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Sammandrag 

 
Syftet med studien är att diskutera hur sex lärare från grundskolan till gymnasieskolan talar 

kring inkludering och strategier för inkludering av elever med ADHD och/eller dyslexi. 

Insamling av empiri gjordes med hjälp av enskilda kvalitativa intervjuer. Studien är gjord 

utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv som metod. Ur intervjumaterialet synliggjordes fyra 

inkluderingsdiskurser där olika definitioner läggs i begreppet. Lärarna i vår studie har uttryckt 

att de känner sig begränsade inför arbetet med strategier för inkludering. Deras egna 

kunskaper om diagnoser samt tidsbrist var något som lärarna valde att ta upp vid intervjuerna, 

vilket också forskningen har visat får konsekvenser för vilket stöd eleven får. Några viktiga 

slutsatser vi dragit av arbetet är att lärarens syn på begreppet inkludering och perspektiv på 

elevsvårigheter påverkar det arbetssätt och de eventuella strategier som läraren använder sig 

av. 

 

Nyckelord: Inkludering, en skola för alla, elever i behov av särskilt stöd, ADHD, dyslexi,    

inkluderingsstrategier, diskursanalys, diskurspsykologi 
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1 Introduktion 
Elever som är i behov av särskilt stöd finns runt omkring på alla våra skolor. Det finns lagar 

och regler som ska hjälpa dessa elever till en likvärdig utbildning. I skollagens 3 kap 7§ står 

det skrivet att elever som är i behov av särskilt stöd ska integreras i undervisning: 

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning (Riksdagen, 2010, s. 27). 

I läroplanerna uttrycks det tydligt att skolans uppdrag och värdegrund bygger på att lärare 

ser till elevers olika förutsättningar och behov i utformningen av undervisningen. Det står 

också att lärare ska visa extra uppmärksamhet och ansvar för elever i svårigheter och/eller 

med funktionsnedsättningar. Detta är grunden för en likvärdig utbildning. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning (...) (Skolverket, 2011, s.6). 

Dessa undervisningskrav uttrycks snarlikt i Lgr 11 och i Lgy11, vilket kan tolkas som att 

vikten av att stötta dessa elever är lika stor under hela skoltiden. Eftersom kravet på att 

undervisningen ska utformas efter elever i behov av särskilt stöd genomsyrar hela skoltiden 

har vi valt att genomföra vår studie från grundskola till gymnasieskola. 

 

Begreppet inkludering är omdiskuterat, mycket på grund av att det tolkas olika av olika 

personer (Nilholm & Carlsson, 2004). Nilholm och Carlsson menar att trots att inkludering 

är något som förespråkats länge inom skolan så har det än idag inte skett i den betydelse som 

de flesta lägger i begreppet. Professorerna Persson (2009b) och Haug (1999) menar 

dessutom att inkludering inte alltid är fördelaktig. Dessa aspekter gör att det är ett högst 

aktuellt ämne. Forskning kring lärares undervisningsstrategier när det gäller elever i behov 

av särskilt stöd är inte så vanlig. Nilholm & Carlsson (2004) uttrycker ett behov av att utreda 

vilka möjliga tolkningar av exempelvis begreppet inkludering som finns eftersom det finns 

stora tolkningsmöjligheter. Detta innebär en risk för att innebörden av begreppet förenklas, 
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vilket i sin tur påverkar hur skolverksamheten ser ut. Vi finner det därför intressant att i vår 

studie diskutera hur olika lärare konstruerar begreppet inkludering samt hur de talar kring 

strategier för inkludering. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv diskutera hur sex olika lärare 

från grundskolan till gymnasiet talar kring begreppet inkludering och strategier för 

inkludering av elever med ADHD och/eller dyslexi. 

Inför vår studie ställer vi oss följande frågor: 

• Vilka diskurser kommer till uttryck när det gäller begreppet inkludering? 

• Hur talar lärare kring strategier för inkludering av elever med ADHD och/eller dyslexi? 

 

1.2 Avgränsningar 
Vi visste tidigt att vi ville göra en studie om elever i behov av särskilt stöd. För att begränsa 

detta område bestämde vi oss för att fokusera på elever med ADHD och/eller dyslexi. Vi vill 

diskutera inkludering ur ett lärarperspektiv, och kommer därför inte göra empiriska 

undersökningar av elevperspektiv på detta begrepp. Eftersom vi, i linje med det 

diskursanalytiska perspektivet, inte är ute efter en sanning eller exakt bild av verkligheten 

kommer vi inte att definiera begreppet inkludering. Det är istället de intervjuade lärarnas 

definitioner vi tittar på; det intressanta för vår studie är att se vilken innebörd de olika lärarna 

lägger i begreppet och hur detta kan ta sig uttryck i det de berättar om sin undervisning. 

 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Nedan presenteras tidigare forskning och den litteratur som ligger till grund för vårt arbete. 

Centrala begrepp inom området är En skola för alla, Inkludering och Elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa begrepp är starkt sammankopplade och går in i varandra, vilket gör dem 

svåra att diskutera vart och ett för sig. Vi har därför valt att dela in forskningskapitlet i olika 

områden under vilka dessa begrepp lyfts fram. Vi presenterar också forskning och litteratur 

om ADHD och dyslexi och dess komorbiditet, det vill säga samtidighet, eftersom de är de 
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två vanligast förekommande funktionsnedsättningarna. Detta gör att det är relevant att sätta 

dessa diagnoser i relation till arbetet med inkludering eftersom skolan enligt läroplanen har 

ett särskilt ansvar för dessa elever. Vi gör en historisk tillbakablick på hur begreppen har sett 

ut samt hur orsakerna till diagnoserna ADHD och dyslexi diskuterats. Eftersom diskurser 

inte ersätter gamla diskurser utan förändras och samexisterar är det relevant att visa hur det 

tidigare talats kring de olika begreppen. 

 

2.1 Ett historiskt perspektiv 
En skola för alla är inte en ny idé; den har funnits med oss i cirka 200 år i den 

utbildningspolitiska debatten (Hjörne, 2009). Persson (2009b), professor i pedagogik, 

presenterar ett historiskt perspektiv av en skola för alla. Innebörden från början var att skolan 

skulle vara till för alla barn, men denna tanke låg långt ifrån verkligheten eftersom barn som 

lärde långsammare samt barn som behövdes hemma för arbete inte tilläts gå i skolan. Man 

ansåg under slutet av 1800-talet att elever med långsam inlärning utgjorde ett hinder för 

övriga elever och man tyckte att dessa elever lärde sig bättre om de var tillsammans med 

likasinnade. Därför upprättades specialskolor och specialklasser, vilka ökade under det tidiga 

1900-talet. Persson framhäver också att det pågick debatt kring detta vid ett möte mellan 

nordiska lärare redan 1870. Det fanns lärare som var emot denna uppdelning och de 

jämförde specialskolan med straffanstalter. Han påpekar att detta är en oändlig debatt som 

pågår lika livligt än idag. 

 

Persson (2009b) och Gadler (2011) diskuterar båda den förändring i begreppet en skola för 

alla som kom i och med grundskolans införande 1962, då alla barn blev skolpliktiga från det 

år de fyllde sju. Detta gällde även barn med funktionsnedsättning som nu skulle integreras i 

den nya nioåriga grundskolan. Persson belyser hur detta väckte debatt eftersom lärare från 

specialskolan och föräldrar till barnen var oroliga för att eleverna inte skulle få tillräckligt 

stöd i den vanliga skolan. Han förklarar att den avgörande frågan var om den segregerande 

undervisningen i specialskolorna var bättre för barnen än den integrerade undervisningen i 

vanliga skolor. Gadler tar i sin avhandling upp att för barn med funktionshinder, som tidigare 

nekats utbildning, innebar skolplikten att de tvingades flytta hemifrån till särskilda 

institutioner. Under 1970-talet fick dock eleverna med funktionshinder tillsammans med sina 

föräldrar välja om de skulle gå på institution eller i den vanliga skolan. En skola för alla 

fanns med i text redan i Lgr 69 men det var först i Lgr 80 som begreppet synliggjordes. I 
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läroplanen från 1980 handlar en skola för alla om hur alla elever i skolan kan få sina behov 

tillgodosedda (Gadler, 2011). 

 

Vid övergången från 1980-talet till 1990-talet växte ett mer nyliberalt synsätt fram i 

politiken, vilket för skolan innebar bland annat privatisering och ett mer individualistiskt 

synsätt. (Persson, 2009b). Skolans ansvar blev nu att ta hänsyn till alla elevers 

förutsättningar och behov. Specialundervisning skulle således bli mindre nödvändig som 

komplement till den vanliga undervisningen i och med den ökade acceptansen för 

heterogena elevgrupper. Persson framhåller dock de negativa konsekvenserna av detta, vilka 

han hämtar från Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar 1998. Enligt denna utredning 

innebar individualiseringen att eleverna lämnades mycket åt sitt öde genom att de fick 

uppgifter på olika nivåer att arbeta självständigt med, på bekostnad av socialt samspel, samt 

att elever med långsam inlärningsförmåga tillbringade mycket av tiden med att vänta på att 

få hjälp från läraren. 

 

En utredning av elever med funktionsnedsättning, FUNKIS, gjordes i slutet av 1990 talet 

(Assarsson, 2007). Hon förklarar att denna utredning slog fast att en skola för alla borde 

innebära att elever inte skiljs åt mellan olika skolformer. Särskolans ändamål ifrågasattes 

utifrån aspekter som rör demokrati, utanförskap och framtida karriärmöjligheter. 

Internationellt uttrycktes en misstro mot segregerande undervisning, och FN:s standardregler 

för individer med funktionsnedsättning samt Salamancadeklarationen som undertecknades 

1994 förespråkar båda en integrerad undervisning och att specialpedagogik skall inkluderas i 

lärarutbildningen. Assarsson hänvisar till UNESCO:s handlingsplan, som klargjordes i 

Salamancadeklarationen, enligt vilken det som i deklarationen uttrycks som ”inclusive 

education” ska ge alla barn undervisning tillsammans. Assarsson tar även upp hur den retorik 

som uttrycktes i läroplanerna under 1990-talet strider mot de åtgärder som utformats för 

elever i behov av särskilt stöd. Som exempel ger hon undervisning i liten grupp och den 

ökade diagnostiseringen av individer som anses avvikande. Hon förklarar att stöd till elever 

samtidigt blivit en laglig rättighet och att nedskärningar i skolan ställt ökat krav på 

diagnostisering. 
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2.2 Situationen idag 
Innebörden av en skola för alla har förändrats, från att på 1800-talet ha inneburit att alla barn 

ska gå i skolan, till idag då det enligt Haug (1999) som är professor i pedagogik, handlar mer 

om att varje barn ska ha lika möjligheter och sociala rättigheter i skolan. Han påpekar dock 

att intentionerna med detta inte alltid efterlevs i praktiken. Nilholm och Carlsson (2004) 

håller med Haug i att de inte anser att en skola för alla, trots dess långa tradition, lett till 

inkludering i den betydelsen som de flesta, enligt dem, lägger i begreppet. De menar att den 

vanligaste uppfattningen om inkludering är att ”skolan ska vara utformad för att inrymma 

och vara gynnsam för den mångfald av elever som finns” (Nilholm & Carlsson, 2004, s.77). 

De förklarar att i verkligheten finns olika former av segregering inom skolan trots pratet om 

inkludering, vilket även Isaksson (2009) tar upp till diskussion. Isaksson förklarar att istället 

för att stöd ges inom ramen för den ordinarie undervisningen förekommer särskiljande 

lösningar där eleven går till en liten grupp, eller enskild undervisning med specialpedagog. 

Han menar att detta kan påverka elevers självbild och självkänsla negativt och att de kan 

känna sig exkluderade från sina kamrater. 

 

Berhanu (2010) skriver i sin artikel om förändringen som skett inom skolan de senaste 20 

åren. Hon beskriver hur decentraliseringen av skolan samt förändringar inom politiken mot 

ett nyliberalistiskt synsätt har fått konsekvenser för inkluderande undervisning. Hon 

förklarar att det som idag betonas är bland annat konkurrens, utveckling av nya skolprofiler, 

standardisering, individuella val och rättigheter, kostnadsbegränsningar och effektivitet. 

Detta fokus menar Berhanu går emot värdena av mångfald, rättvisa och inkludering. Enligt 

Berhanu finns det alltså en motsägelse inom skolan; segregering av elever har ökat, 

samtidigt som en skola för alla förespråkas. Detta beskriver hon som att det i praktiken blir 

”excluding the included”. Berhanu lyfter fram att det finns forskning som visar att 

inkludering på flera plan är bättre än segregering, och att nyligen genomförda studier visar 

att elever i behov av särskilt stöd har gjort större akademiska framsteg då de varit i 

inkluderande miljöer. Det har gjorts studier på delaktighet för elever i behov av särskilt stöd, 

men det finns dock för få studier som omfattande undersöker nivån av deltagande och 

delaktighet för funktionshindrade barn i den vanliga skolan i Sverige. Berhanu menar också 

att det finns för få studier när det gäller dokumentation av inkludering som jämför elevers 

utveckling i special- respektive vanlig undervisning. Däremot finns det internationella 

studier som visar att elever i behov av särskilt stöd som deltar i den ordinarie undervisningen 
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presterar bättre akademiskt och socialt än elever som inte inkluderas. Berhanu visar även på 

studier som kommit fram till att inkludering inte bara gynnar eleverna som är i behov av 

särskilt stöd, det är fördelaktigt för alla elever i klassen. Enligt tidigare studier bidrar en 

inkluderande undervisning också till elevers möjligheter att lära av varandra.  

 

I en tidigare studie har Berhanu (2010) upptäckt olika faktorer som underlättat en fullständig 

inkludering av elever i behov av stöd. Kompetent personal, samarbete mellan undervisande 

personal, samarbete med föräldrar, engagemang från skolans ledning, kontinuerlig 

fortbildning av personal, goda bedömningsmetoder, klasstorlek, samt ekonomiska faktorer 

har visat sig vara av stor vikt vid arbetet med detta. När inkludering inte varit lyckad har 

detta utifrån Haug (1999) kunnat kopplas samman med att många elever inte når upp till 

målen. Haug listar ett flertal enligt honom bakomliggande orsaker till detta. En av de 

anledningar han nämner är att det finns ett stort glapp mellan specialpedagogik och den 

vanliga pedagogiken. Ett liknande resonemang återfinns hos Persson (2009b) som menar att 

det finns risker med att lämna frågan om inkluderande undervisning enbart åt dem som 

arbetar inom det specialpedagogiska fältet. Persson betonar istället att inkludering är helt 

beroende av ett samarbete mellan olika parter. 

 

Intentionerna med en skola för alla efterlevs enligt Haug (1999) och Gadler (2011) inte i 

praktiken. Detta påverkar elevers rätt till likvärdig utbildning. Gadler diskuterar de statliga 

styrdokumentens betydelse i skolans verksamhet då skolans likvärdighetsmål innebär att alla 

elever ska få det stöd de behöver för att nå upp till målen. Haugs svar på varför inkludering 

inte uppnåtts i praktiken är svårigheter i förändring samt brist på kunskap och kompetens. 

Han förklarar att attityder samexisterar, nya attityder ersätter inte gamla, och därför är det 

svårt att radikalt förändra något. Som exempel på detta ger han det traditionellt segregerande 

synsättet på specialpedagogik. 

 

Nilholm och Carlsson (2004) anser att inkludering ofta framställs som något positiv och 

eftersträvansvärt, men de påpekar att det finns tolkningsmöjligheter av begreppet, vilket ofta 

glöms bort. När man tror att alla menar samma sak med ett begrepp är det risk att det leder 

till förenklingar och oklarheter. Nilholm och Alm (2010) menar att det finns risk för att 

betydelsen av inkludering reduceras till att elever med funktionshinder flyttas in i 

klassrummet. Nilholm och Carlsson påvisar att problemet med förenkling även gäller för 

begreppet en skola för alla, som ofta förenklas till att betyda att skolan ska vara bra för alla. 
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De menar därför att det finns ett behov av att utreda vilka möjliga tolkningar av begrepp som 

finns. Även Gadler (2011) tar upp att begrepp kan tolkas olika, och visar på att det finns 

många förslag på hur en skola för alla ska omsättas i praktiken. Detta beror enligt Gadler på 

att det är politiken som styr skolan; vilket politiskt parti som styr, och därmed dess visioner 

för skolans verksamhet, kan skifta. Politikerna ansvarar för att beslut rörande skolan skrivs 

in i styrdokumenten och sedan är det lärare och annan skolpersonal som ska tolka detta och 

omsätta orden till handling. På så sätt spelar den enskilde läraren, enligt Gadler, en stor roll 

för elevens möjligheter till likvärdig utbildning. Det gäller alltså att varje lärare har en stadig 

grund att stå på med allmändidaktiska såväl som ämnesdidaktiska kunskaper, samt 

kunskaper om elevers olika förutsättningar för lärande. 

 

Nilholm (2009), professor i pedagogik, förklarar att innebörden av inkludering är att inga 

elever ska avvisas eller pekas ut och att sociala aspekter och gemenskap ska prioriteras, 

vilket ska gå före skolans prestationer. På så sätt kan skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik försvinna, vilket med andra ord innebär att den vanliga pedagogiken ska 

kunna hantera elevers olikheter. Nilholm pekar på en vändning i diskussionen om skolan och 

menar att det har skett ett skifte i var fokus ligger, från idéer om social rättvisa och alla 

elevers rätt att deltaga i det vanliga klassrummet till en resultatdiskurs där fokus ligger på 

prestationer och elevens måluppnåelse. Som konsekvens av detta tar Nilholm upp dagens 

ekonomistyrda skola med dess krav på effektivisering; segregerande lösningar för elever i 

behov av särskilt stöd kostar pengar och skulle därför kunna leda till ett högre mått av 

inkludering, men detta kan också innebära att man utnyttjar talet om inkludering för att spara 

pengar. Stöd till elever tar även tid, vilket Assarsson (2007) i sin avhandling diskuterar som 

ett problem. Många av pedagogerna i hennes studie upplever att de har brist på tid. 

Assarsson diskuterar hur behov av stöd ses som tidskrävande, om mer tid inte kommer 

utifrån måste pedagoger ta av sin egen fria tid eller att resten av eleverna i klassen får mindre 

tid med sin lärare. Oavsett vilket av dessa två alternativ utgör tidsbristen ett hinder för 

undervisning i ett kollektivt, socialt sammanhang. Som följd av detta hamnar fokus på 

kvantitet i stället för kvalitet, då pedagoger i försök att effektivisera tiden ger alla samma 

uppgift på samma tid, vilket i sin tur gör att många elever faller utanför denna ram. 

Assarsson konstaterar att tiden på så vis sätter gränser för att genomföra en skola för alla. 
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2.3 Skolsvårigheter som problem eller tillgång 
Barn som har svårigheter i skolan är inget nytt fenomen, de har funnits så länge som den 

allmänna skolan har funnits. Dessa barns svårigheter har däremot förklarats och 

kategoriserats på olika sätt, beroende på vad som förespråkats i olika tidsperioder. Ett tidigt 

exempel är att de kallades för saker som ”vanartiga”, ”slöa” eller ”stygga” (Hjörne, 2009). I 

början av 1900-talet kom nya metoder för att testa barns begåvning och mognad, ett flitigt 

använt exempel på detta är Binets intelligenstest, där kategorier som ”imbecill”, ”idiot”, 

”dum”, ”trög” och ”svagbegåvad” ersatte tidigare kategorier (Hjörne, 2009). Idag används 

inte dessa kategorier, med undantag av ”svagbegåvad” som enligt Hjörne är en ofta använd 

kategorisering än idag. I dag används främst olika neuropsykiatriska förklaringsmodeller, där 

diagnoser som till exempel ADHD, Aspergers, dyslexi och dyskalkyli har använts de senaste 

åren. I Hjörnes studie drogs slutsatsen att den berörda skolpersonalen såg diagnosen som en 

förklaring till barnets svårighet snarare än en beskrivning av den, och att man nöjde sig med 

det och analyserade därmed inte den pedagogiska miljön, såsom elevens svårigheter i 

undervisningssituationer, eller relationen till lärare och klasskamrater. I studien märkte 

Hjörne också att elevens röst inte blev hörd, ingen försökte se svårigheterna ur elevens 

perspektiv. Hjörne förklarar därmed att skolans problem blir elevens. 

 

När elevens skolsvårigheter ses som att bristerna finns hos individen talar man om ett 

individuellt perspektiv. Det motsatta är ett relationellt perspektiv och innebär att man ser 

skolsvårigheterna som uppstådda i mötet mellan eleven och dess omgivning. Dessa 

perspektiv får konsekvenser för om stödinsatserna på skolan blir segregerande eller 

inkluderande. Ur ett individuellt perspektiv består stödet ofta i en särskiljande lösning, 

utanför klassens ram, medan åtgärder i det relationella perspektivet sätts i ett större 

sammanhang där all personal på skolan blir ansvariga för att förutsättningar för inkluderande 

undervisning skapas (Isaksson, 2009). Isaksson diskuterar olika aspekter av insatser för 

elever i behov av särskilt stöd, kopplat till de två nämnda perspektiven. Det första han tar 

upp är att det trots att det står i skollagen att ”särskilda stödåtgärder skall ges till elever som 

har svårigheter i skolarbetet” (Isaksson, 2009, s.40) så måste det på skolan göras en 

bedömning mot de tillgängliga resurserna; eleven i svårigheter ska bedömas ha ”särskilda 

behov” för att stödinsatser skall ges. Isaksson lyfter fram att vikten av att tidigt identifiera 

elevers skolsvårigheter har betonats de senaste åren. Det är skolpersonal som ska bedöma 

vilka elever som är i behov av stöd, vilket Isaksson menar är svårt eftersom det inte finns en 
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tydlig definition av ”särskilt stöd”. Denna definitionsfråga har enligt Isaksson ytterligare 

komplicerats av ökningen av medicinska diagnoser som skett de senaste åren. Isaksson 

förklarar att elever och föräldrar ser diagnos som ett bevis på ”behov av stöd”, vilket verkar 

ha lett till att diagnoser fått en ökad betydelse för stödinsatser. Detta menar han kan påverka 

huruvida fördelningen av stödinsatser blir rättvis. 

 

Nilholm och Alm (2010) har undersökt “inkluderande klassrum” och fann att de studerade 

klassrummen kunde delas in i två kategorier: att se olikheter som en tillgång eller att se 

olikheter som ett problem. De flesta deltagarna i studien uttryckte att olikheter är positivt 

men några av dem kom samtidigt med uttalanden där det framgick att de såg olikheter som 

problematiskt. I studien framkom sex olika lärarstrategier. Bland dessa återfinns bland annat 

att anpassa instruktioner efter barnens individuella behov, grundregler för klassrummet, och 

tydlig planering av skoldagen och vad som förväntas av barnen. Rättvisa tolkas som rätten 

att lära efter sina förutsättningar, att känna sig trygg som medlem i gruppen, rätten till sin 

egen åsikt och att uttala den, samt att bli lyssnad på. Detta är enligt Nilholm och Alm 

utmärkande för ett inkluderande klassrum. Nilholm (2009) tar upp tendenser inom svensk 

utbildning och nämner utvecklingen mot en mer gemensam skola där även elever i 

svårigheter är en del av klassen. Detta kallar Nilholm för en inkluderingsdiskurs. Enligt 

honom bygger inkludering på att elevers olikheter är en förutsättning för skolans arbete och 

att dessa olikheter ses som en tillgång. Assarsson (2007) ser även ett behov av samtal om hur 

pedagoger kan använda elevers olikheter som resurs, när olikheter ses som en del av alla i 

begreppet en skola för alla, detta utan att olikheten anpassas så att den försvinner. Assarsson 

diskuterar innebörden av ordet alla i en skola för alla och visar hur det talas kring detta i 

hennes studie, nämligen att betydelsen av alla ofta istället kommer att handla om några få 

elever, de som är i behov av särskilt stöd, och deras möjligheter till delaktighet. För att 

kunna kalla ett klassrum för inkluderat menar Nilholm och Alm (2010) att man måste ta reda 

på hur eleverna upplever klassrummet. Som förutsättningar för inkludering nämner de känsla 

av tillhörighet, medlemskap och acceptans i klassen. 

 

Lärarens roll har enligt Nilholm (2009) en väldokumenterad betydelse för elevers 

skolframgång. Han förklarar att när skolans betydelse för elevernas framgångar görs 

uppenbar blir det svårt för skolan att fortsätta trenden med att individualisera skolproblem. 

Som exempel tar han upp en amerikansk studie om dyslexi, där det visade sig att om man 

tidigt hjälper elever som har svårt med att avkoda text under sitt första skolår kommer endast 
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ett fåtal av dessa elever klassas som dyslektiker ett halvår senare. Av denna studie drar 

Nilholm slutsatsen att en väldigt stor del av avkodningsproblem hos elever har att göra med 

att eleverna inte fått optimala förutsättningar att lära sig, snarare än att bristerna skulle ligga 

hos individerna. Persson (2009a) utvecklar resonemanget om lärarkompetens med att man 

idag vill att det ska ingå specialpedagogik i den vanliga pedagogiken, istället för en 

uppdelning i vem som är ansvarig för specialpedagogik. Persson nämner att sedan 1980-talet 

har det ingått ”en grundläggande specialpedagogisk skolning” i grundutbildningen för lärare 

(Persson, 2009a, s.14). Dessa inslag förstärktes med 2001 års lärarutbildning, med syfte att 

läraren skulle kunna hantera olika frekventa problem i klassrummet utan att varje gång 

behöva ta hjälp av specialpedagog. Alla lärare skulle ha kompetensen att organisera 

undervisningen med hänsyn till elevers olika behov. Däremot innebar inte den här 

utbildningen att läraren skulle kunna allt om olika slags funktionshinder, utan att läraren 

skulle ha förståelse för att olika typer av problematik finns i klassrummen. I de fall där 

läraren kände sig otillräcklig, kunde denne sedan ta hjälp av specialpedagog, samtidigt som 

han/hon hade kvar sitt ansvar för eleven. Persson tar upp argument för att det inte längre är 

någon mening med att skilja mellan specialpedagogik och pedagogik, och menar att 

specialpedagogisk kunskap bör ingå i lärarens kompetens ”så att fler barn omfattas av en 

högre grad av acceptans och att olikheter därmed ses som en tillgång och inte som ett 

bekymmer” (Persson, 2009a, s.16). Persson kritiserar betänkandet av den nya 

lärarutbildningen med start 2011, och menar att politikerna har bortsett från tidigare 

forskning när de tagit politiska beslut om skolan, detta bland annat med exempel på ett steg 

tillbaka till en-till-en-undervisning, vilken enligt forskningen inte haft några starka positiva 

resultat. Forskningen som Persson hänvisar till visar istället på betydelsen av att elever i 

behov av särskilt stöd inkluderas i klassrumsundervisningen. 

 

Med utgångspunkt i begreppen en skola för alla, inkludering och elever i behov av särskilt 

stöd, är fokus i denna studie elever med ADHD och/eller dyslexi. 

 

2.4 ADHD 
Tidigt under 1900-talet gjordes kliniska observationer som talade för att en biologisk 

störning, en hjärnskada, kunde vara orsaken till att vissa barn fick koncentrationssvårigheter 

och blev överaktiva. Ett flertal benämningar för dessa symtom har använts, MBD (Minimal 

Brain Damage, sedan Dysfunction), DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and 
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Perception) och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). MBD användes fram till 

1970-talet som beteckning för barn med en kombination av koncentrationssvårigheter och 

hyperaktivitet med motoriska svårigheter. Under 1970- och 1980-talet gick många svenska 

barnpsykiatriker från MBD- begreppet och framhöll istället sociala och psykologiska orsaker 

till barns symtom.  Senare under 1980-1990-talet, när den vetenskapliga kunskapen tog över, 

gjordes stora framsteg vilket ledde till radikala förändringar. Neuropsykologin utvecklades 

och förbättrade neurofysiologiska undersökningar och utvecklingen inom genetiken 

möjliggjorde fördjupade kunskaper inom hjärnans transmittorsubstanser. De barnpsykiatriker 

i Sverige och övriga Skandinavien som hållit kvar vid MBD-begreppet hittade nu metoder 

som kunde ge stöd för de biologiska hypoteserna, något de inte haft tidigare (Thernlund, 

Janols & Kopp, 2001). Den medicinska förklaringen fick företräde och dämpade de tidigare 

moraliska beskrivningarna så som att koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn 

berodde på dålig uppfostran (Thernlund m.fl., 2001; Velasquez, 2012). 

 

Olika forskare både nationellt och internationellt har sökt efter gemensamma kopplingar hos 

personer med psykiska symtom och kognitiva särdrag som sannolikt har en neurologisk 

bakgrund. I Sverige och övriga norden betonade man kopplingen mellan motoriska 

svårigheter och många av de kärnsymtom som fanns vid ADHD och annan 

inlärningsproblematik och det dyslektiska området.  MBD-begreppet kritiserades hårt, dels 

på grund av sin negativa klang. Därför skapades istället DAMP-begreppet för att 

sammanfatta barn med funktionsstörningar i dessa områden av hjärnan. Under 1990-talet 

lades det ner mycket kraft på att utveckla diagnoskriterierna och uppnå en internationell 

enighet. I Sverige har man förtydligat kriterierna för DAMP och gjort denna diagnos till en 

undergrupp till ADHD. DAMP är således ADHD med motoriska koordinationsstörningar, 

kallat DCD (Developmental Coordination Disorder) (Thernlund m.fl., 2001).  

 

I sin forskningsstudie hänvisar Velasquez (2012) till professorn Ljungberg för att utifrån ett 

medicinskt perspektiv beskriva ADHD. Han menar att ADHD är ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder som 5 procent av alla barn och ungdomar har. Till stor del är 

funktionshindret genetiskt, det vill säga biologiskt orsakat. Primära funktionsförändringar 

eller skador i hjärnan ger i sin tur sekundära avvikelser i form av ADHD-symtom.  Av dessa 

förändringar i hjärnan anses 80 procent vara ärftliga och de resterande 20 procenten kan 

förklaras utifrån komplikationer under graviditeten eller förlossningen i form av skador på 

hjärnan eller störningar i hjärnans utveckling. Ett fel i signalsubstansen dopamin anses vara 
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orsaken till själva symtomen, vilket även tas upp av Cook m.fl. (1995). Barn med ADHD har 

för låg omsättning av signalsubstansen och som följd av detta uppkommer svårigheter med 

att bibehålla sin koncentration, reglera sin aktivitetsnivå samt svårigheter att reglera sin 

impulsivitet. Därför kan läkemedel som bland annat är centralstimulerande öka den låga 

dopaminnivån och lindra ADHD-symtomen under den tid läkemedlet verkar. 

 

Velasquez (2012) utgångspunkt är att ADHD inte bara är medicinskt och neurologiskt 

orsakat utan även uppkommer i olika pedagogiska situationer. Velasquez menar att den 

medicinska förklaringen är den dominerande och visar på ett individualiserat och 

kompensatoriskt perspektiv, vilket också är det tankesätt som specialpedagogisk verksamhet 

följer. Detta innebär att problemet anses sitta i eleven och därför tillämpas kompenserande 

åtgärder i skolan. Dessa åtgärder handlar om att förändra beteende hos eleven. Velasquez tar 

upp exempel som visar att sådana problematiserade beteenden hos elever inte kan ses som 

individuella, utan de rör likaså lärarnas och klasskamraternas agerande. Hon förklarar att 

elevens beteende uppkommer ur sociala situationer som lärare och elever skapar 

tillsammans. I avhandlingen kommer Velasquez fram till att det behöver ske en förändring i 

sättet att förstå elever i behov av stöd. Det är viktigt att vidga förståelsen för och ge utrymme 

för olika sätt att möta elevers speciella behov i skolan. 

 

Orsakerna för uppkomsten av ADHD är inte helt säkerhetsställda, meningarna går isär. 

Förståelsen har forskare sökt genom olika förklaringsmodeller från neurologiska perspektiv 

där all problematik är orsakad av störningar i hjärnans funktion, så som det medicinska 

perspektivet, till sociala perspektiv som menar att alla problem och svårigheter är orsakade 

av samhället och de sociala förhållandena. Däremot finns det vetenskapligt underlag för att 

det är flera faktorer som har betydelse. Det forskare inom området är överens om är att både 

arvet och miljön är centrala för vilka svårigheter och problem ADHD ger uttryck för och 

dessa två komponenter är starkt sammankopplade med varandra (Socialstyrelsen, 2002). I 

Socialstyrelsen rapport beskrivs barn och ungdomar med ADHD ha stora svårigheter att 

reglera, kontrollera och uppehålla sin uppmärksamhet, koncentration och att anpassa sin 

aktivitetsnivå till olika aktiviteter. De har en tendens att reagera impulsivt på ett omedelbart 

sätt där de har svårt att bromsa sina impulser. Dessa barn hamnar ofta i konflikter med sina 

kamrater då de har svårt att läsa av och se sin egen roll och kan därmed få svårt att förstå 

varför de andra kamraterna blir så arga på dem. Reflektioner blir problematiska på grund av 

koncentrationsbristen och barnet dras snabbt till sådant som är lockande för stunden, vilket 
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gör det svårt för barnet att hinna se konsekvenserna och reflektera över följderna av sitt 

handlande. Däremot har barn och ungdomar med ADHD ofta en mycket god kreativitet där 

de får snabba associationer och tankar och kan se lösningar på sådant som ingen annan klarar 

av att se. Barnen är ofta nytänkande och nyskapande, vilket kan vara en tillgång om de 

hamnar på rätt plats då de ofta tänker utanför ramarna. Barn och ungdomar med denna 

problematik är, i större utsträckning än andra, i behov av att det finns vuxna i deras 

omgivning som förstår och kan stötta (Socialstyrelsen, 2002). 

        

2.5 Dyslexi 
I sin rapport tar professor Myrberg (2007) upp olika aspekter på forskning om dyslexi och 

hur forskningen under de senaste decennierna har kommit att utvecklats. Han tar upp det 

krav som samhället idag ställer på att kunna läsa och skriva. Det vi vet är att det i dagens 

samhälle krävs goda läs- och skrivkunskaper för att ta till sig information och kunna delta i 

samhället på ett så bra sätt som möjligt. Det är reklamskyltar, tidningsartiklar, textremsor på 

tv:n, deklarationer som ska fyllas i och andra blanketter som ställer krav på god läsning och 

skrivning. Myrberg menar att fyra av fem ungdomar utvecklar en fungerande läs- och 

skrivförmåga som gör det möjligt att möta den vardagen som finns. De har sedan skolåldern 

utvecklat en automatisering av bokstäver och dess språkljud som möjliggör en god 

utveckling av läsförmågan. För en del barn utvecklas inte denna automatisering och 

begreppet att barnet inte tycks ha knäckt koden är ofta förekommande. För dessa barn utlöser 

bokstäverna ingen språklig analys och de får oväntade svårigheter att få en flytande och 

fungerande läsning. Dessa specifika ordavkodningssvårigheter är utmärkande drag för 

dyslexi. Den svenska dyslexistiftelsens definition på dyslexi är 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi avser 

språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning 

av språket. Störningen ger sig först och tydligast till känna som svårigheter att uppnå en 

automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig 

stavning. /…/ Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och man har anledning 

anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser (Myrberg, 2007, s. 21). 

De teorier som finns gällande dyslexins orsaker har varierat under många år. Myrberg (2007) 

hänvisar till en engelsk ögonläkare vid namn Morgan som år 1896 publicerade en artikel om 

en pojke som trots gynnsam uppväxt, god begåvning och god skolpedagogik inte lärde sig 

läsa och skriva. Morgan antog att svårigheterna låg i synens funktioner trots att pojken inte 
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hade några problem att lära sig läsa och skriva siffror. Vidare hänvisar Myrberg till en 

omfattande studie som genomfördes på 1920-talet av en skolläkare vid namn Tamm. Studien 

stämde in på Morgans beskrivning. Däremot menade Tamm, i motsats till Morgan att 

problemen hade en språklig art och inte hade med synsinnets funktioner att göra. 

 

I början av 1990-talet trodde många ögonläkare, precis som Morgan, att dyslexi berodde på 

problem med synen. Förklaringen av de upplevda bokstäver som hoppade kunde ha att göra 

med bristande ögonkoordination och svårigheter med den fixeringsrörelse som används vid 

läsning. Begreppet ordblindhet har sin grund i denna teori och har levt kvar länge. Dagens 

beteckning är dyslexi och introducerades relativt tidigt i Sverige. Myrberg (2007) beskriver 

med hänvisning till Critcheley att redan tidigare fanns beteckningen dyslexia på allvarliga 

läs- och skrivsvårigheter som var orsakade av hjärnskada. För att skilja detta tillstånd från de 

läs- och skrivsvårigheter som uppträtt från barndomen, utan att någon hjärnskada kunnat 

visas, infördes det under 1930-talet begreppen ”acquired dyslexia” och ”developmental 

dyslexia”. Myrberg (2007) lyfter även fram att andra forskare trodde problematiken låg i 

hörseln då det fanns svårigheter att höra skillnad på närliggande fonologiska språkljud som 

ba och da, men andra studier kunde avfärda denna teori om att barn med dyslexi skulle ha 

problem med hörseln. Beteendegenetisk forskning har under de senaste tio åren visat att 

dyslexi till stor del är ärftligt, tvillingstudier och släktstudier visar på detta. Det finns 

fortfarande många frågor men att lässvårigheter går i släkten råder det ingen tvekan om. 

Däremot vet man inte om det är ett genetiskt eller ett socialt arv (Myrberg, 2007). 

 

Professor Lundgren (2008) har skrivit en broschyr utifrån Myrbergs (2007) rapport. Myrberg 

har själv faktagranskat denna broschyr. Lundgren (2008) lyfter fram att det som forskare 

inom området är överens om idag är att fonologiska problem är typiska för dyslexi. Vidare 

berättar han hur forskare på sjuttiotalet började intressera sig för det som idag kallas för den 

fonologiska förklaringsmodellen. Denna modell råder det stor enighet om bland 

dyslexiforskare idag. Utifrån modellen beror dyslexi på hjärnans förmåga att bearbeta 

språket. Man pratar om språket på en fonologisk grund, det vill säga förmågan att koppla 

språket till dess språkljud och dess ljudmässiga uppbyggnad. Detta har att göra med hur 

hjärnan behandlar och bearbetar språket. Dyslexiproblematiken delas upp i tre olika faktorer; 

bristande fonologisk medvetenhet, vilket påverkar personen genom att denne har svårt att 

skilja mellan olika närliggande språkljud. Bristande fonologiskt arbetsminne, vilket innebär 

svårigheter att komma ihåg det denne precis läst. Början på ord eller meningar glöms ofta 
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bort innan personen kommit till punkt. Bristande fonologisk ordmobilisering, innebär att det 

tar lång tid för personen att koppla samman det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre 

ordförråd. Dessa tre faktorer förekommer enskilt eller kan kombineras med varandra i olika 

grader. Det mest förekommande bland dyslektiker är den bristande fonologiska 

medvetenheten. Endast en tiondel av alla dyslektiker bedöms ha problem med alla tre 

faktorerna (Lundgren, 2008). 

 

Vidare skriver Lundgren (2008) i sin broschyr att även om dyslexi är ärftligt så bör man 

komma ihåg att det inte enbart är de biologiska faktorerna som avgör hur stora läs- och 

skrivsvårigheter ett barn får. Viktiga faktorer som spelar in är bland annat hur mycket 

språklig stimulans barnet får i sin hemmiljö samt vilken undervisning barnet får i förskolan 

och under sina första år i grundskolan. Även elevens egna kompensatoriska strategier har 

betydelse för hur god läs- och skrivutvecklingen blir. Många av de kompensatoriska 

strategierna eleven lyckas finna är inte hållbara i längden. Strategierna kommer inte räcka till 

när barnet blir äldre och möter större krav på god läs- och skrivförmåga. Därför är det viktigt 

att dyslexin uppmärksammas tidigt i språkutvecklingen så att barnet kan få tidiga insatser. Ju 

senare insatserna sätts in desto mindre effekt har de. De tidiga insatserna är dessutom viktiga 

för att eleven ska utveckla en så normal läs- och skrivutveckling som möjligt. (Lundgren, 

2008). Även Fouganthine (2012) kommer i sin avhandling fram till vikten av tidig 

information och kunskap om sina svårigheter. Resultatet visar att, för att kunna acceptera 

funktionsnedsättningen krävs det att man först får en förklaring på sina svårigheter samt får 

ett starkt stöd hemifrån. Hon menar att detta är nödvändigt för att eleverna ska kunna 

utveckla positiva ”copingstrategier” då elever med funktionsnedsättningar kan uppleva 

skolarbetet som negativt för självkänslan och är därmed extra sårbara. 

 

2.6 Komorbiditet av ADHD och dyslexi 
Ca 5 procent av alla skolbarn har ADHD (Hellström, 2012) och 5-10 procent av alla elever 

har dyslexi (Duvner, 1998). Studier visar att 25-40 % av alla med diagnosen ADHD också 

har läs- och skrivsvårigheter. För individer med läs- och skrivsvårigheter finns liknande 

studier som visar att av dem är det 15-40 % som också har problem med uppmärksamhet och 

koncentration (Samuelsson, 2009). I Socialstyrelsens (2002) broschyr ges olika förklaringar 

till den förekommande samtidigheten. Till en början finns förklaringar som menar att om en 

individ redan har svårt med koncentration blir det till en följd svårt med inlärning av läsning 
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eftersom detta kräver koncentration och ansträngning. På liknande sätt gäller även det 

omvända; svårigheter med läsning påverkar barnets uppmärksamhet och koncentration 

eftersom läsning, som eleven alltså har svårt för, är en så stor del av det dagliga skolarbetet. 

En tredje förklaring hävdar att ADHD och dyslexi förekommer tillsammans på grund av en 

gemensam bakgrund. Denna bakgrund sägs kunna bestå av sociala förhållanden, vilket dock 

inte är så vanligt. En annan del i förklaringen om gemensam bakgrund är bristande 

kompetens hos lärare samt brister i undervisningssituationer. Detta kan medföra 

lässvårigheter hos ett barn som behöver mer kvalificerad hjälp för att lära sig och ett oroligt 

klassrum kan medföra störningar i koncentrationen. Andra förklaringar till gemensam grund 

är t.ex. genetiska orsaker, språkliga störningar och neurologiska skador. Den fjärde 

förklaringen till komorbiditet är att ADHD och dyslexi påverkar varandra men att de inte har 

gemensamma orsaker (Socialstyrelsen, 2002). 

 

2.7 Reflektion om forskningsläget 

Tidigare forskning har visat att inkludering inte har uppnåtts i praktiken, trots att det är detta 

som förespråkas. Forskarna menar att de många tolkningsmöjligheterna av begreppet 

inkludering försvårar för ett mer enhetligt arbetsätt mot en inkluderande skola. Nilholm och 

Carlsson (2004) menar därför att det finns ett behov av att reda ut vilka möjliga tolkningar 

av begreppet som finns. Genom vår studie gör vi en undersökning av begreppets definition, 

vilket forskningen efterfrågar.  

 

I den tidigare forskning som gjorts framkommer att det finns olika perspektiv gällande sätt 

att se på elever med funktionsnedsättning, vilka påverkar om undervisningen blir 

inkluderande eller segregerande. Diskurser om inkludering och strategier för inkludering kan 

därför anses ha en koppling med dessa perspektiv.  

3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel tar vi upp de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som legat till grund 

för denna studie. Vi kommer först ta upp socialkonstruktionismen och poststrukturalismen 

som är den teoribildning vi utgått från. Därefter mynnar det ut i diskursanalysen och 

diskurspsykologin som utgör vårt angreppssätt. 
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3.1 Socialkonstruktionism och poststrukturalism 
Socialkonstruktionismen är en gemensam benämning för ett antal nyare teorier om kultur 

och samhälle. De socialkonstruktionistiska angreppssätten är många och det är svårt att göra 

en sammanfattning som definierar dem alla. Diskursanalys är ett av dessa angreppssätt.  

Winther Jörgensen och Phillips (2000) tar hjälp av Burr för att ge generella filosofiska 

antaganden som ligger till grund för de flesta diskursanalytiska angreppssätten. Burr menar 

att vår kunskap om världen inte omedelbart avspeglar verkligheten utan snarare är en 

produkt av våra sätt att kategorisera världen. Vidare menar hon att vi är historiska och 

kulturella varelser vilket gör att vår syn på och vår kunskap om världen alltid är kulturellt 

och historiskt formad. Vår världsbild och våra identiteter kunde ha sett annorlunda ut och de 

kan komma att förändras över tid. Den sociala världen är socialt konstruerad, kunskap 

uppkommer genom social interaktion där man tillsammans bygger upp sanningar och 

kämpar för vad som är sant eller falskt. Dessa sociala handlingar kommer att uppfattas på 

olika sätt beroende på världsbilden. Vid en tidpunkt i historien är en del handlingar naturliga 

medan de i en annan blir otänkbara. Alltså är vårt sätt att förstå och kategorisera vardagen 

inte en bild av världen utan en produkt av kulturella och historiska föreställningar. Dessa 

skapas och upprätthålls genom det sociala samspelet mellan människor. Winther Jörgensen 

och Phillips (2000) uppfattar socialkonstruktionismen som en bredare kategori och det är 

under denna som poststrukturalismen återfinns. Diskursanalys har således sin bakgrund i 

poststrukturalismen. 

 

3.2 Diskursanalys och diskurspsykologi 
Diskursanalys som metod är lämplig i vår studie då en diskurs är ”/…/ ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 

s.7). De lyfter fram tre olika angreppssätt inom diskursanalysen: diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa vilar på samma socialkonstruktionistiska grund. 

Detta innebär att teori och metod är oskiljaktiga då det inte är möjligt att göra en 

diskursanalys utan en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Inom diskursanalysen har vi 

valt inriktningen diskurspsykologi där utgångspunkten är att våra sätt att tala på inte 

automatiskt avspeglar den värld vi lever i, våra identiteter och sociala relationer. Däremot 

spelar den en viktig roll i skapandet och förändringen av dem. Diskurspsykologins 

huvudsakliga syfte är inte att analysera förändringar som språkbruket kan orsaka i stora 
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diskurser i samhället. Syftet är istället att inom mindre diskurser studera hur människor 

använder diskurserna för att framställa sig själva och världen på särskilda, ofta fördelaktiga, 

sätt i social interaktion och vilka konsekvenser detta får. I diskurspsykologin räknar man 

med variationer och självmotsättningar i svaren. Detta ses inte som något hot mot 

reliabiliteten utan som ett tecken på att en person använder sig av flera diskurser. Det handlar 

således inte om att finna en sanning eller ett rätt svar utan istället att lyfta fram lärarnas olika 

diskurser. Det vi ska göra är att arbeta med det som kommit fram i intervjuerna och 

undersöka vilka mönster det finns i uttalandena samt vilka sociala konsekvenser de olika 

diskursiva framställningarna av verkligheten får (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Inom diskurspsykologin finns det olika angreppssätt som skiljer sig åt beträffande teori och 

metod. Winther Jörgensen och Phillips (2000) tar upp den klassificering som Burr gör där 

angreppssätten delas in i analys av diskurser och diskursanalys. De angreppssätt som 

återfinns i analys av diskurser bygger på Foucaults diskursteori. Utifrån diskurserna studeras 

hur människors förståelse av världen skapas och förändras i diskurser samt de sociala 

konsekvenserna av detta. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Foucault utvecklade teorier 

och begrepp genom empiriska undersökningar. Han var intresserad av att studera hur olika 

diskurser dominerade i samhället under olika tidpunkter, så kallade stora diskurser. 

Angrepssätten inom diskursanalys fokuserar snarare på hur diskurserna används som flexibel 

resurs i social interaktion. Dessa diskurser kan benämnas ”små diskurser” (Ericsson, 2006). 

För att tydliggöra att det inte är Foucaults stora diskurser som avses använder Potter och 

Wetherell istället begreppet tolkningsrepertoarer (Potter & Wetherell, 1987). Potter och 

Wetherell nämner att man kan använda ordet diskurs för att beskriva samma sak. När vi i 

fortsättningen talar om diskurser avser vi de små diskurserna eller tolkningsrepertoarerna. 

 

4 Metod 
Som utgångspunkt i denna studie har vi haft det diskursanalytiska perspektivet med 

inriktning på diskurspsykologi. I detta kapitel tar vi upp sådant som ligger till grund för våra 

val så som urvalet av respondenter, typ av intervju, hur analysen av empirin ska gå till samt 

de etiska aspekter vi utgått ifrån. 
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4.1 Urval 
Beroende på typ av undersökning krävs olika sorters metoder för att uppnå syftet med 

arbetet och för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi har valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer.  Vi bedömde att kvalitativa intervjuer kunde ge mer än enkäter och 

dessutom svara bättre mot vårt syfte och därmed öka validiteten. Enkäter var inte heller 

aktuellt då vi utifrån det diskursanalytiska perspektivet inte har för avsikt att generalisera och 

komma fram till en sanning. Istället lämpade sig djupintervjuer bättre där respondenterna ges 

möjlighet att fördjupa sina svar, vilket de inte hade haft möjligheten till vid enkäter. Ett stort 

antal intervjupersoner är inte heller nödvändigt eftersom man är intresserad av de olika 

diskurserna personerna bygger på och inte personerna i sig. Dessutom kan tio intervjuer ge 

lika mycket som hundra enkäter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Till vår empiriska 

studie har vi därför valt att använda oss av kvalitativa intervjuer av lärare. Den kvalitativa 

forskningsintervjun, försöker utifrån Kvale och Brinkmann (2009), förstå världen från 

respondenternas synvinkel. Den ligger i linje med diskursanalys som lägger fokus på hur den 

sociala verkligheten blir till istället för hur den är (Nylén, 2005).  

 

Vi valde att intervjua sex lärare som är verksamma på tre olika skolor från grundskolans 

tidigare år upp till gymnasiet. Skolorna ligger i en kommun i sydvästra Sverige. Vid 

eftersökningen av intervjupersoner skedde ett visst bortfall, då två av de ursprungliga sex 

tillfrågade lärarna tackade nej till intervju. Vi kontaktade då två andra lärare, vilka kom att 

arbeta på samma skolor som två av de lärare som redan tackat ja till att ställa upp. Detta 

gjorde att de slutliga sex respondenterna kom från tre olika skolor istället för de fem vi hade 

från början. Vi ser dock inte att detta fått någon betydande påverkan på vårt intervjumaterial. 

Då vi ville ha med lärare som arbetar med olika åldersspann valde vi att intervjua två lärare 

från grundskolans tidigare år, två lärare från grundskolans senare år och två lärare från 

gymnasiet. Utifrån dessa förutsättningar hade det varit svårt att få till en samverkan mellan 

de olika åldersstadierna på den begränsade tiden för vår studie. Därför valdes 

gruppintervjuer bort, vilket vi annars tyckt varit det ultimata eftersom lärarna då hade kunnat 

diskutera tillsammans och fått argumentera för sina diskurser. Fördelen med att istället göra 

enskilda intervjuer är att vi kan undvika påverkan från andra intervjudeltagare. 

 

När respondenterna valdes ut utgick vi från en kombination av strategiskt- och 

bekvämlighetsurval. För oss innebar bekvämlighetsurvalet att vi valde skolor där vi sedan 
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innan hade kontakter för att snabbare kunna samla in empiri. Vi upplevde att välviljan och 

intresset att ställa upp skulle vara större hos dem som redan kände igen oss. Dessutom ville 

vi undvika en upplevd dominanssituation vilket vi hoppades kunna göra genom att vara 

kända av respondenterna. En upplevd trygghet med oss kunde också vara en fördel vid 

hantering av känsliga ämnen då detta kunde ge integritet åt respondenterna. Utifrån det 

strategiska urvalet valde vi inte bara ut lärare från olika stadier vi försökte också välja lärare 

i olika åldrar, av olika kön och med olika examensår för att möjliggöra olika diskurser. 

 

  

4.2 Intervjuer 
Att samtala är en grundläggande form av mänskligt samspel. Vi människor talar med 

varandra, ställer frågor, besvarar frågor och interagerar på olika sätt. Genom språket lär vi 

känna varandra, vi får kunskaper om erfarenheter, känslor och attityder samt den världsbild 

andra har. I ett intervjusamtal ställer intervjuaren frågor som den intervjuade, respondenten 

berättar om. Genom intervjun får vi ta del av andras drömmar, förhoppningar och höra dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Den kvalitativa intervjun kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. 

Under sådana här intervjuer tvingas ofta den som intervjuar att fatta många beslut under 

intervjuns gång, vilket också ställer krav på den som intervjuar. Till viss del är våra frågor 

standardiserade eftersom vi valt att ge samma grund på frågor till alla våra respondenter och 

oftast i samma ordning. Däremot är frågorna mer öppna i sitt utformande eftersom man i 

diskursanalys är ute efter olikheter. Frågornas öppenhet möjliggör en sådan olikhet och 

oanade vändningar under intervjuns gång. En viss standardisering i frågorna har varit 

nödvändig för att vi sedan vid analysen skulle kunna se respondenternas olika diskurser 

kring gemensamma områden. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (1999) är det inom 

diskurspsykologin vanligt med halvstrukturerade intervjuer. I dessa täcker vi som intervjuare 

in alla de teman som vi vill beröra samtidigt som respondenterna ges möjlighet att 

konstruera länge redogörelser.  Genom att ställa frågor med följdfrågor skapar man en 

möjlighet till en djupare diskussion kring frågorna, vilket inte hade varit möjligt vid helt 

strukturerade frågor och intervjuer. Detta gör att varje intervju kommer att vara unik och den 

som intervjuar blir inte bunden till sin intervjumall eller att alla frågor måste besvaras. 

Intervjumallen finns att läsa i bilaga 1. 
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För att testa intervjufrågornas validitet dvs. om vi med våra frågor undersökte de områden vi 

avsåg att undersöka, gjorde vi ett par pilotstudier på två oberoende lärare. Under 

pilotstudierna fick vi också möjlighet att testa våra egna intervjutekniker och de hjälpmedel 

vi avsåg använda under intervjuerna. Efter pilotstudierna gjordes små justeringar i 

formuleringen av ett par av intervjufrågorna för att öka validiteten i studien.  

 

4.3 Insamling och analys av empiri 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats, något som vi 

ansåg öka tryggheten för den intervjuade. I början av intervjuerna försökte vi skapa en 

kontakt med de intervjuade så att de uppmuntrades till att dela sina synpunkter. I dessa 

församtal kan intervjuarna lätta på stämningen och förklara hur intervjun kommer gå till. De 

första minuterna i en intervju är avgörande. Intervjuaren behöver skapa en god kontakt 

genom att lyssna uppmärksamt, intresserat och med respekt för vad den intervjuade säger 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelen med att intervjuerna genomförs person till person är 

att den som intervjuar har möjlighet att be den intervjuade att precisera sig samt ställa 

följdfrågor. Även den som intervjuas får möjlighet att ställa frågor och omformulera sig. På 

så sätt ökar reliabiliteten och intervjuaren undviker att tolka intervjuarens svar allt för 

mycket. För att undvika att bedöma och tolka under intervjun och låta variationer komma 

fram valde vi att båda två skulle vara med på samtliga intervjuer. Den ena av oss ledde 

intervjun meden den andra förde anteckningar. Samtliga intervjuer bandades med två 

diktafoner, detta gjorde att vi båda två kunde gå tillbaka till intervjuerna och analysera dem 

tillsammans och minska risken för tolkningar i transkriberingarna. Detta möjliggjorde också 

att den ena kunde fokusera på att intervjua medan den andra fokuserade på vad som sades, 

vilket också ökar reliabiliteten i materialet. 

 

Under transkriberingsfasen transformerade vi ljudinspelningarna och gjorde om dessa till 

vårt skriftspråk för att lättare kunna arbeta med materialet. Vi försökte översätta texten så 

korrekt som möjligt men valde att ta bort irrelevanta utfyllnadsord som ”eeh” samt ändra 

dialektala uttryck som försvårade förståelsen för texten. Genom att hålla oss nära talspråket 

från intervjun vid transkribering kunde vi få texten att kännas mer äkta och levande. Det 

skedde en viss avkontextualisering, vilket var svårt att komma ifrån. Bortfall är markerat 

med (…) och … står för paus. Där respondenten betonat något har vi använt oss av stora 
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bokstäver. Vid bandinspelning går man miste om gester, ansiktsuttryck och annat som skulle 

kunna ha en viss betydelse. En komplettering med en videokamera hade kunnat komma runt 

det problemet om det inte varit så att vi fått önskan om att skydda respondenternas integritet. 

 

Vi läste de transkriberade intervjuerna genomgående flera gånger om, och så småningom såg 

vi olika teman som växte fram, vilka sedan framstod som små diskurser eller 

tolkningsrepertoarer. Sedan analyserades var och en av de här små diskurserna. Som 

analysverktyg till vårt insamlade material har vi valt att använda oss av de begrepp som 

Holmberg (2010) och Ericsson (2006) hämtat från Potter och Wetherell. Dessa är bara några 

av de analysverktyg som finns inom diskurspsykologin. Som Holmberg (2010) säger, är 

diskurspsykologin en flexibel metod, vilket innebär att fler eller färre analysverktyg kan 

användas beroende på vilket fokus studien har. Begreppen variation, konstruktion, funktion 

och konsekvens/effekt används som olika nedslagspunkter. Ericsson förklarar variation och 

konstruktion som olika sätt att prata om särskilda begrepp och hur de konstrueras. I vår 

studie handlar detta om lärares sätt att tala om inkludering och strategier för inkludering. I 

vår studie består variationen av fyra diskurser gällande begreppet inkludering respektive fyra 

diskurser om strategier för inkludering. Att identifiera dessa var det första steget i vår analys. 

I enlighet med diskurspsykologin är det variationen av diskurser och inte av individer som 

skall lyftas fram. Enligt Ericsson handlar konstruktion om hur individer språkligt konstruerar 

sin värld. I enlighet med Ericsson använder vi oss av begreppet ”som” för att visa på hur 

lärarna konstruerar inkludering ”som något” för att skapa mening åt begreppet. Ett exempel 

på detta från vår studie är ”Inkludering som integrering”, där det som beskrivs som 

inkludering är vad som enligt forskarna vi använt oss av beskrivs som integrering (Persson, 

2009b; Assarsson, 2007; Isaksson, 2009). Det andra steget i analysen är att undersöka vilka 

funktioner olika argument har, och hur lärarna använder sig av retorik för att försvara en viss 

uppfattning. Detta utan att vi bedömer vad som är rätt eller fel. Genom att ställa olika 

hypoteser kring vilken funktion ett yttrande har, kan vi få en mycket djupare analys. Dessa 

hypoteser ger möjligheten att komma åt de strategier som legitimerar olika yttranden 

(Holmberg, 2010). På så sätt kan den djupare analysen bidra till den kvalitativa 

undersökning som diskursanalysen innebär. I diskursen ”Inkludering som integrering” 

uttrycks inkluderingen som att eleven är närvarande i den ordinarie klassen.  

(…) man satte elever med asså sådana… som ADHD och dyslexi eller över huvud taget några 

problem i EN klass. För att de som, för att man skulle slippa dem i klassrummet. Vilket ju är helt 
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fel. Det har ändrats. Man försöker inkludera dem i vanliga klasser. Vilket jag tycker är alldeles 

utmärkt. (L4) 

Med hjälp av detta citat ges ett exempel på hur analysverktyget funktion har använts. Genom 

att i diskussionen om inkludering tala om hur det tidigare sett ut för elever med 

ADHD/dyslexi skulle funktionen av yttrandet kunna vara ett sätt att ta avstånd från denna 

syn där barn särskiljs, vilket kan styrkas av ”vilket ju är helt fel”. Med detta citat kan även 

exempel på det tredje och sista analysverktyget ges. Detta innebär att vi ser till effekten av 

ett visst uttryck. Här används uttrycket ”vanliga klasser”. Den direkta effekten av ett sådant 

yttrande kan bli att det också finns ovanliga klasser. Vi studerar således den direkta 

konsekvensen av ett visst yttrande vilket enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000), är ett 

moment i diskurspsykologin 

4.4 Etiska aspekter 
All forskning, så även examensarbeten, måste bygga på respekt för de människor som deltar 

(Johansson & Svedner, 2006). Deltagarna ska därför vara väl informerade och medvetna om 

sina rättigheter. För att garantera detta utgick vi från vetenskapsrådets (2011) riktlinjer när vi 

genomförde vår forskning. Vi tog hänsyn till de fyra etiska huvudkraven; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

dem formulerade vi ett missivbrev (se bilaga 2) som vi skickade ut till de möjliga 

respondenterna. I det informerade vi om studiens syfte och hur materialet skulle samlas in 

och behandlas. Vi ville försäkra deltagarna att deras anonymitet skyddades, vilket innebar att 

varken deras eller skolans namn skulle publiceras. De hade även möjligheten att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Denna information gav vi också respondenten innan intervjun 

började så att han/hon fick möjlighet att ställa eventuella frågor. Samtycke för intervju fick 

vi direkt av lärarna men även från deras arbetsgivare, vilket var rektorerna på respektive 

skola.   

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel lyfter vi fram de olika mindre diskurser eller tolkningsrepertoarer kring 

inkludering och strategier för inkludering som framkommit under analysen av 

intervjumaterialet. Den första delen behandlar inkluderingdiskurserna Inkludering som 

integrering, Inkludering som delaktighet, Inkludering som ömsesidigt arbete och Inkludering 
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som segregering. I den andra delen analyseras diskurser kring strategier för inkludering: 

Samarbete över gränserna, Kontextens utformande, Elevens placering i rummet och Eleven i 

gruppkonstellationer. 

 

5.1  Diskurser kring inkludering 
Fyra inkluderingsdiskurser  har kunnat urskiljas under analysprocessen av de sex 

intervjuerna. Viktigt att påpeka är att dessa kan förekomma i kombination med varandra. 

Diskurserna är socialt konstruerade och kommer således inte från individen. Vid 

kategorisering av de här små diskurserna har vi utgått från de betydelser av segregering och 

integrering som framkommer ur den forskning vi tidigare presenterat. Segregering innebär 

att elever i behov av stöd särskiljs på olika sätt; förr placerades dessa elever i en särskild 

undervisningsgrupp, och idag handlar segregering oftast om att eleven går ifrån sin klass för 

att få undervisning någon annan stans (Persson, 2009b; Assarsson, 2007; Isaksson, 2009). 

Integrering framställs av samma forskare som att elever i behov av stöd är i klassrummet, 

istället för i en liten klass eller på särskola. 

 

5.1.1 Inkludering som integrering 

Inom denna diskurs räknas eleverna fysiskt till klassen. De är en del av gruppen genom 

fysisk närvaro. Inkludering uttrycks som att elever med eller utan diagnos är integrerade i 

klassrumsundervisningen. ”(…) elever med olika diagnostiserade eller inte diagnostiserade 

problem ska ingå i en vanlig klass i vanlig undervisning”. (L5) 

 

Lärare 4 gör en historisk tillbakablick när denne talar kring sin syn på inkludering: 

 

(…) man satte elever med asså sådana… som ADHD och dyslexi eller över huvud taget några 

problem i EN klass. För att de som, för att man skulle slippa dem i klassrummet. Vilket ju är helt 

fel. Det har ändrats. Man försöker inkludera dem i vanliga klasser. Vilket jag tycker är alldeles 

utmärkt. (L4) 

 

Läraren lyfter här fram hur avvikelser hos elever sågs som något negativt genom att ordet 

”problem” används för att syfta på elever med diagnoser. Eleverna konstrueras här som 

bärare av sina problem. Läraren uttrycker att de elever som hade ADHD, dyslexi eller andra 



25 

 

”problem” tidigare inte platsade i den ordinarie klassen. De var avvikande och sågs som 

problem som man inte ville, eller kunde ha i klassrummet. Läraren uttrycker att ett 

särskiljande av eleverna är fel och förtydligar detta med uttrycket att det är ”alldeles 

utmärkt” att dessa elever inkluderas. ”Alldeles” fungerar som en förstärkning av yttrandet. 

Effekten av detta konstruerande av inkludering kan innebära att avvikelser hos elever inte 

uppfattas som något negativt och att alla olika elever är välkomna i ”vanliga” klassen. Vidare 

uttrycker lärare 1: 

 

(…) Jag tycker att det är bra att de finns i klassrummet också. (…) jag tror inte det bli bättre av 

att samla alla ADHD-elever i en speciell grupp i en OBS-klass som det var när jag gick i skolan. 

Det tror jag inte är något bra. (…) jag tycker att det som är bra för dem, det är oftast bra för de 

andra. Så att jag har, ja, jag tror att mitt arbetssätt idag är, är mera elevvänligt många gånger… 

för alla.(L1) 

 

Lärarens arbetssätt har blivit bättre av att ha elever med diagnos i klassen. Detta uttrycks 

med hjälp av begreppet ”mera elevvänligt”. Läraren uttrycker att det som är ”bra” för elever 

med ADHD även är ”bra” för de andra vilket visar på att dessa elever ses som en tillgång för 

utvecklingen av arbetssättet. Genom resonemanget visar läraren på att elever med denna 

diagnos inte är något hinder, då det som de behöver till stor del är vad även de andra 

eleverna behöver. Effekten av detta uttalande kan bli att elevernas olikheter har en positiv 

inverkan på undervisningen. Läraren gör även en återkoppling till sin egen skoltid, vilket kan 

ha funktionen att legitimera inkludering. Läraren fördjupar inte resonemanget gällande sina 

tidigare upplevelser. 

 

Att ha elever i behov av särskilt stöd i klassrummet konstruerar lärarna som något bra och 

motsätter sig till att elever med diagnos särskiljs. Lärarnas yttranden skulle kunna tyda på att 

lärarna besitter en kunskap om elever med olika diagnostiserade eller inte diagnostiserade 

problem, som kanske inte fanns förr, vilket i så fall skulle legitimera att elever inte sätts i 

särskilda undervisningsgrupper. Effekten av detta kan bli att lärarna arbetar för att alla 

elever, oavsett behov ska få vara i klassrummet och ingå i en vanlig klass. Lärarnas utsagor 

håller sig vid att eleven ska vara i klassrummet, och som lärare 5 uttrycker det, delta i den 

”vanliga” undervisningen. Detta kan tyda på att läraren har inkluderat eleverna genom att de 
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fysiskt är i klassen och detta skulle kunna innebära att de inte arbetar vidare med särskilda 

strategier anpassade för dessa elever. 
 

5.1.2 Inkludering som delaktighet 

Känslan av att vara en del av något större är central inom denna diskurs. Det räcker inte att 

eleven är fysiskt närvarande. Eleven måste få känna att han/hon är en del av gruppen.  På 

frågan vad begreppet inkludering betyder för pedagogen själv uttrycker Lärare 3: 

 

Det betyder ju att alla… eller att man försöker vara, välkomna att alla ska vara med, man öppnar 

upp så att alla möjliga elever kan få känna att det är deras utbildning, att det är deras skola (…) 

alltså kunskapsinhämtning kan ju bara ske om man känner sig inkluderad, om man är inne i 

utbildningen, i undervisningen, om man känner att det är någonting för mig som elev. (…) bland 

mina kollegor så är det klart att vi tycker att det är viktigt att alla känner sig välkomna och 

inkluderade i skolan, men sen är det inte alltid att man lyckas och det är inte alltid man hinner 

och man känner sig rätt så dålig rätt så ofta när man inte gör det. (…)(L3) 

 

Här uttrycks att eleven ska få ”känna sig” inkluderad. Läraren använder sig av uttrycket 

”deras utbildning”, vilket kan ha funktionen att läraren inte bara ser sin verksamhet som en 

skolform som lärarna har makt över. Det är istället eleverna själva som valt sin utbildning. 

Således har läraren inte en överordnad maktposition utan eleverna bjuds in i en deltagande 

demokrati. Läraren uttrycker att känslan av att det är elevens egen utbildning är nödvändig 

för att kunskapsinhämtning ska kunna ske. Detta uttrycks genom att läraren antar ett 

elevperspektiv med uttrycket ”för mig som elev”. Läraren använder sig av uttrycket ”alla” 

vilket förstärks med ”alla möjliga” för att visa på att det verkligen är alla elever som ska vara 

med och att därmed ingen elev ska glömmas bort på grund av olikheter. Läraren framställer 

sig som ansvarig för att möjliggöra att eleven känner att det är ”min” utbildning genom den 

undervisning som läraren bedriver. Lärarens ansvar blir då inte bara att bedriva undervisning 

utan även att göra detta på ett sätt som gör att den känns meningsfull för eleverna. Läraren 

konstruerar ett dilemma i att det är viktigt att arbeta med att eleverna känner sig inkluderade, 

eftersom tiden inte räcker till. Läraren använder sig då av ordet ”vi” för att visa att även 

kollegorna är av denna uppfattning, vilket också fungerar som en förstärkning för yttrandet. 

Vidare går läraren in i ett allmänt perspektiv genom att använda ordet ”man” istället för 

”jag”, alternativt ”vi”. Denna generalisering kan vara ett sätt för läraren att skydda sig själv 
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genom att generalisera det som uttrycks till ”man” istället för att det är läraren ensam som 

uttrycker detta. Det kan finnas ett tabu i att erkänna att ”jag” själv inte har tid eftersom det då 

ses som ett misslyckande. Utifrån denna sekvens skulle ett segregerande av elever i behov av 

stöd kunna legitimeras eftersom kunskapsinhämtning inte kan ske om eleven inte är 

inkluderad och eftersom inkluderingen hindras av tidsbristen. Detta skulle i så fall kunna 

sägas gå emot konstruktionen att alla ska vara delaktiga. 

 

Det är inte bara vikt vid att eleven ska känna mening och delaktighet i skolan och 

utbildningen, även känslan av delaktighet och samhörighet i en klass uttrycks: 

 

Att alla får vara delaktiga i klassrummet. (…) man tar hänsyn till de som är i behov av särskilt 

stöd, man tar hänsyn till det i klassrummet, inte att de går ifrån och sitter med en specialpedagog 

till exempel. (L2) 

 

I denna sekvens väljer läraren att anta ett bredare perspektiv. Genom att tala om ”de som är i 

behov av särskilt stöd” begränsas inte inkluderingen till elever med diagnos utan kan istället 

handla om alla elever i klassen. I yttrandet kan ett läraransvar utläsas genom betoningen av 

att stödet ska ges ”i klassrummet”. Detta visar på att ansvaret inte läggs över på annan 

personal då en elev behöver stöd. 

 

Även Lärare 1 diskuterar kring elevens känsla av delaktighet i ett bredare perspektiv: 

 

(…) alla som går i den här klassen (…) det är inte så att de tillhör klassen bara utan de går ju i 

klassen. De är en del utav den. Och det blir bara starkare och starkare ju högre upp de kommer 

(…) Man pratar ju mer om inkludering i dagsläget än vad man gjorde när jag började som lärare, 

för då var det mycket det att man istället skulle exkludera elever som inte passade den givna 

normen så att säga, hur en elev ska vara. De skulle vara någon annan stans i ett annat rum eller 

sitta med någon assistent någon annan stans. Idag är det mera integrering och inkludering i 

klassrummet. (…) (L1) 

 

Uttrycket ”alla” används för att förstärka att delaktighet och klasstillhörighet gäller samtliga 

elever som går i klassen. Utifrån de båda sekvenserna konstrueras att inkludering som 

delaktighet bygger på att lärare ger stöd till elever i klassrummet, oavsett behov. Att vara 
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delaktig i klassen uttrycks som en rättighet eleven har. Lärare 1 motiverar känslan av 

delaktighet med att eleverna faktiskt ”går” i klassen och ”är en del utav den”, vilket i sin tur 

legitimeras med att det skett en förändring inom hur skolan hanterar elever i behov av stöd; 

att det idag är inkludering som förespråkas. Det sätt som läraren konstruerar inkludering på 

skulle kunna tyda på att läraren vill visa på att skolans uppdrag idag är att inkludera elever i 

behov av särskilt stöd. Detta får effekten att en bild skapas där inkludering ses som en 

skyldighet för läraren. I denna sekvens finns en antydan till att läraren gör en koppling till 

den outtalade hierarki som finns inom skolsystemet, där läraren har en underordnad plats och 

där uppgiften är att rätta sig efter denna ordning. Idag är det inkludering som förespråkas och 

då är det så som läraren förväntas bedriva sin undervisning. Lärarens uppgift blir då att 

fördela tiden på eleverna i klassen så att hänsyn tas till elever i behov av stöd.  

 

5.1.3 Inkludering som ömsesidigt arbete 

Det finns inom denna diskurs en betoning av ömsesidigt ansvar som förutsättning för 

inkludering. Förståelse, acceptans och hänsyn är nyckelord för samarbetet mellan lärare, 

elev, klasskamrater och föräldrar. 

 

(…) vi försöker jobba för att de andra barnen ska känna att, skaffa sig förståelse för att den här 

andra, det här andra, är annorlunda (…) sen kan jag tycka också faktiskt att det är viktigt att man 

i klassen skapar en acceptans för att vi är olika. Sen får inte de andra fara illa, för det blir inte bra. 

(…) Ja, men att få en acceptans i klassen och bland föräldrarna, för de agerar idag ganska så 

snabbt när det infinner sig någonting som stör i klassen och när de ser att deras barn kan fara illa 

av det. För föräldrar de kan du ju inte säga så mycket till andra(…) Då det finns ett mejl där, ”det 

här är inte okej, vad är det som pågår i klassen?” (…) då svarade jag tillbaka, ”nej det är inte 

okej, det tycker inte jag heller, men vi jobbar på detta och alla har olika förutsättningar och olika 

med oss i bagaget.” (…) en del föräldrar förstår det och en del vill inte förstå det (…)(L6) 

 

Läraren använder uttryck som ”den andra” och ”de andra” för att tala om elever med diagnos 

och övriga elever. Här anas ett ”vi-och-dom”-tänk där något verkar ses som mer normalt än 

något annat. Samtidigt används ordet ”vi” för att belysa arbetet med acceptans för att ”vi är 

olika”. Genom användandet av ordet ”vi” finns det en antydan till att detta inte bara gäller 

eleverna utan också inbegriper läraren själv, vilket ger uttryck för att inkludering ses som ett 

ömsesidigt arbete. Användandet av ”vi är olika” där ordet ”vi” kan syfta till att alla är olika, 
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inte bara de som har en diagnos. Här syns spår av två olika synsätt, där det första, ”vi-och-

dom”-tänket, kan innebära att det finns något hos dessa elever som är annorlunda, men när 

det sedan kommer att handla om arbetet med acceptans räknas dessa elever in i det som 

kallas ”vi”. Det finns en tendens till tysta regler för när elever med diagnos räknas in i ”vi” 

och när de hör till ”dom”. 

 

Läraren uttrycker också att det kan bli svårt att arbeta med inkludering när denne inte får 

föräldrarna med sig. Uttalandets funktion kan visa på ett glapp mellan lärare och föräldrar 

som blir till ett hinder för arbetet med inkludering. Läraren visar genom uttrycket ”kan du ju 

inte säga så mycket till andra” på den tystnadsplikt som finns i skolan. Läraren har ett ansvar 

gentemot eleven som är i behov av särskilt stöd och dennes föräldrar, samtidigt som läraren 

har ett ansvar gentemot de andra eleverna och deras föräldrar. Det konstrueras en 

problematik med att dels svara på oroliga föräldrars frågor samtidigt som tystnadsplikten 

måste bevaras. Som effekt av detta konstrueras läraren som en balansplatta som hela tiden 

behöver hålla jämvikt mellan de olika parterna. En konsekvens kan bli att föräldrarna inte 

kan få hela informationen. I yttrandet finns en antydan till att läraren kopplar samman detta 

med föräldrarnas ibland bristande förståelse. Avsaknaden av förståelse kan därmed bidra till 

att det ömsesidiga arbetet för inkludering försvåras. 

  

Lärarna 3 och 4 diskuterar elevens egen roll i arbetet med inkludering. 

 

(…) man måste på nåt vis ha den där sköna stämningen i klassrummet för att det över huvud 

taget ska bli någon slags kunskapsinhämtning i klassrummet.(…) med just det här, 

inkluderingen… man försöker ju ändå se varje elev, när de kommer in så säger man ”Hej” eller 

sådär och försöker lära dem också att man säger ”Hej” och man svarar liksom, om jag säger 

”God morgon” så ska de säga ”God morgon”. Sådär, för det handlar ju också om att man måste, 

om man vill bli inkluderad så måste man så att säga ge lite också, man måste vara där och då. 

(L3) 

 

Lärare 3 använder sig här av retoriken att eleven måste vilja vara delaktig för att inkluderas i 

klassen. Lärare 4 förtydligar att för att eleven ska kunna inkluderas måste den också lära sig 

skolmiljöns oskrivna regler: 
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(…) jag skulle vilja ägna mer tid åt det… men samtidigt är det ju, det är väldigt viktigt när vi 

talar om inkludering, som jag kom på nu, är att man… att de eleverna lär sig de oskrivna lagarna 

som är i en klass eller när man är ute på rast eller annat. Det är också väldigt viktigt, så man inte 

isolerar dem, alltså det finns ju, när man spelar finns det regler. Det finns ju vanliga regler när 

man går in och ur klassrummet eller i matsalen, till och från, att man tar hänsyn till varandra så 

det är väldigt viktigt att de är med där och lär sig det. Det jobbar jag också med. Därför att han, 

hela hans lågstadietid har han liksom varit för sig själv och då blir det oerhörda konflikter när han 

någon gång är ute eller med. (L4) 

 

Eftersom inkludering ses som något ömsesidigt legitimeras lärarens rätt att ställa krav på 

eleven. Det är inte bara läraren som ska anpassa sin undervisning efter elevens olikheter, 

eleven har också ett ansvar. Funktionen av utsagorna kan vara att lärarna vill visa att lärarnas 

uppgift är att hjälpa elever att uppmärksamma och ta till sig de här reglerna för att de ska 

kunna fungera i klassen. Lärare 4 framställer sig som vägledare och använder en tidigare 

elev som exempel. Eleven har tidigare ”varit för sig själv” vilket läraren uttrycker gör att det 

blir ”oerhörda konflikter” när eleven är med, eftersom eleven inte kan den sociala koden. 

Detta legitimerar inkludering och att läraren behövs som vägledare för att eleven ska kunna 

ta kontakt med de andra eleverna, och att de accepterar att eleven är med. Inkluderingen 

fyller således funktionen att socialisera eleven och lära denne de sociala reglerna. En effekt 

av detta skulle kunna bli att eleven får lättare att knyta sociala kontakter vid övergång till 

högre stadier inom skolan samt senare i livet. Läraren legitimerar inkludering utifrån att 

elever behöver lära sig sociala regler för att kunna fungera och vara med i skolan och 

samhället. En dold diskurs kan dock anas i sekvensen eftersom det kan uppfattas som att det 

då är eleven som ska anpassas och inte skolan, och i det fallet handlar det inte om ömsesidigt 

arbete. 

 

De olika sekvenserna kan tyda på att lärarna tar stöd av den diskurs om mångfald som är 

tydligt märkbar i vårt samhälle idag, där mångfald ses som något positivt som ger dynamik i 

samhället. Lärarnas retorik i denna diskurs visar på att läraren arbetar för att öka acceptansen 

och känslan av gemenskap hos eleverna i klassen och även med föräldrarna. Ett sådant 

arbete i skolan kan på sikt leda till en ökad acceptans för varandras olikheter även i 

samhället, då skoleleverna är de individer som skapar framtidens samhälle. 
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5.1.4 Inkludering som segregering 

Diskursen uttrycker ett tillfälligt segregerande av eleven som en del av inkluderingen. Detta 

segregerande innebär att eleven stundvis lämnar gruppen för att arbeta enskilt eller med 

specialpedagog/ annan lärare. 

 

(…) jag tycker att det är synd att elever ska gå iväg. Sen så tror jag att de har behov av det i 

jämna mellanrum för det blir ganska mycket intryck. Och det ska de naturligtvis ha möjlighet till 

(…). (L1) 

Även lärare 6 uttrycker segregering som en del av inkluderingen: 

 

(…) dels vill man ju att det finns möjlighet att de ska kunna fungera i klassen, att det ska, att man 

ska kunna sitta här och arbeta och att förutsättning ges för det, samtidigt som det också behöver 

finnas möjlighet att gå ifrån där det är lugnt för ibland behöver de ju det. (L6) 

 

Lärare 1 och 6 legitimerar segregering med att eleven ”behöver”/”har behov av” det, även 

om lärare 6 dessutom uttrycker att det ska finnas förutsättningar som möjliggör att eleven 

ska kunna fungera i klassrummet. Användandet av ”behöver” och att den segregerande 

miljön beskrivs som ”där det är lugnt” kan tyda på att den segregerande lösningen innebär en 

bättre lärmiljö för eleven. Effekten kan bli att bilden återges av en den ordinarie 

klassrumsmiljön som för orolig. På så sätt konstrueras segregeringen som nödvändig. En 

konsekvens av en tillfällig segregering kan bli att det sker på bekostnad av elevens 

gemenskap i klassen så att den sociala biten blir lidande. Här uppstår då ett dilemma kring 

vad det är som ska prioriteras; är det måluppfyllelsen eller den sociala funktionen som ger 

eleven mest? Lärarens sätt att uttrycka sig om segregering kan tyda på att denne ser den 

tillfälliga segregeringen som nödvändig för att eleven ska kunna inkluderas och fungera i 

gruppen den övriga tiden; för att eleven ska orka vara i klassrummet krävs att den är i en 

lugnare miljö då och då. Det finns en motsättning då det uttrycks att för att inkludera eleven 

behöver denne segregeras. 

 

Vidare konstruerar lärare 6 ett problem i svårigheten med att planera undervisningen med 

hänsyn till eleven som är i behov av stöd, och att hänsyn inte bara ska tas till den eleven, 

med retoriken att de andra är fler: 

 



32 

 

 (…) man får försöka lägga det så det både ska passa de andra, och de andra är ju oftast fler och 

då kanske det är bra när man, det finns någon mer vuxen som ändå kan finnas till hands för att då 

ta det här barnet som har det här problemet för de kanske inte orkar hela och då måste man kunna 

gå ifrån men de andra måste ju kunna få fortsätta ha sitt, så så tänker man ju ibland. (…) Men 

ibland är det jättesvårt och lägga en lektion, tycker jag, som hela tiden bara vänder sig till ett. 

(…) (L6) 

 

Det finns en uttalad svårighet i att utforma en undervisning som vänder sig till en elev i 

behov av särskilt stöd och övriga klassen samtidigt.  Uttrycket ”bara vänder sig till ett” 

används och kan ha funktionen att läraren vill visa på att undervisningen som detta barn 

behöver är av annat slag än den som de andra barnen behöver. Det finns en antydan till att 

dessa två undervisningsformer inte kan kombineras utan att läraren måste välja om 

undervisningen ska riktas till ”ett” eller ”de andra”.  Läraren använder retoriken att ”de andra 

är ju oftast fler” för att visa på behovet av en extra pedagog som kan fokusera på eleven så 

att läraren kan fortsätta med sin undervisning för övriga klassen. Genom att hänvisa till 

elevens ”ork” legitimeras segregering. 

 

Lärare 3 gör en fördjupad reflektion kring svårigheten med att utforma en inkluderande 

undervisning. Läraren diskuterar orsaker till varför denne själv upplever sig ha svårt att veta 

hur man kan arbeta med elever med ADHD och/eller dyslexi i klassrummet: 

 

(…) det var väldigt lite, inte speciellt mycket. Jag tror att det var mer om man skulle bli 

specialpedagog eller om man… och det tänker jag att det är orsaken till att jag inte kan, eller jag 

har ju ändå försökt… det ska ju finnas resurser på gymnasieskolan där man ska kunna gå och få 

extra stöd om man har läs- och skrivsvårigheter och sådär. Så det är nog därför också tänker jag. 

Intervjuare: att det lades över? 

Ja, på andra känns det lite. Jag menar inte att jag inte har ansvar som lärare… men det känns ju 

så att kommer man fram till att eleven har så stora svårigheter, då brukar de ju få gå på, ja, hos 

svenskstöd eller så. Det kan ju vara både ock… en del elever går väl helt hos specialpedagog och 

en del elever följer undervisningen och har fått teknikstöd till exempel här, med ipads och olika 

inlärningstekniker, det är ett projekt nu ju (…) (L3) 

 

Den retorik som används för att visa på svårigheten med en inkluderande undervisning är 

den bristande kunskap som finns gällande ADHD och dyslexi. Läraren uttrycker att det inom 
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lärarutbildningen handlade ”väldigt lite” om dessa diagnoser men framhåller samtidigt att 

denne ”ändå har försökt”. Detta yttrande skulle kunna ha funktionen att försvara lärarens 

begränsade kunskaper. Även uttrycket ”det ska ju finnas resurser” skulle kunna sägas 

fungera som rättfärdigande för de bristande kunskaperna. Läraren framställer sig som mindre 

kompetent när det gäller att ge elever med denna problematik den hjälp de behöver och 

hänvisar istället till specialpedagogen som har större kunskaper inom området. Därmed 

legitimeras en tillfällig segregering i form av specialpedagogiska insatser. En effekt av detta 

kan bli att läraren inte anser sig behöva fördjupa sina kunskaper inom ADHD och dyslexi 

eftersom specialpedagog finns på skolan. En konsekens av detta kan bli att eleven inte får 

fullt stöd i klassrummet och att läraren inte utvecklar sina kunskaper. Det är dock inte uttalat 

om stödet hos specialpedagog ges under lektionstid eller på andra timmar. 

 
 

5.2  Diskurser kring strategier för inkludering 
I detta kapitel diskuteras strategier för inkludering. Här vill vi belysa hur lärares strategier 

kan härledas till var i skolsystemet och i vilken kontext eleven befinner sig. Utifrån 

intervjuerna har olika diskurser kunnat synliggöras. Dessa är återkommande områden som 

lärarna valt att fokusera på när de talat om strategier för inkludering av elever med ADHD 

och dyslexi.  

 

5.2.1 Samarbete över gränserna   

Överlämningen mellan stadierna och svårigheterna kring denna är återkommande inslag 

under intervjuerna. Lärarna visar här på den problematik som eleverna ställs inför i 

klassrumssituationer och visar också på ett vidare perspektiv då överlämning och samarbete 

över skolgränserna tas upp i diskussionen kring strategier för inkludering. 

 

(…) Jag tycker att de, de med ADHD, där tycker man ju, många gånger så är de väldigt oroliga i 

6an. Det är både miljön som är ny, det är lärare som är nya det är oerhört mycket intryck med 

oerhört mycket saker, de ska gå till olika klassrum det är, och det måste vara fasansfullt med alla 

dessa omställningar hela tiden. Bara det att ha väldigt mycket olika lärare måste ju vara 

knäckande. ”Jaha hur ska jag vara här? Såhär är det på den här lektionen” och så. Det vi har gjort 

på skolan för att underlätta, som jag tror underlättar stort för dessa elever, är väl det att vi runt 

varje årskurs har så få lärare som möjligt. Men det ska finnas alla kompetenser.(…) (L1) 
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Lärare 1 lyfter här fram problematiken i att eleven hela tiden måste ställa om sig. Lärarens 

erfarenhet av att eleverna ofta är oroliga när de kommer till högstadiet förstärks av läraren 

med orden ”fasansfullt” och ”knäckande”. Det uttrycks ett behov av struktur, där eleverna 

ska ha kontakt med så få lärare som möjligt. Erfarenheterna fungerar således som ett stöd för 

strategin med att ”underlätta” för eleven. 

 

Även Lärare 4 går in på lärarantalet när strategier för inkludering diskuteras: 

 

Så få som möjligt är min ständiga bevisning. Att byta lärare och så under många år, det har aldrig 

någon klass mått bra av. Om det inte är så att kemin inte stämmer mellan klass och lärare, då ska 

man bryta det. Men, till exempel… jag har dem i alla ämnen utom i slöjd, musik och no. Annars 

har jag dem i allt.(…) (L4) 

 

Genom att använda ”aldrig någon klass” görs en generalisering för att förstärka uttalandet. 

Det handlar inte bara om elever med diagnoser utan om alla elever i alla klasser. Genom att 

dessutom använda ordet ”aldrig” läggs en extra tyngd i yttrandet. Utsagan kan fungera som 

en kritik mot det nuvarande skolsystemet där eleverna tvingas till täta lärarbyten. Yttrandet 

kan därför vara ett sätt för läraren att visa på betydelsen av att på skolnivå organisera 

verksamheten så att eleverna får ett så litet antal lärare omkring sig som möjligt. Ett litet 

antal lärare runt eleven används därför som strategi.”Kemin” är också något som diskuteras. 

Det är viktigt att alla elever mår bra i skolan och att relationen mellan elev och lärare 

fungerar. Effekten av att ha ett fåtal lärare runt klassen kan bli att det blir ett minskat, mer 

hanterbart, antal intryck för eleven att möta. Genom konstruerandet av närhet till lärarna som 

viktigt för elevernas välmående legitimeras att läraren har eleverna i så många ämnen som 

möjligt. 

 

På gymnasiet finns inte samma närhet mellan lärare och elever. Skolorna är ofta betydligt 

större och det är nya lärare i varje ämne. Övergången från högstadiet till gymnasiet kan 

därför vara en stor omställning. Lärare 3 diskuterar svårigheterna, för särskilt elever med 

ADHD och/eller dyslexi. 
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(…) Och jag kan tänka mig att det är svårare att gå till gymnasiet från högstadiet. Där man ändå 

har färre lärare och man har mer kontakt förhoppningsvis med nån slags mentor. Här på 

gymnasiet så är de ju mer lämnade åt sig själv och det är ju mycket individuellt ansvar. (…) man 

går ju från lektion till lektion och då blir det ju många olika lärare som man ska ha kontakt med. 

Och att man förväntas ta ett större personligt eller individuellt ansvar, och det kan jag tänka att 

det är väldigt svårt om man har dyslexi… eller ADHD, att ta det ansvaret. (L3) 

 

Läraren ger uttryck för att ett stort ansvar läggs på eleven eftersom det inte finns samma 

närhet till lärarna. Funktionen av yttrandet skulle kunna vara att läraren vill visa på att 

lärarens roll förändras från grundskolan till gymnasiet, något som uttrycks kan vara negativt 

för elever med ADHD eller dyslexi. Skolformen är inte uppbyggd för dessa elever. På 

gymnasiet förutsätts eleverna ha förmågan att ta eget ansvar, planera och strukturera sina 

dagar vilket skapar grunden för ett direkt misslyckande för elever med ADHD. Läraren 

använder ”mer lämnade åt sig själva”, ”mycket individuellt ansvar”, ”man går från lektion 

till lektion” samt ”många olika lärare”. Dessa uttryck fungerar som en beskrivning av 

gymnasiets struktur. Genom att därefter problematisera detta med att elever med ADHD 

och/eller dyslexi ska möta denna verksamhet finns en antydan till att elever med dessa 

diagnoser får problem inom dessa områden. En konsekvens kan bli att situationen för eleven 

blir ohållbar och försvårar inkluderingen i verksamheten då denne inte får sin skoldag att 

fungera, samtidigt som lärarens förmåga att finna strategier för inkludering försvåras då de i 

en verksamhet, som inte är gjort för inkludering, ska försöka inkludera. 

 

Samarbetet och kontakten mellan olika stadier, där berörd personal på den förra skolan delar 

med sig av användbara strategier som tidigare fungerat, uttrycks som en förutsättning för 

inkludering. 

 

(…) de som har ADHD de är ju individuellt väldigt olika, och väldigt ofta så får vi ju 

information, överlämning från andra skolor, och vi kan också få information via skolsköterskan 

hur man ska bete sig med vissa elever och vad som funkar med andra elever. (…) jag försöker att 

hela tiden ha uppgifter som är… som svarar till olika delar utav elevernas agerande så att inte 

bara ha tystövningar, inte bara ha konversationsövningar utan en varierad undervisning. För det 

är också så att det finns ett stort mörkertal i klassen, med de som har kanske andra problem eller 

som har fått diagnoser men som inte berättar det. (…)(L5) 

 



36 

 

Läraren använder sig av elevernas individualitet för att legitimera vikten av samarbete. 

Läraren framhåller eleverna som ”individuellt väldigt olika”, där ”väldigt” fungerar som 

förstärkning för olikheterna. Funktionen av detta kan vara att visa att det inte går att 

generalisera elever med ADHD. Bemötandet varierar från en elev till en annan. Samarbetet 

vid överlämningen fyller således en viktig funktion för inkluderingen av eleven för att få 

kännedom om vad som fungerat tidigare och inte. Läraren uttrycker att skolsköterskan kan 

ge information om elevbemötande. Uttrycket ”hur man ska bete sig” används, där 

användandet av ordet ”ska” kan tyda på att läraren ser skolsköterskan som en expert inom 

området. Detta kan få effekten att strategierna utarbetas efter skolsköterskans direktiv utan 

egen reflektion. Läraren uttrycker också att en varierad undervisning används som en strategi 

för inkludering med argumentet att det finns ”ett stort mörkertal” av elever i behov av 

särskilt stöd som inte talar om sina svårigheter. Funktionen av utsagan kan vara att läraren 

vill visa på att det inte ska spela någon roll om elevens problematik är uttalad eller inte. 

Effekten av detta kan bli den att ett inkluderande klassrumsklimat möjliggörs oavsett om 

elevens behov blivit synliga eller inte. 

 

Lärare 4 diskuterar de problem som kan uppstå när samarbetet mellan stadierna inte riktigt 

fungerar: 

 

Jo jag tycker att liksom att i många fall säger de till dyslektikerna att ”han eller hon är sen i sin 

utveckling” istället för att när de märker att det inte går, gör en utredning. Utan då väntar de och 

skjuter över det här på mellanstadiet och då känner man ju sig lite som en bov. För föräldrarna 

tycker ”Varför har inte detta gjorts innan? Vi påtalade det men då sa de ’nä han är sen i sin 

utveckling’”. Det har blivit mycket bättre därför att de är mycket duktigare, specialpedagogerna 

går ner i de lägre åren och upptäcker det tidigt och gör en utredning och så har de, får de hjälp 

och hjälpmedel framförallt. (…) Därför att fortfarande hävdar jag att det finns det här ”Jag har 

inga problem i min klass” och jag kallar det ”den stängda dörrens taktik”, att det är ett 

misslyckande att anmäla en elev. Vad det än må vara, frånvaro, inte har… eller har samma skitiga 

kläder varje dag. Det är ens skyldighet och det är inget misslyckande. Man gör ju en god gärning 

för eleven. Varför har detta inte gjorts innan? Hur har denne eleven kunnat gått tre år utan att 

någon har…? (…) Det är lika viktigt i det andra, asså se vem som har problem. Vad beror det på? 

Är det inte något, riv papprena. Vi har gjort, alltså ha ryggen fri. De kan inte släppas upp på 

gymnasiet och vara dyslektiker och ingen har gjort någonting. ”Nä du läser inte tillräckligt”, till 

exempel. Det är ett skrämmande fall. Eller hur? (L4) 
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Genom lärarens sätt att tala konstrueras elevens skolsvårigheter som något som finns redan i 

grundskolans tidigare år. Det uttrycks att lärare på tidigare stadier ser det som ett 

”misslyckande” att anmäla en elev. Här konstruerar lärare 4 ett problem när lärare blundar 

för elevers svårigheter. Funktionen av yttrandet kan vara att läraren vill visa på att det finns 

en skam där lärare ser sig själva som misslyckade om en elev har hamnat i svårigheter, vilket 

skulle kunna innebära att läraren inte anmäler om utredning. En konsekvens kan bli att 

nästkommande lärare som tar tag i en eventuell utredning stämplas som vad lärare 4 

uttrycker som ”bov”. Lärare 4 visar på att det är lärarens ”skyldighet” att slå larm om 

misstankar föreligger. Argumenten som används är dels att man gör eleven en ”god gärning” 

genom att tidigt utreda vad som orsakar en elevs svårigheter, dels ansvaret gentemot elevens 

vårdnadshavare. Även argumentet att ”ha ryggen fri” används och fyller funktionen att ingen 

kan ifrågasätta att läraren fullgjort sin plikt. Läraren betonar vikten av utredning med att 

uttrycka att ”det är ett skrämmande fall” om en elev går till gymnasiet utan att någonting har 

gjorts och framhåller också vikten av utredning för att eleven ska få ”hjälp och hjälpmedel”. 

Detta skulle kunna innebära att ”hjälp” kan vara strategier, både för läraren och för eleven, 

vilka kan användas för att bidra till inkludering. I utsagan synliggörs även en länk mellan de 

olika stadierna i skolan, eftersom eleven löper som en röd tråd genom dessa under sin 

skoltid.  

 

5.2.2 Kontextens utformande 

I detta stycke diskuteras det sammanhang som eleven ingår i. Utformande av 

klassrumsmiljön och gruppstorlek är saker som lärarna valt att ta upp. 

 

(…) I alla böcker är det här klassrummet fullständigt vansinnigt för en ADHD-elev. Här är 40 

miljoner saker i, de kallar det förråd och alla skrattar åt mitt klassrum att jag har det så. När vi 

hade samtal med en psykolog och föräldrar och annat med den här eleven och jag frågade ”Vad 

tycker du om att gå i skolan? Ja, känner du dig trygg och så vidare. Vad är det som är bra?” ”Det 

är att vi har så fint klassrum med mycket saker.” Precis mittemot allting, de ska ju ha alldeles vitt 

och kalt och sånt. Alltså stämmer inte det på den här eleven och jag tror inte man kan säga att 

”den är så och den är så” asså generellt, utan man får prova sig fram på varje elev. (…) (L4) 

 

Läraren uttrycker att en strategi i böcker om hur ett klassrum bör vara för att en elev med 

ADHD ska må bra är att ha ett avskalat klassrum med så få intryck som möjligt. Lärare 4 går 
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emot detta och legitimerar sin klassrumsmiljö med sin erfarenhet av att detta fungerat bra 

och till och med haft positiv inverkan på en elev med ADHD. På så sätt har ett ombonat 

klassrum blivit en strategi för att skapa en god lärmiljö för eleven. Denne elev används som 

exempel och argument för att alla elever inte fungerar på samma sätt och därför kan man inte 

dra några generella slutsatser på hur dessa elever behöver ha det. Funktionen av denna 

retorik kan vara att läraren vill visa på nödvändigheten att utgå ifrån varje enskild elev i 

behov av särskilt stöd för att arbeta fram strategier. En effekt av att utgå från varje unik elev i 

utformandet av strategier skulle kunna vara att eleven känner sig inkluderad eftersom 

undervisningen kunnat utformas efter dennes individuella behov. 

 

Lärare 1 resonerar vidare om problematik i att skapa ett intrycksfritt klassrum: 

 

(…) Jag vill att ett klassrum ska vara ganska välkomnande och mysigt, och ändå vet jag att det 

bästa för en elev med ADHD är att göra det ganska så intrycksfritt. (…) Det är utopiskt att man i 

ett klassrum kan skapa en liten bur av avskalade, där det inte finns några intryck där det inte är 

någon som stör och där ingen går omkring. Det är helt tyst. Man sitter försjunken och har 

ingenting runt omkring sig och kan börja jobba. Asså det är ju väldigt få klassrum som ser ut så. 

Då får man väl sätta små burar då. Såhär, och det skulle kanske alla må bra utav? (…) jag 

försökte en gång att man, det, att man vänder elever så att de sitter alltså och tittar mot en tom 

vägg (…) Men där är det ju allt det här runt omkring och det är ju inte borta. Det fungerar ju inte 

att göra det här tysta, att göra det här optimala rummet för dem i klassrummet. Det är, nä, jag vet 

inte hur man gör, och det är liksom, det skulle jag vilja veta hur, faktiskt. (…) De skulle behöva 

så mycket mer, utav oss alla. (L1) 

 

”Utopiskt” och ”fungerar ju inte” är uttryck som används. Läraren uttrycker här att det inte 

finns någon strategi för att skapa ett avskärmat rum som är fritt från intryck, med retoriken 

att det som stör fortfarande är kvar i rummet. Läraren för också ett resonemang kring om 

klassrummet ska anpassas för eleven med ADHD eller för de andra eleverna, med 

argumentet att det som är bra för eleven med ADHD kanske även är bra för de andra. 

Användandet av detta argument kan tyda på att läraren vill ifrågasätta den rådande 

klassrumsstrukturen. Om alla elever i klassen skulle sitta i separata små bås i klassrummet, 

skulle man då fortfarande kunna kalla det för inkludering? En konsekvens av ett sådant 

klassrum skulle kunna ses som att undervisning sker i en grupp där ingen elev egentligen är 

en del av gruppen. Det finns således ingenting att inkluderas i. Läraren visar på en förståelse 



39 

 

för vad eleverna behöver men diskuterar att miljön i klassrummet inte går att få 

”intrycksfritt”. Funktionen av detta uttalande kan vara att läraren vill problematisera att 

miljön aldrig kommer att kunna anpassas för de här eleverna. Ändå är det i sådana här 

miljöer som eleverna ska inkluderas. Läraren avslutar med att eleverna ”skulle behöva så 

mycket mer” och förstärker det med ”utav oss alla” vilket kan tyda på att frågan om stöd till 

elever är något som riktas till alla pedagoger. 

 

Den kontext som eleven i behov av stöd ska finnas i passar inte för eleven, ändå tvingas 

eleven in i sådana sammanhang. Gruppstorleken är ett återkommande problem som uttrycks 

av lärarna: ”(…) många gånger när man har dessa barn i klassen så har man ingen annan 

hjälp. Så det är ändå 24, 25, 30 elever man har plus dessa barn. (…)” (L1). Genom 

användandet av ”plus” finns en antydan till att elever med ADHD och/eller dyslexi kräver 

mer än de andra och den redan stora gruppen försvårar för en ensam pedagog. 
 

Även lärare 4 diskuterar klasstorleken: 

 

Jag skulle vilja ägna mig mer tid åt sådana elever (…) Alltså att jag kunde sitta ner med honom 

mer och diskutera och jag tror jag skulle lösa många knutar genom att bara vara fysiskt 

närvarande. Han blir väldigt lugn om jag sätter mig där nere vid sidan om honom, jag behöver 

inte säga någonting… och det är ju två andra elever som är likadant. Som inte är så, men där som 

också blir väldigt lugn när man sätter sig vid sidan om, jag behöver inte säga något. Bara jag är 

fysiskt närvarande. Det skulle jag vilja göra mer. Men det kan man inte med en elev om man är 

23 elever. Det är inte tid till det. Tyvärr. (L4) 

 

Lärare 3 ger uttryck för begränsningen i kurserna på gymnasiet vilket gör att tiden sätter 

gränser för lärarens möte med varje elev: 

 

(…) mina kurser är ju ofta... både religionen och filosofin är ju på 40 timmar så det är väldigt lite 

tid. Så det är väl det jag skulle vilja ha mer tid till, att sitta ner kanske med färre elever åt gången 

och… för personlig handledning och många gånger så behöver de eleverna mycket kontakt och 

mycket hjälp, eller inte mycket hj… jo men de behöver en annan slags hjälp lite mer som är 

tidskrävande och det känner jag inte att jag hinner i den utsträckningen som jag skulle önska. 

(L3) 
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Lärarna uttrycker strategier som ”vara fysiskt närvarande”, sätta sig ”vid sidan om”, ”med 

färre elever åt gången” och ”personlig handledning”. Sådana strategier beskrivs som 

”tidskrävande”, ”det är inte tid till det”. Den retorik som används är att de stora klasserna gör 

att tiden till varje elev begränsas. Funktionen av sådana yttranden kan vara att lärarna vill 

visa på att det blir svårt för läraren att arbeta mot ett inkluderande klassrum när grupperna är 

för stora. Konsekvensen av detta kan bli att lärarna tvingas ta av annan tid för att kunna möta 

eleven så att strategierna kan användas, om tidsproblemet inte kan lösas på 

organisationsnivå. 

 

Lärare 5 diskuterar att bristen på tid till inkludering kommit som en konsekvens av ett ändrat 

fokus inom skolan: ”(…) då kan jag känna så här att, därför att vi får så mycket annat pålagt 

oss just nu att tiden räcker inte riktigt, asså den finns ju inte riktigt” (L6). 
 

Lärare 3 utvecklar detta resonemang: 

 

(…) man pratade väldigt mycket om värdegrund för 7-8 år sedan i gymnasieskolan, då var 

värdegrunden det absolut viktigaste, vi höll på med att jobba med värdegrunden hela tiden (…) 

Nu på sista åren så har det väl blivit mer en dragning åt betyg och kursplaner (…) risken är att 

mycket av det där faller bort, det behöver ju inte göra det bara för att man ställer krav i en skola 

så skulle man ju kunna inkludera eleverna ändå men då blir ju ett större bortfall skulle jag säga, 

elever som känner sig, som tycker att det är svårare, som inte klarar av kraven. (L3) 

 

Lärarna konstruerar fokusskiftet från värdegrund till betyg och bedömning som ett hinder för 

inkludering, med argumentet att elever i behov av stöd riskerar att falla mellan stolarna. 

Funktionen med detta yttrande kan vara att lärarna vill visa på att det behövs mer tid till 

inkluderingsarbete. Det krävs att tid avsätts för att hitta strategier, vilket det inte ges 

utrymme för när det är andra områden som prioriteras. Detta betonar lärare 3 med ”risken”, 

att något prioriteras utgör ett hot mot något annat. Effekten av detta kan bli att 

värdegrundsarbetet helt tappas bort om inte tid avsätts till ett sådant arbete utan istället bara 

går åt till bedömning. 
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5.2.3 Elevens placering i rummet 

 

Var eleven sitter i klassrummet uttrycks ha betydelse när lärare talat kring strategier för 

inkludering: ”(…) om vi tar ADHD så får de, om de vill så får de sitta ensamma, antingen 

längst fram eller längst bak i klassrummet, så att de inte har för många omkring sig (…)” 

(L2). 
 

Lärare 1 fördjupar resonemanget kring elevernas placering: 

 

(…) jag sätter alltid exempelvis ADHD, elever med diagnosen, aldrig i mitten, aldrig längst bak 

där de ser vad alla andra har för sig framför utan jag sätter dem alltid i utkanten och… för jag har 

alltid placerade platser i klassrummet. De byts, men de sitter alltid så att de har lätt att gå ifrån 

och, där de störs minst av sina kamrater så gärna på de första två raderna men utåt kanterna. (…) 

många lärare på skolan säger såhär ”Gud man kan inte placera sådana som går på högstadiet”. 

”Jo” säger jag, ”det kan man visst det”. Det har jag gjort ända sedan de går i sexan till nian. (…) 

det är ingen som klagar över det här. De tycker det är kul. Jag byter var tredje vecka och det vet 

de att jag gör. (…) och det gör ju också att du får en större sammanhållning i klassen för att under 

den här perioden nu, eller egentligen under två år egentligen så sitter de med alla i klassen och 

jag har alltid uppgifter som gör att de här två som sitter och ska samarbeta i någon form, någon 

gång under den här treveckorsperioden. Så att de är duktiga på att va, ja ta hand om varandra. 

(…) (L1) 

 

Lärarna ger uttryck åt att elever i behov av stöd ska sitta på särskilda platser i klassrummet 

med retoriken att de på dessa platser inte distraheras lika mycket av sina klasskamrater. 

Lärare 2 vidareutvecklar inte detta resonemang ytterligare, medan lärare 1 diskuterar 

placeringen av elever i behov av särskilt stöd med argumentet att alla elever har bestämda 

platser. Läraren diskuterar hur kollegor ifrågasätter bestämda platser på högstadiet, vilket 

läraren legitimerar med att ”det är ingen som klagar” och ”De tycker det är kul”. Läraren 

framhåller också att detta gjorts från sexan till nian, vilket kan tyda på att det är utifrån 

denna erfarenhet som läraren hämtat sina argument, vilket legitimerar en fortsatt utplacering 

av elever. Även argumentet att placeringen bidrar till en större sammanhållning i klassen 

används, vilket skulle kunna visa på att utplaceringen är en strategi som ökar inkluderingen 

av eleverna. Att placera eleverna skulle kunna vara ett sätt att inte särskilja elever i behov av 

stöd, där effekten kan bli att ingen känner sig utpekad. Det skulle också kunna vara så att 



42 

 

läraren vill visa på att det blir lugnare för eleven i klassrummet, vilket skulle kunna ge 

förutsättning för en bättre lärmiljö. En elev med koncentrationssvårigheter som blir lugnare 

av denna utplacering skulle även kunna ge en påverkan på hela klassrummet så att det blir 

lugnare för alla. Frågan är då om läraren placerar ut eleverna för elevens skull eller för sin 

egen eller de andra elevernas? 

 

5.2.4 Eleven i gruppkonstellationer 

Inom denna diskurs diskuteras inkluderingsstrategier som rör samarbete i grupp. Lärarna 

uttrycker vikten av att ha strategier vid grupparbeten. Sammansättningen av grupper och 

upplägg av arbetet diskuteras, vilket kan ses som strategier som möjliggör att eleven kan ta 

till sig undervisningen i klassrummet istället för att gå ifrån. Detta gör det till möjliga 

strategier för inkludering. 

 

När lärare 1 diskuterar strategier för inkludering av elever med ADHD och dyslexi beskrivs 

förarbetets betydelse: 

 

(…) Grupparbete får de heller aldrig bestämma själva och de gäller båda de här, utan de ska 

alltid… för dyslektiker ska det alltid finnas någon som är duktig på att skriva och förklara i 

gruppen. För den som har ADHD så är det att göra gruppen så liten som möjligt… inte så stor, 

och att den gruppen ska ha ett arbetsområde eller vad de nu ska grupparbeta om, som är avskilt 

och det finns inte ludd-ludd. Utan det är DET, så. Och när det är klart så är det klart. (…) jag 

tänker mycket, väldigt noga när jag gör grupparbeten, vem, vilka som ska arbeta tillsammans. 

(L1) 

 

Läraren framhåller betydelsen av att i förväg tänka igenom vilka elever som ska arbeta 

tillsammans samt utformandet av arbetsområdet. Här används argumentet att elever med 

dyslexi behöver arbeta tillsammans med någon som är ”duktig på att skriva” och att elever 

med ADHD ska ha ett så tydligt och strukturerat utgångsläge om möjligt. Funktionen av 

detta skulle kunna vara att läraren vill visa på att denne har ett ansvar att se till att eleverna 

hamnar i konstellationer där eleverna kompletterar varandra. Effekten av yttrandet skulle 

kunna vara att läraren arbetar förebyggande för att elever i behov av särskilt stöd inte ska 

hamna i svårigheter. En problematisering av detta skulle kunna vara att det växer en rädsla 

för att elever i behov av särskilt stöd ska möta sina svårigheter. Detta skulle kunna minska 
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situationerna där eleven får möjlighet att hitta egna strategier för att träna på det som upplevs 

som svårt så att funktionsnedsättningen inte blir till ett hinder. 

 

Även lärare 2 uttrycker vikten av en välgenomtänkt sammansättning av gruppen: 

 

(…) att de svaga eleverna… att de får flytta runt grupper så, så att det inte alltid är samma som 

har dem i sin grupp liksom så att de behöver driva hela tiden. Att man inte jobbar två och två utan 

kanske fyra eller tre. (…) så att det inte blir en ensam och så en som har svårt att koncentrera sig 

eller så. (L2) 

 

Behovet av en rotation i grupperna legitimeras med argumentet att de andra eleverna inte ska 

behöva dra det tunga lasset. Elever i behov av särskilt stöd konstrueras som ett extra ansvar 

för övriga elever i gruppen. Dock uttrycks det inte om elevernas behov av stöd är känt för 

klasskamraterna. Om detta innebär att eleven inte upplevs kunna bidra kan effekten bli den 

att strategin för inkluderingen inte används för inkludering utan snarare som ett medel för att 

få övriga elevers situation att fungera. 

 

Lärare 5 uttrycker fördelarna med att ha en elev med ADHD i gruppen: ”(…) elever med 

ADHD de brukar ju vara ganska pigga själva på att berätta hur de vill ha det, och de styr ju 

gärna upp andra liksom, de styr gärna upp och de…” (L5). Elever med ADHD konstrueras 

som en tillgång där deras specifika egenskaper kan bidra till gruppen och driva arbetet 

framåt, vilket visas genom uttrycket ”de styr gärna upp”. Funktionen kan vara att läraren vill 

visa på fördelarna med ett inkluderande klassrum där alla elever är olika. Sammansättningen 

av en grupp elever, som alla är duktiga på olika saker, skulle därför kunna leda till ett rikare 

samarbete där eleverna lär av varandra. 

 

Lärare 5 diskuterar vidare på de egenskaper som är specifika för elever med ADHD: 
 

… jag arbetar ju ganska kreativt i vissa ämnen för att ja… för att de ska… ofta är de ju lite mer 

kreativa… framförallt, … en grej som jag brukar göra som jag märker med elever som har 

ADHD, de är väldigt kvicka och snabba att lösa uppgifter, mycket mycket snabbare än andra, 

väldigt ofta, och jag brukar alltid se till att jag har lite mer uppgifter för dem, att de får mer saker 

att göra, för det är när de inte har utmaningen som de kan bli lite störiga för de andra. (…) (L5) 
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Kreativiteten används som argument för det arbetssätt som används. Funktionen av detta 

skulle kunna vara att legitimera att läraren använder sig av ett kreativt arbetssätt som strategi 

för inkludering av elever med ADHD, genom att möta dessa elever på ett sätt som tar tillvara 

på deras egenskaper. Samtidigt konstrueras en svårighet i att inte ha tillräckligt med 

uppgifter för eleven, vilket läraren uttrycker leder till att eleverna ”kan bli lite störiga” för 

sina klasskamrater. Effekten av detta skulle kunna bli att de extra uppgifterna endast fyller 

funktionen att sysselsätta eleven i gruppen för att förhindra att de andra eleverna störs istället 

för att användas som strategi för ökat lärande eller inkludering. 

 

6 Diskussion 
I detta kapitel lyfter vi i en resultatdiskussion fram och diskuterar två teman som 

utkristalliserats efter analysen. Detta med utgångspunkt i de frågeställningar som legat till 

grund för vårt arbete. I det följande avsnittet kommer respektive tema behandlas i relation till 

den tidigare forskningen. Avslutningsvis följer en metoddiskussion samt didaktiska 

implikationer. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras i två teman: Perspektiv på svårigheter och Förutsättningar för 

inkludering. Det första temat behandlar olika perspektiv gällande elevsvårigheter som 

framträder inom de olika inkluderingsdiskurserna och vilka konsekvenser för strategier och 

inkludering dessa kan få. Det andra temat berör förutsättningar för inkludering så som tid, 

samarbete och kunskap som kommit fram i diskurserna kring inkluderingsstrategier. Även 

detta är sådant som påverkar arbetet med inkludering. Efter dessa två delar följer en 

fördjupad diskussion där några slutsatser från diskussionen diskuteras. 

 

6.1.1 Perspektiv på svårigheter 
Tre perspektiv har kunnat synliggöras ur empirin. Ett elevperspektiv framträder vid sidan av 

två mer genomgående perspektiv kring bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Inom 

det ena av dessa perspektiv ser lärarna eleven som bärare av sina problem, medan lärarna 

inom det andra synsättet uttrycker att problemet ligger i miljön kring eleven. Dessa synsätt 
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motsvarar det individuella respektive relationella perspektiv som Isaksson (2009) lyfter 

fram. De tydligaste exemplen av dessa synsätt återfinns inom tre av inkluderingsdiskurserna. 

I Inkludering som delaktighet uttrycks att det är lärarens uppgift att anpassa undervisningen 

så att den når fram till eleven som är i behov av stöd. Detta tyder på ett relationellt 

perspektiv. I diskursen Inkludering som ömsesidigt arbete finns spår av både det 

individuella- och det relationella perspektivet. Inkluderingen ska således ske genom 

anpassning från två håll, både från skolans och från elevens. Det uttrycks ett behov av att 

eleven ska lära sig skolans oskrivna regler för att kunna fungera i en vanlig klass. Det 

individuella perspektivet är också tydligt i diskursen Inkludering som segregering. Ur 

empirin har vi kunnat se en tendens till att segregerande lösningar används då det 

individuella perspektivet förespråkas. Lärarna uttrycker dock tillfällig segregering av eleven 

som något positiv, med retoriken att eleven behöver det.    

 

Om läraren ser elevens svårigheter som att det är eleven som ska ändras på kan detta 

innebära att läraren inte arbetar för att finna strategier för att inkludera eleven. Om läraren 

däremot uttrycker ett relationellt perspektiv ser denne brister i skolan och undervisningen 

och konstruerar sig som ansvarig för att finna strategier som kan stötta eleven och på så sätt 

öka känslan av inkludering hos eleven. Med bakgrund av ovan förda resonemang kring de 

två olika synsätten har en motsättning mellan empirin och forskningen framträtt. Medan det 

inom diskursen Inkludering som segregering uttrycks att segregering är bra för eleven och 

att en tillfällig sådan undervisning leder till en ökad inkludering av eleven menar forskarna 

att ett individuellt perspektiv strider mot tanken om en inkluderande undervisning (Isaksson, 

2009; Haug, 1999; Nilholm & Carlsson, 2004). Detta baserar de på att segregerande 

lösningar används inom detta perspektiv, där all segregering strider mot inkludering. 

 

Lärarna inom de olika diskurserna fokuserar på om eleven är i eller utanför klassen och då är 

risken att elevperspektivet glöms bort. Detta perspektiv har lyfts fram inom diskursen 

Inkludering som delaktighet. Lärarna ger uttryck för att elevens upplevelse är en 

förutsättning för inkludering. Eftersom inkludering enligt denna diskurs inte handlar om att 

eleven bara fysiskt är med i klassen betonas elevens känsla av delaktighet. Lärarna visar på 

en medvetenhet om känslans betydelse för inkludering, vilket även forskning inom området 

har kommit fram till. Det går inte att tala om inkludering utan att se till elevens egna 

upplevelser av klassrummet så som delaktighet, medlemskap och acceptans i klassen 

(Nilholm & Alm, 2009). Inom diskursen Inkludering som ömsesidigt arbete uttrycks också 
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elevens känsla som viktig för inkludering. Här är det acceptans i klassen som betonas. 

Lärarna konstruerar betydelsen av att arbeta för att öka elevernas acceptans för varandra 

samt förståelse och acceptans hos föräldrarna. Även Velasquez (2012) belyser 

klasskamraternas agerande som betydande för elevens skolsvårigheter, och att sådana 

svårigheter därför inte kan ses som individuella. Medan Velasquez uttrycker ett relationellt 

perspektiv finns det inom diskursen även inslag av det individinriktade perspektivet. 

Samtidigt som acceptans från elevens omgivning betonas uttrycks det i denna diskurs att 

eleven ska anpassa sig genom att lära sig oskrivna regler för att kunna följa den sociala 

koden och på så sätt passa in i den rådande normen. Här finns ett dilemma mellan det 

relationella och det individuella perspektivet. När det ena perspektivet dominerar får det 

konsekvenser för inkluderingen. Ett dominerande individinriktat perspektiv kan få 

konsekvensen att lärarna inte tar hänsyn till elevperspektivet vilket i sin tur kan påverka 

elevens upplevelse av inkludering. Även om en acceptans finns i klassen kan eleven uppleva 

att den inte är inkluderad när segregerande lösningar används som strategi. Läraren kan 

konstruera situationer där eleven hamnar i svårigheter och med ett individinriktat perspektiv 

ser läraren inte sin egen roll i detta utan lägger orsaken till problemen hos eleven, i dennes 

diagnos. Hjörne (2009) förklarar detta med att skolans problem har blivit elevens. Det skulle 

dock kunna vara så att ett individinriktat perspektiv inte nödvändigtvis innebär en 

segregering av eleven. Detta beror på vilka strategier som används och hur eleven upplever 

detta. 

 

Inom diskursen Samarbete över gränserna lyfts vikten av utredning av elevens svårigheter 

fram. Detta gör läraren med utgångspunkt i ett elevperspektiv, där läraren ser en tidig 

utredning av svårigheterna som avgörande för att eleven ska kunna få hjälp med det som är 

svårt. Läraren förutsätter att eleven vill få en förklaring på sina svårigheter, och att det finns 

ett behov av en tidig utredning, vilket det också finns belägg för i forskningen. Foughantine 

(2012) belyser att en tidig diagnos behövs för att eleven ska få en förklaring på sina 

svårigheter för att kunna acceptera funktionsnedsättningen. Forskning visar även att en tidig 

utredning krävs för att en elev med dyslexi ska kunna utveckla effektiva strategier 

(Foughantine, 2012; Lundgren, 2008). Lundgren visar på att en tidig utredning är nödvändig 

för att utveckla en god läs- och skrivutveckling. Ju senare insatserna sätts in desto mindre 

effekt har de. Läraren uttrycker att det finns förväntningar på lärare att utreda elevers 

svårigheter tidigt. Utifrån kunskap om forskningen och de upplevda förväntningarna finns en 
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outtalad press på lärare att upptäcka och utreda elever i tid. Det ställs således krav på att 

lärarna besitter kompetens för att göra detta och att det inte ses som ett nederlag för läraren. 

 

En möjlig slutsats som kan dras av ovan förda resonemang är att betydelsen av och syftet 

med att utreda en elevs svårigheter påverkas av vilket perspektiv som råder. Ur ett 

individuellt perspektiv kan en möjlig diagnos fungera som en förklaring på en elevs 

svårigheter där elevens brister synliggörs, vilket kan få både positiva och negativa effekter 

beroende på hur eleven själv upplever detta. Eftersom det är eleven som ska anpassas kan en 

form av stöd bli kompensatoriska hjälpmedel och då kan en positiv effekt bli att eleven 

känner sig hjälpt av detta, medan en negativ effekt kan bli att denna typ av stöd gör att 

eleven känner sig utpekad. Ett individuellt perspektiv kan också innebära att läraren inte 

funderar över sin egen påverkan i val av strategier och arbetsmiljö. 

 

I det relationella perspektivet kan en diagnos fungera som utgångspunkt för lärarens 

anpassning av undervisningen genom användandet av olika strategier. Inom ett relationellt 

perspektiv kan också en utredning fungera som hjälp för att identifiera brister i arbetsmiljö, 

undervisningsstruktur och didaktik. Det kan vara svårt att hitta ett klassrum där det bara 

råder ett perspektiv, eftersom diskurser ofta samexisterar. 

 

6.1.2 Förutsättningar för inkludering 

Empirin visar att lärarna ser tidsbristen som ett stort problem för att ge elever i behov av 

särskilt stöd den stöttning de behöver. Det uttrycks att stödet som elever med ADHD 

och/eller dyslexi behöver ofta är av annat slag än vad övriga elever behöver och att detta 

stöd är mer tidskrävande för läraren. Inom ramen för undervisningen blir det därför svårt att 

hinna med detta, vilket gör att lärarna upplever att de tvingas ta från egen tid, vilket också 

Assarsson (2007) diskuterar i sin avhandling. Assarsson belyser likt lärarna vi intervjuat hur 

behov av särskilt stöd ses som tidskrävande och att om inte extra tid kan fås på annat sätt så 

tvingas lärarna ta från sin fria tid eller av tid från de andra eleverna. Tidsbristen hos lärarna 

hindrar därför elever som är i behov av särskilt stöd vid undervisning i klassen. Assarsson 

menar att som konskevens av detta försöker lärarna effektivisera tiden genom att ge alla 

elever samma uppgifter på samma tid, vilket leder till sämre förutsättningar för elever i 

behov av stöd. Detta försvårar genomförandet av en skola för alla. Lärarna för de yngre 

åldrarna uttrycker hur en extra pedagog i klassrummet skulle kunna vara till hjälp för att 



48 

 

stötta en elev i behov av särskilt stöd. Strategin att vara två möjliggör för läraren att både ge 

tid till eleven i behov av särskilt stöd samtidigt som övriga elever i klassen får den tid de 

behöver. När ett utåtagerande barn får ett utbrott eller behöver en lugnare arbetsmiljö kan 

den ena pedagogen stötta eleven utan att behöva lämna övriga klassen. Därmed skulle 

lärarna kunna förhindra att eleverna i grundskolans tidigare år känner oro när de blir 

lämnade ensamma. I grundskolan uttrycks användande av en extra pedagog som strategi för 

att upprätthålla inkluderingen av eleven. Dock används strategin med tillfällig segregering 

men då med retoriken att eleven behöver detta och inte på grund av lärarens tidsbrist. 

 

Lärarna ser samarbetet med övrig personal som en viktig funktion i arbetet med inkludering 

och elever i behov av särskilt stöd. Lärarna i grundskolan uttrycker att de samarbetar med 

andra pedagoger. Specialpedagogens roll uttrycks som en tillgång både i grundskolan och i 

gymnasieskolan. Gymnasielärarna betonar specialpedagogens funktion mer än 

grundskolelärarna. I empirin finns en tendens till att lärarna i gymnasieskolan använder sig 

av specialpedagogen som en strategi för att undvika den upplevda känslan av tidsbrist, när 

det gäller elever i behov av särskilt stöd. Detta genom att eleven har möjlighet att få stöd hos 

specialpedagog under lektionstid eller annan tid. Persson (2009b) och Haug (1999) menar att 

det finns risker med att lämna frågan om inkluderande undervisning helt åt de som arbetar 

med specialpedagogik och betonar att inkludering är beroende av ett samarbete mellan olika 

parter. Med bakgrund av detta skulle gymnasielärarnas arbete kunna kritiseras eftersom det 

inte finns något uttryckt samarbete med specialpedagog gällande klassrumsundervisningen. 

Om lärarna använder sig av specialpedagogens kompetens i större utsträckning kan lärarna 

få hjälp med att utforma strategier och arbetssätt för att inkludera eleven i klassrummet. 

Enligt Nilholm (2009) och Haug (1999) pekas elever inte ut eller avvisas när glappet mellan 

specialpedagogik och pedagogik försvinner, vilket de anser leder till inkludering. I empirin 

har lärarna uttryckt att tidsbristen bland annat orsakas av de allt för stora 

klassammansättningarna. En möjlig slutsats och lösning på tidsproblemet skulle kunna vara 

att minska klasserna. När antalet elever bli hanterbart kan behovet av att vara två pedagoger i 

klassrummet och behovet av segregerande lösningar minska och lärarna kan känna att de får 

tid till att arbeta för inkludering. Färre elever skulle kunna göra att det blir lugnare i 

klassrummet samtidigt som intrycken blir färre och mer tid kan ges till varje elev, vilket 

skulle kunna innebära att dessa faktorer får mindre betydelse för om en elev är i behov av att 

tillfälligt eller helt segregeras. 

 



49 

 

I empirin uttrycks att fokus inom skolan i dag ligger på andra saker än att aktivt arbeta med 

inkludering och fortbildning inom området elever i behov av särskilt stöd. Det som 

prioriteras är istället arbete med betyg och bedömning. Med tanke på detta är det förståeligt 

att ingenting har gjorts åt de stora klassgrupperna eftersom inkluderingsarbete inte anses ha 

prioritet högre upp inom skolan. Berhanu (2010) förklarar att förändringar inom politiken 

ligger bakom det här fokusskiftet och att det nyliberalistiska synsättet betonar effektivisering 

och kostnadsbegränsningar. Att göra klasserna mindre i skolan skulle kosta pengar eftersom 

fler pedagoger skulle behövas då det blir fler, mindre klasser. 

 

Ytterligare en förutsättning för inkludering som lärarna ger uttryck för är hur lärarens egna 

kunskaper inom ADHD och/eller dyslexi sätter gränser. Lärarna diskuterar brist på 

kunskaper inom dessa diagnoser från lärarutbildningen där de uttrycker att det funnits lite 

eller ingen utbildning alls. En möjlig effekt av detta skulle kunna vara att lärarnas förmåga 

att anpassa och finna strategier och arbetssätt begränsas då kunskaperna om 

funktionsnedsättningarna är bristfälliga. Detta kan få negativa effekter då Gadler (2011) 

menar att den enskilde läraren spelar en stor roll för en elevs möjlighet till likvärdig 

utbildning. Varje lärare ska ha en stadig grund såväl med allmändidaktiska- som 

ämnesdidaktiska kunskaper samt kunskaper om elevers olika förutsättningar för lärande. 

Viss kunskap om vanligt förekommande funktionsnedsättningar skulle kunna vara en del av 

denna kunskap som Gadler menar. 

 

6.1.3 Fördjupad diskussion 

Utifrån analys och diskussion av den insamlade empirin och den tidigare forskningen har 

slutsatser om inkluderande undervisning kunnat dras. En slutsats är att lärarens syn på 

inkludering, perspektiv på elevsvårigheter och om elevers olikheter ses som tillgång eller 

problem, får konsekvenser för hur undervisningen och bemötandet ser ut för elever med 

ADHD och/eller dyslexi. Det har också synliggjorts att lärares användande och utformande 

av strategier beror på vilket perspektiv och vilka kunskaper läraren har samt vilka diskurser 

som råder. Dessa slutsatser är inte överraskande då olika diskurser förekommer samtidigt 

och inte ersätter varandra. 

 

Det finns en tystad diskurs om vad som är normalt och vad som är avvikande. I empirin har 

uttryck som ”vanlig klass” och ”vanlig undervisning” använts, vilket kan tyda på att det även 
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finns ovanliga klasser och ovanlig undervisning. Vem är det som bestämmer vad som är 

normalt? Skolan har en traditionellt normaliserande funktion. När de som inte anses normala 

ska passa in i en sådan miljö där de egentligen inte passar in blir detta ett problem för 

eleverna eftersom det inte fungerar för dem. De blir då istället ännu mer utpekade istället för 

inkluderade. Det hade fungerat om det hade funnits en acceptans för olikheter på skolnivå 

såväl som i samhället. Något som anses onormalt i ena stunden kan i nästa anses som 

normalt, eftersom diskurser förändras. Inom både forskningen och empirin uttrycks att det är 

viktigt att ta tillvara på varandras olikheter och inte se elever som avvikande eller som 

problem. Utifrån forskningen går det att konstatera att detta är grunden för en skola för alla. 

Vi vill därför problematisera att skolans normaliserande funktion strider emot denna vision. 

 

I skollagen finns en otydlighet gällande särskilt stöd. Detta innebär att formuleringen ska 

tolkas, och detta i sin tur skulle kunna få konsekvenser för hur stödet till eleven kommer att 

se ut. Vilka elever går in under benämningen elever i behov av särskilt stöd? Och vilka 

svårigheter räknas in under särskilt stöd? Utifrån forskningen kan det konstateras att en 

problematik föreligger då det finns tolkningsmöjligheter gällande definitionen av detta 

begrepp. Forskningen har även visat att det behövs en tydligare definition gällande 

begreppen en skola för alla och inkludering. Slutsatsen blir att tydligare definitioner av dessa 

begrepp behövs för att intentionerna med inkludering och en skola föra alla ska kunna 

genomföras i praktiken. 

 

Avslutningsvis ställer vi oss frågan om en inkluderande undervisning alltid är den bästa eller 

om segregerande lösningar kan vara positiva. Om hänsyn tas till elevens perspektiv skulle en 

tillfälligt segregerande lösning kunna vara positiv, eleven behöver inte känna sig exkluderad 

bara för att denne stundvis sitter enskilt. Eleven skulle fortfarande kunna känna sig 

inkluderad om strategierna som använts har skapats utifrån elevens behov, upplevelser och 

önskemål. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Valet av metod var från början inte helt självklart men efterhand som arbetet fortskred har 

diskursanalysen som metod satt igång många tankar och lett till vidare reflektioner som vi 

inte kunnat förutspå, vilket har gett tyngd åt arbetet. Det har varit en svår metod att både 

arbeta med och sätta sig in i. Det tar mycket tid att läsa in sig på denna metod för att komma 
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till den nivån av förståelse där den blir möjlig att arbeta med. Inom den tidsram för arbetet 

som vi haft att förhålla oss till har metodens komplexitet blivit mer synlig för oss och vi har 

upptäckt att det finns många intressanta grenar att fördjupa sig inom. Vi har upplevt en viss 

begränsning; om vi hade påbörjat arbetet med den kunskap vi har nu hade vi tydligare 

kunnat se kopplingar vid olika stadier i arbetet. Vi hade till exempel i intervjusituationerna 

kunnat ställa extra frågor där respondenterna fått fördjupa sig inom områden som senare 

visade sig vara intressanta. Vi har i vårt insamlade material kunnat se intressanta 

diskussioner som tyvärr inte alltid fördjupats, där respondenten till exempel uttryckt att 

något är bra utan att gå vidare in på vad detta innebär. Det är i sådana situationer som vi med 

en fördjupad kunskap inom diskursanalysen hade kunnat höra varningsklockor ringa. Trots 

detta är vi nöjda med intervjufrågorna eftersom de gav utrymme för breda svar där 

respondenterna kunde välja riktning på samtalet, vilket gav variation i intervjuerna. Som 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) poängterat kan få respondenter ge ett gediget 

material, vilket vi också upplevt att vi fått. 

 

Både positiva och negativa effekter av det bekvämlighetsurval vi gjorde har kunnat urskiljas. 

Det positiva med att respondenten kände till oss sedan tidigare var att denne upplevdes som 

trygg i intervjusituationen och delade därför med sig av personliga erfarenheter som vi 

annars inte tror att vi skulle fått ta del av. Detta bidrog till att vi kunde undersöka det vi 

avsåg undersöka, vilket ökar validiteten för arbetet. Det som var negativt var att vi ibland 

upplevde att respondenten tog för givet att vi redan visste vad denne pratade om och därför 

inte var lika utförlig i sitt resonemang gällande strategier. Detta skulle kunna minska 

validiteten eftersom analysen inom diskursanalys görs utifrån talet och den retorik som 

används för att legitimera ett visst synsätt. Vid sådana tillfällen fick vi tänka på att ställa 

följdfrågor till respondenten för att kunna göra en mer tillförlitlig analys. Däremot såg vi 

ingen påverkan på resultatet av att delvis vara kända av respondenterna. 

 

Kritik skulle kunna riktas mot säkerheten av resultatet av vår studie. Då diskursanalys tillåter 

variationer legitimeras olika typer av undervisning, vilket skulle kunna innebära att lärare är 

fria att undervisa på valfritt sätt. Vi som diskursanalytiker är inte ute efter att värdera 

diskurser även om vi kan problematisera och reflektera kring dessa. Andra diskursanalytiker 

som gjort samma studie hade kunnat se andra effekter och kopplingar. En annan metod som 

är mer fokuserad på att finna ett rätt svar skulle kunna mena att segregering är fel och skulle 

också kunna gå in och kritisera de diskurser som konstruerats. Eftersom andra resultat än 
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våra är möjliga kan reliabiliteten i studien uttryckas vara låg. Reliabiliteten i vår studie 

handlar dock inte om att få fram exakt samma svar vid upprepad undersökning. Eftersom 

diskurser är i ständig förändring är det svårt att komma fram till exakt samma resultat, 

däremot kan studien upprepas för samma syfte och liknande diskurser kan komma fram 

eftersom dessa är socialt konstruerade och således inte är bundna till individer. Vårt resultat i 

relation till tidigare forskning medför att studiens tillförlitlighet ökar. 

 

Istället för diskursanalys kunde en fenomenografisk metod ha tillämpats men då hade arbetet 

fått en annan riktning. Variationerna vi ville titta på kommer från sociala konstruktioner i 

språkliga uttryck. Inom fenomenografin kommer variationerna istället från individernas 

uppfattningar och därför lämpade sig diskursanalysen bättre. En hermeneutisk ansats skulle 

också ha kunnat passa till vår kvalitativa studie, men då vi inte ville generalisera eller dra 

gemensamma slutsatser utan istället finna olikheter, var inte denna ansats lämplig. 

 

Vi har gemensamt arbetat fram och bearbetat samtliga delar i uppsatsen och har lika mycket 

ansvar för slutprodukten. 

 

6.3 Didaktiska implikationer 
Med denna studie vill vi uppmuntra pedagoger till reflektion kring elever i behov av särskilt 

stöd. I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan uttrycks att hänsyn ska tas till 

elevers olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att pedagogerna ser till elevens 

perspektiv såväl som till det egna synsättet på begreppet inkludering, eftersom det egna 

förhållningssättet avspeglas i den verksamhet där barnet befinner sig. Då läraren reflekterar 

kring den egna verksamheten kan detta leda till att arbetet med strategier för inkludering 

fördjupas inom den egna undervisningen såväl som inom arbetslag och på organisationsnivå. 

Det finns ett behov av ytterligare kunskaper inom diagnoserna ADHD och dyslexi för att 

kunna möta dessa elever ute i skolorna och vi hoppas att vår studie kan vara en början till 

den kunskapen. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 
Som avslutning följer här våra förslag till fortsatta studier. 

 

• Vi ser efter denna studie ett behov av svensk forskning inom elevers upplevelser av 

delaktighet, medlemskap och acceptans i inkluderande respektive segregerande 

undervisningsformer. 

 

• Det behövs även svenska studier som undersöker elevers utveckling i inkluderande 

respektive segregerande lösningar. 

 

• Eftersom ADHD och dyslexi även kan förekomma i vuxen ålder ser vi att studier skulle 

kunna göras på hur dessa elever bemöts på högskola och universitet. 

 

• Vi ser också att en fördjupning och/ eller breddning av vår studie hade kunnat vara 

intressant för att undersöka hur fler lärare talar kring inkludering och strategier för 

inkludering.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Är det någonting du undrar över innan vi sätter igång med intervjun? 

 

Namn? 

Ålder? 

Typ av examen? Examensår? 

Antal år som verksam i yrket? 

 

Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

• Har begreppets betydelse förändrats under din tid i yrket? 

 

Hur ser du på dina kunskaper om ADHD och Dyslexi? 

• Goda - Varifrån har du fått denna kunskap 

• Otillräckliga - Vad tror du det beror på? 

 

Vilken utbildning har du när det gäller elever med ADHD och/eller Dyslexi? 

• Vad ingick i din lärarutbildning? 

 

Vilka strategier har du för att arbeta med inkludering för elever med ADHD och/eller Dyslexi i 

klassrumssituationer? 

• Hur har du lärt dig dessa strategier? 

 

Strategier som varit lyckade/misslyckade? 

• Varför? 

 

Finns det något som du skulle vilja göra i din undervisning, men som du inte gör? 

• Vad? Varför? 

 

Känner du dig på något sätt begränsad i din undervisning när du har elever i behov av särskilt stöd? 

• Hur menar du då? 

 

Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar? 

TACK för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej!                Halmstad 2012-11-01 

Vi heter Martina Andreasson och Jessica Laurila och vi skriver denna termin examensarbete på 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Vi har valt att skriva om inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd med fokus på ADHD och dyslexi. Syftet med vår studie är att diskutera hur olika 

pedagoger talar kring strategier för inkludering av elever med ADHD och/eller dyslexi. 

Vi kontaktar dig i hopp om att, genom en kvalitativ forskningsintervju, få ta del av dina erfarenheter 

och kunskaper som pedagog. 

Under våra olika vfu-perioder har vi stött på många elever som är i behov av särskilt stöd. ADHD och 

dyslexi är vanligt förekommande funktionsnedsättningar och kan förekomma i kombination med 

varandra. Vi har förstått läraryrkets komplexitet när det gäller att utforma undervisningen efter alla 

elevers olika förutsättningar och behov och finner det därför intressant att diskutera begreppet 

inkludering. 

Till vår studie vill vi samla in empiriskt material i form av intervjuer som vi önskar dokumentera 

genom ljudinspelning. Vi vill gärna träffa Dig för en intervju på din arbetsplats. Vi beräknar att 

intervjun kommer att ta omkring 30 minuter. All information behandlas enligt de forskningsetiska 

principerna, vilket innebär att ditt och skolans namn inte kommer att skrivas ut i vår uppsats, samt att 

ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande. Allt material 

från intervjun kommer enbart att användas till vår studie och kommer därefter att förstöras. Intervjun 

kommer att genomföras med start i vecka 46. 

Vänligen meddela oss i vecka 45 om du vill deltaga eller ej. 

Tack på förhand! 

Martina Andreasson & Jessica Laurila 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss! 

 

Kontaktuppgifter:    Handledare:                         

Martina Andreasson   Ingrid Nilsson   

xxxx-xxxxxx                       xxx-xxxxxx 

martan08@student.hh.se   ingrid.nilsson@hh.se 

 

Jessica Laurila    Catrine Brödje  

xxxx-xxxxxx                         xxx-xxxxxx 

jeslau09@student.hh.se   catrine.brodje@hh.se 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD   Box 823 301 18 Halmstad  

Vi som har skrivit den här uppsatsen är 
gymnasielärare respektive 
grundskollärare och har tillsammans 
fördjupat oss i området inkludering och 
ADHD/dyslexi.


