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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats belyser vad lärare har för tankar kring begreppet inkludering och vad de 

tror om framtidens arbete med elever i behov av stöd. Tidigare forskning och sju kvalitativa 

intervjuer med lärare, som jobbar med särskilda undervisningsgrupper eller som lärare i 

ordinarie klasser, är grunden till denna studie. De lärare som vi har intervjuat kommer från två 

olika kommuner i Stockholms län och lärarnas yrkeserfarenhet är allt från ett par år till ca 40 år, 

dessutom har skolorna olika typer av upptagningsområden. Detta har gett oss möjligheten att 

belysa vår studie ur tre aspekter: om läraren arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en 

ordinarie klass, om de arbetar på en skola med många olika kulturer eller inte och hur lång 

arbetslivserfarenhet de har. Resultatet i studien visar att de flesta av våra respondenter inte 

arbetar inkluderande och inte heller ser att detta arbetsätt kommer att vara utbrett i framtidens 

grundskola. Nästan alla respondenter nämner att det finns rutiner för att få till stånd en 

utredning av något slag för att få resurser till elever i behov av stöd.  
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Inledning 

I alla tider har det funnits elever som av olika anledningar inte har klarat sig i enlighet med de 

krav som skolan ställer, både när det gäller kunskapsinlärning och social interaktion. Under åren 

har det sett lite olika ut hur skolan har organiserat verksamheten. Groth (2007) skriver att det 

generellt kan sägas att skolans problem är att den inte har förmåga att hantera den naturliga 

variationen av olikheter i undervisningen. 

 

Det är viktigt att inte enbart hitta orsaksförklaringar hos den enskilda eleven skriver Nordin-

Hultman (2008), då detta leder till etiska dilemman för eleven och denne kan då tillskriva sig 

själv både svårigheter och brister för att kunna förklara sina svårigheter och sitt beteende. 

Istället bör man enligt Nordin-Hultman lägga fokus på att hitta förklaringar till elevens 

svårigheter i skolans organisation. Detta görs allt för sällan även om läroplaner visar på att det 

finns samband mellan omgivning och miljö. Flertalet studier inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet visar att problem hos den enskilde individen sällan kopplas samman med till 

exempel brister i klassrumspedagogiken eller andra omgivningsfaktorer, skriver Nordin-

Hultman (2008). 

 

Vad tänker lärare idag angående elever i behov av stöd och vilka tankar finns det kring 

begreppet inkludering i skolan? Redan i början av kursen var våra diskussioner livliga kring 

inkluderingsbegreppet och vad som sker i skolan och diskussionerna som förs på till exempel 

Stockholms universitet. Detta blev grunden till vårt fortsatta kunskapssökande. I vår jakt efter 

tidigare arbeten har vi hittat några arbeten som tar upp lärares tankar kring inkludering. Vi har 

även hittat arbeten där skolledares och elevers tankar om inkludering redovisas. 

 

Specialpedagogikens ursprung, skriver Haug (1998), är den segregerande integreringen, där 

eleverna flyttas, helt eller delvis till en mindre grupp i skolan och med diagnostisering försöker 

man hitta den mest optimala inriktningen för varje elev.  

 

Haug (1998) skriver: 

 

Dagens utveckling, politik och debatt vad gäller undervisning av barn med särskilda behov av 

stöd präglas av delvis starka och motstridiga intressen. Det verkar finnas ett stort behov av 

insatser för denna grupp av barn, men det är oklart och råder delade meningar om vilka 

åtgärder som är de bästa (s. 11). 

 

Vi vänder oss till grundskolans mellanår, årskurs 4-6, för intervjuer av lärare som arbetar i både 

ordinarie klasser och i särskilda undervisningsgrupper för att ta reda på vilka tankar de har om 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd i de ordinarie klasserna. Vi har valt denna grupp 

av lärare därför att vi upplever att det är just i denna åldersgrupp som elever i behov av stöd 

börjar att ”synas”. När eleven kommer till årskurs 4 ställs andra krav på till exempel 

läshastighet, läsförståelse och uthållighet. 
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Vi har valt att skriva om inkludering därför att de diskussioner som vi haft under den första 

delen av kursen många gånger handlat om just inkludering och om hur vi ställer oss till detta. Vi 

har upplevt att åsikterna på skolorna inte alltid stämmer överrens med teorin på universitet och 

det har gjort oss mer sporrade att ta reda på hur lärare ”på fältet” verkligen tänker kring 

inkludering och vad de tänker om elever i behov av stöd och vad de tror om framtiden för dessa 

elever. Vi arbetar i två olika kommuner i Stockholm län och våra skolor skiljer sig framför allt i 

typ av upptagningsområde. 

 

I vår studie har vi intervjuat lärare som arbetar i särskild undervisningsgrupp eller i ordinarie 

klasser. Dessa lärare har jobbat i skolor med stor invandrartäthet (en skola med elever från olika 

kulturer och med olika modersmål) eller i princip ingen alls. Lärarna har varit allt från i stort sett 

nyutexaminerade till att de har ca 40 års erfarenhet av läraryrket.      

Bakgrund  

Specialpedagogik i Sveriges grundskola - en 

kort historisk tillbakablick  

Brodin och Lindstrand (2004) skriver att redan i 1842 års skolstadga fanns en differentierad 

undervisning av ett kompensatoriskt slag. De fattigas barn fick gå en minimikurs så att de 

snabbt skulle klara av skolan för att sedan kunna hjälpa till att försörja sig. I slutet av 1870-talet 

inrättades de första hjälpklasserna och denna idé spred sig snabbt över landet även om röster 

hördes kring de problem som skulle uppstå då elever från den ordinarie undervisningen 

plockades bort och i mitten av 1930-talet kom en reglering av hjälpklasserna. Hjälpklassen 

skulle ”befria övriga klasser från det hinder i arbetet som de mycket svagt begåvade barnen 

utgör” (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 38).  I slutet av 1930-talet kom den första specialklassen. 

Det var klasser för ordblinda och där tränades skrivning och läsning. Undervisningen 

anpassades efter elevens svårigheter och det krävdes läkarintyg till en början. Diskussionen 

bland lärare och forskare var samtidigt att ordblindhet kunde bero på metodiken vid den första 

läsundervisningen. För de elever som var mer svåruppfostrade inrättades observationsklasser. 

På 1950-talet kom enhetskolan, då klasserna skulle vara odifferentierade fram till år 8 och sedan 

fanns det möjlighet att välja inriktning efter det. Vidare skriver Brodin och Lindstrand (2004): 

 

I verkligheten levde dock specialklasser och hjälpklasser vidare. Segregationens förespråkare 

fanns ofta inom skolvärlden. Argumenten var ofta att dessa specialarrangemang gav trygghet 

åt barnen och förhindrade att deras självtillit knäcktes i en prestationskrävande skola (s. 42).  

 

I enhetskolan, enligt Brodin och Lindstrand (2004), växte grundtanken om en demokratisk skola 

fram och individualisering och grupparbeten infördes. Även synen på disciplinära åtgärder 

ändrades och 1959 förbjöds barnagan. Straff skulle ersättas med vård och det var inte individen 

själv som bar skuld till sitt beteende. 1962 infördes grundskolan och det viktigaste var nu att 

hitta vägar för individualisering. I 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) ska 

specialundervisningen ses som en individualisering av den vanliga undervisningen och 
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specialundervisningen kan ske i tillfälliga grupper eller i särskild klass eller klinik. Några år 

senare i Lgr 69 finns en samordnad specialundervisning. Nu krävdes inte någon utredning, som 

tidigare, och grundskolan ska ta emot och integrera alla elever. Speciallärarens roll blev att 

finnas med i klassrummet och assistera de elever som så kräver. 1974 påbörjas SIA-utredningen 

(Skolans Inre Arbete); ett arbete med att skapa en ny organisation för skolan. I början av 1980-

talet upphör segregationen av specialklasser och specialskolor allt mer och till slut har 

specialundervisningen växt sig orimligt stor och ett tak på 30 speciallärartimmar per 100 elever 

sätts.  I den demokratiska läroplanen, Lgr 80, finns ett budskap som:  

 

kommer från upplysningstidens optimistiska människosyn och dess tro på den förnuftiga, fria 

och socialt ansvarstagande människan med hennes möjligheter att skapa ett rättvist samhälle. 

Skolans regelsystem däremot föddes i samband med uppbyggnaden av det industriella 

samhället (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 45). 

 

Detta ledde till konflikter då regelverket talar om konkurrens och läroplanen om samarbete. 

Under en tid har andelen elever som lämnar skolan utan en fullständig utbildning ökat (Persson, 

2007) och en av regeringen tillsatt arbetsgrupp kartlägger detta och kommer bland annat fram 

till ett antal faktorer som styr det specialpedagogiska arbetet på skolorna. ”Utredarna skriver att 

specialundervisningen ofta sätts in tämligen planlöst och utan att dess syfte preciserats” 

(Persson, 2007, s. 53). Efter ytterligare utredningar ändras benämningen speciallärare till 

specialpedagog för att påvisa att arbetsuppgifterna endast är undervisande och det ”handlar om 

att påverka den vanliga undervisningen och dess lärare på ett sådant sätt att färre elever skulle 

komma att behöva specialpedagogiskt stöd” (Persson, 2007, s. 54).   

Tidigare forskning 

När vi har läst rapporter, avhandlingar och andra studier om lärares syn på inkludering har vi 

bland annat hittat följande. 

 

Meijer (2005) skriver i sin rapport att   

 

Man antog att inkluderande undervisning till huvudsak beror på lärarnas agerande i 

klassrummet. Vad lärare gör i klassrummet beror dock på deras kunskaper, utbildning, 

erfarenheter, värderingar och attityder, liksom på situationen i klassen, skolan och faktorer 

utanför skolan (lokala och regionala resurser, riktlinjer, finansiering o.s.v.) (s. 11).  

 

Liknande har vi även sett i Chmiliars (2004) avhandling. Chmiliars skriver att lärare är positiva 

till inkludering men att majoriteten av dem inte har tid, rätt utbildning eller resurser till att 

genomföra inkludering på ett bra sätt som ger goda resultat.  

 

I Avramidis och Norwich (2002) artikel går att läsa bland annat att de pedagoger som är mest 

positiva till inkludering är de som jobbar med yngre barn i förskoleverksamhet och att 

klasslärare är de som är minst positiva till inkludering. De skriver även att: 
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[t]hese studies suggested that attitudes towards integration were strongly influenced by the 

nature of the disabilities and/or educational problems being presented and, to a lesser extent, 

by the professional background of the respondents (s. 132).    

 

Deras studie pekar på att attityden till inkludering påverkas till större grad av vilken typ av 

svårighet eleven har än vilken professionell bakgrund respondenten har. 

 

Dallner (1999) har i en studie undersökt psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland 

skolanställda i en svensk kommun. Studien ingick i Nodiska Ministerrådets projekt för 

utvecklandet av ett samnordiskt frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet 

(QPSNordic).  

Fler yrkeskategorier ingick i studien men vi har tittat på vad grundskollärare svarade. Av de 

personer som svarat på frågeformuläret, 372 stycken, var 122 grundskollärare. Grundskollärarna 

skilde ut sig från de övriga genom att de i högre utsträckning utförde arbetsuppgifter som de 

skulle behöva mera utbildning för (28 %) samt att arbetet krävde att de skaffade sig nya 

kunskaper (93 %) (Dallner, 1999, s. 9).  

Ett annat område som grundskollärarna var i majoritet (69 %), i förhållande till de andra 

yrkeskategorierna handlade om upplevelsen av att inte få tillräckliga resurser för att utföra de 

arbetsuppgifter som krävdes av dem (Dallner, 1999, s. 12). 

 

Johanna Giota (2008) skriver i en artikel i Specialpedagogiska magasinet, om sin studie där de 

följt 18 000 elever födda 1982 och 1987 genom hela grundskolan. Det system som fanns i 

Sverige fram till mitten av 1970-talet då det fanns mer permanent nivågrupperingar är 

fortfarande ett vanligt sätt att organisera specialundervisningen i Sverige, och även 

internationellt, menar Giota (2008). 

 

Studier visar dock inget stöd för att permanenta former av nivågruppering skulle ge bättre 

elevresultat, varken tidigt i skolan eller senare. Däremot finns studier som visar på att mer 

flexibla grupperingar, där undervisningen och undervisningsmaterialet anpassas till elevernas 

nivå, leder till förbättrade studieresultat inom vissa områden såsom matematik och läsning 

(Giota, 2008, s. 57). 

 

I Emanuelssons studie (2003, refererad i Giota, 2008) beskriver han att det oftast är omöjligt för 

en elev som har svårigheter i skolarbetet att med särskilt stöd ta igen både de brister som gav 

stödåtgärder och även komma ikapp sina kamraters kunskapsnivå. ”De elever som får särskilt 

stöd tidigt permanentar ofta sina särskilda behov” (Giota 2008, s. 57). 

Teoretiska perspektiv på specialpedagogik 

Kompensatoriskt perspektiv 

Haug (1998) skriver att den kompensatoriska principen etablerade sig redan i början av 1800-

talet och har sedan varit den dominerande idén in på 1970-talet. Det har varit så bland annat på 

grund av den vetenskapliga utvecklingen inom det psykologiska, medicinska och pedagogiska 

området. Nilholm (2006) tar upp flera punkter som utmärker detta perspektiv. Där ibland att de 



 

 6 

särskilda behov som eleven har ligger hos denne och att behoven behöver kategoriseras och 

avgränsas. Dessutom ses den specialpedagogiska kompetensen som en kompetens som ska ges i 

relation till de diagnostiserade problem som finns hos eleven. Elevens svårigheter ska lösas med 

hjälp av till exempel en särskild undervisningsgrupp eller annat specialpedagogiskt stöd. Det 

centrala budskapet i det kompensatoriska perspektivet blir att det är en elev som har särskilda 

behov som är medfödda eller på annat sätt bundna till eleven och dessa ska kompenseras. Haug 

(1998) nämner punkter som till exempel att det är elevens svaga sidor som ska stärkas och de 

ska kartläggas så att en diagnos ställs på eleven. Målet är att ”lyfta upp barnet till den nivå där 

andra barn befinner sig” (s. 17). I Brodin och Lindstrand (2004) står det att läsa att de 

förklaringsmodeller som ofta används i skolan vill normalisera eleven och det blir modeller som 

vill förändra eleven för att bättre passa in i skolsystemet. Här syns en stor likhet med det 

kompensatoriska perspektivet som Nilholm (2006) beskriver. Detta perspektiv liknar även det 

kategoriska perspektiv som Persson (2005) beskriver där det är elever med svårigheter som ska 

mötas av kvalificerad hjälp, av till exempel speciallärare, som är relaterad till de svårigheter 

eleven har.  

Kritiskt perspektiv 

Utifrån kompensatoriskt perspektiv och framför allt kritiken kring det har ett kritiskt perspektiv 

vuxit fram (Nilholm, 2006). Detta kritiska perspektiv ser eleven som en resurs och elevernas 

olikheter som tillgångar. Nilholm (2006) belyser att skolan är till för alla barn, att barns 

olikheter gör att det pedagogiska arbetet måste anpassas och att svårigheterna finns i faktorer 

utanför eleven.  Person (2005) kallar detta för ett relationellt perspektiv och använder bland 

annat dessa kriterier för perspektivet.  

 

 Det är en elev i svårigheter och att dessa uppstår i mötet mellan olika miljöer, så som 

uppväxt- och utbildningsmiljö.  

 Det är ett långsiktigt arbete som hela arbetslaget ska hjälpas åt med.  

 

Även i Brodin och Lindstrand (2004) går det att läsa att ”Skolproblem som ses akuta i 

skolmiljön har sin grogrund i många delar av den livsvärld barn befinner sig i” (s. 25) och det 

blir ett resonemang som liknar det kritiska perspektiv som Nilholm (2006) beskriver. Furberg 

(2006) och Persson (2005) har sett en svängning i språkbruket. I slutet av 1990-talet 

omformulerades en skrivning i Lpo 94 från ”elever med särskilda behov” till ”elever i behov av 

särskilt stöd” och detta är i linje med ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik. 

Systemteoretiskt perspektiv  

Danermark (2005) skriver att de sociologiska teorier om funktionshinder och handikapp har 

inspirerats av såväl mikro-, meso-, exo- och makroförhållanden, (individ-, institution/skola-, och 

samhälle). Modern sociologi strävar efter att förena individuella förhållanden med samhället och 

strukturella förhållanden (Danermark, 2005). Detta kan användas när vi studerar elevers 

situation i skolan. Då befinner sig eleven både inom en mikro- och en mesonivå. Denna teori 

går även att överföra till den vuxnes situation.  Lif Uddenfeldt (2003) använder sig av denna 

teori och hon skriver ”Längst inne i figuren finns barnet (den vuxne) i dess närmiljö som består 

av till exempel familjen, grannskapet, förskola/skola (arbetsplatsen) samt kamratgruppen 

(vänner)”.  Texten inom parentes visar på den vuxnes situation i Bronfenbrenners modell.  
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Bronfenbrenners modell (Keyes, i.d.) 

 

I mikrosystemet utvecklas ett nätverk mellan de olika komponenterna i närmiljön, dessa 

påverkar individen. Mesosystemet är relationen mellan olika närmiljöerna till exempel 

grannskapet och familjen. 

 

Som exempel kan nämnas barns skolsituation och hur den kan påverkas av relationen mellan 

föräldrar och skolpersonal. Även för vuxna tänker jag att relationer inom mesosystemet kan få 

betydelse, om man tar skolan som exempel på arbetsplats så ser jag det som självklart att 

relationen mellan, till exempel, skolledning och arbetsenheterna påverkar den enskilde 

läraren” (Lif Uddenfeldt, 2003). 

 

I exosystemet sker interaktioner med andra som individen inte har en direkt kontakt med. Den 

blir där påverkad indirekt eller direkt av andras handlingar. Det kan till exempel vara 

kommunens utbud av familjestöd som indirekt påverkar barnets utveckling. För den vuxne, här 

läraren, kan det till exempel vara kommunala beslut angående resursfördelning till skolorna och 

detta påverkar lärarens arbetssituation.  

 

Det fjärde systemet, macrosystemet, ger generella mönster av historiska, övergripande 

ideologiska, politiska och ekonomiska värderingar och förhållanden inom en viss kultur eller ett 

givet samhälle.  

 

I Ahlbergs artikel (2007) går att läsa att det systemteoretiska perspektivet är samhällsorienterat 

och ligger till grund för det kritiska perspektivet. 

Begreppsförklaring 

Inkludering  

1994 lanserades i Salamancadeklarationen (2006) begreppet inkludering (inclusion). 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).  

 

Brodin och Lindstrand (2004) påtalar att inkludering innebär att alla individer är lika värdefulla 

och därmed har alla rätt till att vara delaktiga. Likaså har alla människor ett ansvar att 

upprätthålla denna delaktighet. Persson (2005) anser att inkludering är följden av en 

människosyn där alla individer är delaktiga. Individens mångfald ses därför som en fördel 



 

 8 

snarare än en nackdel. Med delaktighet menas att individer är självreflekterande varelser 

samtidigt som de är beroende av andra (Brodin & Lindstrand, 2004).  

 

Nilholm (2006) menar att skolan har krav på sig att förändra sig och ta till vara på alla elevers 

olikheter. När det talas om en inkluderande utbildning så är det främst klassrummet och 

arbetssättet där som står i fokus. Nilholm skriver att ”ett inkluderande klassrum torde förstås 

innebära att olikheten ses som en tillgång i arbetet” (s. 34). Arbetssättet i klassrummet blir 

avgörande för om eleven känner sig inkluderad i skolarbetet och det är den enskilde individens 

uppfattning av situationen som avgör om undervisningen är inkluderande eller ej.    

 

Haug (1998) menar att i den inkluderande integreringen går elever i behov av särskilt stöd med 

sina jämnåriga klasskamrater i en ”vanlig” klass och att det är den sociala rättvisan. Alla ska ha 

lika rätt till deltagande utifrån demokratiska värden.  

 

Med inkludering menar vi att elever i behov av särskilt stöd är med utifrån sina möjligheter i 

verksamheten, tillsammans med alla andra elever. Att undervisningen är anpassad så den passar 

alla i klassen och att det specialpedagogiska stödet finns med i undervisningen. 

En skola för alla  

Enligt Persson (2005) kan man redan efter andra världskriget se att en individualiserad 

undervisning förordades och att detta senare skulle utvecklas till ”En skola för alla”. Enligt 

UNESCO (i.d.) har  

 

Flera mellanstatliga överenskommelser inklusive FN:s konvention om barnets rättigheter slår 

fast att alla barn har rätt till utbildning och också rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Skolan ska ge plats för alla barn (s. 5). 

 

Taylor (1991, citerat i Helldin, 2007) kallar ”en skola för alla” för 

 

ett ”tomt” begrepp som antingen styr många disparata processer eller saknar betydelse för 

verksamhetens insikter när det gäller rättvisa. Begreppet säger inte särskilt mycket om hur en 

rättvis inkluderande skola ska förstås, och riskerna med sådana begrepp är påtagliga (s. 120). 

 

”En skola för alla” blir ett begrepp som inte får någon kraftfull betydelse, utan blir ett begrepp 

som kan användas hur som helst för att legitimera handlingar som kanske inte främjar till 

exempel individualisering och rättvisa i skolan. 

 

Givetvis finns det en mängd tolkningar av begreppen ”en skola för alla” men när vi använder 

oss av begreppet ”En skola för alla”, i denna studie, menar vi att varje grundskoleelev ska ges 

möjlighet till undervisning tillsammans med sin ordinarie klass och med specialpedagogiskt 

stöd i klassen. Är detta inte möjligt, ur elevens synvinkel, bör permanenta särskilda 

undervisningsgrupper undvikas.  
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Särskild undervisningsgrupp 

I och med SIA-utredningen och dess påverkan på Lgr 80 ändras ”specialpedagogiska insatser” 

och ”specialpedagogiska metoder” till ”specialundervisning” och det görs inte så stor skillnad 

på vanlig undervisning och specialpedagogiska insatser. Om eleven fick specialundervisning var 

målet att så fort som möjligt återgå till den ordinarie klassen. Alla benämningar som till 

exempel läsklass, hjälpklass och specialklass ersattes med ”särskild undervisningsgrupp” (Lif 

Uddenfeldt, 2003).   

 

Björck-Åkesson (2008) skriver att det är svårt att definiera vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd, trots att det finns olika kriterier för vilka elever som bör ges särskilt stöd. Både 

barn med funktionshinder och ”gråzonsbarn” är i behov av stöd i sitt lärande och olika kunskap 

ställs på pedagogen för att tillgodose dessa gruppers behov av stöd. 

Björck-Åkesson (2008) säger också att det finns ett glapp mellan specialpedagogisk forskning 

och skolans verksamhet och tycker att det är ”angeläget att skapa mötesplatser för samverkan 

mellan skolans praktiska verksamhet och forskning kring barn i behov av särskilt stöd och 

skolans insatser för dessa barn” (s. 35). 

 

Vi tolkar begreppet ”särskild undervisningsgrupp” som att det är ett fåtal elever som lämnar sin 

ordinarie klass för att tillhöra ett mindre sammanhang och få det stöd de behöver för sin 

kunskapsutveckling. Det kan också vara en fast undervisningsgrupp som är integrerad i skolans 

lokaler. 

Syfte 

Syftet med studien är att spegla lärares tankar kring inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd i grundskolan och spegla lärarnas tankar om inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

framtiden. 

Frågeställningar 

 Vad anser lärare om möjligheterna att inkludera alla elever i grundskolan i ordinarie 

klasser?  

 Hur tror lärarna att skolsituationen ser ut för elever i behov av stöd i den svenska 

grundskolan om 10 år?  

 Hur arbetar ni för att få resurser till elever i behov av särskilt stöd? 
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Metod 

Studiens uppläggning  

Genom att intervjua lärare i grundskolans mellanår vill vi få fram vad de har för tankar kring 

begreppet inkludering. Detta ska ske genom intervjufrågor som har en låg grad av 

standardisering (Trost, 2005). På detta sätt kan vi ta frågorna i den ordning det passar i intervjun 

och följdfrågor kan ställas beroende av svaret på frågan som ställts innan. Detta ger oss stora 

variationsmöjligheter.  

 

Efter att vi transkriberat intervjuerna delade vi in svaren efter våra frågeställningar  och  

analyserade svaren genom att: 

 

läsa igenom det man skrivit ut och genom att fundera over vad man såg och hörde under 

intervjuns gång. Då får man fram en del tankegångar som kan vara intressanta[..] (Trost, 

2005, s. 125). 

Undersökningsmetod 

Vi är intresserade av hur lärare resonerar kring våra frågeställningar och anser därför att en 

kvalitativ studie är att föredra. Enligt Trost (2005) är det en kvalitativ studie när vi ställer enkla 

och raka frågor. Han säger även att: 

 

på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man eter det 

att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och 

hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat (s. 7).  

 

Vi är intresserade av just dessa lärares tankar och inte vad lärare generellt tänker om 

inkludering. Detta syfte stämmer överrens med att göra en kvalitativ studie. Genom intervjuer 

med låg standardisering menar Trost (2005) att vi kommer närmare respondenten och deras 

perspektiv och kan sedan tolka efter de ovan beskrivna systemteoretiska, kompensatoriska och 

kritiska perspektiven.  

 

Frågorna är öppet strukturerade inom ämnet för vår frågeställning det vill säga att det finns inga 

givna svar och att respondentens svar alltid är rätt. Trost (2005) säger att en studie har 

strukturering om ”jag vet vad jag vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och inte om 

en massa annat” (s. 20). Detta ser vi till att göra genom att vi till exempel hjälper varandra, 

under intervjutillfällena, med att hålla oss till ämnet och inte komma för långt in på eventuella 

stickspår. 

 

Vi har även läst in oss på andra forskningsmetoder och för att vara säkra på att vi väljer en så 

bra metod som möjligt för att uppnå vårt syfte. En enkätstudie skulle ge oss svar på lärares 

tankar om inkludering men då det inte går att anpassa frågorna till respondentens förförståelse 

eller ställa följdfrågor valde vi bort denna metod. En annan metod skulle kunna ha varit 
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observation. Enligt Kvale (1997) så belyser en observation lärarens samspel med omgivningen. 

Då detta inte var vårt syfte utan att få fram lärares tankar kring inkludering valde vi bort även 

denna metod.    

 

Efter att ha läst in oss på hur vi skulle genomföra intervjuerna valde vi att använda oss av en 

intervjuguide (Bilaga 1). Enligt Trost (2005) är en intervjuguide att föredra istället för fast 

formulerade frågor då en intervjuguide tar upp ”de ämnen som är föremål för undersökningen 

och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun” (Kvale, 1997, s. 121). Med 

guiden kan vi ställa ytterligare frågor om vi känner att vi inte har fått svar på någon av våra 

forskningsfrågor och omformulera om det skulle behövas.      

Undersökningsgrupper, urval och avgränsning 

Vi vänder oss till lärare i årskurs 4-6, tre från särskilda undervisningsgrupper och fyra från 

ordinarie klasser. Denna avgränsning är gjord med tanke på den tid som vi har till förfogande i 

detta arbete. Ett bekvämlighetsurval blir vår metod att hitta respondenter. Vi söker upp lärare 

utanför våra egna arbetsplatser/skolor, men i närheten av dessa, då tidsaspekten har en 

avgörande roll.  

 

Ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005) medför att gruppen med stor sannolikhet inte blir 

representativ i jämförelse med hela Sveriges lärarkår. Trost skriver att man bör begränsa sig till 

ett mindre antal intervjuer för att kunna få en överblick och se detaljer som skiljer eller förenar.  

 

Eftersom vi arbetar i olika kommuner i Stockholm län och dessa ser väldigt olika ut då det 

gäller till exempel invandrartätheten har det gett oss möjlighet att även titta på om denna faktor 

kan inverka på tankarna kring inkludering. Spridningen på lärarnas arbetslivserfarenhet inom 

yrket har också varit stor och detta kan ge oss ytterligare en aspekt att ta hänsyn till då vi gör vår 

analys. 

 

När vi diskuterar elever i behov av särskilt stöd, i denna studie, menar vi de elever som finns i 

grundskolans alla ordinarie klasser och särskilda undervisningsgrupper. Vi har valt bort de 

elever som är mottagna i särskolan.   

Genomförande 

Vi har sökt upp lärare på skolor i närheten av våra arbetsplatser och genom telefon- och/eller 

mailkontakt hittat lämpliga tider och datum för intervjutillfällen. Vid denna kontakt talade vi om 

vårt syfte med intervjun och i korthet hur den skulle gå till och hur lång tid intervjun skulle ta 

(Bilaga 2).   

 

Vi genomförde en pilotintervju för att kontrollera om frågorna var rätt konstruerade samt om 

respondenterna uppfattade frågorna som vi hade tänkt. Efter det att pilotintervjun var genomförd 

märkte vi att vår fråga – ”Hur ser skolsituationen ut för elever i behov av stöd i framtiden?” lätt 

misstolkades, därför var vi extra noga med att den förstods på rätt sätt under de följande 

intervjuerna. Vi sökte efter respondenternas tankar kring hur det ser ut för elever i behov av stöd 

på deras skola om 10 år inte tankar kring hur det ser ut för de eleverna de har just nu om 10 år. 
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När vi fått tillåtelse att intervjua en lärare frågade vi om det fanns möjlighet att genomföra 

intervjun på dennes arbetsplats. Om det inte fanns möjlighet att sitta på ett ostört ställe där inga 

telefoner eller kollegor kunde störa under själva intervjun, skulle vi erbjuda ett rum i vår egen 

skola. Vid samtliga tillfällen har vi kunnat vara på respondenternas skolor och vi har fått göra 

våra intervjuer ostört.  

 

Vi har i förväg berättat hur lång tid vi beräknat att intervjun kunde ta, om respondenten tyckt att 

det var för lång tid har vi fått rätta oss efter den tid som funnits till förfogande (Bell 2006). 

Intervjuerna har tagit något kortare tid än vi först trodde. 

 

En bandspelare har varit vårt hjälpmedel och vi frågade respondenten om hon/han tillät det. Alla 

respondenter har tillåtit att vi spelat in intervjuerna. Vi har genomfört alla intervjuer gemensamt. 

Vid en av intervjuerna startade inte bandspelaren omedelbart. Då vi båda var med vid intervjun 

kunde vi kontrollera med vår respondent att ingen viktig information försvann. För att 

respondenten inte ska komma i underläge har en av oss hållit sig mer i bakgrunden under 

intervjuerna. 

 

Efter varje intervju har vi så fort som möjligt transkriberat intervjuerna ordagrant, för att få en 

bättre överblick över vad varje respondent sagt.  

Validitet och reliabilitet 

 

Dåligt konstruerade frågor kan göra att respondenten svarar på något annat än det som vi avsett. 

Detta ger en låg grad av validitet. Efter att vi genomfört en pilotintervju upptäckte vi att en fråga 

kunde misstolkas och under efterföljande intervjuer var vi noga med att frågan uppfattades rätt. 

 

Trost (2005) säger att: 

 

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med 

kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda [..]. Att kvantitativt 

försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och med en 

smula löjligt vid kvalitativa studier. Självfallet skall ändå intervjuer och annan datainsamling 

ske så att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta etc (s. 113). 

 

Vi har gjort vårt bästa för att öka validiteten i vår studie. Vi har haft en kritisk syn till vad som 

ska undersökas och tidigt intagit en teoretisk föreställning om vad det är vi ska undersöka. På 

detta sätt har vi i så stor utsträckning som möjligt undersökt det vi avsett att undersöka (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2006). För att få en högre validitet har vi även tänkt på hur vi har utformat 

våra frågor och tänkt ”om en annan student eller forskare som använder sig av ens eget 

instrument skulle komma fram till samma resultat eller få samma svar” (Bell, 2006. s. 118). Att 

respondenternas tankar kring elever i behov av stöd har behandlats med konfidentialitet har ökat 

validiteten i vår studie. Respondenterna har kunnat svara mer öppet och de har inte behövt tänka 

på att det som de sagt kan återkopplas till dem som personer.   
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Trost (2005) skriver följande om reliabilitet: 

 

Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man mäter, att man 

anger värden på variabler för varje enhet. Det är något annorlunda än att sträva efter att 

förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig (s. 112). 

 

Då våra respondenters utsagor är personliga åsikter och tankar så påverkar detta vår reliabilitet, 

det vill säga studiens tillförlitlighet. Detta är vi väl medvetna om och om någon annan än vi 

hade gjort undersökningen skulle respondenternas utsagor kunnat tolkas annorlunda.  

 

Vi kan inte generalisera resultatet till att gälla alla lärare i skolan på grund av urvalsmetod och 

antal intervjuer. Trots detta har resultatet betydelse för vår strävan efter att förstå vad lärare 

tänker om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

Etiska aspekter 

En självklar utgångspunkt när forskning ska bedrivas är att följa de forskningsetiska principer 

som finns. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra allmänna huvudkrav som gäller det 

grundläggande individskyddskravet. De kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I korthet står dessa fyra krav för följande: 

 

 Att respondenten blir informerad om undersökningens syfte och upplägg, gärna 

skriftligt (Bell, 2006). Likaså att han/hon deltar på frivillig basis och när som helst kan 

dra sig ur processen. 

 Att respondenten ger sitt samtycke till intervjun och om denne väljer att avbryta sin 

medverkan ska respondenten ej utsättas för påtryckningar. 

 Konfidentialitet är ett löfte om att man inte ska kunna identifieras eller beskrivas på 

sådant sätt att man kan identifieras (Bell, 2006). Information som kan identifiera 

respondenten kommer inte att redovisas i rapporten.  

 Uppgifterna som är insamlade får endast användas till forskningsändamål.  

Resultat 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra respondenter, deras skolor och sedan i löpande text 

visa vårt resultat på de tre frågor som vi har i vår frågeställning. Under de tre frågorna i vår 

frågeställning kommer vi att presentera respondenternas svar utifrån de tre aspekter vi nämnt.  

 

Har det någon betydelse om respondenten: 

 

 arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass?  
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 arbetar på en invandrar tät skola eller inte? 

 har lång arbetslivserfarenhet eller inte?  

 

I slutet av varje frågeställning summerar vi vad hela gruppen av respondenter har för tankar 

kring frågan.  

 

Varje respondent förkommer flera gånger utifrån de olika aspekterna. 

Beskrivning av respondenterna och deras 

skolor 

Skola A har ca 165 elever som är fördelade i klasserna F-6 med en klass i varje årskurs, en tal- 

och kommunikationsklass för åren F-3 samt fritidshem. Skolan har få invandrarelever och 

upptagningsområdet är av medelklass. 

 

Respondent 1 är förskollärare i botten och har jobbat i snart 30 år i skolansvärld. Under halva 

denna tid har respondent 1 arbetat i särskilda undervisningsgrupper med elever med tal och 

kommunikationsproblem.  Nu arbetar respondenten i en särskild undervisningsgrupp.  

 

Respondent 2 har en grundskollärarutbildning mot åren 4-9 med en SO-inriktning. Under sina 

sex år som lärare har respondent 2 arbetat med mellanåren i grundskolan som klasslärare.  

 

Skola B är en skola med ca 350 elever och grundskolan har två spår med F-6. Det ena spåret 

arbetar i B-form och har åldersblandade klasser medan det andra spåret har åldershomogena 

klasser. Skolan har även särskola och träningsskolan samt fem fritidshemsavdelningar. Skolan 

har få elever med invandrarbakgrund och upptagningsområdet är till stor del medelklassfamiljer. 

 

Respondent 3 har arbetat i grundskolan under 40 år i flera delar av Sverige och i hela 

grundskolans verksamhet. Större delen av sitt yrkesliv har respondent 3 arbetat med elever i 

skolans mellanår. Nu arbetar respondenten som klasslärare. 

 

Respondent 4 är grundskollärare med inriktningen Sv/Sv2/Eng mot åren 4-9 och har jobbat ca 

10 år efter sin examen. Respondent 4 har även vikarierat innan sin examen. Nu är respondent 4 

klasslärare i grundskolans mellanår.   

 

Skola C har ca 280 elever som är fördelade i klasserna F-9 med en klass i varje årskurs, en LSI-

grupp (en grupp av elever som har behov av Långsam läs och Skriv Inlärning), en 

Asbergergrupp samt fritidsverksamhet. Skolan är nybyggd och invandrartätheten är hög. 

 

Respondent 5 är mellanstadielärare sedan 35 år tillbaka och har även specialpedagog- och 

talpedagogutbildning. Arbetar, sedan ett år, med en LSI-grupp och har även jobbat med elever 

enskilt eller i särskild undervisningsgrupp under ca 15 år. 

 

Respondent 6 har grundskollärarutbildning mot åren 1-7 med inriktning SO/Sv/Eng och tog sin 

examen för 4 år sedan. Respondent 6 är klasslärare för mellanåren i grundskolan. 
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Skola D har ca 380 elever som är fördelade i klasserna F-6, två klasser i varje årskurs. Här finns 

fyra smågrupper för elever i behov av stöd LSI, en förberedelseklass, en träningsskoleklass, 

samt fritidshemsverksamhet. Skolan har en hög invandrartäthet.   

 

Respondent 7 är grundskollärare som har inriktat sig på specialpedagogik och främst läs- och 

språkutveckling. Respondent 7 har jobbat två år med en LSI-grupp. 

 

Vad anser lärare om möjligheterna att 

inkludera alla elever från grundskolan i 

ordinarie klasser?  

Lärare som arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass  

 

Lärarna som arbetar i särskild undervisningsgrupp anser att inkludering är bra för de elever som 

själva vill, men att inkludering inte ska genomföras till varje pris. Några lärare säger bestämt: 

 

…att integreras i skolbyggnaden är ok, men att tvinga ut elever i stora klasser skulle vara 

förödande. Eleverna känner trygghet i den lilla gruppen  

 

och 

 

..att vara med på deras egna premisser så mycket det bara går, man får inte tro att alla kan 

vara stöpta i samma form så att det går att ha alla tillsammans bara för att man har en idé om 

att det borde vara så. 

 

De tar upp vikten av trygghet för eleven och möjligheter att stärka deras självförtroende. 

Lärarna som arbetar i särskilda undervisningsgrupper poängterar möjligheten för eleven att 

kunna sitta och arbeta på den nivå de behöver utan att någon kamrat kan ge kommentarer som 

sänker deras självförtroende. 

 

Lärare i ordinarie klasser menar att det optimala vore om eleven hade sin grupptillhörighet i den 

lilla gruppen och att ett väl fungerande samarbete med en större grupp skulle finnas. Det skulle 

finnas möjlighet till att gå fram och tillbaka för 

 

– alla barn på skolan, det är ju våra barn! 

 

De anser att man bör se från individ till individ, en inkludering ska vara till nytta för den elev 

som inkluderas och även för de andra barnen i klassen. De är för inkludering om resurser sätts 

in och stöd ges från en specialpedagog, de kan tänka sig att jobba så eller gör redan det.  
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Man måste vara väldigt noga med att ha väldigt mycket stöd till de här eleverna om de ska 

vara ute i vanliga verksamheten. 

 

Även lärare i grundskolans ordinarie klasser tar upp elevens självförtroende som en viktig orsak 

till att undervisning ges i särskild undervisningsgrupp. Här kan eleverna synas som den person 

de är, känna trygghet och inte behöva misslyckas. 

En lärare ifrågasätter vilka elever man inkluderar. Elever som är svagpresterande eller elever 

som är utåtagerande och stör: 

 

Det beror lite på vad det är för elev som ska inkluderas. För vems bästa gör man så? 

Lärare som arbetar på en invandrar tät skola eller inte 

Det var ingen skillnad om lärarna jobbade på en invandrartät skola eller inte.  

Lärare som har lång arbetslivserfarenhet eller inte  

De lärare som hade kortast arbetslivserfarenhet var de lärare som var mest positiva till 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd, även om inte alla arbetade på detta sätt. Läraren 

med längst arbetslivserfarenhet hade en elev inkluderad i klassen men eleven fick enskild 

undervisning till viss del. Även läraren med kortast arbetslivserfarenhet har en elev inkluderad i 

klassen men här har de en mindre grupp i den stora gruppen. 

Summering av lärarnas tankar kring möjligheterna att inkludera alla elever från 

grundskolan i ordinarie klasser. 

De flesta lärare anser att inkludering är bra för de elever som själva vill, men inkludering ska 

inte genomföras till varje pris. Inkludering ska vara till nytta för både eleven i behov av särskilt 

stöd, och alla de andra eleverna i klassen. 

Samtliga lärare är överens om att för att stärka självförtroendet och för att eleven inte ska känna 

att den misslyckas, krävs det resurser samt fortbildning för pedagogerna. Inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd kostar pengar och det måste det få göra. 

En öppenhet mellan särskilda undervisningsgrupper och ordinarie klasser i större utsträckning 

vore att föredra tycker många. En organisation där eleven kan lämna den stora gruppen och få 

viss undervisning i ett mindre sammanhang eller där eleven kan lämna den lilla gruppen och få 

vara delaktig i undervisningen i den stora gruppen. 

Hur tror lärarna att skolsituationen ser ut för 

elever i behov av stöd i den svenska 

grundskolan om 10 år?  

Lärare som arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass  

Alla lärare som arbetar i särskild undervisningsgrupp tror att det kommer att finnas olika 

grupper för olika typer av behov. En lärare uttrycker sig så här på frågan Tror du att det kommer 

att finnas sådana här grupper?: 
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Ja, det får jag hoppas! Annars tycker jag synd om dem (eleverna)! Det får jag verkligen 

hoppas! 

 

Bland de lärare som arbetar i ordinarie klasser finns det några som kan se att elever i behov av 

stöd finns med i de ordinarie klasserna. En av lärarna tror 

 

…att det beror väldigt mycket också på skolledningen. Vad de har för syn på inkludering.   

 

Lärare som arbetar på en invandrar tät skola eller inte 

På de invandrartäta skolorna tror respondenterna väldigt olika. Allt från att särskilda 

undervisningsgrupper måste finnas kvar till att det bara kommer att gälla elever med vissa 

svårigheter. 

 

..har man elever med Autism, så tycker jag också att man egentligen behöver ha särskilda 

undervisningsgrupper.   

 

På de skolorna som hade väldigt få invandrarelever så trodde lärarna att det kommer att finnas 

kvar särskilda undervisningsgrupper eller att det kommer att se ut som idag, där några skolor 

jobbar mer inkluderande än andra och att det beror på om kommunen vill satsa på 

specialpedagogisk kompetens. 

 

Just nu känns det ju som man inte satsar speciellt mycket på det utan snarare tvärtom..  

Lärare som har lång arbetslivserfarenhet eller inte  

Ur en arbetslivserfarenhetsaspekt skiljer sig inte lärarnas tankar åt speciellt mycket. Alla tror att 

särskilda undervisningsgrupper finns kvar i någon form, någon säger att  

 

..man vill inte placera någon i en grupp, utanför klassen, och att det är så konstant. 

 

Summering av lärarnas tankar om skolsituationen för elever i behov av stöd, om 10 år. 

I stort sett alla respondenter tror att inkludering inte kommer att vara ett inarbetat arbetsätt för 

elever i behov av stöd om 10 år. Det kommer även upp under samtliga intervjuer att det krävs 

resurser, så som pengar till personal och en höjd kompetens hos lärarna för att inkludering ska 

fungera på ett tillfredställande sätt.  

 

Bara ett fåtal av respondenterna uttrycker att de tror att inkludering finns i framtiden. De ger 

exempel på att egna studieplaner för varje elev eller arbetsätt som ger mycket tid för 

diskussioner och undersökande undervisning kan vara arbetsätt för framtiden. En respondent 

säger att ett diskuterande arbetsätt är bra  

 

för att de (eleverna) ger varandra så otroligt mycket kunskap. 

 



 

 18 

Hur arbetar lärarna för att få resurser till 

elever i behov av särskilt stöd? 

Respondenterna berättade om arbetsgången de har på skolan för att få en diagnos ställd på en 

elev och/eller vilka krav det finns för att en elev ska få tillhöra en särskild undervisningsgrupp.  

Lärare som arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass  

I de särskilda undervisningsgrupperna var det snarare regel än undantag att eleverna hade en 

diagnos av något slag eller en utredning av till exempel logoped eller psykolog. På de skolorna 

där särskilda undervisningsgrupper fanns var det ofta fler än de som var i gruppen som skulle 

behöva en särskild undervisningsgrupps stöd enligt respondenterna. 

 

Men sen kan man ju säga att det finns väl kanske 15 till ute i klasserna som har det svårt att 

hänga med. Så visst, det är ju svårt att veta var man ska dra gränserna. 

 

För att få tillhöra den lilla gruppen prioriteras de elever, som lärarna har anmält sin oro för, hos 

en elevvårdsgrupp eller liknande bestående av till exempel kurator, rektor, specialpedagog och 

studievägledare.    

 

För lärarna i ordinarie klasser, såg det väldigt olika ut hur de gick tillväga för att få resurser till 

elever i behov av stöd. Allt från att man förlitade sig på vad tidigare lärare sett hos eleverna, 

vilka styrkor och svagheter eleverna har, till ett väl utarbetat arbetsätt med föräldrakontakt, test 

och bedömning av en specialpedagog för att sedan återkoppla till föräldrarna och eventuellt 

utredning hos en skolpsykolog.  På några skolor hade lärarna valt att öka sin undervisningstid 

för att få till grupptimmar i klassen. Någon skola fick ta hjälp utifrån då ingen speciallärare eller 

specialpedagog fanns på skolan.  

Lärare som arbetar på en invandrar tät skola eller inte 

På de invandrartäta skolorna så fanns det inarbetade rutiner för att få eleverna testade av 

tillexempel skolpsykolog.  

 

På de skolorna med låg invandrartäthet fanns det till viss del inarbetade rutiner för att göra 

utredningar på elever, men det nämns även information från tidigare lärare för att få veta mer 

om elevens starka och svaga sidor och att använda sig av specialpedagogen för att 

 

..vi tänker på att ta hand om de (eleverna) i de yngre åldrarna [..]hon (specialpedagogen) 

läser med dem i förskoleklassen. 

Lärare som har lång arbetslivserfarenhet eller inte  

Lärarna med längre arbetslivserfarenhet gav en mer tydlig bild av hur skolan arbetade för att få 

resurser till elever i behov av stöd än vad lärarna med kortare arbetslivserfarenhet. 
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Summering av hur lärarna arbetar för att få resurser till elever i behov av särskilt stöd. 

Nästan alla lärare nämner att det finns rutiner för att få till stånd en utredning av något slag för 

att få resurser till elever i behov av stöd. Dessa rutiner innehåller oftast kontakt med logoped 

och/eller skolpsykolog. 

 

Ofta upplever lärarna att det tar väldigt lång tid från det att en elev först uppmärksammas som i 

behov av stöd till dess att det verkligen händer något som hjälper eleven. Detta kan vara till 

exempel att en extra vuxen finns med i klassen till viss del eller att få    

 

..ett förslag hur man ska jobba med honom eller henne och det är det som är fördelen med att 

ha en specialpedagog. 

 

Sedan tar flera av lärarna upp att det är svårt att veta vilka elever som de ska satsa resurser på. 

Utåtagerande elever, väldigt svaga elever eller elever som de ser kan klara målen så 

småningom? 

  

Processen är alldeles för lång och sen har vi ju på den här skolan vissa ytterligheter, väldigt 

problematiska barn i andra klasser och då går ju resurserna i första hand till dom. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de tre frågeställningarna och även analysera utifrån de tre 

aspekterna. Lärare som: 

 

 arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass  

 arbetar på en invandrartät skola eller inte 

 har lång arbetslivserfarenhet eller inte  

 

I den löpande texten kommer vi att diskutera respondenternas tankar kring frågeställningarna, 

tidigare forskning som gjort i ämnet och här kommer de tre aspekternas att vävas in. Allt 

eftersom nya frågor kastar sig på oss i vår diskussion kommer de att tas upp i texten.  

Vad anser lärare om möjligheterna att 

inkludera alla elever från grundskolan i 

ordinarie klasser?  

Vi har sett att mycket av det vi läst i artiklar och i tidigare forskning stämmer överrens med de 

svar som vi fått av våra respondenter.  Detta se vi bland annat i Avramidis och Norwich (2002)  

artikel. De har skrivit:  

 

The majority of these teachers, who were not currently participating in inclusive programmes, 

had strong, negative feelings about inclusion and felt that decisionmakers were out of touch 



 

 20 

with classroom realities. The teachers identified several factors that would affect the success 

of inclusion, including class size, inadequate resources, the extent to which all students would 

benefit from inclusion and lack of adequate teacher preparation. (…..) The evidence seems to 

indicate that teachers’ negative or neutral attitudes at the beginning of an innovation such as 

inclusive education may change over time as a function of experience and the expertise that 

develops through the process of implementation (s. 134). 

 

De lyfter fram att majoriteten av lärarna, som inte deltog i ett inkluderande arbete, hade negativa 

känslor inför inkludering och de kände att beslutsmakarna inte hade någon 

verklighetsförankring med det som händer i klassrummen. Lärarna identifierade flera faktorer 

som skulle ge effekt på inkludering så som klasstorlek, icke adekvata resurser, i vilken 

utsträckning samtliga elever skulle tjäna på inkludering och bristen på förberedelse för lärarna. 

Det verkar som om de lärare som hade negativa eller neutrala attityder till inkludering i början 

av det nya arbetssättet med inkludering efterhand, i och med erfarenhet och mer kännedom i 

ämnet, fick en mer positiv attityd.  

 

Även Chmiliars (2004) har kommit fram till att lärare oftast är positiva till inkludering, men att 

lärarna känner att de inte har tid, rätt utbildning eller resurser till att genomföra detta arbete på 

ett bra sätt. 

 

Respondenternas svar överrensstämmer ofta med det kompensatoriska perspektivet som till 

exempel Nilholm (2006) beskriver som att eleven har ett problem som måste diagnostiserats och 

som ska åtgärdas med särskild undervisningsgrupp och specialpedagogiskt stöd. Detta skriver 

även Haug (1998) och han nämner även att det, i ett kompensatoriskt perspektiv, är elevens 

svaga sidor som ska stärkas och målet är att ”lyfta upp barnet till den nivå där andra barn 

befinner sig” (s. 17). 

 

Vi såg, i vår studie, att de lärare som hade en kortare arbetslivserfarenhet var mer positivt 

inställda till inkludering och att de även har ett mer kritiskt perspektiv i sitt arbetssätt. Med det 

kritiska perspektivet, enligt Nilholm (2006), ses eleven som en resurs och elevernas olikheter 

som tillgångar. Detta såg vi bland annat i svaret hos en lärare: 

 

jag tycker att det är viktigt att eleverna inkluderas som sagt, eftersom samhället ser…. lite så 

ut, att dom en dag ska komma ut. 

 

Många av respondenterna var överrens om att om inkludering ska fungera på ett bra sätt så 

behövs det bra och fler resurser och adekvat utbildning/fortbildning i verksamheten.  Detta visar 

även Dallners (1999) studie. Där går att läsa att grundskollärarna skiljer sig åt i vissa frågor, från 

övriga yrkeskategorier, och att de upplever att de inte får tillräckliga resurser för att utföra sitt 

arbete samt att arbetet kräver utbildning/fortbildning. 

 

Persson (2007) skriver att arbetslaget har en stor betydelse för en god pedagogik i skolan och 

bör vara sammansatt så att det finns någon lärare med specialpedagogisk inriktning i sin 

grundutbildning. På så sätt stöttar lärarna varandra, får specialpedagogiskt stöd och kan nå alla 

barn så att de får optimala möjligheter för sitt lärande (Persson, 2007). Lärarutbildningen har 
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gett möjligheten att läsa specialpedagogik i grundutbildningen alltsedan 2001 och det kan vara 

en av orsakerna till att respondenterna med en kortare arbetslivserfarenhet var mer positiva. 

 

Vi såg ingen större skillnad i svaren hos våra respondenter utifrån vilket område skolan befinner 

sig i, men de lärare som nu arbetar i särskilda undervisningsgrupper hade ett mer 

kompensatoriskt perspektiv på undervisningen och hur eleverna skulle hjälpas.  

Hur tror lärarna att skolsituationen ser ut för 

elever i behov av stöd i den svenska 

grundskolan om 10 år?  

I stort sett alla tror att särskilda undervisningsgrupper kommer att finnas kvar, men att fler 

elever blir inkluderade i grundskolan. De särskilda undervisningsgrupper som troligtvis kommer 

vara kvar, enligt våra respondenter, är framför allt de specialiserade grupperna så som 

Asbergergrupper och grupper med utåtagerande elever.  

 

Om fler elever blir inkluderade i grundskolan visar det att läraren placerar eleven i förhållande 

till sin omgivning och att det kan vara faktorer runt omkring eleven som påverkar om det 

fungerar i skolan eller inte. Detta synsätt kan kopplas ihop med de sociologiska teorierna om 

funktionshinder och handikapp som Danermark (2005) beskriver och som har inspirerats av 

mikro-, meso-, exo- och makroförhållanden.  

 

Till exempel nämns ofta av lärarna att resurser krävs i en inkluderande skola och att detta är 

beslut som fattas av kommunala politiker. Detta kan vi återkoppla till exosystemet, i 

Bronfenbrenners modell (Keyes, i.d.). 

 

De lärare som såg flest fördelar med att ha kvar särskilda undervisningsgrupper var de som 

redan arbetade i särskilda undervisningsgrupper. De påpekar starkt att de inte ser någon annan 

lösning än att ha kvar mindre grupper för vissa elever till exempel elever som är svagbegåvade 

eller elever med autism.  

 

I Salamancadeklarationen (2006) går att läsa att: 

 

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 

dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (s.11) 

 

och att 

 

Barn med behov av särskilt stöd bör erhålla ytterligare inlärningsstöd inom ramen för den 

ordinarie kursplanen, inte en annorlunda kursplan. Den vägledande principen bör vara att ge 

alla barn samma undervisning, samtidigt som man ger ytterligare assistans och stöd till de 

barn som behöver det (s 24). 

 

Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) säger även att: 
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Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (Kap 5 § 5). 

 

Följer dessa lärare verkligen Salamancadeklarationen och grundskoleförordningen när de vill ha 

särskilda undervisningsgrupper eller är de deras sätt att se till elevens bästa? 

Hur arbetar lärarna för att få resurser till 

elever i behov av särskilt stöd? 

I stort sett samtliga respondenter visade i sina svar att det krävs diagnoser eller andra 

utredningar för att få resurser till elever i behov av stöd. Detta speglar att ett kompensatoriskt 

perspektiv fortfarande härskar i de mindre grupperna i dagens skola.  

 

Ser vi till lärarna som arbetar i de ordinarie klasserna förekommer det på deras skolor krav på 

diagnos för att få resurser men inte alls i samma utsträckning.  

 

Brodin och Lindstrand (2004) skriver om förklaringsmodeller som används i skolan, att dessa 

normaliserar eleverna och att eleverna ska anpassas efter skolsystemet.   

 

Persson (2007) säger att resursneddragningar i skolan har lett till att antalet elever i klasserna 

ökat och att lärarnas arbetsbörda ökar 

 

..i takt med stigande elevantal vilket av och till medfört krav på mer homogena klasser. Ett 

effektivt sätt att skapa mer homogena grupper är att definiera en större andel elever som 

avvikare – störda eller lågbegåvade (s. 133).  

 

Persson (2007) skriver även att de specialpedagogiska insatserna kan vara åtgärder som har ett 

differentierat syfte oavsett om man tar utgångspunkt i att eleverna är olika eller att 

klasstorlekarna har samband med undervisningsresultaten. 

 

Det känns förvånande att ett kompensatoriskt perspektiv fortfarande lever kvar så starkt som 

våra respondenter ger uttryck för. Vad finns det för anledningar till detta? Vi får en uppfattning 

av att lärarna upplever att allt, både styrkor och svagheter, är elevens egen förtjänst eller fel.    

Avslutande reflektioner 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp en kort metodreflektion och en sammanfattande reflektion 

av vårt arbete. 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka vad våra respondenter tänker 

kring våra frågor. Detta har till största del fungerat mycket väl i vår studie.  
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Vårt val av bekvämlighets urval har också fungerat bra. Genom personliga kontakter eller via 

telefon har vi tagit en första kontakt och sedan har övrig kontakt skett via e-post. Ur ett 

forskningsetiskt förhållningssätt är inte bekvämlighetsurvalet det allra bästa men vi fick en 

grupp med ganska stor spridning i yrkeserfarenhet och hur arbetsplatsens upptagningsområden 

ser ut. Vi förtydligade även för respondenterna att deras medverkan var helt frivillig. 

Urvalsmetoden ska inte skapa några problem för vår studie med tanke på ovan nämnda. 

 

Vi är nöjda med vårt val av att använda oss av kvalitativa intervjuer som vi spelade in och 

bekvämlighetsurval av respondenter. Intervjuerna gav oss en chans till djupare tolkning av 

respondenternas tankar och inspelningen gav oss chans att lyssna på och läsa de utskrivna 

intervjuerna vid ett flertal tillfällen.  

 

Våra respondenters svar har till viss del varit motsägelsefulla. De säger att de inte arbetar 

inkluderande med elever i behov av stöd, men att de kan tänka sig att göra det om de får de rätta 

verktygen. Samtidigt tror de inte att elever i behov av särskilt stöd kommer att vara mer 

inkluderade i framtiden än vad de är idag. 

 

I denna studie anser vi att våra frågeställningar har blivit besvarade och att vårt syfte är uppnått. 

Nya frågeställningar 

Under arbetets gång har vi ställt oss en mängd frågor. Här finns de som vi skulle kunna tänka 

oss att forska vidare i. De berör flera områden och kanske kan någon av dem bli en ny studie.  

 

 Varför är det så få lärare som ser möjligheterna med ett inkluderande arbetsätt och bara 

att det saknas pengar, vuxna i skolan och rätt utbildning för att arbeta inkluderande? 

 Vilka svårigheter ser lärare med att inkludera barn i behov av stöd i grundskolan? 

 

 

 Groth (2007) skriver att man generellt kan säga att skolans problem är att den inte har förmåga 

att hantera naturliga variationer av olikheter i undervisningen. Detta känns för oss något 

skrämmande då både läroplanen och mycket av den nya forskning vi läst visar på att inkludering 

främjar elevers inhämtning av kunskap och social kunskaps nivå. 

 

I diskussionen kring lärares tankar om framtiden väcks nya tankar som väcker nya 

forskningsfrågor.  

 

 Kommer våra respondenters tankar att stämma överrens med eventuell ny läroplan då 

de, enligt vår mening, inte gör det med Lpo94?  

 Det vore intressant att ta reda på vad ledningen på våra respondenters skolor tycker i 

denna fråga, då det är rektorerna som har det yttersta ansvaret för att styrdokumenten 

följs? 
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 Vet skolorna om vad den nya forskningen säger i inkluderingsfrågan och vad det står i 

våra styrdokument angående inkludering av elever i behov av stöd? 

 

Nästan alla respondenter nämner att det krävs resurser för att en inkludering ska fungera.  

 

 Behövs det mer resurser för att påbörja ett mer inkluderande arbetsätt?  

 

Vi tror att lärare måste gå till sig själv först och att det är synen på undervisningen som behöver 

ändras först. I ett inkluderande arbetsätt är det läraren som ska se elevernas olikheter som 

resurser och att det är till olikheterna som lärarna ska anpassa sitt sätt att undervisa på.   
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Bilaga 1 

Frågeguide 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat i skolans värld? 

- Vilken utbildning har du? 

- Beskriv skolan du jobbar på nu. 

 

Hur arbetar ni med elever i behov av stöd 

- Nuläge 

- Framtid  

Vad tänker läraren om 

- Inkludering 

- Framtiden 

Hur vet läraren 

- Vem som är i behov 

- Vilket behov eleven har 

Följdfrågor 

- Kan du utveckla?  

- Hur/Vad menar du med …? 

- Kan du beskriva hur ni jobbar med.. 

- Vill du berätta om… 

- Kan du beskriva…. 

- Vill du berätta om ….  
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Brev till respondenter 

 

Inleder brevet med några artighetsfraser och förslag på tid och datum vi ska träffas för intervjun. 

Sedan följer denna text: 

 

Vi vill gärna intervjua er en och en och vi uppskattar att intervjun tar ca 40 

minuter. Vi skulle bli enormt tacksamma om ni kunde hitta ett ostört rum 

som vi kan använda.  

  

Vi vill intervjua er för vi är nyfikna på hur ni jobbar med elever i behov av 

stöd på er skola och hur ni resonerat kring begrepp som till exempel 

inkludering. Syftet med den kandidatuppsats som vi ska skriva är 

formulerat så här:  

  
Syftet med studien är att spegla lärares tankar kring inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd i grundskolan. 
  

De frågor som vi har finns det inget rätt eller fel svar på. Utan vi är endast 

intresserade hur era tankar går kring detta ämne. Givetvis lovar vi att de 

uppgifter ni lämnar behandlas med största konfidentialitet och att de 

enbart används till forskningsändamål. 

  

För att vi ska kunna använda de uppgifter ni ger oss kommer vi att spela in 

vårt samtal. Detta för att vi ska ha möjlighet att lyssna igen och inte 

glömma bort viktiga saker ni sagt. 

  

Tack för er hjälp! 

  

Anett Hallsten och Ingrid Lindholm
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