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Studiens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen av specialpedagogers upplevelser och 

erfarenheter av en skola för alla och inkludering. Studiens syfte är också att fördjupa 

förståelsen av de möjligheter och svårigheter som kan finnas i specialpedagogers yrkesroll 

med utgångspunkt i att de befinner sig i spänningsfältet mellan att bidra till inkluderande 

och exkluderande åtgärder.     

 

Vid insamlingen av empirin användes den kvalitativa semi- strukturerade 

forskningsintervjun. För att få svar på studiens syfte genomfördes sju intervjuer med 

specialpedagoger verksamma i grundskolan. I tolkningen av resultatet är studien  

hermeneutiskt inspirerad. Resultatet visar att en skola för alla är ett svårt mål att nå och 

särskiljande lösningar ses som nödvändiga för att skolans verksamhet ska fungera. 

Resultatet i studien visar vidare att ett kategoriskt synsätt på elevers svårigheter dominerar. 

Specialpedagogernas upplevelser av inkluderingsbegreppet ses som elevers rätt att delta 

utifrån sina förutsättningar men att inkludering inte alltid är det bästa för den enskilde 

eleven. Specialpedagogerna i studien upplever sin yrkesroll som komplex genom att 

dilemmat mellan viljan till inkludering och nödvändigheten att tillämpa exkluderande 

åtgärder är ständigt närvarande. Specialpedagogerna ser stora möjligheter i en inkluderande 

skola men för att detta ska bli verklighet måste ett antal förutsättningar uppfyllas. 

Svårigheterna i en inkluderande skola spänner enligt specialpedagogerna över ett stort fält 

från ett samhällsperspektiv till ett individperspektiv. 
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Förord 

En lång tids arbete är nu till ända. Det har tagit åtskilliga resor till Växjö för gemensamt 

arbete och samtal oss emellan för att färdigställa denna uppsats. Stundtals arbetsamt men 

samtidigt så otroligt roligt och lärorikt! Vi vill tacka våra familjer för att de har stått ut med 

oss under denna stundtals stressade tid när vi varit frånvarande både psykiskt och ibland 

även fysiskt. Vi vill härmed meddela att ni nu har vår fulla uppmärksamhet igen. Vi vill 

tacka våra informanter som så uppriktigt delgett oss sina tankar. Utan er hade denna studie 

inte varit möjlig. Ett stort tack även till vår handledare Joakim Krantz som genom sina kloka 

synpunkter, tankar och värdefulla råd har hjälpt oss fram till vår slutprodukt.  

Den största delen av detta examensarbete har vi skrivit tillsammans. I bakgrundsdelen har vi 

dock ansvarat för olika delar men senare sammanställt dessa tillsammans. Inledningen, 

syftet och frågeställningarna, metodkapitlet, resultatet och diskussionen har vi utarbetat 

gemensamt. Intervjuerna har genomförts och transkriberats individuellt men utskrifterna har 

tolkats gemensamt.  
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1 Introduktion 

Under vår utbildning till specialpedagoger har vi vid återkommande tillfällen stött på 

begreppet inkludering. Inkludering kan förenklat sägas innebära att skolan ska anpassa sig 

utifrån elevers olika förutsättningar och behov istället för att det är eleven som ska anpassa 

sig till skolan. Begreppet fick sitt genomslag i Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) där intentionen och målsättningen är att alla elever oavsett hinder eller 

skillnader ska undervisas tillsammans i största möjliga mån i vad som kan sägas vara en 

sammanhållen skola. Även Lpo94 betonar att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning 

oavsett vilken skola de går i. Alla skolor ska ta hänsyn till elevers olikheter, behov och ett 

särskilt ansvar läggs på skolan för de elever som har svårigheter att uppnå målen. 

Undervisningen kan därför inte utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet, 1999). 

Grundskoleförordningen (kap 5 § 5) förespråkar också ett inkluderande synsätt där det sägs 

att särskilt stöd i första hand ska ges inom den grupp eller klass som eleven tillhör. 

Begreppet inkludering kan kopplas till ett annat begrepp, som i skolsammanhang benämns 

”en skola för alla”. Detta står enligt Tøssebro (2004) för en gemensam och sammanhållen 

skola för alla barn. Tøssebro (2004) menar vidare att en skola för alla bygger på 

grundläggande deklarationer om alla människors lika värde och är en konsekvens av en 

demokratisk människosyn. Allas medverkan behövs för att helheten, samhället, ska fungera 

bättre.  

  

Vårt kunskapsintresse gäller relationen mellan å ena sidan det demokratiska 

deltagarperspektivet där allas rätt att delta ses som en konsekvens av en demokratisk 

människosyn i en sammanhållen skola och å andra sidan den utveckling i svensk skola som 

under de senaste åren legitimerat differentierande och exkluderande åtgärder. Diskrepansen 

mellan viljan till inkludering och den faktiska förekomsten av exkludering i olika former är 

ständigt närvarande i skolans vardag och verksamhet. Skolverket (2008) hävdar att det 

verkar bli allt vanligare att elever i behov av särskilt stöd samlas i särskilda 

undervisningsgrupper och de hävdar vidare att detta sätt att organisera det särskilda stödet 

strider mot skollagsstiftningens principer om en inkluderande skola. Skolverkets 

sammanfattande kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer som påverkar resultaten i 

svensk grundskola visar att en av orsakerna till att svenska grundskolelever presterar allt 

sämre resultat är att förekomsten av särskiljande lösningar har ökat (Skolverket, 2009). 

  

Inkluderingsfrågan och problematiken runt en skola för alla är frågor som engagerar oss. Det 

vi ser utifrån vår egen praktik är varierande erfarenheter hur väl inkluderingsprocessen fått 

genomslag och fungerar i verksamhetens vardag. Exkluderande åtgärder ses av många 

skolor som en nödvändighet för att kunna möta den variation av elever som av någon 

anledning inte klarar av att leva upp till de krav skolan ställer på dem. Inkluderingsbegreppet 

blir ur denna aspekt ett demokratiskt ideal som skolor har svårt att leva upp till. Vårt intresse 

har väckts för hur denna utveckling mot alltfler exkluderande åtgärder har kunnat äga rum 

trots att de lagar och förordningar som avser styra verksamheterna förespråkar inkludering 

och delaktighet.       

 

Skolverket (2008) menar att andelen elever som fått specialpedagogiskt stöd har ökat över 

tid och att så många som fyrtio procent av eleverna födda 1982 och 1987 har fått 

specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid. En intressant aspekt av denna ökning 

av elever i behov av särskilt stöd är specialpedagogens ”dubbla” uppdrag. Specialpedagogen 

ska i sitt uppdrag arbeta för en inkluderande undervisning, men anses också vara tongivande 

i processen att definiera och benämna det avvikande. Specialpedagogiken representerad av 
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specialpedagoger kan ses som representanter för makten att medverka i sorteringsprocesser 

som resulterar i att allt fler elever sorteras ut från den vanliga skolan (Tideman, 2005).  

 

Studiens frågeställningar har formulerats med utgångspunkt i våra funderingar hur detta 

spänningsfält mellan inkludering som politisk vision och den faktiska förekomsten av olika 

former av exkluderande åtgärder upplevs av specialpedagoger. Den problematik vi 

behandlar rör också komplexiteten i specialpedagogers yrkesroll i en skola för alla.         

      

1.1 Studiens disposition 

Arbetet inleds med syftet för studien och dess frågeställningar och detta följs av en 

redogörelse för studiens bakgrund där relevant innehåll utifrån studiens syfte behandlas.  

Därefter behandlas studiens metodval och en redogörelse för studiens resultat görs. Vidare 

förs en metoddiskussion, en teoretisk problematisering och analys ur ett sociokulturellt 

perspektiv samt en resultatdiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen av specialpedagogers upplevelser och 

erfarenheter av en skola för alla och inkludering. Studiens syfte är också att fördjupa 

förståelsen av de möjligheter och svårigheter som kan finnas i specialpedagogers yrkesroll 

med utgångspunkt i att de befinner sig i spänningsfältet mellan att bidra till inkluderande 

och exkluderande åtgärder. 

  

2.2 Frågeställningar 

 

Utifrån vårt syfte har särskilt fyra frågeställningar varit vägledande: 

 

 Hur upplever specialpedagoger att en skola för alla fungerar? 

 Hur upplever specialpedagoger innebörden av begreppet inkludering? 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever specialpedagoger det finns i en 

inkluderande skola?  

 Hur upplever specialpedagoger sin yrkesroll i förhållande till kraven och 

förväntningarna på en inkluderande skola?  
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik redogör vi för litteratur och tidigare forskning som är relevant för 

studien. Inledningsvis presenteras tidigare forskning. Därefter följer centrala begrepp i 

uppsatsen, specialpedagogikens framväxt, specialpedagogiska perspektiv, 

inkluderingsbegreppet och en skola för alla. Därefter redogör vi för vad som skrivs i  

styrdokument och avtal om inkludering, vad normalitet och avvikelse innebär, vem som har 

makten att definiera det avvikande samt specialpedagogens yrkesroll i ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Följande avhandlingar har vi funnit relevanta för vår studie:  

 

Ann Ahlberg (1999) På spaning efter en skola för alla. Det övergripande syftet med studien 

var att granska hur intentionerna i skolans styrdokument om en demokratisk och likvärdig 

utbildning för alla tar sig uttryck i grundskolans arbete. Skolans styrdokument relateras i en 

fallstudie till det vardagliga arbetet på en skola. I avhandlingen beskrivs lärarens och 

specialpedagogens vardagliga arbete och syn på sitt yrkesuppdrag. Resultatet synliggör både 

hinder och möjligheter för att förverkliga målsättningen om en skola som inkluderar alla 

elever. Den genomförda studien kan inte ge svar på frågan om vi har en skola för alla. 

Resultatet pekar dock ut en riktning mot en alternativ diskurs till den nu rådande som 

kännetecknas av ett individperspektiv på elever i behov av särskilt stöd. 

 

Gunilla Ingestad (2006) Dokumenterat utanförskap – om skolbarn som inte når målen. 

Studiens syfte var att undersöka skolans bedömning av elevers skolsvårigheter i ett längre 

perspektiv och detta innefattar bland annat elevers subjektiva upplevelser och konsekvenser 

i skolans organisation och arbetssätt. Studien visar att orsakerna bakom bristfälliga betyg är 

komplexa, liksom de processer som bedömning och betygsättning utgör. Resultatet visar att 

den subjektiva upplevelsen där motivation och tillhörighet är avgörande för skolframgång. I 

studiens analys problematiseras verksamhetens rådande målstyrningsdiskurs. En ökad 

fokusering på valfrihet och individualisering legitimerar olika differentierande arbetssätt. 

 

Gunbritt Tornberg (2006) Bara man ser till barnens bästa. En studie av lärares yrkesetiska 

överväganden i en skola för alla. Avhandlingen handlar om hur lärare förstår och ser på 

uppdraget om att möta och behandla alla elever på ett likvärdigt sätt oavsett förmåga, behov 

eller bakgrund. Data har samlats in med hjälp av samtal i fokusgrupper bestående av 

skolledare och lärare från en för – och grundskola. Resultatet visar bland annat att det finns 

behov av såväl inkluderande som exkluderande verksamheter. Studiens slutsats är att 

uppdraget att möta elevers olikheter och ta hänsyn till alla barn i skolans verksamhet är 

komplext och även innehåller moraliska utmaningar och dilemman.  

 

Inger Assarson (2007) Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett 

politiskt uppdrag. Författaren menar att en skola för alla är ett skolpolitiskt mål som har 

formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt 

har varit viktiga inslag. Retoriskt är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i 

en gemensam strävan efter något som skulle kunna bli till det bättre. Assarsson frågar sig 

om hur pedagoger gör sitt uppdrag begripligt och meningsfullt i förhållande till sin vardag. 
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Hennes analys visar att idén om det vi tar förgivet som det goda blir utmanat när maktens 

makronivå som den skrivs och beskrivs i skolans styrdokument ges betydelser i 

mellanmänskliga språkliga handlingar på mikronivå. När pedagogerna skapar mening i en 

skola för alla relaterar de till sina egna mål och till att få verksamheten att fungera. Studiens 

resultat visar att skolans försök att mäta det omätbara skapar svårigheter för pedagogerna. 

Yvonne Karlsson (2008) Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av 

elever i en särskild undervisningsgrupp. Avhandlingen beskriver ett ”inifrån perspektiv” i en 

särskild undervisningsgrupp. Pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen arbetar 

utifrån ett inkluderande ideal men måste hela tiden hantera dilemmat med elever som inte 

lever upp till skolans normer, förväntningar och mål. Resultatet visar att elever i den 

särskilda undervisningsgruppen osynliggörs och marginaliseras. Genomgående har eleverna 

ett lågt aktörskap i vardagliga skolaktiviteter. Pedagogerna beskriver ständigt elevernas 

skolsvårigheter. 

 

3.2 Centrala begrepp 

Följande begrepp väljer vi att definiera eftersom de kommer att förekomma i uppsatsen: 

 

Inkludering: Ordet kommer från det latinska ordet includere, innesluta. På engelska: 

inclusion, inneslutning (Bonniers Familjelexikon, 1991). Inkludera har betydelsen: att låta 

någon eller något ingå som del i en viss grupp (Nationalencyklopedin, 2010). Begreppet 

blev officiellt antaget genom Salamancadeklarationen från 1994 (Svenska Unescorådet, 

2006). Inkludering kan förklaras med att helheten ska anpassas till delarnas egenskaper. I 

skolan innebär detta att verksamheten ska vara organiserad utifrån det faktum att elever är 

olika. Alla elevers rätt till deltagande och närvaro i det gemensamma klassrummet (Nilholm, 

2006). Vi kommer längre fram i studien att fördjupa resonemanget om inkludering (jfr 2.4).  

 

Integrering: Begreppet integrering innebär en gemenskap där alla har sin naturliga 

tillhörighet och ett gemensamt ansvar att forma helheten. (Tøssebro, 2004). Integrering 

förklaras i Nationalencyklopedin (2010) med få att sammansmälta till en helhet, inordna 

som naturlig del i viss helhet. Integrering kan också förklaras med att delarna ska passa in i 

en helhet som inte är helt organiserad efter delarnas egenskaper. I skolan innebär detta att 

barnet ska anpassa sig till organisationen som kanske inte har elevers variation i åtanke 

(Nilholm, 2006). Integrering kan förklaras med att det kräver att någon från början varit 

utanför och nu ska aktivt inplaceras i gemenskapen (Tideman, 2005). 

 

Exkludering: Exkludering betyder enligt Nationalencyklopedin (2010) ta bort från, inte ta 

med. Exkludering kan ses som en motsats till begreppet inkludering (Persson, 2007). En 

form av exkludering i dagens skola är den ökade förekomsten av särskilda 

undervisningsgrupper där elever med behov av särskilda stödåtgärder återfinns i grupper 

utanför den ordinarie klassen. Små undervisningsgrupper används allt oftare och motiveras 

med avlastning för klasslärare och övriga elever (Tideman, 2005).  

 

Differentiering: Differentiering kan definieras som processer som på olika sätt syftar till att 

tillmötesgå elevers olika förutsättningar för lärande. Differentiering kan dels innebära att 

innehåll och undervisningen anpassas för den enskilde inom ramen för den sammanhållna 

skolan men också att elever differentieras och placeras i olika grupper eller olika skolor 

beroende på hur de bedöms klara skolans förväntningar och krav (Persson, 2007). Under 

hela denna tid har det varit långt ifrån självklart vad som menas med ”alla” elever i relation 



 11 

till den sammanhållna skolan. Detta har tagit sig uttryck i olika differentierande åtgärder 

(Tøssebro, 2004). 

  

En skola för alla: Det är ett begrepp som har kommit att betraktas som typiskt svenskt och 

står för en gemensam och sammanhållen skola för alla barn oavsett kön, geografisk 

bostadsort, och social situation (Ingestad, 2006).  Under 1900-talet och framåt har uttrycket 

kommit att gälla för allt längre del av skolgången och idag kan vi i praktiken tala om en 

tolvårig sammanhållen skolgång (Tøssebro, 2004). 

3.3 Specialpedagogik ur ett historiskt perspektiv 

”Skolan är den miljö där barns svårigheter ofta uppdagas – inte för att barnen nödvändigtvis 

har problem, utan för att skolan vid varje tidpunkt kräver vissa sätt att fungera” (Tideman, 

2005, s. 16). Kortfattat och utan något som helst anspråk på fullständighet kommer här en 

historisk beskrivning över specialpedagogikens framväxt i Sverige.  

Före 1800-talet var det en moralisk och mytisk syn på orsakerna bakom annorlunda och 

avvikande barn som dominerade. De barn som hade någon form av lyte sågs som ett straff 

från Gud för att föräldrarna t ex brutit mot kyrkans bud eller så ansåg man att familjen kunde 

vara utsatt för något onaturligt väsen som bytt bort deras riktiga barn. Under 1800-talet 

började man se avvikande beteende alltmer ur ett medicinskt och ett pedagogiskt perspektiv. 

Tidigare hade människor med olika typer av svårigheter behandlats som en enda grupp utan 

större åtskillnad, men den medicinska och pedagogiska utvecklingen gjorde att olika typer 

av svårigheter och avvikelser kunde särskiljas från varandra. Olika diagnoser började också 

användas (Tideman, 2005). 

I Sverige fattades beslutet om allmän folkskola år 1842. Detta gällde dock i praktiken inte en 

skola för alla barn. Barnen till de sämst ställda gick t ex sällan i skolan alls. De gick i s.k.  

fattigskolor eller i den allmänna folkskolan i begränsad omfattning. De föräldrar som hade 

det bättre ställt valde andra skolor än denna folkskola för sina barn. Det dröjde ända till 

omkring 1915 innan så gott som alla skolbarn, drygt 94 %, gick i den allmänna folkskolan. 

Ungefär vid den här tidpunkten aktualiserades efter hand folkskolans möjligheter och även 

skyldigheter att svara för undervisningen av de barn som vi idag skulle kalla barn i behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 1998). I slutet av 1800-talet gjordes försök med att införa så 

kallade minimikurser för de elever som hade svårigheter att tillgogogöra sig den ordinarie 

undervisningen i skolan. Detta innebar att de här eleverna placerades i särskilda klasser, men 

utan något extra stöd. Kunskapskraven var här lägre än i den vanliga skolan. 1842 års 

skolstadga fastställde att en sådan differentierad undervisning med minimikurser var tillåten 

(Brodin, 2004). Man kan säga att genom denna process pekades också gränserna för den 

rådande synen på normalitet ut (Skolverket, 1998).  

Vid 1800-talets slut infördes specialklasser. Något som är intressant att uppmärksamma i 

detta sammanhang var att man anordnade dessa specialklasser för förståndssvaga barn 

utifrån något som kallades sakkunnig prövning. Denna kunde bli verklighet då läkare nu 

undersökte eleverna. Det betonades att placering i en sådan specialklass skulle betraktas som 

något tillfälligt och att det var skolans skyldighet att se till att eleven kunde återgå till sin 

ordinarie klass så fort som möjligt (Brodin, 2004).  I de större städerna inrättades under 

1910-talet ännu en nivå inom folkskolan, de s.k. svagklasserna.  En sortering av bättre och 

sämre begåvade barn skedde alltså (Skolverket, 1998). Också barn med sociala problem, t ex 

de vanartade eller vanvårdade barnen, särskildes från den allmänna folkskolan. Anstalter 

eller utackordering anordnades för dessa barn, där de sorterades efter att man bedömt 
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svårighetsgraden av vanarten eller vanvården. Skolplikt för barn med rörelsehinder infördes 

först år 1962 (Skolverket, 1998).  

1879 inrättades i Norrköping den första hjälpklassen och denna idé spred sig därefter över 

hela landet. 1936 kom regleringen av hjälpklassundervisningen. Denna fick till uppgift att 

dels bereda eleverna en undervisning som var anpassad för dem och dels att befria de övriga 

i klassen från det hinder i skolarbetet som de mycket svagt begåvade barnen utgjorde 

(Brodin, 2004). Genom att de annorlunda och de med särskilda behov fördes åt sidan 

skapades bättre förutsättningar för att ge dessa elever de särskilda omsorger de behövde och 

på samma gång underlättades undervisningen av de normala (Skolverket, 1998). Den 

dominerande retoriken var att detta särskiljande måste göras för de svagbegåvades skull. Det 

var synd om dem som inte hade förmåga att följa med i den normala undervisningen och 

därför ansågs de må bäst av att få vara för sig själva. Genom detta inrättande av 

specialklasser för avvikande elever blir undervisningssituationen också lättare för ”de 

normala” eleverna och deras lärare (Tideman, 2005). Ett problem att handskas med i detta 

sammanhang var att hjälpklasserna inte skulle bli avstjälpningsklasser för misshagliga. 

”Hjälpskollärarna framhöll vikten av att vara effektiva grindvakter så att endast elever som 

skulle gagnas av denna undervisning skulle komma ifråga” (Brodin, 2004,s. 39). 

Internationellt sett har liksom i Sverige segregerande åtgärder i olika former varit ständigt 

närvarande. I USA rapporterades i slutet av 1800-talet om lärares känsla av maktlöshet över 

den ohållbara klassrumssituationen med alla dess disciplinproblem. Detta blev grunden till 

segregerande klasser och skolor i USA. En av huvudfrågorna var om varnartiga barn skulle 

få tillåtas att störa de ”normala”. I europeiska skolor infördes också segregerad 

undervisning. Detta resonemang om att de normala hindrades i sin utveckling genom 

samvaro med de avvikande förekom på liknande sätt i olika delar av världen. År 1896 

skapades de första specialklasserna i USA och den snabba utvecklingen av 

specialundervisning fortsatte. Vid sekelskiftet 1800 – 1900 hade systemet med 

specialklasser byggts upp i bl. a Preussen, Skandinavien, England, Schweiz och Österrike 

(Hjörne & Säljö, 2008).  

Observationsklasser inrättades för de mer svåruppfostrade eleverna. Syftet med dessa var 

dels att sanera normalklasserna och dels att för de svåruppfostrade barnens förbättrande 

skapa en för dem gynnsammare skomiljö med bestämd läkepedagogisk inriktning. 1959 

infördes förbudet att aga barn i skolan och därigenom framtvingades en utbyggnad av dessa 

observationsklasser. I regeringens tillstyrkande av särskild observationsundervisning 

menades att den” icke är avsedd att under övervakning isolera besvärliga element från den 

övriga gruppen, utan att den skulle ge svårbehandlade elever undervisning och positiv 

behandling i en mera individuellt anpassad form” (Brodin, 2004, s. 43). Denna undervisning 

kom också att kallas klinikundervisning eftersom den ofta bedrevs i läkarmottagningens 

lokal (Brodin, 2004).  

Efter andra världskriget förekom kritik mot att ha två parallella skolformer, en för de mer 

begåvade och ekonomiskt starka och en för övriga. Skolan sågs som ett samhälle i miniatyr 

där en variation måste vara tillåten och med stöd i demokratitanken introducerades på 1950-

talet enhetsskolan. Heterogenitet i förutsättningar och förmågor kom att ses som det 

normala, i stället för homogenitet. Men enhetsskolan, som så småningom i praktiken ersattes 

av grundskolan 1962, omfattade ändå inte alla (Tideman, 2005). Den viktigaste 

frågeställningen blev att finna vägar till individualisering (Brodin, 2004). Urskiljning och 

särbehandling av elever med sociala och/eller intellektuella problem till hjälpklasser 

fortsatte. På 1960-talet ifrågasattes av bl. a ideologiska och ekonomiska skäl avskiljning i 

form av speciella skolor och klasser. Denna avskiljning sågs dels som en kostnadskrävande 
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åtgärd och dels som en stämpling med konsekvenser som bland annat innebar en fara för 

social uteslutning.  Fortfarande var det dock i första hand den avvikande individen som 

skulle anpassa sig till skolsystemet och inte tvärtom (Tideman, 2005). 

 En dramatisk expansion av specialundervisningen skedde genom 1962 års läroplan 

(Skolverket, 1998).  I den menades att specialundervisningen borde betraktas som en 

individualisering av den reguljära undervisningen. Denna specialundervisning skulle 

bedrivas i tillfälliga större eller mindre grupper, antingen i särskild klass eller i klinik 

(Brodin, 2004).  Mer än en tredjedel av skolbarnen hade år 1972 särskilt stöd under kortare 

eller längre perioder under sin skoltid (Skolverket, 1998). De flesta av de elever som 

placerades i specialklasser var elever med antingen svag begåvning, läs- och 

skrivsvårigheter och/eller socialt relaterade svårigheter (Brodin, 2004). 

I Lgr69 förordades att elever med olika former av handikapp skulle integreras i de vanliga 

klasserna. Här uppmärksammades också miljön i skolan som en möjlig orsak till elevers 

svårigheter att nå upp till skolans krav (Persson, 2007). Det som tidigare relaterats till 

individen, skulle nu ses som ett problem i skolans organisation och kultur (Lind, 2006). 

Under 1970-talet kom ett nytt, relativt, handikappbegrepp att få genomslag och det ersatte 

det absoluta. Man började anse att handikapp kunde uppstå i mötet mellan omgivningen och 

individen och dess förutsättningar. Genom ett sådant synsätt blev det naturligt att i första 

hand ställa krav på omgivningens anpassning av miljön. Det började talas om en skola med 

undervisningssvårigheter, i stället för elever med skolsvårigheter (Skolverket, 1998).  

Den så kallade SIA-utredningen (utredningen om skolans inre arbete), som kom 1974 lyfte 

fram individ-, social- och skolrelaterade svårigheter. I denna utredning var kritiken mot 

specialundervisningen stor. Det menades att låsningen av specialundervisning till 

specialklasser eller klinikundervisning kunde leda till en kategorisering och segregering av 

eleverna. Detta kunde i sin tur leda till utstötning. Att vara annorlunda – en avvikare – är 

sådant som kan öppna riskerna för mobbing från personer i omgivningen (Brodin, 2004). 

Begreppet åtgärdsprogram introducerades för första gången i SIA- utredningen. Syftet med 

detta var att en förändring av skolans insatser för att förbättra situationen för elever i behov 

av särskilt stöd skulle ske. Detta synsätt skilde sig från tidigare där det framförallt 

fokuserades på att det var eleven som skulle anpassas till skolan. Genom åtgärdsprogrammet 

skulle relationen mellan lärare och elev och även gemenskapen elever emellan lyftas fram 

(Asp-Onsjö, 2006).  

I Lgr80 tonas skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning ytterligare ned 

bl. a genom att specialundervisningens viktigaste mål blev att motverka att barn får 

svårigheter i skolan. Vikten av att de barn som får specialpedagogisk hjälp så fort som 

möjligt får återgå till vanlig undervisning betonades också. (Persson, 2007). Genom Lgr80 

skedde också starten på den decentralisering av skolan som fick ett ännu tydligare uttryck 

under 1990-talet, dels genom att skolan kommunaliserades och dels genom Lpo94. 

Kommunaliseringen av skolan innebar att besluten om resursfördelning, anställande av 

lärare och vilka elever som ska anses vara berättigade till särskilt stöd på ett samlat sätt 

fördes till kommunal nivå, ofta till skolnivå (Skolverket, 1998). Rektorn fick större kontroll 

över verksamhetens direkta styrmedel än någonsin tidigare. Detta har bl. a inneburit att 

många skolor idag saknar specialpedagogisk kompetens och att elever i behov av särskilt 

stöd inte alltid får den hjälp som de är berättigade till. Under 1990-talets senare hälft har 

hjälpen till elever i behov av särskilt stöd minskat (Persson, 2007).  

1990 lades speciallärarutbildningen ned och ersattes med specialpedagogutbildningen. 

Tanken med detta var enligt Egelund, Haug och Persson (2006) att specialpedagogerna till 
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skillnad från speciallärarna skulle arbeta med att ytterligare förebygga svårigheterna hos 

eleverna. Detta skulle ske bl.a. genom att påverka den vanliga undervisningen. År 2007 

återinfördes speciallärarutbildningen. Enligt Persson (2007) är skolan genom detta på väg 

bort från ett inkluderande perspektiv då den nyinförda speciallärarutbildningen grundar sig i 

en föråldrad syn på lärande.  

3.4 Specialpedagogiska perspektiv 

När skolan ska ge en likvärdig utbildning där individers olikheter motiverar en utbildning 

som ska anpassas till individuella förutsättningar, uppstår ganska väntat problem. Skollag, 

förordningar och läroplaner uttrycker samhällets intentioner, men säger inget om hur dessa 

intentioner ska realiseras (Persson, 2007). Utifrån detta menar Persson att det finns två 

grundläggande sätt att se på specialpedagogik; det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet. I ett relationellt perspektiv blir det viktigt som sker i samspelet  

mellan olika aktörer. Förståelsegrunden för handlandet finns alltså inte i en enskild individs 

uppträdande eller beteende. Ett relationellt perspektiv innebär också att elevens 

förutsättningar ska ses relationellt. Med detta menas att förändringar i elevens omgivning 

kan påverka hans eller hennes förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav 

eller mål. Mot det relationella perspektivet ställer Persson det kategoriska perspektivet, som 

innebär att en elevs svårigheter är antingen medfödda eller individbundna. Persson menar 

vidare att man i ett relationellt perspektiv ser en elev i svårigheter medan man i ett 

kategoriskt perspektiv ser en elev med svårigheter. Tideman m.fl. (2005) har ett liknande 

synsätt och menar att det kategoriska perspektivet beskriver forskning varinom man ser 

orsaker till skolsvårigheter som elevburna och där man tar kategorisering av elever efter 

vissa egenskaper för given, medan man i det relationella perspektivet försöker se eleven i sin 

miljö. I det relationella perspektivet är man öppen för att även själva skolan och 

undervisningens organisation kan ses som en del av orsakerna till de skolsvårigheter eleven 

kan befinna sig i (Tideman, 2005). Även Skolverket (2008) menar att det 

specialpedagogiska forskningsfältet utgår ifrån ett kategoriskt och ett relationellt synsätt 

eller perspektiv. Skolverket (2008) skriver att det kategoriska perspektivet betraktar en elevs 

svårigheter främst som sammanhängande med individkaraktäristiska, medan man i det 

relationella perspektivet ser elevens svårigheter som något som uppstår i elevens möte med 

omgivningen. 

Nilholm (2006) hävdar att specialpedagogik framförallt bedrivits inom ramen för två 

perspektiv som han i stället benämner det kompensatoriska respektive det kritiska. Nilholm 

(2006) menar att det kompensatoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i vad som uppfattas 

som individers brister och i frågor om hur sådana brister ska kunna kompenseras. Det 

kritiska perspektivet innebär, å andra sidan, att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför 

individen. Utifrån detta synsätt är barns olikheter ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas till. Nilholm (2006) menar vidare att 

inkluderingsbegreppet bör ses i relation till framväxten av detta perspektiv. 

Haug (1998) talar om ett kompensatoriskt perspektiv och ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Haug menar att det kompensatoriska perspektivet bygger på tanken om 

att man ska ge den enskilda individen möjligheter att fungera genom att tillsätta extra 

resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning och genom detta kompensera individens svaga 

sidor. Denna kompensation kan enligt Haug visa sig vara både stigmatiserande och 

orealistisk. Haug menar att alternativet till det kompensatoriska perspektivet är det 

demokratiska deltagarperspektivet vilket kortfattat betyder att alla grupper av befolkningen 

går i samma skola och förhandlar om det som sker där. Detta innebär då att man blir 
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accepterad och att man själv kan acceptera andra och att man bidrar till det gemensamma, 

men efter förmåga och att detta perspektiv kräver inkludering. 

Nilholm (2007) framhäver till sist ytterligare ett perspektiv som benämns 

dilemmaperspektivet. Detta perspektiv är inte alls lika väletablerat som de två som beskrivits 

tidigare. Benämningen dilemmaperspektiv används eftersom ett av de centrala antagandena i 

perspektivet är att moderna utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman. 

Nilholm (2007) utgår med detta från att dilemman är motsättningar som inte går att lösa, 

men som hela tiden pockar på ställningstaganden. Ett centralt dilemma i ett 

utbildningssystem är enligt Nilholm att alla elever i någon mening ska ges likartade 

kunskaper och färdigheter, samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till alla 

elevers olikheter. Det uppstår en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till 

att elever är olika. Specialpedagogiken har bidragit till att homogenisera grupper och har 

därigenom utgjort ett sätt att hantera dilemmat på. 

3.5 Inkludering och elever i behov av särskilt stöd 

Inkludering (inklusion) är ett begrepp som kommit att användas flitigt under de senaste åren 

och speciellt i samband med utbildning för elever som kan kategoriseras vara ”i behov av 

särskilt stöd”. Dessa elever ska enligt inkluderingstanken vara delaktiga i skolans vanliga 

miljöer. Förenklat kan vi säga att inkludering innebär att helheten ska anpassas till delarnas 

beskaffenhet och överfört till ett skolperspektiv skulle detta då innebära att lärmiljön ska 

anpassas till elevers olikheter. Skolan ska enligt inkluderingsbegreppet vara organiserad 

utifrån det faktum att barn är olika. Inkluderingsbegreppet ska inte förväxlas med ett annat 

närbesläktat begrepp, integrering. Integrering kan sägas vara en assimilationsprocess där 

delarna ska passa in i en redan befintlig helhet. Barn som avviker från normen ska enligt 

integreringsbegreppet passa in i en helhet som inte är organiserad utifrån den devisen att 

barn är olika (Nilholm, 2006). Enligt Börjesson (1997) förutsätter integrering att individer 

först har identifierats som särartade vilket innebär att de särskilda behoven alltid står i 

relation till de vanliga behoven. 

 

Inkludering ska ses som en process snarare än ett uppnått tillstånd (Nilholm, 2006). Svenska 

Unescorådet (2008) definierar begreppet ”som en process som syftar till att möta alla elevers 

olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt minska 

exkludering i utbildningen” (s.20). När inkludering definieras är det enligt Svenska 

Unescorådet viktigt att framhålla att inkludering handlar om att välkomna mångfald, att det 

ska gagna alla elever och att ge likvärdig utbildning eller vidta åtgärder för vissa kategorier 

av barn utan att exkludera dem. Det ska i inkluderingstanken läggas en särskild tonvikt på de 

elever som riskerar att marginaliseras, exkluderas eller underprestera. 

 

Inkluderingsbegreppet växte fram i USA och markerar en ny syn på elever i behov av 

särskilt stöd. Genom inkluderingsbegreppet betonas vikten av att skolan i sig ska utgå från 

elevers olika förutsättningar. Salamancadeklarationen gav begreppet ett stort internationellt 

genomslag och inkludering har kommit alltmer att ersätta det integrationsbegrepp som förr 

var så vanligt. Framväxten av inkluderingsbegreppet ska ses i relation till att ett kritiskt 

perspektiv i specialpedagogiken växte fram. Ett kritiskt perspektiv förklarar elevers 

svårigheter med faktorer utanför individen. Barns olikheter är ett grundläggande faktum som 

det pedagogiska arbetet på olika sätt måste anpassas till (Nilholm, 2006). Egelund m.fl. 

(2006) menar att inkludering leder till att skolan bör lägga om hela sin verksamhet så att den 

passar så bra som möjligt för all dem som går där. Det skulle enligt Nilholm (2006) medföra 

att hela lärarutbildningen måste ändras. En lärare måste kunna undervisa mångfalden av 
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elever. Persson (2007) menar att klasslärare har lärt sig att tänka bort elever i behov av 

särskilt stöd och hänvisat dessa till experter i form av speciallärare och specialpedagoger. 

Enligt Svenska Unescorådet (2008) är attityder hos lärare och andra vuxna det största 

hindret för inkludering. Karlsson (2008) skriver om det som kan benämnas som en svagare 

form av inkludering. Det betyder att skolan har inkludering som ett eftersträvansvärt mål 

och det ses som en process att komma dit. Det betonas i detta synsätt att det inte är möjligt 

att alla elever kan passa in i skolans ordinarie verksamhet. Svag inkludering kan sägas vara 

den dominerande ideologin i västerlandet idag även om det varierar mellan olika länder hur 

frekvent man använder olika särlösningar. Detta kan ses i relation till inkluderingsbegreppet 

i sin ursprungsdefinition där vi kan tala om det radikala inkluderingsperspektivet. Karlsson 

(2008) menar att detta perspektiv är ett utifrån perspektiv där ingen hänsyn tas till 

komplexiteten som finns i den pedagogiska vardagspraktiken. Det radikala perspektivet tar 

också för givet att alla skolans aktörer strävar efter att uppnå en inkludering för alla elever. 

 

Haug (1998) talar om inkluderande integrering när han tolkar begreppet inkludering. Han 

fokuserar på social rättvisa där alla individer kan säga ha rätt till just deltagande. 

Inkluderande integrering betyder enligt Haug (1998) att undervisningen ska ske inom ramen 

för den klass där eleven är inskriven. Argumenten är att alla har lika rätt till deltagande ur ett 

socialt rättviseperspektiv och utifrån kollektiva demokratiska värden. Detta ska ses som det 

bästa både för den enskilde och hela gruppen (Haug, 1998). Ballard (1999) menar att 

exkludering av vissa elever strider mot ett demokratiskt synsätt:  
 

Public education designed for some of the children in a society but excluding others, is 

inconsistent with human rights and democratic society” (s.2).  
 

Det finns enligt Haug (1998) en motsättning på formuleringsnivån där de demokratiska 

värdena som läroplanen förmedlar och skollagen i sig som är segregerande. Skollagen 

skriver att psykiskt utvecklingsstörda som inte når målen i grundskolan ska gå i särskolan. 

Det blir en diskrepans mellan de demokratiska värdena i läroplanen och att segregera särskilt 

svaga elever.  

 

Nilholm (2006) menar att inkludering är ett eftersträvansvärt mål som bör försöka nås om 

inte det finns klara bevis för motsatsen. Inkluderingstanken kan sägas vara en ”god” tanke 

som oftast inte formellt är utsatt för kritik. Nilholm skriver att inkluderingsbegreppet har 

blivit ett plusord laddat med positiva värden. Ingen kan väl säga att elever i behov av särskilt 

stöd inte ska vara delaktiga i gemenskapen? Karlsson (2008) menar att inkludering är ett 

eftersträvansvärt mål och politiskt korrekt. Trots detta har det enligt Haug (1998) kommit 

politiska signaler att inkluderingen drivits för långt. Det kan tolkas som om att det finns 

elever som inte skulle vara inkluderade och att skolan och de andra eleverna skulle tjäna på 

att de flyttades därifrån.  

  
Det leder ofta till att en sådan elev, med en mycket grav utvecklingsstörning, visserligen sätts 

 i ett vanligt klassrum med vanliga elever, men blir i verkligheten väldigt ensam, längst bak i  

 klassrummet, och får inte den hjälp och det stöd man har rätt till (Persson, 2007, s.121).   
 

Enligt Nilholm (2006) ses inkludering som ett mångdimensionellt fenomen där både 

inkludering och exkludering ses som samverkande processer. Inkludering/exkludering ses 

som alltid närvarande aspekter i den mänskliga samvaron. Om inkluderingen ökar kommer 

olikheterna i undervisningen tvinga fram exkluderande åtgärder inom klassrummets ram. 

Det grundläggande dilemmat är att alla elever ska uppnå samma mål samtidigt som man ska 

anpassa sig till barns olikheter och detta dilemma måste hela tiden befinna sig i ett 
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jämviktsläge. Dilemmat kommer över tid att kvarstå så pedagoger kommer hela tiden göra 

skillnad mellan elever och på så sätt kommer inkluderande och exkluderande processer att 

återskapas.   

 

Inkludering kan ses utifrån tre sidor enligt Asp-Onsjö (2006). Den första aspekten är rumslig 

inkludering som innebär i vilken utsträckning eleven är med i klassrummet med sina 

kamrater. Att delta i klassrummets olika aktiviteter kan ses som en del i att vara inkluderad. 

Didaktisk inkludering innebär i vilken utsträckning eleven får rätt anpassat didaktiskt 

material.  Social inkludering innebär i vilken utsträckning eleven är delaktig i ett socialt 

sammanhang med kamrater och lärare. Det är enligt Asp – Onsjö (2006) fullt möjligt att 

vara inkluderad ur samtliga aspekter eller med avseende på någon av dem. Det finns enligt 

Haug (1998) en skör balans mellan att vara inkluderad och ändå inte delta på ”riktigt”. Om 

en elev är inkluderad men ändå inte har något reellt inflytande över sin skolsituation kan 

detta inte betraktas som inkludering. Ren fysisk inkludering genom att eleven enbart finns 

med i klassrummet utan att delta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar kan ses som 

en segregation i inkluderingen. Inkludering bör enligt Asp – Onsjö (2006) inte ses som ett 

konstant tillstånd som antingen är uppnått eller inte. Det är en ständigt pågående och 

krävande process i skolan. Frågor vi bör ställa är. Får eleven finnas med på sina egna villkor 

i den rumsliga gemenskapen? Anpassas elevens didaktiska material till hans/hennes 

förutsättningar? Sitter eleven av tiden utan att gå framåt i sin kunskaps och sociala 

utveckling?  Asp-Onsjö (2006) hänvisar till Söder (1979) som delar in begreppet integrering, 

som vi nu delvis översätter med begreppet inkludering i fyra olika aspekter, fysisk, 

funktionell, social och samhällelig inkludering. Samhällelig inkludering ses som kvalitativt 

överlägsen de andra formerna av inkludering . 

3.6 En skola för alla 

Historiskt sett har skolan i sin hantering av barns olikheter skapat särlösningar av olika slag. 

Det har aldrig funnits en skola som alla barn kunnat gå i och diskussioner har ständigt förts 

om de barn som inte klarat att leva upp till skolans förväntningar. För dem har det hela tiden 

funnits olika skolformer och olika pedagogiska lösningar som i praktiken handlat om olika 

former av segregering (Hjörne & Säljö, 2008). Persson (2007) betonar att en skola för alla är 

något som ligger i framtiden som en utopi, vision eller en dröm. Det har samtidigt funnits 

visioner om ”en skola för alla” som kan sägas handlat om att skolan ska vara en plats för alla 

barn med rättighet att delta i de gemensamma aktiviteterna (Nilholm, 2006). Ingestad (2006) 

beskriver att begreppet en skola för alla har alltmer förskjutits från att betyda att alla barn 

från alla samhällsklasser ska behandlas lika och få samma chanser till att bli en skola för alla 

individer trots olikheter. Grundtanken med en skola för alla återfinns i den första läroplanen 

för grundskolan Lgr62 och idén med att ha en gemensam bottenskola för hela befolkningen 

väcktes redan tidigt under 1800-talet (Hjörne & Säljö, 2008). Andreasson (2008) menar att 

den politiska intentionen i Sverige är att skapa en skola för alla och att denna ideologiska 

utgångspunkt har genomsyrat våra styrdokument sedan efterkrigstiden. Visionen om en 

skola för alla har också kallats ”en inkluderande skola” och ”en integrerad skola” (Nilholm, 

2006).   En skola för alla - ett politiskt begrepp kan beskrivas som följande: 

  
En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt 

skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas 

eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där  

 undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola där  

 medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter sina egna 

 förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få  

 personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och 
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 inte minst ett socialt nätverk (Haug, 2000 s. 29f ur Nilholm, 2006 s. 8). 

 

Enligt Tøssebro (2004) är målet med en skola för alla svårt att nå och Tideman (2005) 

skriver om motsättningen med talet om en skola för ”alla” och uppsvinget under 1990-talet 

för diagnosticering av avvikelser som gav som resultat utsortering och kategorisering av 

elever. Detta gav bland annat resultat i en kraftig elevökning i särskolan. Tideman menar att 

istället för en mer inkluderande skola talar det mesta för att vi fått en mer segregerad skola 

när elever med olika förutsättningar möter varandra i betydligt mindre utsträckning i den 

dagliga verksamheten i skolan. Skolverket (2008) menar att det finns en klar ambition i 

svensk skola att vi ska ha en skola för alla men att det finns en stor skillnad mellan retorik 

och praktik i detta fall. Skolans styrdokument förespråkar ett relationellt sätt att se på elevers 

svårigheter men skolor arbetar ofta enligt ett kategoriskt perspektiv när det gäller att bedöma 

elevers svårigheter. Skolverket (2009) beskriver att det har utvecklats en differentierings och 

sorteringsvåg inom den sammanhållna grundskolan där nivågrupperingar och särskilda 

undervisningsgrupper har blivit allt vanligare.        

3.7 Styrdokument och avtal 

När andra världskriget var slut i Europa inleddes en diskussion om vad syftet med utbildning 

ytterst är och hur tillgången på utbildning skulle kunna ökas. Ambitionen skulle vara att 

utbildning var en mänsklig rättighet för alla. I 1948 års Deklaration om mänskliga rättigheter 

betonas i artikel 26 utbildningens betydelse för individens utveckling. ”Envar har rätt till 

undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri och undervisningen skall syfta till 

personlighetens fulla utveckling” (Persson, 2007 s.51). Denna deklaration omarbetades 1989 

och då lades en särskild tonvikt på barnens rättigheter och inom två år hade 

barnkonventionen ratificerats av en majoritet av världens stater (Persson, 2007). En 

konvention är rättsligt bindande och det betyder att ett land som undertecknat ett sådant 

avtal har i och med det juridiskt bundit sig att följa det som upptas i konventionen. FN:s 

barnkonvention från 1989 har Sverige undertecknat och i och med det åtagit sig att garantera 

barn och ungdomar de rättigheter som står nedskrivna i konventionen. Av de 54 artiklarna är 

det främst artiklarna 28 och 29 som rör utbildningsområdet. ”Konventionsstaterna erkänner 

barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga deras rättigheter och på grundval 

av lika möjligheter ska de särskilt göra grundutbildningen obligatorisk och kostnadsfritt 

tillgänglig för alla” (Skolverket, 1999, s.76).  

 

FN:s standarregler från 1995 rör internationella regler för personer med 

funktionsnedsättningar. Standarreglernas syfte är att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättningar i FN:s medlemsländer delaktighet och jämlikhet i skola, arbetsliv och 

samhällsliv i övrigt. Reglerna är rekommendationer och inte juridiskt bindande men 

eftersom de används i ett stort antal stater kan de sägas vara folkrättsliga regler. Regel 6 

beskriver att lika möjligheter till utbildning på alla nivåer i utbildningssystemet ska erbjudas 

för alla oavsett funktionsnedsättning.  I denna regel betonas att det livslånga lärandet ska 

prioriteras. Integrerad undervisning bör prioriteras men specialundervisning kan i vissa fall 

övervägas (United Nations, 1995).  

 

Salamancadeklarationen, från 1994 där 92 regeringar och 25 internationella organisationer 

samlades i Salamanca i Spanien för att diskutera och utarbeta rekommendationer för 

utbildning för alla. Hur skolan ska kunna möta alla elever och vilka förändringar som krävs 

för detta var något som diskuterades. Elever i behov av särskilt stöd ska enligt 

Salamancadeklarationen ha tillgång till ordinarie skolor där en pedagogik som sätter barnet i 

centrum och tillgodoser barnets behov anammas. Varje elev ska alltså få det stöd han/ hon 
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behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som andra elever. 

Det sägs vidare att ordinarie skolor med integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett 

integrerat samhälle och ge en skolundervisning för alla (Brodin, 2004). Punkt 7 i 

Salamancadeklarationen skriver: ”Den grundläggande principen för den integrerade skolan 

är att alla barn, närhelst det är möjligt ska undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 

svårigheter eller inbördes skillnader”. Punkt 8 berättar vidare: ”Att sända barn till särskilda 

skolor, eller sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på 

varaktig basis, bör vara en undantagslösning att förordas endast i sällsynta fall där det har 

klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till barnets eller 

andra barns bästa” (Unesco, 2006, s.7- 8). 

  

I skollagen kan vi läsa att utbildningen i grundskolan ska vara inriktad på att ge eleverna de 

kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna delta i samhällslivet. Skolan har 

skyldighet att ge elever som är i behov av särskilt stöd det stöd de behöver för att 

tillgodogöra sig undervisningen. Det är alltså ett särskilt ansvar som vilar på skolan 

gentemot de elever som ha svårigheter att nå målen för utbildningen.” I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (SFS 1985:1100, Persson, 2007). Hänsyn ska 

tas till varje elevs förutsättningar och behov (Brodin, 2004). Grundskoleförordningen 

formulerar att:” särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 

Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör”. Vidare 

kan läsas: ”om särskilda skäl finns, får sådant stöd istället ges i en särskild 

undervisningsgrupp” (Grundskoleförordningen, 1994, kap 5 § 5). 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen (Lpo94) 

finner vi inskrivet att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Det 

ligger på lärarna ett speciellt ansvar att stimulera och ge stöd till elever som har olika 

svårigheter. ”Hänsyn ska tas och undervisningen måste anpassas till alla de olika 

förutsättningar och behov som varje elev har. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla” (Utbildningsdepartementet, 1999, s.6 ). Det övergripande ansvaret att elever i 

behov av särskilt stöd får de stödinsatser de har rätt till vilar emellertid på rektorn (Brodin, 

2004).  

 

Vad som kan sägas sammanfattningsvis av följande genomgång av styrdokument och avtal 

är att det finns en klar linje som stödjer tankar om en skola för alla men att det fortfarande 

finns mycket att göra för att både de internationella och nationella styrdokumenten ska följas 

(Brodin, 2004). 

3.8 Normalitet och avvikelse 

Betydelsen av ordet norm kan ses utifrån två synsätt, dels syftar norm på det mot vilket allt 

kan jämföras, det genomsnittliga och vanliga. Ett exempel kan vara 

normalfördelningskurvan. Dels har ordet norm moraliska innebörder. Den kan sägas vara en 

föreställning om hur det bör vara, ett rättesnöre mot vilket både det avvikande och oönskade 

kan mätas. Ur denna kontext kan normalisering av människor betyda att enhetliggöra, 

standardisera och att uniformera till det önskvärda (Börjesson, 1997).  Ett tredje sätt att se på 

normalitet kan vara individuell eller medicinsk normalitet som betyder att en individ är 

normal och frisk d v s inte avvikande eller sjuk (Tideman, 2005). Gränsen mellan normalitet 

och avvikelse är enligt Börjesson och Palmblad (2005) hårfin och eleven balanserar på en 

linje där skillnaderna är små mellan att vara för mycket, lagom eller för lite. Skolans rum 
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och klassrummets ordning kräver en viss självdisciplin av sina deltagare.  Ett problematiskt 

barn ses ur detta synsätt som ett barn som har ett svårhanterligt beteende. För att kunna 

skilja ut någon som ett föremål för inkluderande åtgärder måste det finnas en klar 

föreställning om vad som är ett normalt elevbeteende. Det normala beteendet har skiftat över 

tid. Michael Foucault, den franske vetenskapsteoretikern och filosofen, har hävdat att varje 

samhälle och tid har definierat sina avvikare. Han ansåg att de normala har ett behov av att 

utse och jämföra sig med de från normerna avvikande personerna (Tideman, 2005).  

Börjesson (1997) beskriver att sociala förmåner i skolans värld endast ges till de elever som 

betraktas som tillräckligt avvikande från normen. Klassifikationer och diagnoser blir ur detta 

synsätt som en biljett till sociala rättigheter av olika slag t ex extra undervisning, särskilda 

hjälpmedel och placering i särskilda miljöer (Börjesson, 1997). För att kunna rikta resurser 

till särskilda grupper är det en förutsättning att dessa kan skiljas från övriga genom någon 

form av gemensamma egenskaper. På något sätt måste de som har ett större behov än andra 

kunna identifieras. Ett sätt att göra detta är att sätta diagnoser på enskilda individers 

beteende (Tideman, 2005). Om vi kategoriserar en elev på ett visst sätt innebär detta att en 

individs beteende förstås och förklaras i ett vidare samhälleligt och institutionellt 

sammanhang (Karlsson, 2008). Tideman (2005) menar att ökad etikettering alltid leder till 

fler segregerande insatser i skolan. Gränsen flyttas på detta sätt för vilka som betraktas som 

normala och gruppen avvikare blir allt större. Skolan tenderar att tillåta mindre variation ju 

äldre barnen blir och oförmågan att hantera barns olikheter skapar särlösningar av olika slag 

(Fischbein & Östberg, 2003). 

 

Säfström (2002) menar att det kan uppstå problem i den inkluderande skolan om den är 

baserad på normen om människors likhet. Om skolan ser som sin uppgift att föra in alla 

individer i en given och på förhand definierad gemenskap finns ingen plats för mångfald och 

pluralism. ”Att vara olik är att avvika från ett givet centrum” (Säfström, 2002, s.13). Enligt 

Ballard (1999) är det av största vikt för en inkluderande skola att hänsyn tas till elevers 

olikheter och behov:  

  
 To create an inclusive curriculum and an inclusive classroom we need to take into account the  

 differences and needs for all the the students (s.94).   

3.9 Makt att definiera det avvikande 

Lärarna är de som i första ledet har en avgörande roll att definiera om en elev är i behov av 

särskilt stöd eller inte (Tideman, 2005). Ingestad (2006) beskriver ett Foucault-inspirerat 

perspektiv där gränsdragningen mellan de barn som behöver särskilt stöd och övriga barn 

ses som sociala konstruktioner vars konsekvenser kan vara svåra att överblicka. Utifrån en 

norm om vad som ska betraktas som normal utveckling bestäms vilka som är i behov av 

särskilt stöd (Ingestad, 2006). Lärarna har en stor betydelse för bedömningen av i vilken 

utsträckning ett ärende ska föras vidare till en elevvårdskonferens eller inte (Tideman, 

2005). Hjörne & Säljö (2008) har studerat hur elevhälsoteamarbete kan gå till och menar att 

när elevhälsoteamen analyserar elevers svårigheter utgår man nästan per automatik från att 

det är barnet själv som är problemet. Det är ur detta resonemang barnet själv som inte lever 

upp till de förväntningar man kan ha på en elev och nästan ingenting sägs om 

undervisningens kvalitet och andra faktorer som kan påverka (Hjörne & Säljö, 2008). 

Kategoriseringsprocessen runt elever i behov av särskilt stöd kan sägas bygga på 

förenklingar och rutiner. Elevers problematik anses i vissa fall vara tagna ur sitt 

sammanhang och eleven blir bärare av sina svårigheter. Genom att placera in elever i vissa 

kategorier kommer särskilda stödåtgärder framstå som relevanta och riktiga i förhållande till 

vad vi vill uppnå (Asp-Onsjö, 2006).  
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Skolledarna är de som sköter den vidare processen kring kategoriseringen av vilka elever 

som kan få stöd inom skolans ram och vilka som inte kan få det. Det är de som slutligen 

bedömer vilka som är normala, vem som ska betraktas som annorlunda och vilka som ska få 

specialundervisning. Skolledaren ska utifrån detta balansera krav från ledning och politiker 

med krav från föräldrar, lärare och elever (Tideman, 2005).  

 

Specialpedagogiken representerad av specialpedagoger är representanter för makten att 

definiera det avvikande när de medverkar i både inkluderings och även sorteringsprocesser 

med följd av att elever sorteras ut från den vanliga skolan. Avskiljandet motiveras ofta som 

en förmån till elever som behöver något extra, en åtgärd som anses vara den bästa för eleven 

i den situationen just nu och eller gagnar eleven på sikt. Utsorteringen sker ur detta 

resonemang i all välmening (Tideman, 2005). Ballard (1999) menar dessutom att lärare 

anser att exkluderande åtgärder med experter som lärare är det bästa sättet att hantera elever 

i behov av särskilt stöd. 

 

Börjesson (1997) beskriver specialpedagogikens uppgifter i skolan med att upptäcka det 

särartade genom diagnostisering, klassificering, jämförelse, att prognosticera enskilda 

livsöden och genom det motivera särskilda undervisningsformer, att normalisera enskilda 

elever med problem och förebygga framtida avvikelser på kollektiv och individuell nivå. 

 

Specialpedagogen är för sin existens beroende att få klienter från den vanliga pedagogiska 

verksamheten och måste i sin tur visa att det är något speciellt som speciella lärare gör med 

speciella barn. Det finns en risk att låta en skolas specialpedagogiska verksamhet bli alltför 

omfattande vilket skulle rekrytera ännu fler individer från det gemensamma. 

Specialpedagogen behöver elever för att motivera sin plats bland skolans personal vilket kan 

medföra att elever riskerar att etiketteras som avvikare trots att problemet kanske ligger i att 

de är utsatta för dålig pedagogik. Det kan sägas finnas en tyst överenskommelse mellan 

special och vanliga lärare:  

 
The teaching profession has complied with the expansion of the special needs sector because 

mainstream teachers have an interest in avoding dealing with special needs pupils and special 

education teachers need referrals in order to remain in business (Persson, 2007 s. 40). 

 

Den specialpedagogiska verksamheten kan medverka till att elever etiketteras som avvikare 

(Persson, 2007). 

 

Börjesson (1997) hänvisar till Ingemar Emanuelsson och lyfter fram några paradoxer som 

specialpedagogiken och specialpedagoger står inför i sin yrkesutövning: 

 Specialpedagogiken riktar sig till avvikande elever och samtidigt betonas dessa barns 

likheter med andra barn vilket får resultatet att de bör behandlas lika. 

 Specialpedagogiken erbjuder elever med funktionsnedsättningar undervisning i en 

tillrättalagd skolmiljö samtidigt kan vi sägas ha ett normaliseringssträvande. 

  För vissa grupper av elever med funktionsnedsättningar betonas värdet av samvaro 

med den egna gruppen och samtidigt betonas integration med elever utan 

funktionsnedsättningar. 

3.10 Specialpedagogens yrkesroll i ett sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin innebär att lärande utgår ifrån och sker i ett samspel, i en 

interaktion med andra människor där kommunikation och vår användning av språket är två 



 22 

centrala delar. Den sociokulturella teorin förknippas och anses ha sin utgångspunkt i den 

kulturhistoriska utvecklingsteorin som den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij (1896-

1934) grundade. Roger Säljö, som är professor i pedagogisk psykologi har vidareutvecklat 

Vygotskijs tankar (Säljö, 2000). Phillips & Soltis (2004) beskriver att Vygotskij ansåg att 

mycket av det vi lär oss lär vi av andra människor och att detta sker i olika sociala 

sammanhang. Vidare menar Säljö (2000) att när människor lär sig något måste detta ses som 

en komplex process. Lärandet sker i det sociala samspelet i en tillika social gemenskap 

eftersom människan både föds in i och växer upp i en social värld. Den sociala omgivningen 

och kulturen är enligt Säljö avgörande för hur en individs lärande och utveckling ter sig. 

Enligt den sociokulturella teorin handlar lärande till stor del om att uppfatta helheter och 

genom det kunna se detaljer. Varje människas betydelse för helheten banar vägen för idén 

om en skola för alla där allas olika erfarenheter ger det gemensamma innehållet(Ingestad, 

2006). Genom kommunikation med andra människor blir vi delaktiga i sätt att beteckna och 

beskriva världen och detta gör att vi kan samspela med människor i olika aktiviteter. Det 

finns i den sociokulturella teorin även en stor tonvikt på miljön som viktig faktor för 

lärande. En lärande individ påverkas på olika sätt i olika miljöer. I den miljön individen 

befinner sig finns alltid rutiner och regler vilket gör att individen kommer att handla på 

sådant sätt som kan ses vara relevant i den givna situationen. Människan betraktas som 

oändligt läraktig och bildbar.    

 

Som tidigare nämnts (jfr 2.1) ersattes den forna speciallärarutbildningen med en ny 

specialpedagogutbildning 1990 (Ingestad, 2006). Den förra speciallärarutbildningen var 

inriktad på att utövarna skulle arbeta kompensatoriskt med eleverna enskilt eller i liten 

grupp. Detta skulle ske gärna i ett litet rum utanför klassen. Det fanns en utbredd tro att 

elevers svårigheter kunde arbetas bort i syfte att eleverna skulle komma ifatt de övriga i 

klassen (Tideman, 2005). En ny yrkestitel etablerades med den nya utbildningen, 

specialpedagog. Att denna förändring genomfördes ska ses som ett led i ett 

inkluderingssträvande och jämfört med de tidigare speciallärarna har specialpedagogernas 

uppdrag formellt sett breddats till att bestå i pedagogisk rådgivning, handledning, 

skolutvecklingsfrågor och att arbeta med barn med olika inlärningssvårigheter (Ingestad, 

2006). Specialpedagogens uppgift är att undervisa, utveckla, utreda samt rådgiva (SOU 

1999:63, Utbildningsdepartementet, 1999). En ny skrivning i specialpedagogexamen kom i 

augusti 2007 och där framkom det enligt Persson (2007)  att den tidigare uppgiften att aktivt 

kunna arbeta med elever i behov av särskilt stöd har strukits. Det innebär att 

specialpedagogens uppgift i och med den nya examensordningen inte längre omfattar 

undervisning av elever. Tillsammans med rektorn ska specialpedagogen arbeta för en 

inkluderande skola. Hur specialpedagogens kompetens bäst tas tillvara beror på den aktuella 

verksamhetens behov. Den specialpedagogiska yrkesrollen är enligt Ingestad (2006) utsatt 

för en motsättning eftersom stödverksamheten i skolan bygger på ett individbaserat och 

exkluderande synsätt och då blir det inkluderande uppdraget paradoxalt i den praktiska 

verksamheten. Specialpedagogens nya yrkesroll kolliderar med skolornas efterfrågan på 

traditionell specialundervisning. Specialpedagoger arbetar i stor utsträckning med 

segregerande undervisning som speciallärare och det förväntas ofta av skolledning och 

kollegor att de utför dessa arbetsuppgifter (Ingestad, 2006, Tideman, 2005). 

Specialpedagoger framhåller själva att specialundervisning är den viktigaste arbetsuppgiften 

(Tideman, 2005).  Haug (1998) menar att svensk specialundervisning ligger närmare 

exkludering än inkludering.  

 

Enligt Ahlberg (1999)  har specialpedagogen en viktig uppgift i att se helheten hos elever i 

behov av särskilt stöd. Detta stämmer dock inte överens med den verklighet som de befinner 
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sig i. Lärarna vill fortfarande ha tillgång till någon som undervisar en eller några få elever åt 

gången. Ahlberg menar att det finns en stark tradition inom specialundervisningen och 

genom den blir förändringar svåra att genomföra. Specialpedagogens uppdrag utifrån 

styrdokumenten är att planera för elever i behov av särskilt stöd sett utifrån gruppen och 

miljön i stället för det traditionella individorienterade sättet. Speciallärarutbildningen 

återinfördes 2007 som tidigare nämnts under rubriken 2.1 och de nya speciallärarna kommer 

att vara utbildade för flera av de uppgifter som specialpedagogen redan har (Persson, 2007). 

Ingestad (2006) beskriver att förekomsten av särskilda speciallärare i sig kan vara 

konserverande för ett segregerande arbetssätt och tankesätt. Genom tillgång till specialister 

finns risken för att speciella metoder för de speciella eleverna motverkar inkluderande 

ambitioner. Persson (2007) beskriver att specialundervisningen som arbetsform bäddar för 

svårigheter att förena med en ambition om en skola för alla. Specialpedagogikens dilemma 

är att genom sin existens bidra till att legitimera åtgärder som leder till exkludering och 

segregering. 

 

Specialpedagogens yrkesroll kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv där elevers lärande sker 

i det sociala samspelet med andra i den sociala kontext som de ingår i. Som tidigare nämnts 

är specialpedagogens uppdrag att verka för en inkluderande skola.  Lärande kan i detta 

sammanhang sägas vara att specialpedagogerna i sin praktik ser miljön som en viktig och 

avgörande faktor för elevers lärande. Styrdokumenten förespråkar ett relationellt sätt att se 

på elevers svårigheter (jfr 2.3) och detta är något som specialpedagoger måste förhålla sig 

till och tillämpa i sin yrkesroll. Specialpedagoger i den sociala kontext som de befinner sig 

kommer att handla och tala på sådant sätt som är relevant för dem i den givna situationen.   
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4. Metod 

 

Under denna rubrik beskrivs valet av metod, urval, etiska ställningstaganden, hur studiens 

datainsamling har gått till, analys och bearbetning samt den hermeneutiska 

tolkningsansatsen. Vidare beskriv också tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet. 

Därefter kommer en beskrivning av pilotundersökningen och avslutningsvis studiens 

relevans.      

4.1 Val av metod 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka personers upplevelser och erfarenheter av 

olika frågor har vårt val av angreppssätt fallit på den kvalitativa metoden. I en kvalitativ 

undersökning är det deltagarnas perspektiv – vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt 

– som är utgångspunkten. Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten 

oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ 

forskningsstrategi är tolkande till sin art och lägger vikten vid hur individer tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2002).  

4.2 Urval 

För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sju specialpedagoger i två olika 

kommuner som alla är verksamma i grundskolan. Vi valde i våra urvalskriterier att inte ta 

hänsyn till specialpedagogens grundutbildning och antal år som verksam specialpedagog. 

Detta eftersom vi inte ansåg det som viktigt för vår studie. Urvalet byggde på ett 

bekvämlighetsurval där skolor i vårt närområde i två svenska kommuner användes. 

Kommunerna är belägna relativt långt ifrån varandra. Vi bestämde oss för ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi hade begränsat med tid för studien. Vi ansåg det inte heller 

vara av större vikt på vilken ort specialpedagogerna var verksamma. Ett bekvämlighetsurval 

består av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Vårt mål 

är att göra en ingående analys vilket innebär att frågor om representativet är av mindre vikt 

(Bryman, 2002). Antalet nödvändiga informanter kan enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

sägas bero på vilket syfte undersökningen har. I en vanlig intervjustudie brukar antalet 

intervjuer vara 15 plus/minus 10. Antalet skiftar beroende på den tid och de resurser som 

finns tillgängliga för undersökningen. Vårt val att genomföra sju intervjuer har delvis 

påverkats av det intryck som Kvale och Brinkmann (2009) förmedlat att kvalitativa 

intervjustudier många gånger skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer och istället ägnat mer 

tid att förbereda och analysera intervjuerna. Många kvalitativa studier har planerats på ett 

missförstått kvantitativt antagande som säger att ju fler intervjuer du genomför desto mer 

vetenskapligt blir ditt arbete.  

4.3 Etik 

Etiska frågor aktualiseras vid flera olika skeden under en samhällsvetenskaplig 

undersökning, och då kan också etiska problem uppstå (Bryman, 2002). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) förekommer etiska problem under hela intervjuundersökningen, och 

potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av undersökningen. Det var av stor 

vikt att vi i vår studie var medvetna om vilken roll etiska överväganden spelar i 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman 2002). 

  

De etiska principerna som rör svensk forskning och som vi har beaktat i vår studie är enligt 

Bryman (2002): 
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Informationskravet: Forskaren ska informera berörda om den aktuella studiens syfte. De 

som ska delta i studien ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

deltagandet om de önskar. För att uppfylla detta krav gav vi informanterna i god tid både 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Detta 

informerade vi även om vid själva intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet: Undersökningens deltagare har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. För att beakta detta krav kontaktades de tilltänkta informanterna per mail eller 

per telefon och gav oss genom detta sitt samtycke till att delta i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om dem som ingår i undersökningen ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på sådant sätt så att 

obehöriga inte får tag i dem. Vi har beaktat detta under hela arbetets gång. Vi har gett våra 

informanter fingerade namn för att de inte ska kunna identifieras.  

  

Nyttjandekravet: Materialet som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål.  

 

Intervjuarens etiska dilemma är enligt Kvale & Brinkmann (2009) att forskaren vill att 

intervjun ska vara så djup och inträngande som möjligt, med risk för att intervjupersonen 

kränks, och å andra sidan vara så respektfull mot intervjupersonen som möjligt, med risk för 

att det insamlade empiriska materialet bara skrapar på ytan. Detta är något som vi har 

beaktat genom att vi har försökt skapa en balans mellan djupa frågor och hänsyn till 

intervjupersonens integritet under intervjun.    

4.4 Datainsamling 

Eftersom vi i vårt syfte vill undersöka specialpedagogers upplevelser av olika aspekter av 

inkluderingsfrågan blev den kvalitativa intervjumetoden ett lämpligt val. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller upplevelser av ett fenomen. Detta innebär att man aldrig 

i förväg kan formulera svarsalternativ för informanten eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga (Patel & Davidson, 2003). I vår studie följde vi en intervjuguide med 

frågekategorier och tillhörande följdfrågor (bilaga II). Frågekategorierna diskuterades fram 

och bestämdes utifrån syftet med studien och dess frågeställningar. Ordningsföljden på 

frågorna varierade i de olika intervjuerna och alla följdfrågor ställdes inte eftersom 

informanten redan svarat på frågan vid en tidigare fråga. Genom ett informationsbrev (bilaga 

I) som skickades till informanterna gav vi information om syftet, om hur intervjun skulle gå 

till samt om hur anonymitet och konfidentialitet har beaktats. Vi skickade också de 

frågekategorier som intervjun skulle utgå ifrån. Alla de tillfrågade tackade ja till att 

medverka. Alla intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats under en tvåveckors 

period. 

4.4.1 Analys och bearbetning 

De kvalitativa intervjuerna spelades in, transkriberades och skrevs ut. Detta tillvägagångssätt 

är viktigt för den detaljerade analys som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att 

man ska kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. Fördelarna med hela 

intervjuutskrifter är att de ger en unik möjlighet till att analysera språket, uttrycken, sättet att 

tala, de avbrott och tystnader som förekommer. Nackdelen med ordagrant utskrivet material 
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är att det blir många sidor för forskaren att ta sig igenom under analysen. Vi har därför följt 

rådet att inte vänta med den kvalitativa analysen av materialet tills alla intervjuer är 

genomförda och utskrivna (Bryman, 2002). Det fanns också andra fördelar med att göra 

löpande analyser eftersom det gav oss idéer hur vi kunde gå vidare. Inför slutbearbetningen  

lästes hela textmaterialet flera gånger. Vi började då skönja mönster i svaren och kunde så 

småningom se olika kategorier att koncentrera vår analys runt. När kategorisystemet började 

få en bra struktur såg vi relationen mellan de olika kategorierna. Vår egen förförståelse av 

studiens ämne spelade stor roll för hur vi kategoriserade intervjusvaren eftersom vi utifrån 

denna och studiens frågeställningar visste vad vi skulle leta efter. Den kvalitativa 

slutprodukten blev en text där citat från intervjun varvades med egna kommentarer och 

tolkningar. Det är viktigt med en väl avvägd balans mellan citat och övrig text (Patel & 

Davidson, 2003).   
 

4.4.2 Hermeneutiken som tolkningsansats 

Insamlingen av empirin och tolkningen av studiens resultat har varit inspirerad av 

hermeneutiken. Hermeneutiken är en tolkningslära och genom att vi själva är människor kan 

vi också sätta oss in i hur andra människor tänker och känner (Thurén, 2007). 

Hermeneutiken studerar enligt Kvale & Brinkmann (2007) tolkning av texter där syftet är att 

få en helhet och en förståelse av textens mening. Hermeneutiken är en bra grund för 

intervjuforskning eftersom man först kastar ljus över samtalen genom transkribering av 

intervjuerna. Detta frambringar de intervjutexter som ska tolkas. När de tolkas förs ett 

ständigt samtal eller dialog med texten. Detta innebär att man vid tolkningen av texterna går 

tillbaka för att se i vilket sammanhang de tillkom (Kvale & Brinkmann, 2007). Den 

hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt och utifrån sin egen 

förförståelse av ämnet. Förförståelsen, de intryck, tankar och känslor samt den kunskap som 

forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet 

(Patel & Davidson, 2003).  

 

Hermeneutiken pendlar mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i tolkningsakten 

(Patel & Davidson, 2003). I studien undersöktes delarna för att få helheten av 

specialpedagogernas upplevelser och erfarenheter av en skola för alla.  

   

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Varje kvalitativ studie är unik och därför är det svårt att finna entydiga regler, och kriterier 

för vad som skulle kunna betraktas som god kvalitet (Patel & Davidson, 2003). Widerberg 

(2002) menar att begreppen validitet och reliabilitet är begrepp som passar dåligt för en 

kvalitativ forskning. Syftet med en kvalitativ studie är inte att forskaren ska vara utbytbar 

(reliabilitet) eller att det redan på förhand är bestämt exakt vad man ska mäta d v s validitet. 

Detta ska dock inte ses som ett tillåtande till att vara slarvig i en kvalitativ 

forskningsprocess, tvärtom, det är väldigt viktigt att den kvalitativt inriktade intervjuaren 

beskriver sin forskningsprocess från hur forskningsproblemet uppkommit, intervjuarens 

förförståelse, hur existerande teoretisk kunskap kan sägas spelat in, hur respondenterna valts 

ut, i vilket sammanhang och i vilka situationer studien genomförts, hur informationen 

samlats in och transkriberats till hur analysen genomförts och hur resultatet slutligen 

redovisats (Patel & Davidson, 2003). Detta har vi beaktat under hela arbetets gång. Ett sätt 

att stärka reliabiliteten i vår studie var att spela in intervjuerna på band för att kunna lyssna 

på dem vid flera tillfällen. Detta gjorde att risken blev mindre att vi feltolkade eller missade 

detaljer i det insamlade materialet.  
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Validitet i en undersökning svarar på om man verkligen har undersökt det man ville 

undersöka och ingenting annat (Thurén, 2007). Att genomföra en kvalitativ intervju med ett 

antal informanter för att ta reda på deras uppfattning och syn av olika fenomen var ur vår 

synvinkel ett bra sätt att uppnå studiens syfte. Det finns dock alltid en risk att informanten 

försöker lista ut vilket svar vi söker på den frågan vi ställer och därför inte svarar helt ärligt. 

 

4.6 Generaliserbarhet 

 

Det upplevs ofta i kvalitativa studier vara problematiskt att tala om begreppet generalisering. 

Om urvalet av försökspersoner sker systematiskt kan även generaliseringar från kvalitativa 

studier genomföras, men så är sällan fallet. En kvalitativ analys kan leda till en förståelse av 

ett fenomen och vilka variationer detta fenomen uppvisar i relation till sitt sammanhang. Det 

kan då göras generaliseringar till andra snarlika situationer eller sammanhang (Patel & 

Davidson, 2003). Även om intervjugruppen inte var så stor måste generaliserbarheten i 

denna studie utifrån de slutsatser vi kommit fram till ses som värdefulla och de utvecklar en 

förståelse kring komplexiteten i specialpedagogers yrkesroll. Detta förstärks även av teori 

och tidigare forskning.    

 

4.7 Pilotundersökning 

 

Inför vår studie genomfördes två pilotintervjuer med specialpedagoger. I 

pilotundersökningen bandades inte informanternas svar utan anteckningar gjordes under 

intervjuns gång. Detta för att syftet var att pröva frågorna och inte att sammanställa 

informanternas svar på frågorna. Enligt Patel & Davidson (2003) genomförs en pilotstudie 

på en grupp som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Pilotstudien motsvarar på 

så sätt den ”riktiga” undersökningen men genomförs i betydligt mindre skala. 

 

Pilotintervjuerna genomfördes med specialpedagoger på våra respektive arbetsplatser. Detta 

kan ses både som en fördel och en nackdel. Fördelen var att det var lätt att komma i kontakt 

med informanterna och även att få tid att genomföra intervjuerna. Nackdelen var att vi som 

intervjuare i vissa lägen hade svårt att förhålla oss till det faktum att situationen var en 

formell intervju och intervjuerna blev lätt till ett informellt samtal kollegor emellan.   

 

Frågeformuläret fungerade tämligen väl, två frågor gled in i varandra och gav resultatet att 

informanten redan vid första frågan också besvarade den andra. Det var svårare än befarat 

att lyssna aktivt till det som intervjupersonen faktiskt sa eftersom vi var tvungna att anteckna 

svaren samtidigt. Den vanligaste svårigheten för orutinerade intervjuare är att man är 

alldeles för fokuserad på sig själv istället för på informanten. Det är då lätt att man själv styr 

och ställer, avbryter och även hastar igenom intervjun (Widerberg, 2002). 

  

Vi fann att grundfrågorna vi ställt i intervjuformuläret var relevanta men att det fanns ett 

behov av att utveckla tänkbara följdfrågor till respektive huvudfråga och samla frågorna i 

teman för att sedan lättare kunna sammanställa svaren. Vi fann också det viktigt att förhålla 

oss flexibla när det gäller frågornas ordningsföljd, uppföljning av svar och att klara ut 

eventuella motsägelser i svaren under intervjun.  
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4.8 Relevans 

Relevans är ett viktigt kriterium för kvalitativ forskning. Relevansen ska bedömas utifrån 

hur pass viktigt ett tema är inom sitt område och vilka bidrag det kan lämna till området 

(Bryman, 2002). I examensordningen för specialpedagogexamen(SFS 1993:100) står det 

skrivet: Studenten ska visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla 

barn och elever. Att leda utvecklingen mot en inkluderande skola är vad som förordas av oss 

och vår studie gav ytterligare ett perspektiv på detta när vi tog fasta på specialpedagogers 

uppfattningar av en skola för alla. Vad kan vi som kommande specialpedagoger lära av 

andra specialpedagogers upplevda möjligheter och svårigheter i den inkluderande skolans 

vardagsarbete? Hur ska elevers olikheter framstå som resurser och utgöra styrande 

förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (SOU 

1999:63, ur Tideman, 2005, s.192). 
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för studiens resultat. Resultaten presenteras dels 

genom citat som beskriver olika uppfattningar som uttalats i intervjuerna och dels med en 

beskrivande text om vad de innebär. Presentationen baseras på informanternas intervjusvar 

som ordnats i olika kategorier. Vi har i vår bearbetning av materialet kunnat följa en tematik 

som är kopplad till studiens frågeställningar. Rubriksättningen som följer beskriver hur 

specialpedagoger upplever en skola för alla, inkludering, möjligheter och svårigheter för en 

inkluderande skola och den egna yrkesrollen i en inkluderande skola.  

 

Studiens informanter består av Anna, Cecilia, Doris, Frida och Görel som är verksamma i F-

6 skolor. Eva är verksam i en F-9 skola och Berit i en 7-9 skola. 

  

5.1 Specialpedagogers upplevelser och erfarenheter av hur en skola för 

alla fungerar  

Studiens informanter betonar att de endast kan utgå ifrån sin egen verksamhet när de 

beskriver sina upplevelser av hur en skola för alla fungerar i skolans vardagliga arbete. 

Övervägande antalet informanter beskriver sina upplevelser som att de anser att en skola för 

alla bara fungerar delvis: 

En inkluderande skola är en skola som tar emot alla elever och har en anpassningsförmåga att 

göra på en mängd olika sätt och som ger elever möjligheter att nå målen. Och hur fungerar det 

då? Ja, bara delvis tycker jag. Dels finns det en tradition som ligger i botten som tar tid att 

ändra men det kan man ju tycka skulle ha hänt nu då (Berit). 

 

Vi tolkar uttalandet som att upplevelsen av traditionen i skolan är ett uttryck för att 

exkluderande åtgärder har varit och fortfarande är ständigt närvarande. Det finns som 

Skolverket (2008) också menar en stor skillnad mellan retorik och praktik i detta fall.  

 

En annan upplevelse av hur en skola för alla fungerar visar följande citat: 
 

En skola för alla är en skola där alla barn ryms i sin klass och har alla lektioner där. Iså fall är 

det ingen skola för alla som vi har. Det handlar mer om att elever ska anpassa sig till det som 

sker i klassrummet. Det är inte klassrumssituationen som ska anpassas till barnen. På så sätt är 

det ingen skola för alla kan man säga (Anna). 

 

Det ges här enligt vår tolkning uttryck för att verksamheten i skolan ser på elevers olikheter 

ur ett kategoriskt perspektiv där elevers svårigheter ses som individbundna istället för att ses 

i en miljökontext (jfr Persson, 2007, Tideman, 2005). Uttalanden i studien ger uttryck för att 

det är alldeles för enkelt att lägga problemet eller svårigheten på den enskilda eleven istället 

för att se till att undervisningen gör att eleven inte klarar de förväntade kraven. Elever ska 

anpassa sig till rådande normer och regler för det gemensamma klassrummet och sker inte 

detta är det elevens och inte pedagogens ansvar. Det uttrycks i studien att det fortfarande 

finns pedagoger som anser att elever i behov av särskilt stöd är någon annans ansvar. De 

elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen måste plockas ut ur klassrummet för 

att få sin undervisning på annan plats. Persson (2007) menar att klasslärare har lärt sig att 

tänka bort elever i behov av särskilt stöd och hänvisat dessa till experter. Detta kan jämföras 

med att det har utvecklats en differentierings och sorteringsvåg inom den sammanhållna 

grundskolan där nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper har blivit allt 

vanligare (Skolverket, 2009). Paralleller kan dras till Ballards (1999) resonemang där han 
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menar att lärare anser att exkluderande åtgärder med experter som lärare är det bästa sättet 

att hantera elever i behov av särskilt stöd. Detta tolkar vi strider mot 

Grundskoleförordningen (1994, kap 5§5) där det står skrivet att särskilt stöd i första hand 

ska ges inom den klass eleven tillhör. 
.  
En skola för alla framställs som ett strävansmål och som en vision. Detta kan jämföras med 

Persson (2007) som menar att en skola för alla är något som betonar att en skola för alla är 

något som ligger i framtiden som en utopi, vision eller en dröm. Av olika anledningar kan 

nämnda mål vara svårt att nå:  

  
  

Jag tror det är så att skolan anstränger sig för att vara inkluderande men det lyckas inte alltid.  

 Det gör det ju verkligen inte. Vi försöker det i alla fall. Man gör olika lösningar för olika

 individer. Att man ska anpassa efter var och en är det som är målet, men det går ju inte alltid  

 (Eva) .  
 

Tolkningen av detta uttalande är att verksamheten i skolan bygger på ett dilemma där 

hänsyn ska tas till elevers individuella behov och olikheter samtidigt som hänsyn ska tas till 

gruppen som helhet. Vad som eftersträvas är ett jämviktsläge mellan den enskildes och 

övrigas behov.  

 

Studiens resultat visar också på upplevelser om att den egna verksamheten till stor del har ett 

inkluderande arbetssätt: 

  
Inkludering fungerar bra i min verksamhet, i alla fall skapligt. Man ska alltid försöka anpassa 

 arbetssätt och arbetsformer. Det finns hela tiden saker att jobba med. Det finns gränser när det  

inte fungerar (Frida).   

 

Det ges i studien uttryck för att en skola för alla är en skola där särskiljande lösningar ändå 

anses vara nödvändiga framförallt vid lästräning i olika former: 

Vi har barn som vi jobbar enskilt med också, eller i mindre grupper. Jag sitter ju själv med 

enskilda barn och jobbar med läsinlärning och det kan jag inte göra i klassrummet och så 

därför måste jag ju plocka ut dem.  Sedan har vi ju lite resurser och så där som man har 

tillgång till och då kanske man väljer att jobba med en liten grupp i anslutning till klassrummet 

eller utanför. Man kan ju laborera på olika sätt t ex att man delar klassen i två grupper och en 

är inne och en är ute med dem (Doris).   

 

Om man tittar på den vanliga verksamheten så måste man ibland gå undan med elever fast det 

hör mer till undantagen t ex vid lästräning. Det är ju inget man kan göra i klassrummet. Det har 

inte med inkludering att göra utan med pedagogik (Frida). 

 

Jag jobbar enskilt med elever korta intensiva stunder särskilt i läs och skrivträning de första 

åren och detta är svårt att göra i gruppen (Cecilia). 

 

Specialpedagogerna ger uttryck för att all undervisning inte kan ske inom klassens ram utan 

att det ibland kan vara den bästa lösningen för alla parter att en del av undervisningen 

bedrivs utanför klassrummet. Detta kan jämföras med Tornberg (2006) som menar att det 

finns behov av såväl inkluderande som exkluderande åtgärder i skolans verksamhet. 

Resonemanget kan enligt vårt synsätt också ses ur ett annat perspektiv där specialpedagogen 

är beroende för sin existens att få klienter. Det finns därför en risk med att låta en skolas 

specialpedagogiska verksamhet bli alltför omfattande (jfr Persson, 2007).  
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Sammanfattningsvis visar informanternas svar att en skola för alla bara fungerar delvis och 

att det är ett svårt mål att nå. Särskiljande lösningar ses som nödvändiga åtgärder för att 

skolans verksamhet ska fungera optimalt för alla elever. De intervjuade ger också uttryck för 

att elevers svårigheter ofta ses ur ett kategoriskt perspektiv. Vi ser dock i utsagorna en tydlig  

vilja att arbeta för en skola för alla.     

5.2 Specialpedagogers upplevelser av innebörden av 

inkluderingsbegreppet 

Inkluderingsbegreppet tolkas på ett relativt lika sätt hos de intervjuade. Det framförs i 

intervjusvaren att begreppet inkludering betyder elevers rättigheter att delta utifrån sina 

unika förutsättningar. Detta överensstämmer med Nilholm (2006) som menar att inkludering 

ur ett skolperspektiv innebär att lärmiljön ska anpassas till elevers olikheter: 

 Det är väl det att man är med och deltar utifrån sina förutsättningar. Ska man vara inkluderad 

 ska man också kunna delta (Frida). 

 

Ordet inkludering innebär att alla elever har rätt att delta utifrån sina egna förutsättningar och 

bli bemötta på det viset. Att få utvecklas efter där de befinner sig. Inkludering är att inte 

utesluta någon, man är inom klassens ram (Cecilia).  

  

 Alla barn har rätt till en skolgång efter sina förutsättningar och det är vi som ska tillgodose det.  

Skolan måste anpassa sig efter barnens behov och inte barnen efter skolan. De kan inte stöpas 

om (Doris). 

  

  Här liksom i frågan om en skola för alla uttrycks den inkluderande skolan som vision: 

Inkludering då är man en av alla. Antingen är man med eller är man inte, det är de alternativen 

som finns på något sätt. Men sedan kan man ju se det som en process som man håller på att 

jobba emot. I grund och botten är visionen om en inkluderande skola en demokratisk fråga, så 

det är en bra vision helt klart men om man tänker på samhället i stort skulle det innebära att 

precis alla barn skulle vara på samma ställe och det är jag inte säker på att det är genomförbart. 

Det är en jättestor vision. Men om man tar elever som går i grundskolan tror jag att det är en 

vision vi skulle kunna leva upp till om det var det vi ville (Anna).  

 

Om man inte ser inkludering som en vision, om man inte tror att det är möjligt, då är det lite 

svårt att arbeta med det här uppdraget. För då tror jag inte att man söker sig vidare för att finna 

lösningar, det optimala för att nå så många som möjligt (Cecilia).    

 

Vi tolkar uttalandet om att visionen om en inkluderande skola är en demokratisk fråga där 

allas möjlighet att delta blir en rättighet. Inkludering ses alltså här ur ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. (jfr Haug, 1998). Det uttrycks dock en viss skepticism i det rimliga i att 

precis alla barn ska kunna inkluderas i en sammanhållen skola då det betonas att det enbart 

handlar om elever som går i grundskolan. Visionen om den inkluderande skolan skulle här 

inte innefatta t ex elever i särskolan eller träningsskolan. Informanterna ger här uttryck för 

det som Karlsson (2008) benämner som svagare form av inkludering där detta ses som ett 

eftersträvansvärt mål och att det är en process att komma dit. Utifrån detta synsätt är det inte 

möjligt att alla elever kan passa in i skolans ordinarie verksamhet. Dock finns åsikter om att 

det i specialpedagogens uppdrag ingår att se inkludering som en vision och att arbeta för 

elevers deltagande i den gemensamma undervisningen. ”Man gör så gott man kan” som en 

informant säger. Vi kan här dra paralleller till Karlsson (2008) som beskriver inkludering 

som ett ideal men att dilemmat med elever som inte lever upp till skolans normer, 

förväntningar och mål hela tiden måste hanteras.  
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5.2.1 Inkluderingsbegreppet i förhållande till en målstyrd skola 

Resultatet visar på att inkludering inte gynnas av en målstyrd skola där alla ska nå upp till 

samma mål inom samma tidsram. Det upplevs som stressande och svårt att få detta att gå 

ihop med att alla elever ska arbeta efter sina förutsättningar. Den målstyrda skolan ses 

emellertid inte entydigt som problematisk i de här angivna avseendena: 

  
Jag tror inte att inkludering blir svårare i en målstyrd skola. Det är andra faktorer som är 

viktigare för att det ska bli bra, t ex pedagogernas förhållningssätt, resurser och skolledningens 

inställning (Frida). 

 

Det ges också exempel på hur man kan arbeta för att elever i behov av särskilt stöd ska vara 

inkluderade i en målstyrd skola. Muntliga prov, olika arbetssätt och metoder som anpassas 

till den enskilde eleven, läshjälp och skrivhjälp vid prov, dator och inlästa läromedel kan 

möjliggöra fler elevers deltagande i det gemensamma klassrummet. 

  
Barnen ska jobba med det som de behöver för att nå målen och vilket är det bästa sättet för det 

här barnet att jobba på? Det är individuellt. Delaktighet behöver inte betyda att det ska se 

likadant ut för alla (Görel). 

 

Informanten ger här enligt vår tolkning uttryck för att delaktighet kräver didaktisk 

inkludering för att lyckas fullt ut. Hänsyn måste tas till varje elevs unika förutsättningar och 

behov (jfr Utbildningsdepartementet 1999 s.6). 

5.2.2 Specialpedagogers upplevelser av olika former av inkludering 

Specialpedagogerna upplever att det finns olika former av inkludering men betonar i 

intervjuerna främst den fysiska inkluderingen. Fysisk inkludering innebär i vilken 

utsträckning eleven är med i klassrummet med sina kamrater (Asp- Onsjö, 2006).  Det 

innebär inte att man som elev får rätt anpassat material och att eleven är delaktig i ett socialt 

sammanhang med kamrater och lärare. Detta uttrycks som följande: 
 

Risken är att vi hamnar i en fysisk inkludering som egentligen inte är en god inkludering. Det 

sägs att det är inkludering, det låter som det är det, men börjar man titta så kanske det inte alls 

är så (Cecilia). 

 

Den fysiska inkluderingens tillkortakommande beskrivs även som: 

  
Man måste ha extra stöd för en del och klarar man inte det blir det livsfarligt, och så t ex 

invandrarelever som kommer direkt ut i klasser utan att man anpassa undervisningen och de 

kan sitta så i flera år utan att lära sig något (Frida).  
 

En informants svar visar på vikten av att vara inkluderad både fysiskt, socialt och didaktiskt. 

 
Ska man vara inkluderad så ska man vara det på alla sätt. Det kan ju inte vara någon vits med 

att man har bestämt att nu ska minsann alla barn gå hela tiden i samma klassrum och så sitter 

någon där och bara sitter av tiden. Det kan ju absolut inte vara något bra (Anna). 

 

Enligt vår tolkning uttrycks en oro för att elever enbart blir fysiskt inkluderade och bristen 

på didaktisk inkludering är trots allt ständigt närvarande. Den didaktiska inkluderingen 

framstår i detta perspektiv som något vilket kräver mer av alla parter för att inkludering ska 

lyckas.  
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Några av specialpedagogerna berättar att elever kan vara inskrivna i särskolan och följa 

särskolans kursplan men ändå vara inkluderade i en vanlig grundskola. De anser att dessa 

elever är fysiskt, didaktiskt och även socialt inkluderade.  

 

 En annan aspekt av fysisk inkludering uttrycks som följande: 

  
Ska man vara inkluderad ska man också kunna delta. Det finns lägen när man använder det här 

med inkludering för att spara pengar och det kan vara lite lurigt. Man slipper göra något extra 

(Frida).   

  
Jag tror också att man bara kan vara fysiskt inkluderad för att det ska se bra ut. Jag kan se 

situationer när det är så att ett barn inte mår bra av att vara i klassen, att de skulle må bättre av 

att arbeta i liten grupp (Görel). 

  

Sammanfattningsvis kan enligt vår tolkning sägas att specialpedagogerna i studien upplever 

inkluderingsbegreppet som elevers rätt att delta utifrån sina förutsättningar. Visionen om en 

inkluderande skola upplevs som en demokratisk fråga och en nödvändig inriktning i 

specialpedagogers uppdrag mot en inkluderande skola. Det menas vidare att inkludering inte 

gynnas av den målstyrda skolan. Den fysiska inkluderingen är det som framhålls som 

exempel på olika former av inkludering. Det uttrycks också i utsagorna, enligt vår tolkning, 

att specialpedagogerna ser den fysiska inkluderingen som ett sätt för skolor att försöka leva 

upp till inkluderingsvisionen. De uttrycker vidare att detta inte alltid är det bästa för den 

enskilde eleven. Vi tolkar deras svar som en viss skepticism till att elever enbart blir fysiskt 

inkluderade. 

5.3 Specialpedagogers upplevelser av möjligheter i en inkluderande skola 

Specialpedagogerna ger uttryck för att de ser stora möjligheter i en inkluderande skola. De 

beskriver att en inkluderande skola ger en ökad tolerans för människors olikheter och att 

mångfald berikar. De intervjuade uttrycker sig om den inkluderande skolans möjligheter 

som följande: 
Det är väldigt berikande för alla både för personalen och för barnen. Vi lär av varandra. Man 

skapar en bättre förståelse för varandras behov, att vi har olika behov men är bra ändå. Det är 

en tillgång att ha en mångfald (Doris). 

 
Alla lär sig på det. Det är bra för alla. Det är bra för läraren, för den som är inkluderad och för 

de övriga eleverna. Det är bra för hela verksamheten att man har olika typer av elever. De lär 

sig också handskas med svåra människor och det stöter man på hela livet (Frida). 

 

Vi tolkar att informanterna här ger uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Lärandet sker i ett samspel i interaktion med andra. Alla individer vinner på att vara en del 

av ett socialt sammanhang. Varje människas betydelse för helheten där allas olika 

erfarenheter ger det gemensamma innehållet är i linje med idén om en skola för alla (jfr 

3.10).  
 

Intervjusvaren i studien visar att det finns en demokratisk aspekt i de möjligheter som man 

kan se i en inkluderande skola. Allas rätt till deltagande betonas. Vi tolkar deras utsagor som 

exempel på det demokratiska deltagarperspektivet som innebär att alla individer går i samma 

skola och förhandlar om det som ska ske där (Haug, 1998). Det framförs också åsikter om 

att förekomster av olikheter individer emellan blir en tillgång i skolans sociala 

fostransuppdrag: 
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Skolan ska spegla samhället och våra demokratiska värderingar och då kan ju inte vi fungera 

på ett annorlunda sätt här. Möter man inte olikheter lär man ju inte sig den sociala fostran. Så 

är det ju (Cecilia).  
 

Även detta uttalande kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i den 

sociala gemenskapen och den sociala omgivningen är avgörande för hur en individs lärande 

om människors olikheter.  

 

5.3.1 Vad krävs enligt specialpedagoger för att dessa möjligheter ska kunna 

realiseras? 

 

De specialpedagoger vi intervjuat anser att särskilt vissa faktorer är av stor vikt för att 

visionen om den inkluderande skolan ska vara genomförbar: Skolans miljö anpassas efter 

elevers olikheter. ”Man kan ha miljöer som motverkar och medverkar” (Berit). Det ska vara 

heterogena gruppsammansättningar där elever får förutsättningar att lära av varandra. Det 

måste finnas resurser i form av t ex personal och olika hjälpmedel. Det krävs kompetens och 

utbildning för att kunna möta alla elever. Samarbete och samverkan mellan pedagoger och 

andra yrkeskategorier ger ett bättre utgångsläge för en inkluderande skola. Förhållningssätt, 

bemötande, samsyn och viljan till inkludering hos pedagogerna är ytterligare faktorer som 

enligt specialpedagogernas krävs:  
 

Det krävs också en vilja av pedagogerna, att de vill och förstår att ju större spännvidd vi har 

desto större möjlighet har vi att göra något spännande av det som vi håller på med (Anna).  

Det uttrycks också åsikter om att fortbildning i inkluderingsfrågan krävs för att 

möjligheterna i en inkluderande skola ska kunna realiseras:  

Det är väldigt viktigt att vi talar om inkludering och en inkluderande skola. Det krävs att man 

lägger tid på inkluderingsfrågan, att man talar inkludering i pedagogiska diskussioner. Kanske 

precis som vi har fortbildningsdagar i annat så kan vi ju även ha det i detta (Cecilia).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utifrån resultatet i studien ses stora möjligheter för 

en inkluderande skola som t ex ökad tolerans för människors olikheter men för att dessa 

möjligheter ska bli verklighet krävs ett antal förutsättningar som t ex resurser, kompetens 

och samarbete. Frågan är om flera av dessa förutsättningar är realistiska i en tid då 

utvecklingen går mot alltfler homogena grupper och särskiljande lösningar som tillämpas 

allt oftare (jfr Skolverket, 2008). 

5.4 Specialpedagogers upplevelser av svårigheter i en inkluderande skola 

Svårigheterna i en inkluderande skola ses i studien delvis som motsatsen till de möjligheter 

som anges under rubriken 5.3 men även andra upplevelser om vilka svårigheter som kan 

förekomma beskrivs. Vi kommer under denna rubrik ta upp de aspekter som betonas av 

flertalet: 

En svårighet i en inkluderande skola kan vara rådande attityder och hur samhället i övrigt 

ser ut: 

 Attityder överhuvudtaget har betydelse. Elever kommer hit med sin inställning utifrån det som 

 sägs hemma vid köksbordet. Hur man ser på människor och hur man pratar om varandra

 (Berit). 

  

 Skolans kultur framhålls som en bidragande svårighet i en inkluderande skola: 
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Svårigheter kan vara den trögflytande skolan, det som sitter i väggarna. Kulturen, att det alltid 

har varit på det här viset (Cecilia). 

 

Skolans föränderlighet beskrivs även som en svårighet i en inkluderande skola:  
 

På samma sätt som man säger att skolan är trögflytande så är det också väldigt föränderligt i 

skolan. Det kommer ju mycket ny dokumentation, IUP, omdömen o s v (Cecilia). 

 

En av de intervjuade ser skolans uppnåendemål som en svårighet för en inkluderande skola 

(jfr 5.2.1). 

 
Vi har ju våra uppnåendemål, att alla ska nå målen vid en viss tidpunkt. Målen blir hindret för 

en inkluderande skola (Görel). 

 

Svårigheter i en inkluderande skola kan också vara elevers bristande sociala förmågor. Det 

uttrycks att det anses att inkluderingen försvåras ju högre upp i skolsystemet eleverna 

kommer. Inkludering är en balansgång, att vissa elever är sådana att de stör de andra väldigt 

mycket och att man ibland måste fråga sig hur mycket övriga elever ska stå ut med: 

 
Vissa elever är inkluderade de första åren och det är alltid lätt när de går på lågstadiet att få 

alla att ställa upp på den här eleven, leka tillsammans och visa hänsyn. När de kommer längre 

upp blir det ofta svårt med den sociala biten. Många gånger är det här elever som inte har 

samma sociala behov eller är utvecklade så som de andra. De andra springer ifrån på många 

områden. Den här eleven blir lätt utanför, inte för att den inte är accepterad och att de andra 

inte visar hänsyn, men det där att ha en verklig kompis är ofta svårt, upplever jag (Eva).  

 
Vilket pris har det? Det tycker jag är väldigt svårt. Var ska man dra gränsen? Det är en svår 

avvägning (Eva). 

 

Enligt vår tolkning ges här uttryck för det som Börjesson & Palmblad (2005) beskriver att 

gränsen mellan normalitet och avvikelse är hårfin och eleven balanserar på en linje där 

skillnaderna är små mellan att vara för mycket, lagom eller för lite. Klassrummet kräver en 

viss självdisciplin av sina deltagare och ett problematiskt barn är ett barn med ett 

svårhanterligt beteende. 

 

En annan svårighet som framkommer är att lärarna på högstadiet är mer ämnesinriktade och 

de ser inte eleven i en helhet lika mycket som det görs på de lägre stadierna. 
    

Ytterligare en svårighet i en inkluderande skola kan vara brist på adekvat kunskap hos 

pedagogerna. Kunskap om barn med olika funktionsnedsättningar och vilka anpassningar 

som krävs anses vara det största hindret i en inkluderande skola. Även viljan hos 

pedagogerna kan ses som en svårighet: 

Det kan ju vara många värderingsfrågor som kan vara svåra och all personal måste ju 

verkligen ställa upp på detta. Alla måste vilja för annars kan det bli jobbigt. Alla måste vara 

med på tåget, alla måste bidra. Vill inte läraren så stannar det av, men ju fler man är som vill 

desto fler dras med (Doris).    

Ett otydligt ledarskap anges också som en viktig bidragande orsak till att svårigheter uppstår 

i en inkluderande skola.  

Då vi sammanfattar resultatet under denna rubrik ser vi att det finns olika upplevelser och 

erfarenheter om vilka svårigheterna i en inkluderande skola kan vara. Svårigheterna ses ur 

ett samhällsperspektiv där rådande attityder formar de uppfattningar som ger sig tillkänna i 

skolan. Vi jämför här med Tideman (2005) som beskriver att varje samhälle och tid har 
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definierat sina avvikare. Det normala beteendet har skiftat över tid. Skolans egen kultur, den 

målstyrda skolan, pedagogernas kunskap och vilja ses även som bidragande orsaker till de 

svårigheter som kan finnas för en inkluderande skola. Utsagorna visar också enligt vår 

tolkning på ett individperspektiv där svårigheterna som kan uppstå läggs på den enskilde.  

5.5 Hur upplever specialpedagoger sin yrkesroll i en inkluderande skola? 

Det ges varierande svar på hur specialpedagogerna ser på sin egen roll i en inkluderande 

skola. Genom en variation av olika arbetssätt försöker specialpedagogerna arbeta för en 

inkluderande skola:  

Jag vill försöka hitta så många verktyg som möjligt för att de ska fungera i klassen utan att jag 

är där. Det kan egentligen vara vad som helst, tips hur de ska hantera olika matteproblem, det 

kan vara stavningshjälp på datorn, det kan vara mallar hur de ska göra när de ska skriva en 

berättelse. Alltså att de får så mycket stöd som möjligt som de kan använda sig av för vanliga 

skoldagar själva (Anna). 

Några uppger att de inte ser på sin yrkesroll som specialpedagoger i syftet att till vilket pris 

som helst verka för en inkluderande skola då de menar att detta inte alltid är det bästa för 

den enskilde eleven: 

Jag brukar tänka så här att har det inte fungerat i helklass, inte i smågrupper, då måste man 

backa så långt att man känner att man får mark under fötterna, landa där. Även om det är i en 

till en situationer. Hur gärna vi än vill att det ska fungera med inkludering, att alla ska sitta i 

klassrummet så gör det inte det. Det måste finnas någon plats där man får landa, ta ny fart och 

sedan ska man tillbaka (Berit). 

Det ska inkluderas till varje pris, men det fungerar inte riktigt så för vissa barn mår bra att 

komma ut från klassrummet en stund om dagen i en mindre grupp (Doris).  

I en inkluderande skola har specialpedagoger som viktig uppgift i sin yrkesroll att primärt 

verka för elevernas bästa genom att ställa sig på deras sida: 

Min roll är att ta barnets perspektiv, att vara den som för barnets talan. Det blir min uppgift att 

ifrågasätta. Barnet har inte den möjligheten (Görel). 

Jag är den som ska försöka stå på elevernas sida och ta elevernas parti (Eva). 

Vi ser i dessa utsagor exempel på specialpedagogers sociala patos när de värnar om de svaga 

och utsatta samt att de på så sätt intar en beskyddarroll.    

Det uttrycks i intervjusvaren tendenser om att i skolan vilja skapa särskiljande lösningar av 

olika slag och nivågruppera elever. Sett ur ett historiskt perspektiv finns det en lång tradition 

inom den svenska skolan att de annorlunda och de med särskilda behov förs åt sidan för att 

underlätta undervisningen av de normala (jfr Skolverket, 1998). Det menas att 

specialpedagoger i sin yrkesroll har en väldigt viktig roll i att verka för en inkluderande 

skola men att rektorn har det största och viktigaste ansvaret. Vi jämför här med Tideman 

(2005) som beskriver rektorns ansvar då det gäller att kategorisera vilka elever som är 

berättigade till särskilda stödåtgärder och därmed också bedömer vilka som är normala 

respektive annorlunda.  

I mötet mellan specialpedagog och klasslärare upplevs det att det kan uppstå ett dilemma då 

klasslärare ibland vill exkludera elever. Vi tolkar informanterna som att klasslärare i större 

utsträckning ser exkluderande åtgärder ibland som nödvändiga. Detta uttrycker sig som 

följande: 
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Det ligger mycket på mig att föra fram det, att det ska vara inkludering. Det kommer ju inte 

från lärarna själva på samma sätt. Man får både puffa och hjälpa till med eleverna och med 

föräldrasamtal. Det är otroligt viktigt att lyssna på dem och försöka hitta en lösning så att alla 

orkar. Man måste vara lyhörd. Det gäller att hitta lösningar som är bra för både eleven och 

pedagogen. Huvudprincipen är att de ska vara kvar i klassen (Eva).  

Det kan vara så att lärare vill plocka bort en elev. Det finns en oro så fort någon avviker och 

man vill ha snabba lösningar. En medelväg kan vara att särskilja några elever vissa lektioner 

(Frida). 

Det finns ofta en vilja att göra anpassningar för elever i behov av särskilt stöd i 

undervisningen men omfattningen av detta kan variera från lärare till lärare. Det uttrycks 

även att lärarna ibland inte är beredda att förändra sitt arbetssätt så det passar alla elever. 

Det framförs även i intervjusvaren om att man inte som specialpedagog har större ansvar 

eller annorlunda arbetsuppgifter än övriga pedagoger att verka för en inkluderande skola: 

”Det har inte varit uttalat att jag skulle jobba hårdare för en inkluderande skola” (Berit). 

Något organiserat arbete i riktning mot en inkluderande skola kan enligt vår tolkning i det 

stora hela inte skönjas i svaren. Det ges dock vid ett tillfälle uttryck för hur verksamheten 

organiseras mot en inkluderande skola:  

Vi organiserar det på olika sätt för att det är utefter varje elevs behov. Just nu ser vi till hösten, 

hur den ska bli. Hur vi förebereder oss för de elever vi redan har och för dem vi ska få. Hur gör 

vi klasserna, varje elev måste gås igenom så att det blir bra för den. Målet är att alla ska vara i 

klassen (Eva).  

Innebörden i begreppet en skola för alla upplevs inte som något som diskuteras i 

pedagogiska diskussioner och det upplevs att det inte finns någon övergripande organisation 

i riktning mot en inkluderande skola utan att grunden är att alla elever ska vara i klassen. En 

motsatt åsikt uttrycks då det beskrivs att elevers olikheter gör att det måste finnas 

möjligheter att arbeta i små grupper eller enskilt.  

Det finns folk som inte klarar av att vara i stora grupper, som inte mår bra av det. Om man ska 

acceptera att folk är på olika sätt då måste det också vara accepterat att säga att jag tycker det 

är skönare att sitta i en liten grupp. Det är ett önsketänkande att få gruppen att fungera så bra 

att alla klara av att vara där (Berit).   

Resultatet pekar enligt vår tolkning mot en komplexitet i specialpedagogernas yrkesroll i en 

inkluderande skola. Detta uttrycks i att inkludering inte alltid anses som det bästa för den 

enskilde. En viktig del i specialpedagogernas yrkesroll kan sägas vara att stå på elevernas 

sida och att motverka att elever exkluderas ut ur gemenskapen. Resultatet pekar vidare på ett 

dilemma mellan klasslärares och specialpedagogers synsätt på inkludering. Enligt flertalet 

beskrivs inte heller något medvetet organiserat arbete i riktning mot en inkluderande skola.   
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6. Diskussion 

Det här kapitlet inleds med en metoddiskussion och en teoretisk problematisering och analys 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Denna följs av en diskussion kring studiens resultat där vi 

diskuterar en skola för alla, inkludering, möjligheter och svårigheter i en inkluderande skola 

och specialpedagogens yrkesroll i en skola för alla. Avslutningsvis presenteras studiens 

slutsatser. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju eftersom vi bedömde att vi då skulle få en 

djupare förståelse av informanternas upplevelser och erfarenheter. Vår förhoppning var att 

svaren vi fick från våra informanter var uppriktiga och sanningsenliga men eftersom vi 

skickade ut frågekategorierna innan intervjuerna måste vi även vara medvetna om att 

informanterna kan ha förberett sig på och även läst in sig på det ämne som frågorna kretsade 

runt. Det kan vara så att informanterna svarade så som de trodde de förväntades svara på 

frågorna. Vår känsla under intervjuerna var dock att informanterna svarade utifrån egen 

övertygelse.  

Intervjuerna varade mellan fyrtiofem minuter och en timme och vi upplevde att den 

intervjuguide vi konstruerat fungerade väl. Vi anser inte att intervjuernas olika tidslängd 

påverkat vårt resultat. Vissa frågor upplevdes av informanterna svåra att svara på vilket 

gjorde att vi fick förklara och förtydliga dessa. Detta kan ha påverkat de svar vi fick 

eftersom att vi genom våra förklaringar delvis kan ha lett informanten in på ett visst spår i 

sitt tänkande. Validitet är som Bryman (2002) beskriver i en kvalitativ studie om studien 

undersöker det som forskaren har som avsikt att undersöka. Vi anser att vår studie bör ha 

hög validitet eftersom vi när vi konstruerade vår intervjuguide noggrant såg till att frågorna 

formulerades utifrån det syfte och de frågeställningar vår studie har. 

 

Vi genomförde intervjuerna individuellt och efter att intervjuerna transkriberats har vårt 

datamaterial analyserats och ordnats i lämpliga kategorier, Detta har vi gjort gemensamt. Vi 

anser att detta gemensamma analysarbete har fördjupat vår förståelse för det insamlade 

materialet. Vi har tillsammans sett och kommit fram till andra slutsatser än vad vi skulle 

gjort individuellt. Vi är dock medvetna om att vår förförståelse inom detta ämne har 

påverkat det resultat vi fått fram. Den egna förförståelsen används hela tiden av forskaren 

som ett verktyg i tolkningen (Patel & Davidson, 2003).    

6.2 Teoretisk problematisering och analys ur ett sociokulturellt perspektiv 

Då vi tolkar informanternas upplevelser av olika aspekter av inkluderingsbegreppet har vi 

blivit inspirerade av den sociokulturella teorin (Säljö, 2000). Specialpedagogernas 

upplevelser kan enligt vårt synsätt tolkas som deras egenperspektiv. Egenperspektiv kan 

sägas vara att alla människor betraktar världen utifrån olika perspektiv där våra erfarenheter, 

personlighet, åsikter och kunskaper spelar stor roll. I detta sammanhang ingår också den 

andres perspektiv där vi i vårt egenperspektiv även måste förhålla oss till andra människors 

verklighet. Specialpedagogernas upplevelser sätts sedan i en större kontext vilken beskrivs 

som den intersubjektiva upplevelsegemenskapen. (jfr Rökenes & Hanssen, 2007). Den 

intersubjektiva upplevelsegemenskapen tolkas av oss i detta sammanhang som att vi förstår 

mer och mer av hur den andre ser på saker och ting genom att ingå i en gemenskap. Vår 

tolkning utifrån specialpedagogernas upplevelser är att en av de absolut viktigaste 

förutsättningarna för att inkludering ska kunna bli verklighet är att alla elever oavsett 

svårigheter eller funktionsnedsättningar möts i olika sammanhang. Lärande i detta 
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sammanhang handlar om att elever som befinner sig i inkluderande miljöer lär sig både 

sociala och kognitiva förmågor i interaktion med andra. Elevers utveckling påverkas i allra 

högsta grad av de sociala och språkliga sammanhang som en inkluderande skola kan sägas 

utgöra. Ingestad (2006) beskriver att i det sociokulturella lärandet är det samspelet i sig 

emellan individer som producerar kunskap. Det sociala samspelet ses utifrån detta som den 

viktigaste drivkraften i ett barns utveckling och att lärandet styr utvecklingen. Det 

sociokulturella sammanhanget kan i studien vara både specialpedagogernas praktik i deras 

verksamhet men även elevernas skolvardag. Det är eleverna och deras skolsituation kopplat 

till olika aspekter av inkludering som specialpedagogerna beskriver i intervjuerna. Det 

specialpedagogiska fältet har en tradition av exkluderande åtgärder av olika slag som i 

varierande grad lever kvar i skolans verksamhet. Informanternas språkliga uttryck av olika 

aspekter av inkludering uttrycker också en social praktik där språket får konsekvenser för de 

handlingar som utförs. Specialpedagogerna i studien handlar utifrån den verksamhet de 

befinner sig i och de regler och rutiner som gäller för den. Deras upplevelser av olika frågor 

skapas inte ur ett vakuum utan relationellt, genom erfarenheter. Ahlberg (1999) menar att 

specialpedagogens arbete bedrivs i en social kontext där rådande värderingar, normer och 

attityder har stor betydelse för hur deras arbete gestaltar sig. Denna sociala kontext kan 

påverka att deras syn på inkluderingsfrågor och en stor variation i upplevelser kan finnas 

beroende på i vilken verksamhet specialpedagogerna befinner sig. Vi fann dock i studiens 

resultat att specialpedagogernas synsätt gav uttryck för att de befinner sig i relativt likartade 

sociokulturella miljöer oavsett vilken skola de var verksamma i. 

 

Särskiljande lösningar, enligt studiens resultat, upplevs som nödvändiga åtgärder för att 

skolans verksamhet ska fungera optimalt för alla elever enligt specialpedagogerna. Detta 

synsätt sammanfaller inte med ett sociokulturellt synsätt på lärande. Enligt studiens resultat 

efterlever inte klasslärare den sociokulturella teorin i samma omfattning som 

specialpedagoger (jfr 5.5). Det uttalas vid flera tillfällen att lärande inte alltid sker i ett 

socialt sammanhang eftersom exkluderade åtgärder i form av särskild träning ses som 

nödvändiga. Lärande sker i dessa fall utanför den sociokulturella gemenskapen, kanske för 

att senare möjliggöra inträde i denna gemenskap. 

 

Elevers svårigheter ses enligt studiens resultat ofta ur ett kategoriskt synsätt och detta  

sammanfaller inte med ett sociokulturellt synsätt där istället miljön ses som en viktig faktor 

för lärande. (jfr Persson, 2007). En lärande individ påverkas på olika sätt i olika miljöer (jfr 

Säljö, 2000). Ett sociokulturellt perspektiv bygger på att elevers svårigheter istället ses ur ett 

relationellt synsätt.   

 

Specialpedagogerna i studien ger uttryck för en oro om att elever enbart blir fysiskt 

inkluderade. Är detta en oro som är befogad när lärande enligt den sociokulturella teorin  

sker i det sociala sammanhanget eleven befinner sig i? Kanske sker lärandet, som den 

sociokulturella teorin förespråkar, trots att eleven enbart är fysiskt inkluderad eftersom det 

förutsätts att den som är fysiskt inkluderad trots allt är delaktig i en social gemenskap. 

Människan är enligt den sociokulturella teorin oändligt läraktigt och bildbar (jfr Säljö, 

2000).  

 

Det finns en komplexitet i specialpedagogers yrkesroll i ett sociokulturellt perspektiv enligt 

studiens resultat. Specialpedagogerna ska stå på elevernas sida och motverka att elever 

exkluderas ur det gemensamma. Detta är att företräda den sociokulturella teorin och något  

specialpedagogerna har att förhålla sig till. Enligt studiens resultat är verkligheten dock mer 

komplex än att inkludering alltid ses som det bästa för den enskilde individen. Det finns ett 
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ständigt närvarande dilemma i specialpedagogens yrkesroll då de har att förhålla sig till att 

specialpedagogiken riktar sig till avvikande elever men samtidigt betonas vikten av att dessa 

barn bör behandlas lika (Börjesson, 1997).  

 

Specialpedagogerna ser inkludering som en vision och en ambition. Detta är i sig ett 

sociokulturellt synsätt där lärande sker i en gemenskap. De möjligheter som kan ses i en 

inkluderande skola är i sig ett uttryck för den sociokulturella teorin.    

6.3 Resultatdiskussion 

En skola för alla   

Enligt Skolverket (2008) finns det en klar ambition i svensk skola att vi ska ha en skola för 

alla men att det finns en stor skillnad mellan retorik och praktik i detta fall. Assarson (2007) 

menar att en skola för alla är ett skolpolitiskt mål som har formats i ett större socialt 

sammanhang att vissa svårigheter inträder när pedagogerna ska göra sitt uppdrag begripligt i 

sin vardag. Detta ger även våra informanter uttryck för när de beskriver att en skola för alla 

bara fungerar delvis. Vi ställer oss frågan om en skola för alla verkligen är ett realistiskt 

uppnåendemål eller enbart en politisk vision? Persson (2007) skriver att en skola för alla är 

något som ligger i framtiden som en utopi, vision eller dröm.  Detta överensstämmer med 

vår studies resultat där flera av våra informanter uttrycker att en skola för alla är en vision att 

arbeta mot. Ahlberg (1999) menar att det inte finns något svar på om vi har en skola för alla.  

 

Är verkligen en skola för alla det bästa för alla i alla situationer? Nilholm (2006) menar att 

om inkluderingen ökar kommer olikheterna i undervisningen tvinga fram exkluderande 

åtgärder. Några informanter beskriver att vissa moment i undervisningen som t ex extra 

lästräning kräver särskiljande lösningar. Detta är något som vi utifrån vår erfarenhet och 

praktik inte anser handlar om inkluderande eller exkluderande åtgärder utan att ge varje elev 

möjligheter att nå de mål de förväntas göra. Om detta sker i klassrummet eller i vissa fall 

utanför detta har mindre betydelse. Det har som en informant menar inte med inkludering att 

göra utan med pedagogik. Kanske kan det vara som Haug (1998) menar att inkluderingen 

drivits för långt.      

 

Skolans styrdokument förespråkar ett relationellt sätt att se på elevers svårigheter men 

skolor arbetar ofta enligt ett kategoriskt perspektiv där eleven ses som bärare av sina 

svårigheter (Skolverket, 2008).  Detta synsätt som närvarande i skolans verksamhet ger även 

några av våra informanter uttryck för. Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv är detta ett 

intressant resultat. Enligt vårt synsätt är det lättare att lägga problemen eller svårigheterna på 

den enskilde eleven som bärare av dessa istället för att rannsaka sin egen roll och 

verksamhetens utformning och innehåll. Ett relationellt synsätt är därför mer tidskrävande 

och bygger på ett långsiktigt arbete. I skolans vardag krävs enligt vår erfarenhet snabba 

beslut och fokusering på åtgärder vilket kan göra att det kategoriska synsättet blir det 

dominerande. 

 

Inkluderingsbegreppet  
Det visar sig i studien att informanternas uppfattningar av inkluderingsbegreppet till stor del 

överensstämmer med de förklaringar som ges i litteraturen. Informanterna betonar elevers 

rätt att delta utifrån sina unika förutsättningar och att ingen ska uteslutas. Skolmiljön ska 

anpassas efter elevernas individuella behov. Nilholm (2006) menar att inkludering kan 

förklaras med att helheten ska anpassas till delarnas egenskaper. I skolan innebär detta att 

verksamheten ska vara organiserad utifrån att alla elever är olika, alla elevers rätt till 

deltagande i klassrummet. Vår egen reflektion i detta sammanhang är att det av olika skäl är 
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svårt att genomföra inkluderingsvisionen i den praktiska verksamheten. Dessa skäl skulle 

kunna vara brist på kunskap, resurser samt elevgruppens sammansättning och storlek. 

 

Utifrån studiens resultat angående informanternas utsagor om den inkluderande visionen 

som en demokratisk fråga kan paralleller dras till det som Haug (1998) beskriver som det 

demokratiska deltagarperspektivet vilket kortfattat betyder att alla grupper av befolkningen 

går i samma skola och förhandlar om det som ska ske där. Det demokratiska 

deltagarperspektivet håller enligt vårt synsätt på att luckras upp i och med friskolornas 

expansion i Sverige. Vi har inte längre en skola där alla grupper av befolkningen är 

representerade. 

 

Det visar sig i studiens resultat att enligt informanterna gynnas inte inkludering av att vi har 

en målstyrd skola. Kursplanernas mål att alla elever ska nå upp till samma mål under samma 

tidsram kan upplevas som en paradox när vi läser i Lpo94: ”Hänsyn ska tas och 

undervisningen måste anpassas till alla de olika förutsättningar och behov som varje elev 

har. Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla” (Utbildningsdepartementet, 

1999, s.6). Vi ska enligt vår tolkning utgå ifrån att elever har olika förutsättningar och behov 

vilket leder till att undervisningen ska anpassas utifrån detta, men samtidigt ska alla elever 

nå samma mål samtidigt. Skolans uppnåendemål torde enligt vår uppfattning försvåra 

inkluderingen av alla elever. Vi drar här paralleller till Nilholm (2006) som menar att det 

grundläggande dilemmat är att alla elever ska uppnå samma mål samtidigt som man ska 

anpassa sig till elevers olikheter och detta dilemma måste hela tiden befinna sig i ett 

jämviktsläge. Detta innebär att pedagoger hela tiden gör skillnad mellan elever och 

inkluderande och exkluderande processer kommer att återskapas. 

 

Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att informanterna ser en risk i att inkludering enbart 

blir en fysisk inkludering. Med fysisk inkludering menas att eleven enbart finns med i 

klassrummet utan att delta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar (Asp- Onsjö, 

2006). Det uttrycktes vikten av att elever ska vara inkluderade både fysiskt, didaktiskt och 

socialt. Det är enligt Asp- Onsjö (2006) fullt möjligt att vara inkluderad ur samtliga av dessa 

aspekter. Det uttrycktes vidare att om man ska vara inkluderad så ska man också kunna delta 

i verksamheten. Paralleller kan utifrån detta dras till Haug (1998) som menar att det finns en 

skör balans mellan att vara inkluderad och ändå inte delta på riktigt. Utifrån detta 

sammanhang ställer vi oss frågan om fysisk inkludering verkligen är att föredra framför 

exkluderande lösningar. Frågan kommer inte att besvaras i denna studie.     

 

Möjligheter och svårigheter i en inkluderande skola 

Informanterna i studien såg stora möjligheter i en inkluderande skola. De berättar att 

olikheter elever emellan bidrar till en ökad tolerans för mångfald. Inkluderingsbegreppet har 

blivit ett plusord laddat med positiva värden på sätt som gör att ingen kan säga att elever i 

behov av särskilt stöd inte ska vara delaktiga i gemenskapen. Enligt vår uppfattning skulle 

detta kunna ses som att specialpedagogerna i studien uttrycker de åsikter som de förväntas 

ha. Specialpedagoger ska i sitt uppdrag verka för en inkluderande skola där olikheter ses 

som tillgångar. Ett resultat som vi tycker är viktigt att lyfta fram i detta sammanhang är att i 

stort sett alla specialpedagoger ändå anser att exkluderande åtgärder i skolans verksamhet är 

nödvändiga. Inkludering och exkludering framstår som alltid närvarande aspekter i den 

mänskliga samvaron. Om inkluderingen ökar kommer olikheterna i undervisningen tvinga 

fram exkluderande åtgärder inom klassrummets ram (jfr Nilholm, 2006).       
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I Salamancadeklarationen står det att läsa: ”Den grundläggande principen för den 

integrerade skolan är att alla barn, närhelst det är möjligt ska undervisas tillsammans, 

oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader” (Unesco, 2006 s. 7). För att 

detta ska kunna förverkligas krävs enligt studiens informanter ett antal olika förutsättningar. 

Uppfylls inte flertalet av dessa förutsättningar försvårar detta inkluderingen av alla elever 

enligt vår tolkning. Risken kan bli att om skolan ser som sin uppgift att föra in alla individer 

i en given och på förhand definierad gemenskap finns ingen plats för mångfald och 

pluralism (jfr Säfström, 2002).  Vår tolkning är att om skolans verksamhet skulle utgå ifrån 

att alla elever är till största delen lika så kommer detta att försvåra inkluderingen av alla 

elever. 

 

De svårigheter i en inkluderande skola som beskrivs är av varierande art. Elevers bristande 

sociala förmågor kan upplevas som en svårighet i en inkluderande skola. Bristande sociala 

förmågor kan enligt vår tolkning ses som det Tideman (2005) beskriver som att skolan 

kräver vissa sätt att fungera av sina deltagare. Vi kan vidare se det som att den som inte 

lever upp till den norm mot vilket det avvikande och oönskade kan mätas betraktas som en 

avvikare. Vi vill hävda att detta bör ses i ett större perspektiv där skolans hela kontext skulle 

behöva rannsakas. Enligt vårt sätt att se det kan det vara så att elevers bristande sociala 

förmågor uppstår i mötet mellan individen och skolans miljö. Återigen kan vi konstatera att 

det kategoriska perspektivet där elever ses som bärare av sina svårigheter är närvarande i 

skolans verksamhet.  

 

Exkluderande åtgärder anses också mer nödvändiga i högre årskurser. Utifrån tidigare 

forskning, (jfr Tornberg, 2006), studiens resultat och egna erfarenheter kan vi se att 

svårigheterna att inkludera alla elever blir större ju längre upp i skolsystemet eleverna 

kommer. Fischbein & Östberg (2003) menar t ex att skolan tenderar att tillåta mindre 

variation ju äldre barnen blir och oförmågan att hantera elevers olikheter skapar särlösningar 

av olika slag. Detta stämmer väl överens med våra egna erfarenheter av att exkluderande 

åtgärder ökar ju äldre eleverna blir. Utifrån studiens resultat framhävs också att lärare längre 

upp i skolsystemet är mer ämnesinriktade och ser inte eleven i en helhet på samma sätt som 

lärare som arbetar med de yngre åldrarna. Enligt vår uppfattning och erfarenhet måste 

ämnesinnehållet i undervisningen ta större plats ju äldre eleverna blir och vilket skulle kunna 

frammana exkluderande åtgärder av olika slag.    

 

Specialpedagogens yrkesroll i en skola för alla 

Flertalet av informanterna i studien ser inte på sin yrkesroll med syftet att till vilket pris som 

helst verka för en inkluderande skola. Det är också rektorn tillsammans med 

specialpedagogen som måste verka för en inkluderande skola (jfr Persson, 2007).  

Svårigheten enligt vårt sätt att se det och utifrån vårt resultat är dilemmat mellan inkludering 

och exkluderande åtgärder. Det finns enligt vårt synsätt ett starkt socialt patos att verka för 

svaga och utsatta individer hos de som valt yrket specialpedagog. Detta kan ta sig uttryck i 

att varför specialpedagogerna i vår studie beskriver att de vill ta barnets parti och verka för 

den bästa lösningen för den enskilda eleven. Ur denna kontext kan vi tolka studiens resultat 

som att den bästa lösningen för individen kanske inte alltid är att vara inkluderad i alla 

situationer. Det finns enligt vår tolkning ett spänningsfält i specialpedagogens yrkesroll när 

man samtidigt ska verka för elevens bästa men samtidigt kan detta i deras 

omsorgsrationalitet leda till exkluderande åtgärder. Paralleller kan dras till Tideman (2005) 

som hävdar att avskiljandet ofta motiveras som en förmån till elever som behöver något 

extra, en åtgärd som ska ses som det bästa för eleven. Utsorteringen sker genom detta 

resonemang i all välmening. Ytterligare ett dilemma som framkommit i studiens resultat är 
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att pedagoger i större utsträckning än specialpedagoger vill tillämpa exkluderande åtgärder 

när det framkommer att elever är i behov av särskilt stöd. Enligt Ingestad (2006) är den 

specialpedagogiska yrkesrollen utsatt för en motsättning eftersom stödverksamheten i skolan 

bygger på ett individbaserat och exkluderande synsätt och då blir det inkluderande 

uppdraget paradoxalt i den praktiska verksamheten (jfr Karlsson, 2008). Då vi ser till vår 

egen erfarenhet kan vi se att specialpedagogens kompetens och utbildning fortfarande inte 

utnyttjas på adekvat sätt i skolorna. Specialpedagoger i grundskolan utför i stor utsträckning 

samma arbetsuppgifter som specialläraren av tradition alltid har utfört. Detta arbetssätt 

gynnar inte enligt vårt synsätt visionen om en inkluderande skola. Det gör inte heller bristen 

på organisering för inkludering.  

 

6.4 Slutsatser 

Slutsatserna i studien är att en skola för alla upplevs som ett svårt mål att nå trots att 

styrdokumenten förespråkar detta och särskiljande lösningar ses som nödvändiga för att 

skolans verksamhet ska fungera. Specialpedagogerna i studien upplever 

inkluderingsbegreppet som elevers rätt att delta utifrån sina förutsättningar men inkludering 

ses ändå inte alltid vara det bästa för den enskilde eleven. Det finns en komplexitet i 

specialpedagogens yrkesroll genom att dilemmat mellan viljan till inkludering och 

nödvändigheten att tillämpa exkluderande åtgärder ständigt är närvarande. 

Specialpedagogerna ser stora möjligheter i en inkluderande skola men för att det ska bli 

verklighet måste ett antal förutsättningar uppfyllas. Svårigheterna i en inkluderande skola 

spänner enligt specialpedagogerna över ett stort fält från ett samhällsperspektiv ner till ett 

individperspektiv. 

 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka rektorers uppfattningar av en 

skola för alla och inkluderingsbegreppet. Detta resultat skulle kunna göras som en 

jämförande studie där specialpedagogernas syn på motsvarande frågor sätts i relation till 

rektorers synsätt. Ett annat intressant område till forskning skulle också kunna vara att 

intervjua elever som har varit utsatta för olika former av exkluderande åtgärder och deras 

upplevelser av detta.    

 

Vi vill avsluta studien med något vi fann intressant från den senaste forskningen. Skolverket 

(2010) skriver i sin rapport Attityder till skolan 2009 att den övervägande andelen lärare har 

tillräcklig kunskap och kompetens för att upptäcka elever som är i behov av särskilda 

stödåtgärder medan det är en mindre andel av lärarna själva som anser sig ha tillräcklig 

kompetens och kunskap för att själva kunna stödja dessa elever i undervisningen. Lärarnas 

upplevda oförmåga att stödja elever i behov av särskilt stöd i det praktiska arbetet torde 

enligt vår uppfattning försvåra utvecklingen mot en skola för alla. Är det även i framtiden 

särskilda lärare som ska undervisa särskilda elever i särskilda rum?    
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Informationsbrev    Bilaga I 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

psykologi och idrottsvetenskap  Växjö 2010-03-31 

 

Till dig specialpedagog som ska medverka i en undersökning 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för en intervju med 

oss! Vi har valt ut Dig för att du arbetar som specialpedagog och för att vi är intresserade av 

dina tankar om en inkluderande skola.  

 

Hur fungerar en skola för alla egentligen? Vi har under vår utbildning till specialpedagoger 

vid ett flertal tillfällen stött på begreppet inkludering och våra styrdokument förespråkar ett 

inkluderande arbetssätt. Vi har som blivande specialpedagoger blivit nyfikna på hur 

verksamma specialpedagoger uppfattar hur väl det som står skrivet sammanfaller med 

verkligheten ute i skolorna.  

 

Vi är blivande specialpedagoger som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö och den 

intervju vi ska genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 

2010. Syftet med vårt examensarbete är att genom intervjuer med specialpedagoger fånga de 

uppfattningar som finns av begreppet inkludering, hur en skola för alla fungerar och vilka 

möjligheter, men även svårigheter som specialpedagoger uppfattar kan finnas i en skola för 

alla. Vi är också intresserade av att ta del av specialpedagogers uppfattningar av sin egen 

roll i en inkluderande skola.  

 

Intervjuerna kommer ha formen av ett samtal där vi vill fånga Dina tankar och uppfattningar 

av en skola för alla. Vi beräknar att varje intervju tar ca 1 timme. För att inte missa någon 

information kommer intervjuerna att bandas för att senare skrivas ut. Vi kommer att förvara 

det inspelade materialet så att inte obehöriga kan få tillgång till det. Det som Du säger 

kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och användas endast till detta 

forskningsändamål. Några namn eller andra data som kan identifiera personer ska inte 

registreras och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. Om Du är 

intresserad att ta del av det färdiga arbetet så skickar vi gärna ett exemplar till Dig när det är 

klart.  

Intervjun är naturligtvis helt frivillig och Du kan när som helst under intervjuns gång välja 

att inte svara på någon fråga eller avbryta din medverkan utan att Du behöver motivera 

varför. Vid ytterligare frågor eller funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

Vänliga hälsningar 

Jenny Persson tel:xxxxxx jenny.persson@xxxxxxx 

Anita Sjökarl tel:xxxxxxx anita.sjokarl@xxxxxxx 

Handledare: Joakim Krantz, Linnéuniversitetet i Växjö, tel: xxxxxx joakim.krantz@lnu.se 

mailto:anita.sjokarl@xxxxxxx
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Intervjuguide    Bilaga II 

1) En inkluderande verksamhet är vad som förordas i våra styrdokument.  

Hur anser du att en skola för alla fungerar i skolans vardagliga arbete? 

1.1 Kan du utveckla det?  

1.2 Vad kan det bero på? 

2)Vad innebär begreppet inkludering för dig?  

2.1 Hur ser du på visionen om en inkluderande skola? 

2.2 Hur ser du på inkludering i förhållande till att vi har en målstyrd skola? 

2.3 Kan elever enligt ditt synsätt vara inkluderade på olika sätt?  I så fall hur?   

3) Vilka möjligheter anser du finns för en inkluderande skola? 

3.1 Hur uppfattar du rimligheten i de möjligheterna?  

3.2 Vad anser du krävs för att dessa möjligheter ska realiseras?  

3.3 Vilka återverkningar kan dessa möjligheter ge för hela skolans verksamhet? 

4) Vilka svårigheter anser du det finns för en inkluderande skola? 

4.1 Vad kan svårigheterna bero på tror du? 

5) Hur ser du på din egen roll som specialpedagog i förhållande till kraven 

och förväntningarna på en inkluderande skola?  

5.1 Hur ser du på din roll som specialpedagog i en skola för alla i förhållande till övriga 

pedagoger?  

5.2 Har du som specialpedagog annorlunda arbetsuppgifter och större ansvar i jämförelse 

med övriga pedagoger i arbetet mot en inkluderande skola? Hur ser de dessa arbetsuppgifter 

ut? Varför har du andra arbetsuppgifter och större ansvar i jämförelse med andra lärare? 

5.3 Hur organiseras arbetet i riktning mot en inkluderande skola? Varför organiseras arbetet 

på det sättet? Vad kan bli konsekvenserna av de åtgärder som ni föreslår?   

 

 

          

 

 


