkludering kan komma att upplevas som ett 

utbildningspolitiskt slagord.   

I en sammanfattande rapport från European Agency for Development in Special Needs Education (2011) 

framkommer några huvudprinciper för att främja inkludering. 

-Att lyssna till elevers synpunkter. Elever, föräldrar och deras företrädare måste få sina röster hörda, särskilt när 

det gäller beslut som berör deras liv. 

-Elevers aktiva deltagande. Alla elever har rätt att ta aktiv del i skolans och samhällets verksamheter. 

-Positiva lärarattityder. Alla lärare bör ha positiva attityder till alla elever och viljan att samarbeta med sina 

kollegor. 

-God undervisningsförmåga. Alla lärare bör utveckla förmågan att möta den mångfald av behov som elever kan 

ha. 

-Skolledarskap med visioner. Skolledare bör värdera mångfald i personalen, liksom i elevgruppen, uppmuntra 

kollegialitet och stödja nytänkande. 

-Enhetligt tvärprofessionellt stöd. Alla skolor bör ha tillgång till stöd av tvärprofessionella samhällstjänster. 
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I skriften ”Riktlinjer för inkluderande utbildning” UNESCO (2009) poängteras det ömsesidiga sambandet mellan 

god undervisning och inkludering. Man menar att inkluderande värderingar avsevärt kan påverka kvaliteten i alla 

elevers utbildning. 

 

Begreppet inkludering  

 

1994 lanserades i Salamancadeklarationen (2006) begreppet inkludering. Med detta nya begrepp menar många 

att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet istället för att delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt 

är organiserad utifrån delarnas egenskaper Nilholm (2006). I praktiken innebär det att skolan ska anpassa sig 

efter eleverna och inte tvärt om. 

 

Enligt Assarson (2007), uttrycks inkludering ofta som öppenhet för mångfald och olikhet. 

 

Persson & Persson (2012) skriver att i en inkluderande skola är målet att alla elever uppmuntras till meningsfullt 

deltagande i det gemensamma. Människor är olika och det är inte skolans uppgift att göra alla lika. Inkludering 

handlar ytterst om vilken typ av samhälle vi vill ha.  

Nilholm (2006) skriver att inkluderingsbegreppet har kommit att få en positiv värdeladdning och många vill 

därför lägga beslag på begreppet. Av den anledningen kan det vara på sin plats att man skrapar på ytan och ser 

om det är inkludering i dess rätta bemärkelse som menas. 

Nilholm (2006) menar att man kan urskilja tre principiellt olika sätt att nalkas empirisk forskning om 

inkludering. För det första kan inkludering ses som en rättighet ungefär som rösträtt eller yttrandefrihet. För det 

andra kan vi se inkludering som något i grunden gott, men vi måste också väga in utfall av empiriska studier i 

vår bedömning av huruvida inkludering är eftersträvansvärt. För det tredje kan vi se det som att empiriska 

undersökningar ska avgöra om inkludering är bra eller ej.  

Skolverket (2009) menar att utgångspunkten för begreppet inkludering tolkas som en strävan efter en verksamhet 

där målet är att alla ska omfattas redan från början. En följd av denna tolkning innebär då att det blir mindre 

meningsfullt att prata om individer som inkluderade utan inkludering är ett begrepp som bör användas för att 

beskriva vad som händer i hela gruppen och mellan alla inblandade. Inkluderande undervisning innebär att skapa 

möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och göra förändringar som främst ger de med störst 

behov möjlighet att utvecklas. 

I den sammanfattande rapporten European agency for Development in Special Needs Education (2011) står det 

att inkludering uppfattas nu som en fråga om mänskliga rättigheter som berör ett större antal elever än dem som 

är i behov av särskilt stöd samt att inkludering handlar om en god undervisning för alla elever. 

Haug (1998) skriver om två inriktningar; segregerande integrering och inkluderande integrering. Med 

segregerande integrering menar Haug att man fokuserar på att kompensera individens brister. Olika särlösningar 

kan här bli aktuella. Med inkluderande integrering menas enligt Haug att undervisningen ska ske i den klass som 

eleven tillhör. Man accepterar att det finns skillnader mellan barnen och de ska hanteras genom individuellt 

tillrättalagd undervisning. 

Haug menar vidare att den svenska skolan har avsikten att skapa en inkluderande skola, men att verkligheten 

ligger närmare den segregerade skolan. Han menar att både lärare, den specialpedagogiska personalen, föräldrar 
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och politiker har visat och visar ett varierande, men delvis starkt och långvarigt motstånd och ovilja att stödja det 

inkluderande alternativet. 

Den fråga en inkluderande pedagog kunde ställa sig är: Hur kan skolan och undervisningen anta denna utmaning 

så att också dessa elever kan inkluderas i och bli delaktiga i den demokratiska och sociala gemenskap och 

arbetsgemenskap som skolan ska vara? (Ahlberg 2009) 

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Utmaningen att se elevers olikhet som resurs, blir det redskap som krävs för att lyckas skapa skolan för alla. Den 

omskapade retoriken lyder, att först när pedagogerna kan se olikheten som en resurs, blir det möjligt för alla 

elever att få delaktighet och acceptans. Har man ett inkluderande perspektiv, frågar man sig istället följande: Vad 

är det i skolan som har hindrat dessa barn att få utbyte av sin skolgång? (Assarson 2007) 

Assarson (2007) skriver angående begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”, att det inte innefattar en speciell, 

avgränsad grupp elever. Vem som anses vara i behov av särskilt stöd varierar efter situationen.  

Gerrbo myntar begreppet ”situationella skolsvårigheter”. Med det menas sådant som föranleder 

specialpedagogiska eller särskilda insatser. Dessa svårigheter är direkt förknippade med skolan och 

skolsituationen och visar sig inte i elevens hemmiljö eller på fritiden. Man kan fråga sig vad skolan gör för att 

dessa svårigheter ska uppstå och på vilket sätt skolmiljön kan förändras så att skolan passar eleven och inte tvärt 

om. Hjörne & Säljö (2008) menar att de individualiserande förklaringarna som förlägger problemen hos det 

enskilda barnet är helt dominerande. Hjörne & Säljö skriver vidare att elever har svårigheter av olika slag och 

dessa förefaller i de flesta fall handla om att kunna anpassa till det dagliga livet i klassrummet. 

När pedagoger talar om en skola för alla visar det sig att man föga bekymrar sig om olikhet så länge olikheten 

inte stör. Barn som upplevs som problematiska, men som inte har fått någon diagnos, upptar däremot en stor del 

av samtalsutrymmet. Att se elevers olikhet som resurs blir problematiskt om man samtidigt skapar en 

uppfattning om en fungerande verksamhet som något som ska vara friktionsfritt. I en skola som tar tillvara 

elevers olikheter och ser det som en resurs kan det därför inte råda harmoni. (Assarson, 2007) 

Skolverket (2013) skriver att det inte finns någon definition av begreppet särskilt stöd i skollagen. Det är heller 

inte möjligt att i lagtext definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev ska erbjudas särskilt stöd. 

Det är också svårt att dra en gräns mellan vad som avses med stöd som ges inom ramen för en individanpassad 

undervisning och vad som är särskilt stöd. Vad som avses med särskilt stöd blir därmed en professionell 

bedömning som skolan måste göra från fall till fall.     

Skolverket (2009) hävdar att en diagnos inte får vara en förutsättning för särskilt stöd eller anpassning utan att 

elever ska ges särskilt stöd när de har behov av det. 
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Tidigare forskning  

 

Persson & Persson (2012) skriver om en studie de gjort i den lilla kommunen Essunga. Genom bl.a. 

klassrumsobservationer, dokumentanalyser och intervjuer har de studerat detta omfattande förändringsarbete 

med inkludering som grundsyn. Essunga har på kort tid lyckats vända en negativ utveckling där resultaten var 

låga och många elever gick i smågrupper.  

 

Speciallärarna kände en oro för de elever som inte tillhörde de vanliga klasserna att de började hamna i 

tilltagande utanförskap. Det beslutades att lägga ner dessa smågrupper och föra tillbaka eleverna till de ordinarie 

klasserna. Detta skulle ske inom befintliga ekonomiska ramar genom omfördelning och effektivisering. Istället 

för smågrupper blev det två lärare i varje klass. Genom ett inkluderande synsätt hade allt fler elever getts 

möjligheten att lyckas menar de.  

 

Framgångsfaktorer som särskilt framhålls är att projektet vilade på vetenskaplig grund och vetenskaplig 

prövning. Man avsatte tid för diskussioner om forskning och hur detta kunde relateras till den egna 

verksamheten. För att möjliggöra detta gjordes en prioritetsordning av vad som var viktigt, somligt annat lades 

på is. Litteraturstudierna gav pedagogerna en trygghet.  

 

Personalen tog eleverna på allvar och de visades respekt både som grupp och som individer. Personalen 

uppmärksammade det positiva och hade höga förväntningar på eleverna. Persson & Persson lyfter fram vikten av 

elevernas känsla av att vara en del i en helhet och att inte tvingas tillhöra en av andra beslutad undergrupp. 

Eleverna märkte att lärarna ansträngde sig och att de själva kunde vara med och påverka och bli lyssnade till, 

vilket inte är minst viktigt i en inkluderande verksamhet. 

 

I och med att det alltid var två lärare i klassen blev det många utrymmen för spontana pedagogiska diskussioner 

kring verksamheten. Den kompetensutveckling som därmed ägde rum direkt i klassrummet fick stor betydelse. 

Många lärare upplevde det som utvecklande att få en professionell samtalspartner i klassrummet, vilket kunde 

innebära att man fick syn på sin egen undervisning på nytt sätt. Det ökade samarbetet visade att det var en 

professionell lärarkår son såg varandra som en tillgång. 

 

Nilholm och Alm (2011) skriver i sin fallstudie om en femteklass bestående av 15 elever, varav fem elever har 

någon form av psykiatrisk diagnos, där klassrummet präglas av inkludering. Klassen hade två lärare; en 

lågstadielärare och en förskollärare. Klassen studerades under två läsår, år fem och år sex. Utgångspunkten var 

att undersöka huruvida undervisningen var inkluderande, hur eleverna upplevde sin situation och vilka strategier 

lärarna använde för att lyckas inkludera alla elever. Det visade sig att alla elever uttalade sig väldigt positivt om 

sin skoltillvaro och alla elever utom en klarade målen i åk nio.  

Nilholm och Alm menar att en förutsättning för att få alla eleverna att vara delaktiga i klassen var att lärarna 

hade ett gott samarbete och en tydlig arbetsförmedling. En starkt bidragande orsak till det goda 

klassrumsklimatet var att en stor del av skolarbetet gjordes i grupp och att lärarna var noga med att alla fick 

komma till tals och att allas röster var lika viktiga. 
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Nilholm och Alm fann att lärarna framför allt arbetade på följande sätt: 

•Undervisningen anpassades till barnens individuella behov 

•Tydliga ramar och överenskommelser 

•Många gruppaktiviteter genomfördes 

•Goda relationer till föräldrarna skapades 

•I skoluppgifterna förekom ofta samtal och diskussion 

•Betydelsen av att respektera barnen poängterades i form av mycket positiv återkoppling  

 

Styrdokumenten 

 

Salamanca 

Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) har fått sitt namn efter en konferens i staden Salamanca i Spanien 1994. 

Deklarationen trycker på alla barns rätt till skolgång i den ordinarie skolan, oavsett funktionsnedsättning. Man 

menar att skolorna ska se till att undervisningen tillgodoser elevernas heterogena behov och förutsättningar. Med 

deklaration menas en gemensam åsikt som deltagarländerna ger uttryck för. Den är alltså inte juridiskt bindande, 

men uttrycker en politisk vilja. 

 

FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. De regeringar 

som skriver under konventionen gör konventionen till lag i de länder de 

representerar. De stater som antagit konventionen erkänner barnets rätt till utbildning. För att sträva efter att 

förverkliga detta på lika villkor för alla ska utbildningen vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 

 

LGR 11 

I första kapitlet (skolverket 2011), Skolans värdegrund och uppdrag, kan man läsa att ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.”  

Det står även att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och att ”skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. Man slår 

även fast att skolan har ett särskilt ansvar för elever med ”särskilda behov”, men vad som menas med ”särskilda 

behov” framgår inte. 

Lgr 11 understryker att ”undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla”. Under avsnittet ”Skolans 

uppdrag” kan man läsa att ”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”.   

Under avsnittet Övergripande mål och riktlinjer, förtydligas lärarens uppdrag. Man menar att läraren ska ta 

hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Läraren ska även samverka med andra lärare i arbetet 

för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar. 
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Skollagen 

 

Skollagen (2010) säger att syftet med barns utbildning är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. I all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Det står 

också att strävan ska vara att uppväga elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Vidare 

går att läsa i skollagen att alla barn ska ges den stimulans de behöver i sitt lärande. 

Om särskilt stöd är skrivet att det får ges istället för elevens ordinarie undervisning eller som ett komplement till 

den men att stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte särskilda skäl finns. 

 

 

Rapport från skolinspektionen 

I en granskande rapport från skolinspektionen (2012) framkommer att skolorna sällan genomför fullgoda 

pedagogiska utredningar. Konsekvensen av det menar man blir att insatserna som sätts in inte grundas på elevens 

behov utan snarare utgår från generell kunskap om vilka behov som elever med diagnos inom AST kan ha. Den 

individuella variationen mellan individer med diagnosen AST är stor och anpassningar i skolmiljön kan inte vara 

generella utan måste utgå från varje elevs individuella behov. Skolinspektionen poängterar vikten av att 

skolpersonal får fortbildning och kompetensutveckling. Utredarna har sett en stor vilja hos skolpersonal att 

stödja och möta behoven hos eleverna och att ett flertal lärare själva efterlyser utbildning inom området. Vidare 

poängteras också vikten av ett konstruktivt och professionellt samarbete mellan skolpersonal och 

vårdnadshavare. Bristande kunskaper hos skolpersonalen noterades. 

 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om lärare ser sig ha det stöd och de resurser som krävs för att 

åstadkomma en inkluderande skola. Vi vill även undersöka synen på inkludering. 

Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: 

•Vilken inställning har lärare till inkludering? 

•Vilket stöd får lärarna för att lyckas med inkluderingsprocessen? 

•Vilka insatser görs och vilka skulle vara önskvärda i arbetet med att inkludera alla elever? 
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Metod 
 

Val av metod 

 

Vi började vårt arbete med att läsa litteratur i ämnet för att fylla på våra kunskaper. Till en början använde vi oss 

av den litteraturlista vi fick oss tilldelade och med hjälp av litteraturen kunde vi gå vidare genom att titta på 

författarnas referenslistor. Vi  letade därefter oss vidare i olika databaser och diskussionsforum på de nyckelord 

vi var intresserade av att veta mer om.  

Vi har gjort kvalitativa intervjuer. Backman (2008) förklarar det kvalitativa synsättet med att man riktar intresset 

mer mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar 

och formar sin verklighet.  

 

Urval 

För att svara på våra frågeställningar kring inställning till inkludering och stödet till lärarna 

intervjuade vi fyra lärare, två skolledare, en specialpedagog och en speciallärare på tre grundskolor i Stor-

Stockholm. För att belysa frågan och för att fylla på kunskapsbasen gjorde vi ytterligare två intervjuer. Vi 

intervjuade Gunilla von Corswant som är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten, vilket är en 

stödjande myndighet och en tjänsteman på Skolverket, vilket är en styrande instans. På så vis fick vi, vilket 

Backman (2008) poängterar, en ingång till en samlad kunskapsmassa. 

Klasslärarna är alla behöriga grundskollärare, två av dem arbetar på lågstadiet och två på mellanstadiet. 

Specialläraren är också grundskollärare i botten. Specialpedagogen är fritidspedagog från början. Båda 

rektorerna är utbildade grundskollärare. 

Gunilla von Corswant är mellanstadielärare samt speciallärare i grunden. Hon har intervjuat 250 unga vuxna 

med neuropsykiatriska diagnoser om deras beskrivning av sina skolår. Uppdragsgivare för detta var 

BNK/Göteborgs universitet. Som pedagog i utredningsteamet intervjuade hon dem om hur deras skoltid hade 

varit. Detta gjordes i samband med att de kom för utredning. Eftersom det var så många intervjuer kunde man se 

ett mönster. Det finns inget skrivet material kring dessa utredningar men hon har hållit många föreläsningar 

kring vad som framkom. Som rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten arbetar hon bl.a. annat med 

rådgivning till skolpersonal kring inkluderingsfrågor av barn i behov av särskilt stöd.  

Tjänstemannen på skolverket är utbildad grundskollärare och har en masterutbildning. Hon arbetar numera som 

undervisningssråd på Skolverket. 

Alla våra respondenter har således flera års lärarerfarenhet och har alla i någon form arbetat med elever i behov 

av särskilt stöd. 

 

 

 



11 

 

Genomförande  

 

Inför intervjuerna sammanställde vi vilka frågeområden vi skulle ta upp. Till varje frågeområde skrev vi ner 

viktiga punkter som vi skulle kunna kontrollera att det berördes under intervjun. Bell (2000) skriver att man kan 

börja med sina teman och sedan utforma olika frågor under varje tema. Därefter skrivs de ner på kort så att man 

kan bestämma ordningsföljden när alla frågor verkar finnas med. Denna metod tog vi fasta på (se bilaga 1). 

Ekholm (2002) skriver att det är omöjligt att på förhand detaljplanera intervjun. Den som kommer till intervjun 

med färdiga frågor i en fastlåst frågesekvens riskerar att bli mer förhörsledare än känslig medspelare i gemensam 

ansträngning. 

Inför intervjun skickade vi ut information om vårt syfte så som det såg ut då (se bilaga 2). 

För att kunna jämföra svaren ställde vi frågor kring samma frågeområde till alla respondenter. Intervjun med 

rådgivaren från specialpedagogiska skolmyndigheten valde vi att genomföra gemensamt för att skaffa oss så 

mycket gemensam kunskap kring detta område som möjligt. Vid alla intervjuer utom en använde vi en liten 

diktafon och spelade in våra samtal.  Vi informerade våra respondenter om att vi avsåg att använda oss av det 

inspelade materialet som ett stöd för våra anteckningar och att vi inte avsåg att transkribera intervjun ordagrant. 

Vi antecknade det mesta som kom fram under samtalets gång. Till varje frågeområde hade vi ett 

anteckningsblad. I omedelbar anslutning till respektive intervju renskrev vi våra anteckningar. Därefter lyssnade 

vi igenom det inspelade materialet och kompletterade med information som inte kommit med från våra 

anteckningar. Vid en intervju avböjde vår respondent att bli inspelad och där antecknade vi endast. 

Efter att vi genomfört våra intervjuer såg vi vissa mönster som ofta framkom i samtalen. Vi gick igenom 

intervjuerna och skrev ner vissa högfrekventa nyckelord. Med stöd av dessa nyckelord kategoriserade vi 

materialet.  

  

Etiska aspekter 

Vi informerade om rätten att vara anonym (se bilaga 2).  Skolpersonalen är alla anonyma och även 

undervisningsrådet valde att uttala sig anonymt. Gunilla von Corswandt står nämnd med namn eftersom hon 

godkände detta och hon uttalar sig i sin yrkesroll och inte har några känsliga personförhållanden att skydda. För 

att säkerställa att vi uppfattade henne rätt fick hon läsa delar av uppsatsen. Vår respondent från Skolverket har 

också fått läsa igenom intervjun och velat göra vissa förtydliganden. 

Vid våra intervjuer tog vi hänsyn till de fyra viktiga begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet (vetenskapsrådet 2011). För att förhindra att känsliga uppgifter sprids namngav vi inga 

respondenter, arbetsplatser eller kommuner. Vi avidentifierade också våra respondenter genom att inte precisera 

detaljer i utbildning och arbetssituation. 

För att ytterligare garantera respondenternas anonymitet valde vi att låta varje lärare endast stå som lärare. 

Specialläraren och specialpedagogen står som spec. De två rektorerna har vi båda benämnt rektor. 
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Resultat och analys  

 
Vad är inkludering? 

Återkommande ord var att inkludering innebär gemenskap, delaktighet och ett sammanhang där alla får vara 

med. Man uttryckte också att elevens individuella förutsättningar måste beaktas. 

Undervisningsråd: Inkludering är ett förhållningssätt där man implementerar skollagen och våra styrdokument. 

Skolan ska se till att eleven får den hjälp den behöver för att kunna uppnå de kunskapskrav som ska uppfyllas 

och de förmågor som ska utvecklas, vilka går i linje med våra nationella styrdokument. 

Kan man sin läroplan så förstår man att förhållningssätt och attityder präglar det sättet man som lärare planerar 

och genomför sin undervisning. Att möta eleven där den befinner är en konst som kräver kunskap. Alla elever 

har rätt till kunskap och det är skolorna som ska vara beredda att möta alla elever utifrån individuella behov och 

förutsättningar.  

Rektor: För mig betyder det att alla får plats. Att vi har en skola för alla. Det betyder inte att det är en och samma 

skola för alla, utan jag tänker att det betyder att vi ska ha en skola där alla elever har möjlighet att utvecklas. Sen 

hur den organiseras, det kan se väldigt olika ut beroende på de elever man möter för jag tycker att det är viktigt 

också att se att alla elever är individer och vår stora uppgift är att fånga eleverna där de befinner sig. Och ge dem 

det stöd och den uppmuntran och de utmaningar som varje enskilt barn behöver. Både individuellt och på 

gruppnivå.  

Rektor: Många tar inkludering och integrering som samma sak. I många klasser går barn integrerat bredvid och 

parallellt men är inte inkluderade. Inkludering är att vara med på samma villkor. 

 

Specialpedagog: Delaktighet och gemenskap. I de allra flesta fall vill eleverna arbeta tillsammans. Jag vill dock 

betona att exkludering behöver inte alltid vara exkluderande. Ytterst handlar det om förhållningssätt.  

 

Speciallärare: Att vara med i ett sammanhang. 

 

Lärare: Inkludering för mig är att alla får vara med efter sina förutsättningar, att skolan ska anpassa sig efter 

eleverna och att eleverna känner att de hör till. 

Inkludering innebär förståelse, tolerans, mångfald och flexibilitet. 

 

Lärare: Inkludering för mig är när alla elever är med i klassrummets alla delar med vissa modifieringar med 

tanke på svårighetsgrad. Eller med hjälp av stöd på annat sätt. 

 

Rådgivare: Att eleven finns med i ett sammanhang tillsammans med jämnåriga. En naturlig fast tillhörighet i en 

vanlig klass. 
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Svårigheter kring inkludering 

Lärarna tar upp känslan av att inte räcka till för alla elever. Lärare uttryckte en brist på stöd. Vissa elever kan 

slita ut sina lärare. Exempel togs upp på elever som kränker andra barn. Det framkommer också att man upplever 

en brist på kunskap och en brist i metoder att hantera pedagogiskt utmanande barn. Inkluderingsarbetet blir 

svårare om läraren har en begränsning i undervisningsstrategier och /eller har svårt att skapa relationer. 

Läroplanens kunskapskrav togs upp som en svårighet i förhållande till inkludering. Dokumentation tar för 

mycket tid. För lite tid till pedagogisk eftertanke och samtal. 

Undervisningsråd: Det är en krävande uppgift att vara lärare idag. Och läraren förväntas att ensam klara av en 

stor klass så kan motstånd och tvekan helt enkelt bero på att läraren inte räcker till. Inkludering och att hålla en 

god undervisningskvalité handlar mycket om att skapa hållbara organisationer för att hinna se varje elev för sig 

och bemöta den utifrån var den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Klasser men färre elever eller fler lärare i 

en större klass möjliggör samverkan mellan olika lärarkategorier och tillsammans kan samverkan leda till att 

hitta bättre pedagogiska lösningar istället för att endast känna motstånd eller frustration för att som ensam lärare 

inte räcka till. 

Rådgivare: De utåtagerande barnen kan vara påfrestande och det kan ibland bli slitigt för pedagoger och för 

klasskamrater. Det är en utmaning för pedagogen att anpassa den pedagogiska miljön så att eleven tas tillvara för 

sina starka sidor och får lite framgångar. Annars finns risken att eleven tappar sugen för skolarbete. 

 

Rektor: Det som är utmanande i klassrummet är att du som lärare alltid har en elevgrupp som har väldigt olika 

behov. Det tror jag är en utmaning för många lärare. Hur ska man lägga upp sin undervisning så att man både 

stödjer dem som behöver lite mer och lite extra, samtidigt som man har elever som behöver större utmaningar?  

Ibland finns det ett motstånd bland lärare. De upplever att de inte kan hantera eleven i klassrummet, inte hinner 

med eller att eleven stör andra elever. Min uppfattning är att det är lärare som har en begränsning i 

undervisningsstrategier och/eller har svårt att skapa relationer.  

 

Lärarna kan, med all rätt, känna ett motstånd mot dokumentationen då det är för mycket dokumentation rent 

allmänt. Däremot är dokumentationen viktig kring barn i behov av stöd. Där ska vi lägga krutet på 

dokumentationen. Gör vi rätt saker? Lärare har mycket, jag förstår att man inte orkar. Det behövs tid för 

pedagogiska samtal och då måste du ha hjärnan fri. Det krävs tid. 

 

 

Speciallärare: Inkludering då ska det vara lika för alla men när det nu är en skola för alla så är det enormt mycket 

olikheter i skolan och då måste man också ta hänsyn till det. Det tycker jag man inte alltid gör och då blir det 

tokigt.  

 

En svårighet är det där med dokumentationen. Det har blivit mycket. Det blir för mycket att skriva så att man 

inte ber om hjälp i tid och då blir det ett jättestort problem i slutändan.  
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Specialpedagog: Jag träffar på pedagoger som vänder ut och in på sig själva i första hand. Ibland kan situationer 

uppkomma att läraren känner att han eller hon inte kan vara i rummet. Jag tror att man som lärare behöver få 

distans, kliva ut, få lite extra kunskap om någonting, sätta sig ner och diskutera. 

 

Vi behöver diskutera förhållningssättet, men i och med stress och mer pappersjobb, jag tror inte att någon här är 

ovillig att prata om det, ovillig att förändra någonting, det är bara det att man är så fullproppad med allting som 

ska genomföras. 

 

 

Lärare: Det är viktigt att tänka på den sociala biten. Hur man inkluderar och varför. Svårare ju äldre eleverna 

blir. Där kanske det är positivt om man kan ha vänner som är mer lika. I perioder kan jag se att övriga elever kan 

tröttna. Man ställer väldigt stora krav på de övriga eleverna när vi inkluderar elever. Ibland kan jag se att elever 

tycker att de inte får den uppmärksamhet av mig som lärare som de skulle vilja ha. 

Men jag tycker ändå att i de klasser som jag haft tycker jag att alla elever har jättestort tålamod och förståelse för 

att de är olika om det inte är något som är jätteolika. När det är rast går vi ut och leker med den här personen som 

förut var så jobbig.  

 

Lärare: Det är det som är tanken med inkludering att de ska kunna vara med de där andra men när de själva inte 

kommer till sin rätt för att de inte klarar av att vara i stor grupp och då blir det ofta svårt tycker jag att på vilken 

bekostnad ska man ha inkludering? Det låter så fint men det är ofta på bekostnad av något om man inte får ett 

stöd helt och hållet. Men tyvärr så får man inte alltid det och då på bekostnad av de andra eleverna som inte får 

det de behöver eftersom man hela tiden måste vara där och stötta den eleven som är i behov av särskilt stöd. 

 

Lärare: Men det måste också bli möjligt för dem att känna sig inkluderade. Så att det inte bara är en fysisk 

inkludering, utan att de verkligen tillhör mer än att man bara sitter i samma rum.  Därför måste man också se till 

att barnet lyckas i sin inkludering. När tycker man att det känns fel med inkludering? Det kan ju vara om man 

inte kan garantera de andra barnens säkerhet. Det behöver inte vara fysiskt, det kan också vara verbalt. Det 

ställer höga krav på de andra eleverna och hur mycket kan man kräva? 

 

Barnen och pedagogen måste få lyckas med sin inkludering för annars leder det till att andra barn som är de som 

man ville att de skulle inkluderas med, flyttar, byter skola och då föll syftet med själva inkluderingen. Det är 

viktigt att resurser och stöd följer med, så att barn och pedagoger får lyckas. Så att det blir en lyckad inkludering, 

för annars blir det ju helt förfelat och motverkar sitt syfte.  

Å ena sidan det här med inkludering och man ska vara sin egen speciallärare och sin egen svenska 2 lärare och i 

andra änden står kommunen och ropar tester och prov så det blir lite dubbelt. Det är klart att man ska ha mål att 

sträva efter, men det känns som att där ska alla vara lika och klara de här kunskapsproven just nu. Det stämmer 

inte riktigt, tycker jag. Ska man då få inkludera alla så måste de också ha rätt att nå sina mål. Inte att man inte 

ska ha några förväntningar eller mål, men de måste vara rimliga utifrån individen. 

Lärare: Många gånger är ju en till en vad de behöver, samtidigt som de behöver ha gruppen som bollplank och 

stöd. Det är en jättesvår balansgång. Jag tycker oftast att jag inte räcker till. Åt något håll. Jag skulle vilja göra 

mycket mer för dem som behöver den här extra hjälpen, men samtidigt vill jag göra mycket mer för dem som är 
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snabba i tankarna och har lätt att lära som behöver utmaningar. Och jag tycker många gånger att de får stå 

tillbaka, på bekostnad av att man måste anpassa.  

 

 

Ska alla inkluderas? 

Det betonas att vi alltid måste utgå från vad som är bäst för den enskilda eleven och att det inte går att 

generalisera. Vissa elever far illa i stora sammanhang och det måste beaktas. Adekvat stöd är en förutsättning för 

inkludering. Flexibilitet i stödet ansågs som viktigt. 

En lärare påpekar att det är enda gången alla är med och kopplar det till samhället i stort. Läraren måste arbeta 

för ett tillåtande klimat och en öppenhet för elevers olika behov. 

Rektor: Jag vill säga att det inte finns ett enkelt svar på om inkludering är rätt eller inte. Det beror på. Jag tycker 

också att man ska vara öppen och det gäller åt båda håll, det som inte är utvecklande är när det blir statiskt.  

 

Rektor: Det måste alltid bygga på det bästa för det enskilda barnet. Det ska alltid vara på elevens villkor. Vi 

måste prova allt! Det går inte att generalisera. 

 

Specialpedagog: Samma förutsättningar ska råda för alla. Sen kan man ju anpassa förutsättningarna, givetvis. 

Och det kan man göra öppet. I klassrummet också. Varför har han det här? För att han eller hon behöver det. Det 

är inga konstigheter. Barn är hur smarta som helst. Det är ingen som ifrågasätter att Kalle gör något annorlunda. 

Det är vi vuxna som gör det konstigt.  

Vissa elever kanske mår bra av att sitta en till en, men möjligheten att kunna sitta både och, en till en eller nära 

gruppen, så då tror jag att det blir bättre. 

Det måste vara ett tillåtande klimat i gruppen. Är det inte det så kan man ju sitta en till en. 

Lärare: Alla klarar inte att gå i stor grupp där de till största delen har tillgång till en undervisande lärare. För 

vissa elever är det hårt att bestämma att du måste vara i rummet med alla de här barnen, det är det som är 

svårigheten kanske. För andra är det positivt att vara inkluderad i en klass med jämnåriga kompisar man har det 

sociala tillsammans väldigt starkt som gör att man blir starkt sporrad av att vara i den stora gruppen och kanske 

vid vissa tillfällen i veckan får extra stöd. 

 

Lärare: Nej, inte när de själva inte mår bra av det. Och kanske inte heller när det blir på bekostnad av de andra 

eleverna. Så småningom ska de väl inkluderas för det måste de ju i samhället. De måste ju fungera i samhället så 

man kan inte bara plocka bort dem. Men man kanske får plocka bort dem till en början och succesivt träna in 

dem i det istället för att kanske träna in dem från början. Jag vet inte det är säkert olika med olika barn såklart. 

Och sen dem som kanske bara är på fel ställe helt och hållet. Just p.g.a. svårigheterna behöver de kanske vara i 

en mindre grupp för att må bra. 

 

Lärare: Om man tänker på samhället i stort, om man inte fick vara med i skolan, vilket samhälle ska man vara 

lojal mot då? Om man inte fick vara med ens här? Det är den enda gången som alla är med och det finns 

möjlighet för alla att träffas. Senare i livet blir det ju så uppdelat. ”Om jag inte får tillhöra den här gruppen, då 
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kanske det finns någon annan grupp jag kan få tillhöra? En kriminell grupp, extremgrupp…varför ska jag bry 

mig om jag ändå inte får vara med? Människan är en social varelse. Att bli utstött från en grupp, det är ju som att 

dö. Men då måste man få lyckas i det också. Se mig, älska mig, låt mig vara med. Det är det som allting handlar 

om.  

Lärare: Nej, om de inte får stöd. Om inte läraren får stöd. Om man inte får adekvat stöd. Och en ordentlig plan 

för hur stödet ska se ut och som ska fortgå en viss period. Det kan inte vara så här, att nu kör vi ett stöd i två 

veckor och kontrollerar om det räcker. Ja, om det finns ett ordentligt stöd med en individuell plan för just det här 

barnet. Vad ska ske, vad är tanken, vad jobbar vi mot.  Finns det inget inplanerat stöd då ska inte alla inkluderas. 

Jag tror inte jag har träffat någon lärare som inte vill ta emot elever, det handlar inte om det, det handlar om vilka 

förutsättningar som givits för att det ska bli det bästa för den här eleven här och nu. 

 

Stöd för att möjliggöra inkludering 

Lärarna beskriver en frustration och en kamp om att få hjälp. Det går så långsamt. Skönjer dock en viss skillnad 

var det gäller hur stödet ska utformas. Lärarna vill öka bemanningen generellt och specialpedagogerna vill öka 

bemanningen kortsiktigt för att sen göra stödet obehövligt. Skolverket stödjer lärarna genom 

kommentarsmaterialen. Ofta finns det resurser på skolan men används de rätt?, är en återkommande fråga.  

Ett extra pedagogiskt stöd i klassen upplevs som positivt. Assistenten får inte bli för knuten till eleven. För att 

effektivisera stödet nämns förslag på att välja personal på skolan som eleven redan har en relation till. En 

problematik kring personförstärkning; det går inte alltid att sätta in vem som helst. Denna person bör kunna ta ett 

pedagogiskt ansvar. 

 

Undervisningsråd: Som statlig myndighet anger Skolverket ramarna genom olika typer av 

implementeringskonferenser, ökad delaktighet i utformning av våra ämnes-och kursplaner, produktion av 

stödmaterial i olika frågor och produktion av nya allmänna råd för att stödja huvudmän i sitt uppdrag. Jag anser 

att organisatoriska förutsättningar, undervisningskvalitén och lärarens kompetens i att kunna bemöta eleverna där 

de befinner sig är framgångsrika faktorer för en lyckad inkludering. Dock är det huvudmännen som har ansvaret 

över att se till att följa skollagen och att rektorerna ger förutsättningar så att lärarna i sin tur kan följa ämnes-och 

kursplaner.  

 

Rektor: Jag tror att ett stöd är att få fler perspektiv. Det kan vara från andra ämneslärare, specialpedagoger, 

skolsyster, kurator, skolpsykolog, beroende på vad det handlar om. Men jag tror att det är viktigt eftersom vi 

med våra olika yrkeskompetenser ser olika saker. 

Rektor: Vissa barn kan ibland behöva arbeta med assistent. Men även assistenten behöver handledning. Det går 

inte bara att ta in någon. Ibland kan det vara bättre att ta någon från ordinarie fritidsgruppen och sätta vikarien på 

fritids. 

 

Speciallärare: De barn med speciella behov är i klassrummet mycket mer nu än förut, vi har också ett 

mångkulturellt samhälle. Ändå tar man bort SVA och mycket annat när det är mycket mer komplext i 

klassrummet och därför tycker jag att man ska sätta tillbaka svenska som andraspråk, ha ordentligt med 

speciallärare i läs-och skriv i ettan och tvåan och sätta in resurser. För att verkligen hjälpa de som inte är på 

banan och satsa pengar på detta skulle hjälpa klasslärarna jättemycket. 
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Specialpedagog: Ett stöd kan vara en resursperson. Denne ska ju hela tiden arbeta för att arbeta bort sig själv och 

få barnet självständigt, men en resursperson blir ännu mer knuten till barnet än vad jag kanske kan bli. I 

inkluderingssyfte är det bättre att vara i bakgrunden.   

 

Lärare: Det är det här att först ber man om hjälp och så blir det inte riktigt och det drar ut på tiden och det blir 

nästan bara ännu krångligare och det blir inte riktigt det där som man hade hoppats på. Och så fick man ändå 

göra alltihopa själv. Att man går och tror att snart kommer det någon som bara löser alltihop och så blir det inte 

så och då blir det en frustration hela tiden. Jag vet inte om det är det att man är otydlig med vad det är man vill 

ha hjälp med.  

Helst skulle jag behöva en person till. Så att undervisningen blir lite mer flexibel. Att det inte alltid behöver vara 

samma grupper. Inte att det kommer någon och plockar ut någon bara. 

 

Lärare: Jag tror att det bästa är en inkluderande verksamhet men med stöd på plats i klassrummet. Som det känns 

nu så har vi ju massor med stödresurser, men det blir en kamp om att få stöd. Det ska struktureras upp och vilka 

som ska få först Nu låter det hemskt, men den som skriker högst får. Det känns jättejobbigt när man vet vad 

skollagen säger. Alla har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver. Och så sitter man då med ett antal elever 

som faktiskt har svårigheter. Och så känner man att de ska ju ha hjälp. Det tycker jag är så frustrerande.  

Det ideala vore att man var två på en grupp. Då skulle man hinna med åt alla håll. Det skulle vara helt underbart, 

tycker jag. Då skulle vi vara i ett helt annat läge. Alla har ju samma rättigheter att kunna få utvecklas. Inte bara 

dem som vi kämpar med att inkludera, utan även de som är normalbegåvade och har en kunskapstörst men 

kanske måste stå tillbaka. 

Lärare: Om det finns en elevassistent i klassen är det väldigt viktigt att den personen kan ta ett pedagogiskt 

ansvar och är kunnig på elevens svårigheter och starka sidor och har verktyg för att hantera det. Om det är en 

elev som behöver stöd med något fysiskt är det enklare att ha en assistent men när det kommer till att man ska 

stötta i koncentration eller i samtalet med andra elever då krävs det en oerhörd pedagogisk kompetens.  

Rådgivare: Fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar, kollegor att rådgöra med samt pedagogisk 

support och andra att rådgöra med. Ofta finns det ganska gott om resurser i skolan och det gäller att använda dem 

på rätt sätt. Rektor och skolpersonal behöver vara flexibla och omfördela resurserna utifrån de nya behov som 

uppstår. Använder vi resurserna maximalt bra idag eller behöver vi omfördela? 

Det kan vara jättebra med elevassistent men det finns också en fara i det. En elev som sitter ensam med en 

elevassistent. Den eleven som mest av allt behöver en bra pedagog. Det kan vara bra men det handlar om hur 

man använder assistenten på bästa sätt. Att hitta en balans i det så man också finns med i sammanhanget och inte 

hamnar i utanförskap. Att finnas med i en grupp och ett sammanhang ger en känsla av tillhörighet och 

välbefinnande. Det är förödande att hamna i utanförskap. 

 

 

Kunskap och utbildning 

Alla våra respondenter efterlyser mer kunskap. Det saknas fortbildning, handfasta tips och verktyg. En rektor tar 

upp vikten att koppla verksamheten till forskningsstudier. Specialpedagogen tycker att man tydligare ska kräva 

att fortbildning ska ge något tillbaka. Kunskap om olika diagnoser och även kunskap om hur dessa elever 

fungerar i stor grupp eftersöks. 
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Undervisningsråd: Det är ju det att det saknas kompetensutveckling så att lärarna har mer kunskap. Lärarnas 

kompetens är avgörande. Om du ska kunna inkludera så väldigt många individer i din klass tror jag väldigt 

mycket på att en skicklig lärare kan skapa en undervisning som är anpassad till de olika individerna den har i sin 

grupp. 

Rektor: Man behöver utbildning och framförallt handledning. Fortbildning är också bra för att ge mer verktyg 

och ha en verktygslåda, när det är så här kan jag ta fram det här verktyget. Behöver konkret veta hur jag gör. Bra 

med grundkunskap men det räcker inte, det handlar om att få verktyg. 

Rektor: Det jag egentligen tror om fortbildning är att det bästa är när man får det i grupp. Jag tror att vi kan bli 

mycket bättre på att koppla vår verksamhet till forskningsstudier. Jag upplever att vi så lätt gör det vi alltid har 

gjort. Och när inte det fungerar så gör vi ännu mer utav det och hoppas att det fungerar.  

Lärare: Lärare behöver kunskaper om diagnoser, beteendeavvikelser och svårigheter. Teoretiska och praktiska 

kunskaper. Hur man kan hantera bildstöd, klocka t.ex. Hur underlättar jag för hela gruppen också att acceptera 

att någon är annorlunda. Kunskapen har jag fått söka på egen hand och jag har fått hjälp av kollegor och av 

speciallärare. 

Lärare: På föreläsningar får man tips om hur man ska bemöta dem som enskilda individer men inte hur man ska 

bemöta dem i stor grupp. Vad de behöver som individer och vad de behöver i en klass på 20.  

Lärare: Jag skulle önska mer fortbildning i t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder.   

Lärare: Jag tycker att vi har haft otroligt lite fortbildning. Överhuvudtaget om elever med neuropsykiatriska 

sjukdomar eller elever med språksvårigheter, elever med dyslexi.. 

Specialpedagog: Visst är fortbildning bra, men skicka inte bara människor på fortbildning, utan ställ krav på 

människor att de ska ge någonting tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren måste vara mycket mer tydlig; jag fixar att 

du kommer på fortbildning, Vad kan du ge oss och mig?  

Rådgivare: Man måste ha kunskap och skaffa sig kunskap på olika sätt. Även om barnet inte har en diagnos kan 

man känna igen svårigheterna och hur man kan anpassa skolmiljön så eleven mår bra och får möjlighet att 

lyckas.  

 

 

 

Handledning som stöd till klasslärare 

Alla våra respondenter tar upp handledning som en bra sak. Handledningen har upplevts lite olika. Både positiva 

och negativa erfarenheter kom fram. Det efterfrågas ofta konkreta, handfasta tips. Möjlighet att prata 

tillsammans i arbetslaget, en samsyn. Kollegial handledning. Bra när någon utifrån kommer in och ser med nya 

ögon. Alla borde få handledning och det borde inte gå att säga nej till detta. Handledning är inte en självklarhet i 

skolans värld. 

Undervisningsråd: Som lärare så har jag deltagit i många arbetslagsdiskussioner där samtalsämnen fokuserade 

för mycket på elevernas brister och för lite på vad vi som lärare kan göra för att se till att eleven utvecklas.  

Skolverket har ett uppdrag som handlar om att stödja tio skolor som är i så kallat utanförskap. Där har vi 

fokuserat på att erbjuda alla lärare kompetensutvecklingsinsatser. Dessutom ges grupphandledning med en 

utbildad handledare som leder samtalet till att handla om undervisningssituationer. I de flesta fall verkar lärarna 
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mycket nöjda med möjligheten att någon tar ansvaret över att hålla i samtalet som verktyg för det kollegiala 

lärandet. 

 

Rektor. Väldigt bra när man har en specifik elev i en klass och alla i personalgruppen kan vara med så att alla 

agerar på samma sätt. Handledning brukar alltid vara bra för eleven då det ökar kunskapen och kompetensen. 

Man blir fler och man förstår varann. Det är inte en självklarhet i skolans värld att man tänker handledning. 

Ibland måste man ha extern handledning men ibland kan det fungera internt. Det viktiga är att ha goda 

handledare.  

 

Rektor: På min skola upplever jag att lärarna och fritidspedagogerna är väldigt öppna och mottagliga för 

handledning. Man ser handledning som något positivt. Vi arbetar även med kollegial handledning. Det kan vara 

allt ifrån att ta upp ett ”fall” i sitt arbetslag. Något man har reflekterat över och vill titta närmare på. Ett sätt kan 

vara att man går in i varandras verksamheter. Våra specialpedagoger ger också handledning, vår kurator, vår 

skolpsykolog och även några externa handledare vi kan få hjälp av. Det beror lite på vad man behöver 

handledning kring. När det gäller elever som har koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter, då är 

oftast den bästa handledningen att någon kommer in i klassrummet och ser. Både att se eleven/eleverna, när de 

tappar fokus och där kan man gå in och stötta. Det kan vara så enkelt som hur läraren startar en lektion. Ibland 

kan det vara så små grejer som betyder en stor förändring och minskar problemet.  

Speciallärare: Man kan ibland hamna i det där att någon unge kryper under skinnet på en och det känns 

jättejobbigt. Eftersom att vi har ett sånt svårt yrke där vi ska vara formbara så behöver vi handledning. Det bästa 

är extern det är mycket lättare att förhålla sig på ett bättre sätt. Alla borde få handledning, det är ett ypperligt 

tillfälle att spegla sig och sätta ord på det man ser. Man kan komma ur negativa vanor. Handledning tror jag 

mycket på. 

Specialpedagog: Jag skulle vilja att vi hade mycket mer kollegial handledning. Det betyder att jag kan komma in 

i ett kvalificerat samtal i en grupp människor, och hålla den handledningen då under en period för att sedan lyfta 

över så att de själva kan bedriva en kollegial handledning. Hade vi lite mer av det tror jag att det skulle vara ett 

väldigt bra förebyggande arbete.  

Lärare: Jag har haft det några enstaka gånger. Jag tror att om man ska ha handledning är det bra om det är 

regelbundet kanske varje vecka eller så.  

Lärare: Jag har fått gå på handledning. Vi träffade honom en gång varannan vecka i en och en halv timme. Vi 

upplevde att det har varit väldigt bra för man har fått handfasta metoder. Förut när jag har fått handledning så har 

jag upplevt att det varit lite lullull att ni kan ju göra så här men ni kan ju också göra så här och sen är man lika 

förvirrad som när man gick dit. Nu har det varit mycket mer tydligt jag tycker att ni kan pröva det här, kan ni inte 

pröva det till nästa gång vi ses och sen diskuterar vi hur det gick. Det är skönt när någon kommer utifrån och ser 

med andra ögon och sen kan ge förslag på hur man skulle kunna arbeta. 

Lärare: När man ska samarbeta med andra lärare, kan jag önska att man skulle få gemensam handledning, t.ex. 

runt något barn, så att vi arbetar på samma sätt. Det vore bra med en samsyn. 

Jag tycker att man borde kunna tvinga folk till handledning. Eller bara det här att ”det är problem när du 

undervisar den här klassen”. Någon är med och tittar, vad är problematiken, och här får du lite tips hur du kan 

göra. 

Lärare: Jag har kvar planeringskalendern från ett år då en speciell elev gick i klassen och de två första månaderna 

hade jag möte angående honom varje dag. Antingen socialtjänsten, ledning, specialpedagog, arbetslaget, 
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föräldrarna, eleven. Allt bollades bara tillbaka till mig. Det tog mycket tid av mig men det ledde inte till 

någonting. Det gav ingenting, varken honom eller mig. Han fick bara en massa förmaningar. Det stödet eller 

handledningen blev ju mest irritation. Vi träffades ca en gång i månaden under hela åk 4 och halva åk 5. Det 

hette ju att jag hade handledning så då var jag ju tvungen att ha kvar den.  

Rådgivare: Vi kommer ut vid ett tillfälle och kan ha möjlighet att komma tillbaka vid ytterligare något tillfälle. 

Vi är ett stöd till stödet och det är specialpedagogisk vinkling. När man har provat det som finns närmast och om 

man ändå känner att det är komplext och man vill komma vidare kan man vända sig till oss. Vi vill träffa hela 

arbetslaget, rektorer och elevhälsan. Bakom finns det alltid någon elev man grubblat extra över. Att lyfta viktiga 

frågor, det är något man har längtat efter. Hur ser det ut, vad är det som ställer till det och vad har man provat? 

Hur kan man komma vidare? Man ska vara ett positivt bollplank. Man kan inte göra om eleven men man kan 

göra om miljön i skolan. Vad finns det som fungerar, kan man få mer av det?  

 

Skolledningens stöd till klasslärare 

Skolledningen ska gå in och stötta och lyssna. Olika erfarenheter av skolledningar beskrivs. Upplevelser där man 

känt sig ensam. När man har blivit lyssnad på. Skolledningen kan gå in och stötta vid svåra föräldrakontakter och 

visa att man litar på sin personal. 

Undervisningsråd: Det behövs en rektor som lyssnar och som ser sin verksamhet i första hand och som är 

medveten om hur han/hon utövar sitt pedagogiska ledarskap. Som ser på sina lärare och tänker vad kan han eller 

hon bidra med och vad behöver personalen för att utvecklas vidare? Det behövs insikt.  

Men rektors ansvar består i att stödja lärarna och se till att det finns möjligheter så att lärarna som är de kunniga, 

ska kunna få hjälp med de åtgärder de föreslår. 

Rektors ledarskap är avgörande. Det är att ha skickliga rektorer som verkligen bryr sig om att nå skolans mål. Då 

förstår de betydelsen av lärarnas arbete, de följer upp och de lyssnar på lärarna på ett annat sätt. Och i sin tur 

måste de här rektorerna också ha goda förutsättningar från sin förvaltning, så det är som en kedja. Och det spelar 

ingen roll hur duktig man är som lärare om man inte har en rektor som förstår vad det är man gör.  

 

Rektor: Som skolledare måste man ge förutsättningar för att klara inkludering. Att man som personal känner att 

man har stöd är jätteviktigt och att man inte känner sig utelämnad om man inte grejar allt. Som skolledare kan 

man inte ta för givet att läraren bara kan ta hand om eleven. Personalen måste ha verktyg. Den hjälp som 

efterfrågas är oftast en assistent, inte kunskap. Man måste prova först, kan inte bara be om assistent utan att ha 

visat vad man försökt.  

 

Rektor: Som skolledning är det viktigt att man själv inser att man är i ett lärande och kan vara öppen med det. 

Jag kan inte allt och har inte alla perspektiv och att man vågar misslyckas. Jag säger det till mina lärare; hellre att 

man provar något som inte blir så bra än att man inte provar något. Det handlar mycket om förhållningssätt. Det 

tror jag att ledningen kan hjälpa till med. Jag tror också att man kan organisera verksamheten så att den inte är 

statisk.  

  

Specialpedagog: En god organisation och den ska vara tydlig. Sen ska skolledningen arbeta mer för att vi får 

diskutera de här frågorna, men inte bara diskutera. 
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Det ska inte råda någon tvekan om vilken kutym som råder, vilka riktlinjer som gäller. 

 

Lärare: Stödet från skolledning har varit blandat beroende på vilken skolledning jag har haft. Det är viktigt att vi 

lärare känner att skolledningen litar på oss. De samarbetar med oss och ser till vår profession och vårt kunnande 

och utifrån det har vi en dialog med specialpedagoger om vad som behöver göras för i och med inkludering så är 

det inte bara en elev som inkluderas i en klass, det är också en familj, föräldrar. Och ofta är det där som 

framförallt skolledningen behöver komma in och stötta och ställa upp riktlinjer för hur en positiv inkludering kan 

se ut. Skolledningen jag har idag visar mer att de litar på mig. De försöker uttrycka tydligt inför föräldrarna att 

de står bakom mig och att jag gör ett bra jobb och att de litar på hur jag hanterar det. De har också använt sig av 

tydliga verktyg, vi skriver alltid händelserapporter och lämnar in till skolledningen. 

 

Lärare: Ledningen måste hjälpa till och sätta ner foten och säga stopp gentemot föräldrar.  

 

Lärare: Jag tycker inte att jag har fått stöd från skolledningen. Om jag ser tillbaka på den tiden med pojken med 

sociala svårigheter, då var det alltid; Jamen då har vi ett möte. Och på mötet bestämmer vi att vi ska ha ett nytt 

möte. Det var mer att bestämma möte för mötets skull. Inte; vad händer? Framför allt hade jag önskat att 

ledningen skulle komma ut och titta och se själva. 

Rådgivare: Skolledningens roll är jätteviktig. Viktigt att läraren blir sedd och får förståelse för de frågor som 

lyfts. Det är bra om rektor kan nappa på trådar och är med i de pedagogiska diskussionerna och visar att de är 

viktiga. Det är viktigt att skolledningen är intresserad och stödjande. 

 

 

Kollegors stöd till varandra 

Upplevelsen är att det kan se olika ut. Några upplever att kollegorna stöttar, andra känner att alla har sitt och att 

tiden inte räcker till. Alla respondenter uttryckte att kollegors stöttning var viktig och visade en vilja att 

samarbeta. Våga prata med varandra. Lärare ska inte arbeta ensamma. 

Undervisningsråd: Det finns något som är på gång nu som verkar bli väldigt bra för att stärka lärarna i sina egna 

skolor och det är just det kollegiala samtalet. Där man tillsammans diskuterar saker och ting som rör 

undervisningen och fokuserar på undervisningen i stället för att fokusera på hur eleverna är. Men här behöver 

man då satsa på kompetensen och se till att lärarna har möjlighet att jobba i team för att en ensam lärare i varje 

klass, det är inte säkert att det är den bästa formen. Det handlar ju också om att man ska arbeta tillsammans i 

arbetslag och hjälpas åt så det handlar inte om att inkludera eller exkludera, snarare att det ska bli fler lärare som 

ska jobba tillsammans så att man kan hantera elevernas olikheter. 

Rektor: Jag önskar att man vågade prata mer öppet; ”jag klarar inte det här.” Man ska lära sig stötta varann kring 

vissa barn. Vi ska använda spec.teamet för att öka kompetensen hos all personal, allt för att ge personalen så 

mycket verktyg för det är då man kan klara de här barnen. När man börjar känna sig misslyckad det är då man 

börjar skylla på barnen. 

 

Specialpedagog: Att man har ett gemensamt förhållningssätt, att alla är enade i någonting. Att det är tydligt. Men 

jag tror också att vi måste arbeta mycket mer med arbetslagets kompetenser. 
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Lärare: Jag har ett bra stöd och samarbete med mina kollegor. Bra att man kan lyfta frågorna och att man kan få 

lyfta sin upplevelse. 

Lärare: Vi i arbetslaget stöttar varann väldigt mycket. Om det händer något så finns de alltid där. Vi hittade 

varann väldigt fort och drog mot samma håll och hade samma mål vilket så klart underlättar i ett arbetslag. Man 

hjälper varandra och det gör att man stärks som arbetslag. 

Lärare: När vi tog emot treorna förra året då var det ju så jobbigt så att vi satt och grät efteråt och då hade vi ju 

ingen hjälp och då hjälpte det ju att man bara satt där efter skolan och kräktes ut allt. 

Lärare: De gjorde så gott de kunde. Men samtidigt var ju de ensamma med sina grupper. Alla hade sitt. Man 

gjorde så gott man kunde för att försöka stötta varandra men det var ju ingen som kunde komma in i min klass 

och stötta.  

Rådgivare: Kollegors stöttning är viktig. Det ser olika ut på olika skolor. På vissa skolor finns en dialog, man har 

lyft frågorna och resonerat kring detta. På andra skolor kan lärarna upplevas ganska ensamma. Man upplever att 

man inte hinner lyfta de viktiga frågorna. Man kanske skulle vända på agendan på möten och ta frågor kring 

pedagogik och bemötande först. Finns det några drivande, intresserade, som tycker att jobbet är kul?  Det är bra 

om man har pedagoger att föra resonemang med då är man inte lika ensam.  

När man lyfter viktiga frågor har man mycket roligare och man har kommit längre. Det ger energi om man inte 

är ensam. Det finns bara vinster med det, men det vill till att man är intresserad och att man är några som nappar 

på det och trivs med varann hyfsat bra och att det inte är konkurrens.  

 

Relationen till föräldrar 

Flera av våra respondenter tar upp att föräldrar kan känna en sorg. Det är olika miljöer hemma och i skolan. 

Samarbetet mellan föräldrar och skola är viktigt.  Mötas på ett respektfullt sätt. Ibland har föräldrarna sista ordet 

och det upplevdes som negativt. Kan man dra nytta av föräldrarnas kunskap? Olika syn på föräldrars roll 

uttrycks; några önskar mer andra mindre föräldrainflytande. 

Undervisningsråd: I våra styrdokument finns just den här punkten att de ska vara delaktiga. De ska vara 

delaktiga i åtgärdsprogrammet. Föräldrarna ska också vara delaktiga, inte bara informerade.  

 

Rektor: Framför allt är föräldrar i lite olika faser. Om en elev har koncentrationssvårigheter eller sociala 

svårigheter, då är det oftast mycket känsligare. För många av de här barnen kan situationen hemma se helt 

annorlunda ut för att hemma är man i ett mycket mindre sammanhang och många familjer har anpassat sin 

vardag utan att de har reflekterat över det och för en del föräldrar blir det en stor sorg att upptäcka att ens barn 

inte är ”som alla andra”, inte för att det finns något sådant! Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har ett 

respektfullt bemötande och att det inte handlar om att man som skola ska lägga det i knät på föräldrarna ”ditt 

barn bråkar i skolan, vad ska du göra?” Vi ska möta barnet där det är och det är också vi som har den 

pedagogiska kunskapen och erfarenheten. 

Rektor: Samarbetet med föräldrarna är A och O i arbetet med det utåtagerande eleverna. Här behöver vi vara 

väldigt överens och ha samma förhållningssätt. Föräldrarna borde visa att de tror på dig. Alla föräldrar borde visa 

det inför sitt barn och ge lärarna mandat. Vi måste alltid arbeta för det. Vi måste också sätta gränser och våga 

vara professionella. Jag kan det här. Om vi hjälps åt och om vi vet att vi har en chef som står bakom oss. 

Föräldrarna behöver ofta också hjälp, ofta de som bråkar mest som är mest osäkra. Vi behöver klargöra, det här 

gör skolan och det här är ditt ansvar. 
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Specialpedagog: Föräldrarnas roll är mycket betydelsefull. Ytterst är det klassläraren som har ansvaret och jag 

ser mig själv som ett komplement. Självklart kan jag ha egna föräldrakontakter och informera klassläraren, men 

ser helst att jag kan vara ett stöd och komplement till samtalet som är mellan vårdnadshavare och klasslärare. 

 

Speciallärare: Ett nära samarbete behövs. Att lära sig hantera en förälder är en svår sak. När en förälder är 

upprörd kan det vara skönt med handledning. Det kan krypa in under skinnet när man sen pratat med någon kan 

man förstå att det är hennes egen frustration. Där har vi i specialpedagogteamet en jätteviktig roll att stötta 

läraren. Inte för att läraren behöver oss med i samtalet för att säga de kloka sakerna utan för att vara den som 

lägger lite plåster på mamma eller pappa. Att de känner sig lyssnade på, lite sedda eller hörda. Man kanske kan 

bistå med den kontakten som kanske inte klassläraren som har så många elever har tid till. Man måste ha med sig 

föräldrarna. Barn kan vara olyckliga för att föräldrar är olyckliga över deras skolsituation. Om man kan få 

mamma och pappa glada kan barnet växa. Försöka få föräldrarna att känna att det är okej. Det är svårt det här 

men det är okej och vi ska försöka fixa detta. Även barnet måste med i diskussionerna. Ett åtgärdsprogram 

behöver barnet inte vara närvarande hela tiden men en del så att den förstår att det här handlar om mig. Det är 

inget farligt, jag har inte misslyckats det är bara att jag ska få hjälp. 

 

Lärare: Jag tycker att där föräldrar och skola har samarbetat med en positiv kommunikation och gått åt samma 

håll där är det mycket vunnet. Det är svårt med kommunikation det är svårt att uppnå det är lätt att man också får 

en del av föräldrars egna svårigheter och tankar och känslor kring vad de upplever. Det är viktigt att ha en 

regelbunden kontakt med en förälder, t.ex. bestämma att nu har vi kontakt varje torsdag oavsett hur det är och då 

kan vi berätta om bra saker och om svåra saker. Sen tycker jag det är jätteviktigt att också lyfta det som är bra. 

Om det har hänt något akut bra kan jag mejla iväg en kommentar. Det är lika viktigt som att mejla något akut 

hemskt. Det är också svårt att få stopp i kontakten med vissa föräldrar med ständig mejlväxling. Då kan jag 

känna mig väldigt utsatt. Jag vet att det inte är min person, men ibland brister det. 

 

Lärare: Jag tycker att det i många fall är föräldrarna som har sista ordet. Skolan och lärarna borde ha sista ordet. 

Det har med vår profession att göra att man är proffs på det man gör. När barn inte mår bra i en viss miljö och 

föräldrarnas känslor får styra, blir det svårt. ”Mitt barn är som alla andra och ska få gå i en vanlig skola”. Jag 

önskar istället att de kunde se till barnets egna behov. Skolan har ingenting att säga till om.   

 

Det en elev har gjort har alltid varit rättfärdigat av föräldrarna och då är det svårt för oss att säga att det är fel. Vi 

har inte fått stöd från dem att säga att det är fel det är inte lätt för barnet.  

 

Ibland är det så att de föräldrar som skriker högst de får hjälp medan de som kanske skulle behöva hjälp de får 

inte det. 

 

Lärare: Jag skickar ett sms till föräldern efter varje lektion och då tänker jag att det blir som ett slags hjälpjag. 

Jag tänker att det hjälper honom att mamma frågar hur det gick. Att han får berätta för mamma, att mamma och 

fröken känner varandra. Inte som ett hot utan mer som ett stöd. 
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Lärare: Att läraren får en förälders fulla förtroende är något som är ovärderligt både för eleven men också för 

mig som lärare. Jag skulle önska att flera föräldrar tar en större roll än vad de gör idag. Många vet inte eller tror 

inte att de kan göra något. 

Vi frågar också föräldrarna för lite. Vi måste bli bättre på det. Jag tänker på hur viktigt det är att lärare, elev och 

förälder är med på tåget. Ofta hoppar vi över en och det blir sällan bra. Jag tror att vi måste bli mer självkritiska, 

det är i mötet med andra som man utvecklas.  

Rådgivare: Föräldrar hör ibland av sig till Specialpedagogiska Skolmyndigheten och kan vara besvikna över att 

de ibland inte får gehör och förståelse för barnets svårigheter. Skolan förstår de inte och det kan bli missförstånd. 

Jag hör samma sak när jag träffar skolpersonal i rådgivning, ”om inte föräldrar vore si eller så”. Men skolan är 

en miljö som är ganska kravfylld och de kan klara att hålla masken där men föräldrarna ser att de är helt 

slutkörda när de kommer hem. Man kan se helt olika saker. Det är viktigt att man hämtar in information från alla 

och att man provar olika lösningar. Mötas på ett respektfullt sätt. 

 

Relationen med föräldrarna är jätteviktig. Hemma kan det vara en helt annan miljö, föräldrarna har kanske 

anpassat sig från det att barnet var jättelitet. Man ser bara detta. Där det är ett bra samarbete är alla vinnare! 

Eleverna, skolan, föräldrarna. Kan man ha nytta av föräldrarnas kunskap om vad som funkar? Resonera kring de 

här två olika miljöerna. Ibland har föräldrar rätt, men inte alltid. Anmälningar till skolinspektionen har ökat från 

föräldrar. 

 

 

 

 

Eleven i fokus 

Flera av våra av respondenter framhäver hur viktigt det är att eleven blir lyssnad på, men att det ibland glöms 

bort. Alla elever är olika och därför är det viktigt att fråga barnet, involvera barnet i arbetet. Det är viktigt med 

ett samspel mellan skola – elev – förälder. 

Undervisningsråd: I våra styrdokument finns just den här punkten att eleverna ska vara delaktiga. 

Undervisningen måste vara individanpassad. 

 

Rektor: Elevperspektivet är otroligt viktigt. Om man tittar på barn som har koncentrationssvårigheter, så är det 

viktigt att ta reda på när det fungerar och när det inte fungerar. Om eleven känner att den inte blir lyssnad på, 

måste vi titta på hur vi ska göra så att den eleven upplever att den blir lyssnad på och i vilket sammanhang gör vi 

det. Elever är ju mycket medvetna om när det inte fungerar.  

Specialpedagog: Till exempel vid en pedagogisk kartläggning; fokuserar jag väldigt mycket på att hämta in 

information från andra lärare, och kommer på mig; Visst sjutton, en intervju med barnet kanske ? Ju fler saker 

man får reda på om en person, desto bättre är det ju. Man får inte glömma att fråga barnet.  

Speciallärare: Vi tänker att vi ska involvera eleven mycket mer i upprättandet av åtgärdsprogram så att det blir 

elevens egna ord på vad den tror att den behöver göra att få med barnen mycket mer i processen. Då har man 

med sig barnet den har en förståelse till varför den går iväg och då blir den inte exkluderad i sammanhanget utan 
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inkluderad. Och samtidigt inte låta barnet bestämma utan i samspel med barnet och föräldrarna. Man kan inte 

göra något om man inte har personen med sig. Det är jätteviktigt apropå inkludering. 

Jag har tidigare arbetat med flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i liten grupp. Innan de kom till 

oss pratade de inte med någon annan, inte ens med varandra. Det intensiva arbete vi la ner, gjorde att de här 

tjejerna för första gången blev inkluderade i den lilla verksamheten. Vi tyckte att de för första gången blev 

inkluderade i ett sammanhang. Jag var väldigt stolt och glad över framstegen och så skulle skolverket komma 

och titta. Vi fick värsta nedslaget på att vi inte hade inkludering. Då hade de gått efter regelboken och inte sett 

individerna. En vanlig elev skulle säkert känna sig exkluderad av en sån typ av inkludering. Mer och mer viktigt 

för mig att jobba med att se varje elev och att man måste vara lyhörd för det att det behövs kanske skapas andra 

sorters rum för att få dem att vara med. 

 

Lärare: Man kan inte bara säga att ”han uppför sig inte”. Vad är det du behöver? Det är inte säkert att barnet vet 

det .Om man utgår ifrån att de vill lyckas, vill vara duktiga och varför blir det då inte så, vad är det som hindrar 

dem?   Vissa saker är så lätta att åtgärda om man bara vet om dem. Ibland ställs det orimliga krav på barn, att de 

ska klara så mycket. 

Rådgivare: Det här barnen är mer olika än lika. Ingen skulle komma på tanken att säga, han har glasögon- då vet 

jag hur han fungerar! Det som funkar för en kan vara en mardröm för en annan. Därför måste man involvera 

barnet. Även ganska små barn kan förstå, man har ungen med sig, man kan få lite hopp och framgångar. Det är 

hela skillnaden, det kanske inte går så mycket ändå, men man är sedd både för de starka sidor man har men även 

för det som är svårt.  En sån liten, liten skillnad! 

Personligen tror jag att det är jättebra om man har sin tillhörighet i en vanlig klass och har tillgång till extra 

stöttning. Det kan vara att gå ifrån på vissa tider eller vad det kan vara som passar det enskilda barnet. Det finns 

inte två elever som är lika. 

Man ska inte tänka vad är det för fel på barnet för barnet kan vi inte göra om men hur kan vi anpassa skolmiljön 

så att det fungerar även för den här eleven. Där kan man göra väldigt mycket med små skillnader som pedagog. 

 

Exempel på inkluderingsarbete 

Lärare gör mycket. Många exempel på vad som görs i det dagliga arbetet framkom i våra intervjuer. Struktur, 

tydlighet och förberedelser framhölls. Många ansåg det viktigt att läraren har fokus på det sociala samspelet i 

gruppen. Några faktorer som nämndes är placeringen i klassrummet, repetition, bildstöd som hjälpmedel och 

individualiserad undervisning. 

Specialpedagog: Sju veckor, sen gör man en uppföljning. Har det skett någon förändring så förändras också 

uppdraget.  En del behöver ju mer. Så lång som det är möjligt ska eleven vara i gruppen. Jag försöker ge stödet i 

eller nära, i anslutning till klassrummet. 

Speciallärare: Alla pedagoger går hand i hand det är inget hierarkiskt system och så har vi olika pedagogiska 

funktioner. Klassläraren har ju gruppen och jag som speciallärare har individen. Där tror jag att det är jättebra att 

ha varit klasslärare så man har en känsla av hur det är att ha grupp. Annars kan det bli svårt om man bara tittar på 

individperspektivet. Man måste ta hänsyn till de andra eleverna också. 

Lärare: Jag skapar tydliga rutiner. Jag startar t.ex. varje dag likadant och vid varje rast gör vi likadant. Tydlighet 

är viktigt. Yngre barn har haft bildschema för hela klassen eller för vissa elever. Undan för undan kan man 

förklara mindre ju mer eleverna klarar själva. När eleverna kan läsa skriver man för varje arbetspass. 
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Förberedelser tycker jag är väldigt viktigt. Snart är det här slut. De vet hela tiden vad nästa steg ska vara. Jag 

tänker på att säga på ett positivt sätt och lyfta det positiva. De får själva säga hur de vill ha det i klassrummet. 

Metoder som fungerar positivt för en hel grupp men det gagnar vissa elever extra.  

Förra året hade vi möjlighet att dela upp klassen med speciallärare, vilket gav väldigt kvalitativ tid. 

Lärare: Försöker få struktur generellt för det gagnar många elever. Placeringen i klassrummet. Hur man placerar 

dem är en viktig del hur man kan skapa arbetsro. 

Lärare: Jag försöker synliggöra maktspel för resten av gruppen. Att hjälpa de andra, att göra dem starka, att 

hjälpa dem att se ett mönster. Det är viktigt att synliggöra och sätta ord på vad de känner pågår. Och då ge 

redskap för det.   

 

Lärare: Jag försöker ha korta genomgångar där jag repeterar mycket.  Jag stannar ofta upp och avslutar lektionen 

med att sammanfatta vad vi gjorde. Knyta ihop alltihop. Har man rast tycker jag ändå att man ska ha en kort 

repetition innan nästa pass börjar, även om man fortsätter jobba med samma område. I engelska gör jag små 

börja-övningar. Någon typ av ramsa eller lek och även avsluta med det. För att markera att det är ett nytt språk. 

Man ska ha mycket bildstöd. Helst rörliga bilder också. De elever som behöver sitta nära tavlan, gör alltid det. 

Jag försöker anpassa undervisningen så mycket som möjligt, t.ex. om jag har ett test och ser att en elev inte 

klarar det, så brukar jag repetera, vad var svårt för dig? Vi övar på det som var svårt och eleven gör om just den 

delen. Jag gör mycket enskilda tester. Då kanske det blir fråga för fråga. Vi har repeterat många gånger, jag har 

visat bilder, gjort experiment.  

 

Metodreflektion 

 

Innan varje intervju informerade vi våra respondenter om att diktafonen fanns där som ett stöd för vårt minne om 

vi skulle ha missat något under antecknandet. Detta kan ha medverkat till att vi fick en avslappnad 

samtalssituation. Under flera av samtalen hann vi med att anteckna i stort sett allt och det inspelade materialet 

använde vi därefter till att säkerställa att vi uppfattat våra respondenter rätt. Betydelsebärande formuleringar 

citerade vi ordagrant. Under ett samtal där svaren kom att hoppa lite mer emellan de olika frågeställningarna 

valde vi istället att utgå direkt från det inspelade materialet och därefter kontrollera mot våra anteckningar. Vid 

ytterligare en intervju fick vi utgå helt ifrån våra anteckningar då respondenten avböjde att bli inspelad. Vid 

denna intervju fick vi in något mindre empiri eftersom samtalstakten avstannade något vid antecknandet. Vi kan 

inte generalisera resultatet till att gälla alla lärare i skolan på grund av urvalsmetod och antal intervjuer. Antalet 

intervjuer ät för få för att vi ska kunna dra generella slutsatser. Trots detta har resultatet tillsammans med den 

litteratur vi har tagit del av, haft betydelse för vår strävan efter att förstå vad lärare tänker. 

I inledningsskedet trodde vi att det skulle bli svårt att få lärare att ställa upp på att bli intervjuade. Inte av brist på 

intresse, utan på grund av deras redan tunga arbetsbörda. Vi blev dock glatt överraskade när det visade sig vara 

tvärt om. Vid flera tillfällen drog intervjuerna över tiden för att lärarna ville uttrycka saker som var viktiga för 

dem. Det hände även att lärare ville boka ytterligare tid för en fortsättning på intervjun, när de upplevde att de 

inte hade svarat tillräckligt uttömmande på en fråga. Vi insåg att det finns ett stort behov hos pedagoger att 

diskutera de här frågorna och att många lärare saknar ett forum för det. Detta kan å sin sida bero på att vi har valt 

våra respondenter utifrån den erfarenhet de har av inkludering och den ansträngning de har visat för att hantera 

inkludering. Vi kan heller inte med säkerhet veta om våra respondenter medvetet eller omedvetet har censurerat 

sina åsikter 
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Diskussion 
En av våra respondenter uttryckte, ”Att bli utstött från en grupp, det är ju som att dö. Se mig, älska mig, låt mig 

vara med. Det är det som allting handlar om.”   

Vi tycker oss kunna se att alla våra respondenter har en ganska likvärdig syn på inkludering. Inkludering ses som 

något i grunden gott. Några av våra respondenter ser skolan som en plats som visar hur ett demokratiskt samhälle 

fungerar. Persson & Persson (2012) uttrycker att inkludering inte handlar om att alla elever ska finnas i samma 

rum. Däremot är det viktigt att alla elever i skolan har en klasstillhörighet och att undervisningen utanför 

hemklassen är flexibel och inte statisk, vilket Gunilla von Corswandt uttrycker. 

En lärare påpekar att det är enda gången alla är med och kopplar det till samhället i stort. Vill vi leva i ett 

inkluderande samhälle så måste vi bygga grunden för det i skolan. Läraren måste arbeta för ett tillåtande klimat 

och en öppenhet för elevers olika behov. Det betonas dock att vi alltid måste utgå från vad som är bäst för den 

enskilda eleven och att det inte går att generalisera. Vissa elever far illa i stora sammanhang och det måste 

beaktas. Ibland behövs särskild omgruppering, vilket Gerrbo (2012) hänvisar till. Det är också viktigt att se 

inkludering som ett mål som det kan ta tid att nå och det kan se olika ut på vägen. Vi ser också en ambivalens 

hos lärarna. Man vill inkludera men man vill samtidigt inte ta tid från de andra eleverna. Känslan att inte räcka 

till för alla elever uttrycks vid flera tillfällen. Vissa elever kan slita ut sina lärare. Exempel togs upp på elever 

som kränker andra barn. Inkludering får inte ske på någon annans bekostnad, men tyvärr är det just det som flera 

pedagoger uttrycker.  

”Att undervisa alla barn gemensamt, såsom Salamancadeklarationen formulerade det 1994, är inte, och har aldrig 

varit, okontroversiellt” (Assarson, 2011, s. 31). 

Lärare uttryckte i flera fall en brist på stöd och en kamp om att få hjälp. En frustration över att det går så 

långsamt framkom också. Adekvat stöd är en förutsättning för inkludering.  En oroande tanke skulle kunna vara 

att kraven på inkludering gör att alla elever går i samma klass utan stöd, vilket ställer stora krav på lärarna. När 

kraven blir för stora utan att resurser tillkommer kräver lärarna exkludering av elever och då är vi tillbaka där vi 

började. Kan då inställningen som i grunden är positiv ändras för att inte tillräckliga förutsättningar ges?    

Ofta finns det resurser på skolan men används de rätt? Inkludering av elever i behov av särskilt stöd kostar 

pengar och det måste det få göra. Resursanvändning är dock inte enbart en ekonomisk fråga. Effektivisering i 

organisationen med tydligare mötesstrukturer är utvecklingsområden för många skolor. 

Pedagogerna i studien uttrycker vid flera tillfällen en osäkerhet inför hur de ska hantera de krav som ställs i 

förhållande till de behov de upplever att eleverna har. 

 ”Om inte dilemmat blir synligt som dilemma, om inte pedagogerna ser sin roll i ett större perspektiv och om inte 

organisationen finner mekanismer som kan stödja pedagogerna i att finna strategier inför olösliga dilemman, så 

finns en risk för en ökad andel utbrända pedagoger” ( Assarson, 2007, s. 217). 

Pedagogerna uttrycker vid ett flertal tillfällen att de får stöd, men inte det stöd de efterfrågar. Ett effektivt stöd 

vore enligt en lärare, att vara två i klassrummet en del av dagen och att det skulle vara samma person. Som 

pedagog vet man vem man har att relatera till och som elev kan man bygga på en relation som finns kvar. Gerrbo 

(2012)  skriver om vikten av att ha ett relationellt perspektiv, vilket är vad läraren i fråga efterlyser. Det går inte 

att skilja relation och kunskap åt med unga elever; relationen är en förutsättning för lärande. En pedagog 

uttryckte också besvikelse av att stödet kom från så många håll att mötestiden blev enorm. Trots det massiva 

stödet skedde ingen förändring hos eleven. Det talar också för att relationen är viktigare än något annat, för att 

kunna möta en elev där den är och få en förändring till stånd. 
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Persson & Persson (2012) skriver om svårigheten att hävda inkluderingsprincipens förtjänster i en allt mer 

konkurrens- och prestationsinriktad skola. Vidare skriver Persson & Persson att en i stort sett samstämmig 

forskning indikerar att heterogent sammansatta klasser gynnar eleverna såväl socialt som kunskapsmässigt. Det 

var bland annat den kunskapen som Essunga kommun tog fasta på och organiserade sig efter.  

Assarson (2011) skriver att i skolutveckling spelar en förändrad tidsanvändning större roll för förändringsarbetet 

än själva tidsfördelningen. Använder vi tiden rätt i skolan och kan vi använda tiden mer effektivt? En av våra 

respondenter påpekar att man nog borde vända på agendan på möten ibland och ta elevfrågor först. I många av 

våra intervjuer belyses våndan av tidsåtgången för all dokumentation och administrativa uppgifter. Under arbetet 

med denna studie har lärares dokumentationsbörda diskuterats i den offentliga debatten och politiska beslut har 

fattats för att minska på dokumentationskraven. En av rektorerna belyser vikten av att ha hjärnan fri ibland. De 

administrativa göromålen får inte överskugga det pedagogiska arbetet med att hitta lämpliga strategier för hur vi 

kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Alla våra respondenter efterlyser mer kunskap. Det saknas fortbildning, handfasta tips och verktyg. För att 

klassläraren ska kunna arbeta inkluderande, behöver denne kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd 

fungerar i stor grupp. Persson (2007) skriver att vad läraren behöver veta är vilka konsekvenser detta får i 

gruppen eller klassen, för barnet själv eller för kamraterna, liksom för planering och genomförande av 

undervisningen. Vi menar därför att varje klasslärare behöver ha en viss specialpedagogisk grundkompetens för 

att underlätta arbetet med elever i behov av särskilt stöd då stödet ofta ges just i klassrummet av klassläraren. 

Kunskap behöver kopplas till beprövad forskning. Därmed stärks lärarens profession och verksamheten 

utvecklas. 

I samtliga våra intervjuer lyfts handledning som en möjlig framgångsfaktor vid inkludering. Handledningen har 

upplevts lite olika. Både positiva och negativa erfarenheter kom fram i våra intervjuer. Det efterfrågas ofta 

konkreta, handfasta tips vid handledningstillfällen. Möjligheten att prata tillsammans i arbetslaget och få en 

samsyn lyftes också fram. Det upplevs som positivt när någon utifrån kommer in och ser med nya ögon. Alla 

borde få handledning och en respondent uttyckte att det inte borde gå att säga nej till detta. En rektor menade att 

handledning inte är en självklarhet i skolans värld. Kollegial handledning är också något som diskuteras på 

skolorna mer och mer.  

För att utvecklas som lärare behöver vi öppna klassrumsdörrarna och minska kravet på att det ska vara perfekt. 

Skickliga lärare vågar misslyckas och dela med sig, detta skapar ett kollegialt lärande vilket gynnar alla elever, 

men särskilt elever i behov av särskilt stöd. Det finns en stark vilja bland lärare att utvecklas, lyssna och lära av 

varandra. Alla respondenter uttryckte att kollegors stöttning var viktig och visade en vilja att samarbeta. Trots 

det känner vissa att tiden inte räcker till och att alla har fullt upp med sitt. Lärare behöver reflektionstid för att 

kunna utvecklas. I de sociala medierna syns en stark vilja till diskussioner kollegor emellan. På t.ex. twitter och 

bloggar diskuteras skolutveckling intensivt. 

Då de utvecklingspsykologiska aspekterna har en tendens att underordnas kunskapskraven; ges inte lärarna 

mandat att lägga vikt vid det relationella perspektivet. Det finns en viss risk för att lärarna inte vågar låta 

relationsarbetet få ta tillräckligt med utrymme, med svårigheter i kunskapsinhämtning som följd. Detta kan 

framstå som en paradox eftersom det är just kunskap som skolan ska förmedla. 

Ahlberg (2009) skriver att styrdokumentens formuleringar kring värdegrundsfrågor borde betraktas som 

överordnade i en bedömning av skolans kvalité. 

Assarsson (2007) skriver att i de kriterier som visat sig nödvändiga för inkluderande undervisning, ingår också 

attityder och värderingar hos pedagogerna.  



29 

 

Lärarna uttrycker många konkreta exempel på aktiva handlingar i klassrummet som bidrar till inkludering. Det 

som inte uttrycks i någon större utsträckning av våra respondenter är det relationella perspektivet. Kanske tas 

detta som självklart hos många. Gerrbo (2012) skriver om pedagogisk sencemaking och mindfulness som ett sätt 

att lära känna och möta elever. Detta menar vi är att möta eleverna med ett öppet sinne och lyssna på vad varje 

individ behöver och vara lyhörd och reflekterande. 

Empati är ett av de viktigaste arbetsredskapen för inkludering (Skolverket, 2009, s. 82). 

Tidigare forskning om framgångsfaktorer för inkluderande skola poängterar vikten av samsyn, gemensamma 

förhållningssätt, gemensamma attityder inför avvikande och funktionshinder.  

För att skapa goda förutsättningar för inkludering krävs också tillit. Precis som att ordet tillit skrivs likadant åt 

båda håll behöver tillit i praktiken komma från båda håll.  

Lärarna i vår studie efterfrågar tillit från skolledningen. Där samarbetet har fungerat bra och man som lärare känt 

sig lyssnad på från skolledningen, är det lättare att arbeta med inkludering. En rektor i vår studie uttryckte att 

lärare inte alltid ber om hjälp på ett konstruktivt sätt. Vi menar att lärare behöver be om hjälp tydligare, visa vad 

man ser och vad man behöver inför skolledningen. 

European agency for Development in Special Needs Education (2011) påpekar att skolledare har en avgörande 

roll och måste skapa förutsättningar för inkludering genom goda relationer samt ett engagemang för samarbete, 

lagarbete, studier och nyskapande.  

En tillitsfull relation mellan föräldrar och skola där båda parter visar ödmjukhet och respekt inför varandras 

kompetens, gynnar alltid eleven. Vi måste lyssna på föräldrarna och deras kunskap om sitt barn. En bra grogrund 

för ett samarbete är att föräldrarna lyssnar till lärarna då barn kan vara olika i olika sammanhang. Vi måste 

lyssna och lära av varandra. Lärare behöver också möta föräldrar respektfullt. De kan uppleva en sorg över att 

deras barn är i situationella skolsvårigheter. Det är viktigt att vi förstår det bakomliggande mekanismerna till ett 

beteende; både hos föräldrar och elever. Vi anser att man i högre grad bör flytta fokus från elevens svårigheter 

till lärarens pedagogiska arbete med eleven. Inkluderingstanken bör alltid utgå från den enskilda eleven och hur 

pedagogerna i skolan kan hjälpa eleven.  

För att på bästa sätt kunna hjälpa, måste vi lyssna på eleverna. Greene (2008) skriver att eleven är en del av 

lösningen. Man har ett gemensamt problem som behöver lösas. Barn med problemskapande beteende behöver 

vuxna som kan lära dem strategier och färdigheter för att klara krävande situationer. Med ett öppet sinne och en 

vilja att lyssna och med utgångspunkten att alla gör sitt allra bästa utifrån just sina förutsättningar, kommer vi en 

lång bit på väg.  

Barn gör så gott de kan, föräldrar gör också så gott de kan och även vi lärare gör så gott vi kan! 

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv! 

Astrid Lindgren 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 Referenser 
 

Ahlberg, A (2009) (Red) Specialpedagogisk forskning. Lund, Studentlitteratur 

Assarson, I (2007) Talet om en skola för alla. www.mah.se/muep 

Assarsson, I (2011) Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar. Stockholm:Liber 

Bell, J (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 

Ekholm, A & Fransson, A. (2002). Praktisk intervjuteknik  Norstedt 

European Agency for Development in Special Needs Education (2011). Huvudprinciper för att främja kvalitet i 

inkluderande undervisningsmiljöer/Underlag för tillämpning http://www.european-agency.org/agency-

projects/key-principles 

Gerrbo, I (2012) Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken. 

http://hdl.handle.net/2077/30583 

Greene Ross,W. (2003) Explosiva barn - ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla 

motgångar och förändringar. Cura Bokförlag och Utbildning AB 

Greene Ross,W. (2008). Vilse i skolan -hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt? 

Studentlitteratur AB, Lund 

Haug, P (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning Stockholm:Liber 

Hjörne Säljö.(2008) Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. 

Norsteds akademiska förlag 

Leet & Molin (2011) Barn gör rätt om de kan. Malmö högskola, Lärarutbildningen, Skolutveckling och 

ledarskap 

Nilholm,C. (2006). Inkludering av elever “i behov av särskilt stöd”: Vad betyder det och vad vet vi? Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling.  

Nilholm Alm (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Eriksson Gustavsson, Göransson, Nilholm 

(Red.) Lärarna är också snälla , dom gör så gott dom kan” (s. 111 – s. 126). Studentlitteratur 

Persson, B (2007) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

Persson, B (2012) Inkludering och måluppfyllelse. Liber AB 

Skolinspektionen (2012) Kvalitetsgranskning. Rapport 2012:11 ”Inte enligt mallen”. Om skolsituationen för 

elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd 

Skollagen. (2010) SFS 2010:800 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800¬_sfs-2010-800/?bet=2010:800.  

 

Skolverket (2009) Skolan och Aspbergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare. Rapport 334 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Skolverkets allmänna råd (2013) Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 



31 

 

Svenska Unescorådet (2006) Salamancadeklarationen och Salamanca+10. Svenska Unescorådets skriftserie nr 

2/2006 

Unicef. (2009) FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: Unicef http://unicef.se/barnkonventionen.  

Vetenskapsrådet (2011) God forskningsed www.vr.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Bilaga 1 

Frågekort lärare 

•Vilka erfarenheter har du av inkludering? 

Motstånd tvekan 

Bero på 

Erfarenhet av elever med speciella behov 

Svårigheter 

•Vilket stöd anser du att lärare behöver för att möjliggöra en lyckad inkludering? 

Vad skulle du behöva 

Vilka insatser har gjorts 

Stöd från skolledningen 

Kollegor 

Handledning?- upplevt den 

Fortbildning – kurser,föreläsningar – studietiden 

Resurser - assistent hjälpmedel 

Ska alla inkluderas? 

•Hur gör du för att inkludera alla elever? 

Praktiska exempel 

Fungerar bra 

Mindre bra 

Hur kan du bidra till att möjliggöra en lyckad integrering 

•Vilka styrdokument lutar du dig mot? 

Salamanca 

•Övrigt att tillägga 

 

Frågekort skolledare 

•Vilka erfarenheter har du av inkludering? 

Motstånd tvekan 

Bero på 

Erfarenhet av elever med speciella behov 

Svårigheter 

•Vilket stöd anser du att lärare behöver för att möjliggöra en lyckad inkludering? 

Vad skulle du behöva 
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Vilka insatser har gjorts 

Stöd från skolledningen 

Kollegor 

Handledning?- upplevt den 

Fortbildning – kurser,föreläsningar – studietiden 

Resurser - assistent hjälpmedel 

Ska alla inkluderas? 

•Hur gör du för att inkludera alla elever? 

Praktiska exempel 

Fungerar bra 

Mindre bra 

Hur kan du bidra till att möjliggöra en lyckad integrering? 

•Vilka styrdokument lutar du dig mot? 

Salamanca 

•Övrigt att tillägga 

 

 

Frågekort speciallärare/specialpedagog 

 

•Vilka erfarenheter har du av inkludering? 

Motstånd tvekan 

Bero på 

Erfarenhet av elever med speciella behov 

Svårigheter? 

•Vilket stöd anser du att lärare behöver för att möjliggöra en lyckad inkludering? 

Vad skulle du behöva 

Vilka insatser har gjorts 

Stöd från skolledningen 

Kollegor 

Handledning?- upplevt den 

Fortbildning – kurser,föreläsningar – studietiden 

Resurser - assistent hjälpmedel 

Ska alla inkluderas? 
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•Hur gör du för att inkludera alla elever? 

Praktiska exempel 

Fungerar bra 

Mindre bra 

Hur kan du bidra till att möjliggöra en lyckad integrering? 

•Vilka styrdokument lutar du dig mot? 

Salamanca 

•Övrigt att tillägga 

 

Frågor till  rådgivaren  

 

•Vilka erfarenheter har du av inkludering? 

Motstånd tvekan 

Bero på 

Erfarenhet av elever med speciella behov 

Svårigheter 

•Vilket stöd anser du att lärare behöver för att möjliggöra en lyckad inkludering? 

Vad skulle du behöva 

Vilka insatser har gjorts 

Stöd från skolledningen 

Kollegor 

Handledning?- upplevt den 

Fortbildning – kurser,föreläsningar – studietiden 

Resurser - assistent hjälpmedel 

Ska alla inkluderas? 

Praktiska exempel 

Fungerar bra 

Mindre bra 

Hur kan du bidra till att möjliggöra en lyckad integrering? 

•Vilka styrdokument lutar du dig mot? 

Salamanca 

•Övrigt att tillägga 

 



35 

 

Frågekort undervisningsråd 

 

Beskriv dina ansvarsområden och ditt uppdrag 

•Vilka erfarenheter har du av inkludering? 

Motstånd tvekan 

Bero på 

Erfarenhet av elever med speciella behov 

Svårigheter 

•Vilket stöd anser du att lärare behöver för att möjliggöra en lyckad inkludering? 

Vad skulle du behöva 

Vilka insatser har gjorts 

Stöd från skolledningen 

Kollegor 

Handledning?- upplevt den 

Fortbildning – kurser,föreläsningar – studietiden 

Resurser - assistent hjälpmedel 

Hur stödjer skolverket skolan så att de kan klara sitt inkluderingsuppdrag? 

 

Ska alla inkluderas? 

Praktiska exempel 

Fungerar bra 

Mindre bra 

Hur kan du bidra till att möjliggöra en lyckad inkludering? 

•Vilka styrdokument lutar du dig mot? 

Salamanca 

•Övrigt att tillägga 

 

 

Checklista 

• Den enskilda eleven 

• Bemötande 

• Stöd 

• Handledning 
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• Skolledning 

• Kollegor 

• Kunskap 

• Personförstärkning 

• Tid för pedagogisk reflektion 

• Gruppstorlek 

• Föräldrarnas roll 

• Lyssna på barnet 

• Insatser 

• Styrdokument 

 

Övrigt att tillägga 
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Bilaga 2 

Information till respondenter 

 

Hej! 

Tack för att du vill hjälpa oss i vårt uppsatsarbete. Vi ser fram emot att få träffas och genomföra en intervju med 

dig kring frågeställningarna nedan. Vi räknar med att intervjun tar ca 40 min. För att vi ska komma ihåg vad som 

sagts kommer vi att föra minnesanteckningar. Som ett stöd för vårt minne önskar vi också spela in intervjun på 

band. Hör av dig till oss om du inte känner dig bekväm med detta.  

Barn gör så gott de kan 

Men när de inte kan bättre, hur hjälper vi dem då i skolan? 

 

Vilka förutsättningar behövs för att undervisa mångfalden av elever? 

 

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur olika instanser i skolan förhåller sig till inkludering. Vi vill också ta 

reda på om synen på inkludering kan skilja sig beroende på vilken profession som representeras. Vi vill även ta 

reda på om de olika instanserna ser sig ha rätt verktyg för att åstadkomma en inkluderande skola.  

Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: 

• Vilken inställning har lärare till inkludering? 

• Känner pedagogerna att de får stöd? 

• Vilka insatser görs och vilka skulle vara önskvärda? 

 

 

Vid våra intervjuer tar vi hänsyn till de fyra viktiga begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet (vetenskapsrådet 2011) . För att förhindra att känsliga uppgifter sprids namnger vi inga 

respondenter, arbetsplatser eller kommuner. Vi avser också avidentifiera våra respondenter 

 

Vi träffas 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

 

Väl mött! 

Lisa och Ulrika 
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