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ABSTRAKT 
Detta är en litteraturstudie vars syfte är att utreda vilka möjligheter, fötrjänster och 
problemområden som finns i den specialpedagogiska verksamheten i den svenska 
skolan. Studien är sprungen ur ett specialpedagogiskt perspektiv och lyfter 
frågeställningarna: Vilka möjligheter och problem förekommer i en inkluderande 
specialpedagogik och hur påverkas eleverna? Samt vilka möjligheter och problem 
förekommer i en exkluderande specialpedagogik och hur påverkas eleverna? 
Litteraturstudien bygger på en sammanställning av vetenskapligt material som samlats 
genom systematiska sökningar. Källmaterialet utgörs av rapporter, avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar som publicerats mellan år 2000-2013. Vidare är urvalet av 
källmaterial baserat på några valda inklusions- och exklusionkriterier. Resultatet visar att 
styrkan i en inkluderande specialpedagogik ligger i den individuella och sociala 
utveckling som eleverna kan göra i socialt samspel och gemenskap med andra. Genom 
att lära av varandra och ingå i en grupp där varje individs unika egenskaper ses som 
tillgångar kan elever som är behov av särskilt stöd både få en större självkänsla och ökad 
motivation. Men när resurserna och kompetenserna saknas för att utföra en fullgod 
inkluderande undervisning riskerar det istället att bli än mer exkluderande för många 
elever. Vad det gäller den exkluderande undervisningen visar resultatet av problemet 
ofta ligger i den avskiljning från sin omgivning som eleven i behov av särskilt stöd 
försätts i, något som kan leda till bristande självkänsla och utanförskap, något som kan 
få konsekvenser även efter elevens avslutade skolgång. Samtidigt visar resultet på att en 
helt individanpassad, dock exkluderande, undervisning kan ge elever i behov av särskilt 
stöd den extra tid och det anpassade stöd som behövs för att eleven ska nå sin 
måluppfyllelse.  

 

Nyckelord: Inkludering, Exkludering, Specialpedagogik, Kategorisering, Särskilda 
undervisningsgrupper, Skolsvårigheter, Elever i behov av särskilt stöd, En skola för alla, 
Delaktighet.   
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1 INLEDNING 
Under vår tid på lärarutbildningen i Kalmar har vi kommit i kontakt med den 
specialpedagogiska verksamheten dels genom vår verksamhetförlagda utbildning i 
skolorna och dels genom våra teoretiska studier. Vi har sett exempel på försök till 
inkluderande specialpedagogik och vi har sett undervisning i särskilda 
undervisningsgrupper. I båda delar har vi stött på för- och nackdelar.  

Idén om en skola för alla känns självklar för oss. Det ska vara roligt för alla elever att 
gå till skolan och den ska vara en trygg plats där eleverna kan känna gemenskap och 
få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som lärare kommer vi 
ständigt att möta elevers olikheter och det känns mycket viktigt att på bästa sätt 
kunna ta dessa tillvara och forma en skola där alla elever blir sedda och uppskattade. 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011 
s.7) står skrivet att: 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

Vidare kan man läsa att: 
”alla som arbetar i skolan ska… 

…medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.”  (Skolverket 2011 
s.12) 

Vårt uppdrag som lärare är alltså att ta hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, 
bakgrund och tankar samtidigt som detta ska ske i gemenskap och samhörighet med 
andra. När begreppet en skola för alla myntades i samband med 1980 års läroplan 
Lgr80 blev ord som delaktighet, inkludering och integrering viktiga. Inga elever 
skulle särskiljas utan alla elever skulle ha möjligheten att få en individanpassad 
undervisning inom klassens ram. Men diskussionerna kring om ideologi och praktik 
verkligen går ihop är ständigt pågående (Gustafsson, 2002).  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar inte når upp till 
kunskapsmålen och i en inkluderande skola blir lärarens kunskap i det 
specialpedagogiska ämnet väldigt viktig. I det specialpedagogiska ämnet ingår 
kunskaper om både filosofi, psykologi, sociologi och pedagogik, dessutom måste 
vissa medicinska kunskaper finnas (Vernersson, 2002). Det är många faktorer som 
måste vägas in för att på ett fullgott sätt kunna skapa en skola för alla och vi frågar 
oss därför om det finns risk att man i strävan för en inkluderande skola glömmer bort 
vissa av dessa faktorer och på sätt istället skapar en mer exkluderande skola. Med vår 
studie vill vi samla vetenskapligt material för att undersöka om idealet med en 
inkluderande skola fullt ut går att kombinera med strävan mot en skola för alla, där 
varje elev utifrån sina egna förutsättningar har chansen att nå sin fulla potential. 
Passar en inkluderande undervisning verkligen alla elever eller finns det alternativ 
när kompetensen och resurserna i den ordinarie skolverksamheten inte räcker till? 

Frågan om hur man på bästa sätt skapar en skola för alla är långt ifrån ny, tvärtom är 
den ständigt aktuell. I vår studie kommer vi med utgångspunkt i aktuell forskning 
och några teoretiska perspektiv försöka skapa en ökad kunskap och förståelse för det 
komplexa i inkluderande och exkluderande specialpedagogik. Det är vårt uppdrag 
som blivande pedagoger att ta reda på vad det är som fungerar, för att på detta sätt 
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skapa en skola där alla elever kan utvecklas både på den pedagogiska samt den 
sociala arenan. 

1.1 Studiens disposition 
Vår studie är indelad i 6 kapitel. I kapitel 2 presenteras en kort förklaring av 
begreppet en skola för alla, en historisk bakgrund av synen på den 
specialpedagogiska verksamheten samt de teoretiska perspektiv vi utgått ifrån. Syftet 
och våra frågeställningar presenteras i kapitel 3. I kapitel 4 redogörs för vår metod, 
vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. I kapitel 5 
presenteras vårt resultat som sedan diskuteras i kapitel 6. 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Nedan förklaras några av de begrepp som frekvent återkommer i vår studie. 

1.2.1 Integrering 
Enligt Isaksson (2009) kom begreppet integrering att befästas ordentligt i den 
svenska skolpolitiken efter 1969 års läroplan Lgr69. Den kritik som under 60-talet 
riktades mot institutioner och specialskolor för avvikande elever fick tankarna om en 
integrerad skola att växa sig allt starkare. Integreringstanken byggde på att elever i 
behov av särskilt stöd skulle flyttas från specialundervisning in i klassrummet och får 
enligt Isaksson (2009) ses som en del i målsättningen att alla elever skulle ha 
möjligheten att känna delaktighet i samhällets sociala arenor. 

Rosenqvist (2003) menar att begreppet integrering har skapat viss problematik då det 
förekommit olika definitioner av begreppets innebörd. Begreppet har också fått kritik 
eftersom det anses syfta mot att det är de avvikande eleverna som efter bästa förmåga 
ska anpassa sig till den normala klassrumssituationen. Skolsvårigheterna ligger alltså 
hos den enskilde individen och det är upp till denne att ingå i någon form av 
normaliseringsprocess.  

1.2.2 Inkludering 
I mångt och mycket har begreppet integrering idag ersatts av begreppet inkludering 
vilket blev officiellt antaget av Salamancadeklarationen 1994 (Rosenqvist 2003). 
Medan begreppet integrering får anses ske på den allmänna klassens villkor syftar 
begreppet inkludering istället till en skolform där undervisningen är individanpassad 
för varje elev. Genom begreppet inkludering ville man skapa ett helt nytt sätt att se 
på den specialpedagogiska verksamheten. Skolorna var tvungna att utvärderas för att 
se på vilket sätt de påverkade de olika individerna i klassrummet (Rosenqvist 2003). 
Linikko (2009) menar att begreppet inkludering syftar till att varje elev ska känna sig 
delaktig och respekterad för den han eller hon är utan att behöva anpassa sig efter 
någon normalitetsmall. Rosenqvist (2003) menar att inkluderingen sker direkt när 
eleven skrivs in i skolan och att skolsvårigheterna är relationella, det vill säga att de 
först blir synliga vid mötet med miljön och att det är upp till miljön, i det här fallet 
skolan, att motarbeta och reducera dessa svårigheter. Begreppet integrering däremot 
förutsätter en situation där eleven ska återinpassas från en segregerande skolmiljö till 
den normala klassrumsmiljön. 
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1.2.3 Segregering & Exkludering 
I en exkluderande eller segregerande skolform plockar man ut elever från 
klassrummet och placerar dem i avskild undervisningsform. Vår studie bygger på 
forskning som utgått från några olika typer av avskilda undervisningsformer. Dels 
förekommer undervisningsgrupper som sker i nära samarbete med den ordinarie 
skolverksamheten och dit elever kan gå enbart vid vissa tillfällen, dels förekommer 
mer omfattande särskilda skolmiljöer, exempelvis resurskolor eller skoldaghem. 

1.2.4 En skola för alla  
I vår studie har vi också utgått från begreppet en skola för alla som presenteras 
närmare i kapitel 2.1. Begreppet myntades i samband med 1980 års skolreform och 
nya läroplan Lgr80 och syftar på en skola där elever är välkomna utifrån sina egna 
behov och förutsättningar. Ord som delaktighet och inkludering är nyckelord när vi 
talar om en skola för alla.  

1.2.5 Olika skolformer 
Olika forskare inom området använder sig av olika begrepp för att beskriva de 
särskilda undervisningsgrupper som förekommer i deras studier.  Malmqvist (2011) 
har exempelvis utvärderat en så kallad resursskola där eleverna befinner sig mer eller 
mindre på heltid. Som motsats till resursskolan har Malmqvist använt begreppet 
hemskola, det vill säga de ordinarie skolklasser som eleverna är inskrivna i. I vår 
studie förekommer också särskilda undervisningsgrupper som finns i den ordinarie 
skolverksamheten och som är ämnesrelaterade. Dit går elever från sina vanliga 
klasser endast vid specifika tillfällen.   
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2 BAKGRUND 
Under rubrik 2.1 redogörs för begreppet en skola för alla och hur det kan gå hand i 
hand med den specialpedagogiska verksamheten. Den inkluderade 
specialpedagogiken bygger i mångt och mycket på de grundtankar om delaktighet, 
inkludering och integrering som begreppet vilar på. Följande ges under rubrik 2.2 en 
historisk bakgrund till hur specialpedagogiken utformats i den svenska skolan sedan 
införande av folkskolan år 1842 samt hur man genom historien sett på elever i behov 
av särskilt stöd. Under rubriken 2.3 presenteras det teoretiska perspektiv vi har utgått 
från i vår studie samt hur det sammankopplas med våra frågeställningar.  

2.1 En skola för alla  
När uttrycket en skola för alla myntades i Sverige i början på 1980-talet var det en 
politisk vision att skolan skulle vara en plats där alla elever fick möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Fokus skulle ligga på delaktighet, 
inkludering och integrering och varje elevs behov skulle mötas i en individanpassad 
undervisning. Inga-Lill Vernersson skriver i sin bok Specialpedagogik i ett 
inkluderande perspektiv (2002) att specialpedagogisk historik visar hur det under 
olika tidsperioder i svensk skola fokuserats på olika delar inom kunskapsområdet, i 
hög grad beroende på rådande samhällsbild. Det finns många faktorer som påverkar 
hur både elever och pedagoger arbetar med lärande. Hur man i svensk skola varit 
beredd att möta problem i kunskapsbildandet har i hög grad varierat i samband med 
skiftande samhällsförhållanden (Vernersson 2002). Idag är specialpedagogik ett 
prioriterat område som ansvariga politiker och Skolverket lägger stor vikt vid. I 
boken Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (2007) skriver Bengt 
Persson att specialpedagogiken är en politisk och ideologisk företeelse och alltså bör 
ses som en del i samhällets demokratiseringsprocess. I och med införandet av 
läroplanen Lgr80 på 1980-talet och i samband med lanseringen av begreppet en skola 
för alla ändrades synen på hur elever i olika miljöer kunde stöta på svårigheter i 
utbildningen. Där man tidigare talat om elever med svårigheter bytte man nu fokus 
och framhöll ett annat perspektiv. Istället ansåg man att elever kunde befinna sig i 
svårigheter i en viss inlärningssituation och att man med ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt och rätt kunskap kunde stödja elevernas lärande vid rätt tidpunkt och 
i en bra undervisningsmiljö (Vernersson 2002).  

2.2 Historisk bakgrund 
När den svenska folkskolan startade 1842 blev kvarsittning den vanligaste 
korrigeringen för de elever som inte inhämtade kunskap i ”normal” takt. För elever 
som var svagpresterande eller hade ett handikapp infördes också specialklasser där 
de placerades för att inte riskera att hämma de ”normala” barnen (Vernersson 2002). 
I sin artikel Kvalitet inom elevhälsan – vad är det och hur mäter man den (2002) 
skriver Lars H Gustafsson att frågan om normalitet alltid varit viktig inom skolan där 
undervisningen hela tiden byggts på mätningar kring elevernas prestationer. I skolan 
finns en mängd föreställningar om hur en elev ska vara eller vilka prestationer som 
ska uppnås för att en elev ska passa in i normen. Vernersson (2002) skriver att det i 
folkskolans begynnelse fanns olika typer av specialklasser där eleverna, efter tester 
eller medicinskt utlåtande, hamnade om de inte nådde upp till den förväntande 
normen. Placeringen i dessa specialklasser kom ur ett utvecklingspsykologiskt 
synsätt, det vill säga att varje individ utvecklas individuellt men att det parallellt 
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finns en normal utvecklingskurva i form av ett medelvärde för alla individer. Under 
1950-talet var det ett inlärningspsykologiskt synsätt som präglade den 
specialpedagogiska forskningen och svenska forskare och deras resultat inom 
färdighetsområdet fick stor betydelse för hur man såg på de svagpresterande eleverna 
och deras möjlighet att utvecklas och lära. I och med detta flyttades fokus från de 
medicinska hindren till de pedagogiska möjligheterna och bristen på bra läromedel 
och specialpedagogiskt utbildade lärare blev tydlig. Under 1960-talet startades flera 
undervisningsprojekt med syfte att ta hänsyn till elevernas olikheter gällande 
förkunskaper och inlärningstakt (Vernersson 2002).  

I 1969 års läroplan för grundskolan, Lgr69, uppmärksammade man för första gången 
miljön i skolan som en möjlig orsak till att eleverna inte nådde upp till kraven. Det 
var också här man förordade en ökad integration av elever med behov av särskilt stöd 
i den ordinarie undervisningen. Under 1960-talet hade specialundervisningen ökat 
kraftigt men inte gett det förväntande resultatet och det oroade. Regeringen tillsatte 
en utredning som visade att den specialpedagogiska metodiken hade gått förlorad i 
den kraftigt kvantitativa utvecklingen. Utredningen som fått namnet Skolans inre 
arbete (SIA) framhöll vikten av att den specialpedagogiska metodiken genomsyrade 
all undervisning och skillnaderna mellan specialundervisning och ordinarie 
undervisning började tonas ner. I 1980 års läroplan Lgr80 blev 
specialundervisningens viktigaste mål att motverka att eleverna stötte på svårigheter i 
skolan och att de barn som kom att behöva specialpedagogisk hjälp så fort som 
möjligt skulle återgå till den ordinarie undervisningen (Persson, 2007). 

Gustafsson (2002) skriver att man tidigare talat om barn med särskilda behov. Det 
var en allmänt vedertagen uppfattning att problem och svårigheter i 
kunskapsbildandet låg enbart hos eleverna själva. Efter hand började man dock 
ifrågasätta uttrycket och istället väcktes funderingar kring om inte alla barn i grunden 
har samma behov men behöver olika typer av stöd för att nå sin fulla potential. Idag 
talar vi istället om barn med behov av särskilt stöd. Att tala om barn som varande i 
behov av särskilt stöd har dock även det, på senare tid, blivit ifrågasatt och röster har 
höjts kring frågan om inte alla barn är i behov av särskilt stöd, i vissa ämnen, i vissa 
situationer (Gustafsson, 2002). 

1990-talets övergång från en statligt till en kommunalt styrd skola sammanföll med 
en djup lågkonjunktur i svensk ekonomi. Under 1990-talets senare hälft har 
Skolverket konstaterat att resurserna för den specialpedagogiska verksamheten i 
landets grundskolor minskat vilket har inneburit att många skolor idag helt saknar 
specialpedagogisk kompetens. Samtidigt visar läroplanen tydligt att skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som på ett eller annat sätt har svårigheter med att nå upp 
till utbildningskraven. 

Sverige har idag två parallella skolformer för grundskolan. Den ordinarie skolformen 
och grundsärskolan. De elever med någon form av utvecklingsstörning som inte 
förväntas nå kunskapsmålen inom den ordinarie skolverksamheten erbjuds rätten att 
söka sig till denna mindre kravfyllda undervisningsform. Det har förekommit 
utredningar kring huruvida man bör avskaffa denna segregerande skolform men idag 
talar man istället om hur man kan arbeta för att få en djupare samverkan mellan de 
två parallella verksamheterna (Gerrbo 2012). Peter Karlsudd skriver i sin rapport 
Sortering och diskriminering eller inkludering (2011) att placering av elever i 
grundsärskola ökat dramatiskt. Mellan läsåren 1995/96 och 2005/06 var ökningen 
ungefär 50 procent och andelen elever i särskolan var läsåret 2009/10 ca 1.4 procent 
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av alla barn i grundskolan (ca 12 100 barn). Många barn som skrivs in i särskolan 
befinner sig på någon form av gräns där man, med en ökad hjälp, egentligen skulle 
kunna klara av en ordinarie skolform, dock är det inom denna grupp som andelen 
inskrivna i särskolan ökar (Karlsudd 2011). Det finns en risk för att barn med mycket 
svaga studieresultat tas emot i grundsärskolan trots att de torde kunna klara av den 
ordinarie skolundervisningen. Exempelvis riskerar barn med dyslexi eller 
koncentrationssvårigheter att felaktigt hamna i särskolans målgrupp. I dessa fall 
brister den handläggning och utredning som ska föregå placerande av en elev i 
grundsärskola, en placering som kan komma att få långtgående konsekvenser för 
elevernas framtida utbildnings- och yrkesval (Karlsudd 2011). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Ahlberg (2007) förklarar att prefixet special i ordet specialpedagogik anger att det rör 
sig om något som är speciellt, särskilt eller utöver det vanliga och då kan det vara på 
sin plats att ta reda på vad detta ”speciella” innebär. Brodin & Lindstrand (2004) 
menar att en möjlig definition av vad specialpedagogik innebär kan vara de åtgärder 
man sätter in utöver den vanliga pedagogiken för att ett barn ska kunna tillgodogöra 
sig undervisningen.  

Generellt brukar man enligt Nilholm (2003) indela specialpedagogiken i tre olika 
grundläggande perspektiv. Det traditionella, kompensatoriska perspektivet har sina 
rötter i medicinsk och psykologisk forskning och det är centralt att problemet 
förläggs till individen. I allmänhet kännetecknas det traditionella, eller 
kompensatoriska perspektivet även av förespråkande av segregerande 
undervisningsformer och en typ av kategorisering där man sammanför elever med 
samma typer av problem och där försöker att kompensera för dessa. Nilholm (2005) 
förklarar att det traditionella perspektivet fortfarande dominerar i de svenska 
skolorna och att eleven genom sin bakgrund eller särskilda egenskaper betraktas som 
ett problem. Med utgångspunkt i detta förefaller det viktigt att klassificera individens 
problem för att placera denna i en grupp av elever med samma eller liknande 
bekymmer för att finna orsaker till problemen och hitta sätt att hantera dessa.  

Vernersson (2002) berättar att den svenska skolan under de senaste decennierna har 
varit utsatt för betydande förändringar som till viss del bottnar i 1990-talets 
decentraliseringsprocesser där ansvaret för de obligatoriska och frivilliga 
skolformerna i allt större utsträckning överlämnats till kommunerna. De ideologier 
som ligger bakom det ökade kommunala inflytandet är en tilltro till 
decentraliseringens verkan för en skola för alla där alla elever oavsett bakgrund, 
etnicitet eller förmåga ska få möjlighet till samma utbildning. Begreppet en skola för 
alla formades i samband med att lgr80, d.v.s. 1980-års läroplan, infördes och innebär 
att alla elever ska erbjudas möjligheten till en likvärdig utbildning utifrån sina 
individuella förutsättningar. Om den nya läroplanen lgr11 studeras blir det tydligt att 
det finns en strävan mot en skola för alla. Redan i första kapitlet står att läsa om 
skolväsendet att:  

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 
(Skolverket, 2011 s.7) 

samt att 
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 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”(Skolverket, 
2011 s.7)  

I läroplanen förespråkas alltså individens rätt till utbildning utifrån de individuella 
förutsättningarna och individens rätt att utveckla sin fulla potential. Dessa tankar har 
medfört en kritik mot det kompensatoriska perspektivet och skapat ett 
förhållningssätt som innebär att omgivningen, de sociala strukturerna och elevens 
relationer får en central roll i skolan. Kritiken mot det kompensatoriska perspektivet 
har mynnat ut i olika förhållningssätt som istället syftar till att söka efter orsaker till 
misslyckande och lösningar på problemen utanför eleven. Dessa förhållningssätt 
sammanför Nilholm (2003) i det kritiska perspektivet och förklarar att detta 
motiveras med att skolan har till uppgift att skapa en god lärandemiljö för en 
mångfald av barn med olika behov. Därmed menar man att det istället är skolans 
miljö, elevens omgivning och relationer samt undervisningens form som ligger till 
grund för behovet av specialpedagogik. Dilemmaperspektivet beskrivs av Nilholm 
(2003) som en uppkomst ur kritiken mot det kritiska perspektivet och förespråkar en 
situationsanpassning av specialpedagogiken. Perspektivet innebär att vissa elever, i 
vissa lärandesituationer främjas av en inkluderande undervisning medan en annan 
situation eller en annan elev kan vinna fördelar ur motsatsen.  

Den här studiens grund är sprungen ur ett specialpedagogiskt perspektiv där elevens 
hela sociala omgivning beaktas i lärandesituationen. Detta beror på den rådande 
ideologin om att sociala strukturer utgör en viktig grund för elevers förutsättningar 
för lärande där Skolverket (2002) påstår att ungdomars sociala relationer samt deras 
möjligheter till delaktighet och inflytande har stor betydelse för deras trivsel, 
trygghet och lust att lära.  

Begreppet en skola för alla medför enligt forskare (Vernersson 2002, Persson 2007) 
att frågor som berör inkludering och exkludering är centrala för alla delar i 
skolverksamheten. Den här studien syftar till att belysa inkludering och exkludering 
av elever med specialpedagogiska behov och därmed beaktas det specialpedagogiska 
perspektivet och dess olika inriktningar. 
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3 PROBLEMFORMULERING 
Målsättningen att skapa en skola för alla har gjort att tankarna om en helt inkluderad 
undervisning har växt sig allt starkare. För att undvika att elever utpekas som 
avvikande har intentionen varit att gå från en exkluderande undervisning, där elever 
med skolsvårigheter plockats ut ur klassen för att undervisas i avskild miljö, till en 
inkluderande undervisning, där varje elev undervisas i klassrummet utifrån sina egna 
förutsättningar och behov (Persson 2007).  

En helt inkluderad undervisning är dock långt ifrån problemfri. För att inkluderingen 
ska kunna ske på ett fullgott sätt ställs stora krav på skolorna, både vad det gäller 
kompetens, resurser och flexibilitet. Det ställs också stora krav på läraren som 
förväntas kunna möta alla elever i en undervisning på individnivå. I en helt 
inkluderande undervisning krävs en stor specialpedagogisk kunskap hämtat ur många 
olika områden såsom psykologi och sociologi vilket ökar en redan hård 
arbetsbelastning för pedagogen.  

Med utgångspunkt i att alla elever är olika, har olika förutsättningar och behöver 
olika mycket hjälp för att nå kunskapsmålen får man också ställa sig frågan om en 
inkluderande undervisning verkligen passar alla elever.  

3.1 Avgränsningar 
Vi har i vår litteraturstudie valt att utgå från Sveriges grundskola, såväl den ordinarie 
som särskolan. Förskola, gymnasieskola och vuxenutbildningar finns inte med i vårt 
resultat. Vi har vidare valt att utgå från elever med psykologiska, sociala och 
neuropsykiatriska svårigheter snarare än elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

3.2 Syfte 
Med aktuell forskning vill vi ta reda på om en helt inkluderande specialundervisning 
verkligen är gynnsam för alla elever eller om det finns tillfällen när exkluderande 
specialpedagogik fungerar bättre. Vi vill också ta reda på hur inkluderad och 
exkluderad undervisning ställs mot varandra i forskningsresultat samt vilka positiva 
och negativa konsekvenser de olika undervisningsformerna kan få för eleverna.  

3.3 Frågeställningar 
• Vilka möjligheter och problem förekommer i en inkluderande 

specialpedagogik och hur påverkas eleverna? 

• Vilka möjligheter och problem förekommer i en exkluderande 
specialpedagogik och hur påverkas eleverna? 
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4 METOD 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga för att samla 
material till vår systematiska litteraturstudie, vilket urval vi har gjort samt hur vår 
metod kan problematiseras. Till vår hjälp har vi haft boken Att göra systematiska 
litteraturstudier av Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013).  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en systematisk litteraturstudie utgå från 
en klart formulerad frågeställning som besvaras systematiskt genom ett noga 
genomtänkt urval av aktuell och relevant forskning. En systematisk litteraturstudie 
skiljer sig från den allmänna litteraturstudien genom på vilket sätt material inhämtas, 
analyseras och värderas. I en allmän litteraturstudie görs en översikt och genomgång 
av forskning med syftet att göra en beskrivande bakgrund eller presentera 
forskningsläget inom ett visst område. I den allmänna litteraturstudien saknas inte 
sällan en systematik och kan således inneha stora brister. Exempelvis kan materialet 
som ligger till grund för studien vara mycket begränsat eller så kan författaren ha 
gjort ett selektivt urval av material för att styrka sina egna ståndpunkter (Forsberg 
och Wengström 2013).  

I en systematisk litteraturstudie ska det finnas tydligt presenterade inklusions- och 
exklusionskriterier och metoder för hur forskningsmaterialet har inhämtats och 
värderats. Det ska finnas en klar sökstrategi för att identifiera all relevant forskning 
och urvalet ska tydligt motiveras. Redovisningen ska ske i rapportform (Forsberg och 
Wengström 2013).  En litteraturstudie av detta slag syftar alltså till att systematiskt 
söka, kritiskt granska och sammanställa tidigare gjorda empiriska studier med 
utgångspunkt i frågeställningen. Litteraturen som ligger till grund för studien ska 
vara vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Enligt 
Forsberg och Wengström (2013) finns det inga regler för hur många vetenskapliga 
artiklar som ska finnas med i studien. Önskvärt är givetvis att all relevant forskning 
inhämtas och används men detta är självklart inte alltid möjligt. Forsberg och 
Wengström (2013) menar att mängden material som ligger grund för studien beror på 
hur mycket författaren hittar samt vilka kriterier materialet förväntas uppfylla för att 
anses vara relevant.  

Forsberg och Wengström (2013) menar att en systematisk litteraturstudie är ett 
arbete i flera steg. Först och främst måste författaren formulera ett problem och 
utifrån detta problem formulera frågeställningar som går att besvara. Utifrån 
frågeställningen bestäms sedan sökord och sökstrategi och när material är funnet 
gäller det att utifrån tydliga inklusions- och exklusionskriterier göra urvalet av det 
material som är relevant för litteraturstudien. När urvalet är klart ska resultatet 
sammanställas för att slutligen diskuteras.    

Vårt val av metod kommer sig av att vi med aktuell forskning ville få en djupare 
kunskap kring det specialpedagogiska fältet och vad inkluderande och exkluderande 
undervisning har för påverkan. Den senare frågan hade rimligtvis kunnat besvaras 
med någon form av egen undersökning men för att kunna göra en god sådan krävs 
stor förkunskap kring ämnet. Med denna litteraturstudie vill vi skapa en god 
kunskapsgrund att stå på inför vår kommande yrkesverksamhet och som likväl också 
kan ligga till grund för kommande undersökningar. 

 

 



10 

 

4.1 Litteratursökning 
Vår systematiska litteraturstudie är baserad på systematiska sökningar av 
forskningsmaterial i olika databaser. Enligt Forsberg och Wengström (2013) handlar 
konsten om att söka i databaser om att ställa rätt frågor. Utifrån frågeställningen 
bestäms sedan vilka kriterier material ska uppfylla för att vara relevant för studiens 
syfte. 

 

4.1.1 Sökord  
Forsberg och Wengström (2013) skriver att ett vanligt sätt att välja sökord eller 
sökbegrepp är att utgå från ord i frågeställningen och utifrån det söka på enstaka ord 
eller sammansatta fraser. För att söka på konstruerade ordkombinationer används 
logiska sökoperatorer, de så kallade booleska operatorerna «AND» «OR» och 
«NOT». Operatorn «AND» hittar referenser som innehåller både ord A & B, «OR» 
hittar referenser som innehåller antingen ord A eller B och «NOT» hittar referenser 
som innehåller ord A men inte ord B (Forsberg och Wengström 2013). 

Utifrån vår frågeställning valde vi i första sökningen ut ett antal sökord. För att få en 
första uppfattning om antalet träffar inom vårt ämnesområde sökte vi först bara på 
ordet Specialpedagogik i de olika databaserna. I SwePub fick vi 1273 träffar, i 
OneSearch fick vi 162 träffar och i ERIC, där vi sökte på Special Education fick vi 
46 128 träffar. Utifrån detta insåg vi att ytterligare avgränsningar var nödvändiga för 
att vi skulle få fram relevant material.  

Vid sökningarna i de svenska databaserna SwePub och OneSearch använde vi oss av 
sökorden Specialpedagogik tillsammans med inkludering och exkludering. Därefter 
valde vi att söka på Specialpedagogik tillsammans med integrering och segregering 
Idag är det vanligare att man talar om inkludering istället för integrering då det 
begreppet uttrycker ett annat sätt att se på elever i behov av särskilt stöd och att 
skolmiljön kan vara en möjlig orsak till elevers skolsvårigheter. Dock förekommer 
det inom forskning en viss problematik kring begreppsdefinitionerna och då vi inte 
ville riskera att felaktigt utesluta relevant forskning på grund av detta gjordes denna 
sökning. Vi sökte också på Specialpedagogik tillsammans med skola för alla.  
Eftersom vår studie syftar till att utreda inkluderingen av elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd i den ordinarie pedagogiska verksamheten var det viktigt för 
oss att få material som även gällde inkludering ur den vanliga pedagogens 
perspektiv. Därför valde vi att göra sökningar på orden Pedagogik tillsammans med 
inkludering, exkludering, integrering och segregering.  

4.2 Urval 
Utifrån resultaten på våra systematiska sökningar valde vi material utifrån de 
inklusions- och exklusionskriterier vi bestämt för materialet till vår studie. Nedan 
följer en beskrivning av hur vi resonerat kring dessa kriterier samt vilka etiska 
överväganden som förekommit i materialsökningen. Här presenteras också det valda 
materialets syfte och metod samt relevans för vår litteraturstudie.  

4.2.1 Inklusionskriterier  
Eftersom vår systematiska litteraturstudie syftar till att ta reda på vilken betydelse 
inkludering och exkludering har för dagens specialpedagogiska verksamhet fann vi 
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det viktigt att utgå från aktuell forskning inom ämnet. Vi valde därför att göra en 
tidsmässig avgränsning där forskningen skulle ha tillkommit mellan år 2000-2013. 
Vår litteraturstudie är baserad på enbart vetenskapligt material såsom 
forskningsrapporter eller avhandlingar. I den mån vi har använt oss av 
tidskriftsartiklar har vi använt oss av refereegranskade, så kallat peer-review, vilket 
är en kollegial granskning för att säkerställa forskningens standard och objektivitet. 
Även en språklig avgränsning gjordes då vi valde att bara inkludera material skrivet 
på engelska och svenska.  

 

4.2.2 Exklusionskriterier  
I våra sökningar valde vi att exkludera material där forskningen enbart fokuserade på 
skolverksamheten i ett specifikt land utanför Sveriges gränser. Visserligen kan detta 
vara intressant ur ett jämförande perspektiv men eftersom vår frågeställning syftar 
till att utreda den specialpedagogiska verksamheten i svensk skola valde vi att 
utesluta dessa källor. I de fall där vi använt oss av internationell forskning har vi 
fokuserat på forskning ur ett mer generellt perspektiv. Vid våra sökningar fick vi 
också många resultat där forskningen syftade till att utreda teknikens påverkan på 
den specialpedagogiska verksamheten. Dessa valde vi att exkludera då vi inte riktigt 
ansåg dem relevanta för vår frågeställning gällande inkludering och exkludering. Vår 
studie syftar till att skapa en generell bild av den specialpedagogiska verksamheten, 
därför har vi också valt att utesluta resultat som varit allt för riktade mot ett, specifikt 
skolämne.   

4.2.3 Sammanställning av databassökning 
Här presenteras sammanställningen av databassökningarna. I tabellen redovisas våra 
sökord och hur många träffar vi fått. I tabellen har vi också redovisat för hur många 
av träffarna som inkluderats eller exkluderats i vår studie..  

Tabell 1: Sammanställning av söksträngar 

SÖKORD SWEPUB ONESEARCH ERIC 
 R I E R I E R I E 
Specialpedagogik 
OCH inkludering  

29 4 25 7 0 7    

Specialpedagogik 
OCH exkludering  

5 0 5 4 0 4    

Specialpedagogik 
OCH integrering  

2 0 2 2 0 2    

Specialpedagogik 
OCH segregering  

0 0 0 1 0 1    

Specialpedagogik 
OCH skola för 
alla  

23 1 22 1 0 1    

Pedagogik OCH 
inkludering 

52 1 51 8 0 8    

Pedagogik OCH 
exkludering 

14 0 14 2 0 2    

Pedagogik OCH 
integrering 

22 0 22 6 0 6    

Pedagogik OCH 
segregering 

5 0 5 0 0 0    
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Special education 
AND inclu* 
AND exclu* 

      126 1 125 

R = Resultat, I = Inkluderas, E = exkluderas 

 

SwePub: En söktjänst som administreras av Kungliga Biblioteket. I SwePub samlas 
vetenskapliga publikationer från ett 30-tal universitet, högskolor och 
forskningsinstitutioner i Sverige. Genom SwePub kan man hitta olika typer av 
vetenskapligt material, exempelvis tidskriftsartiklar, forskningsrapporter och 
doktorsavhandlingar. Databasen samlar forskningsresultat och gör materialet mer 
lättillgänglig (http://swepub.kb.se).  

Vår första sökning i SwePub innehöll sökorden specialpedagogik OCH inkludering 
vid vilken vi fick 29 träffar. 12 av dessa 29 träffar valdes bort direkt på grund av 
titeln som avslöjade att materialet inte var relevant för vår studie, eller att materialet 
inte uppfyllde våra inklusionskriterier gällande forskningens aktualitet. Ytterligare 9 
resultat valdes bort då vi inte kunde säkerställa den vetenskapliga grunden. På 
resterande 8 valde vi att läsa materialets abstract för att avgöra huruvida de var 
relevanta för vår studie. Efter en bedömning av vilket material som ansågs mest 
relevant för vår frågeställning valde vi sedan att inkludera 4 rapporter, Hemskola 
istället för resursskola (2012) av Johan Malmqvist, Resursskola – en lösning för 
elever i skolsvårigheter (2011) av Johan Malmqvist, Stödjande rum – om elever i en 
inkluderande verksamhet (2009) av Ulla Alexandersson, samt Specialpedagogik i en 
skola för alla – granskning av specialpedagogiska verksamheter i en svensk kommun 
(2005) av Mara Westling Allodi.  

Nästa sökning bestod av sökorden specialpedagogik OCH exkludering där vi fick 5 
träffar. 1 av dessa 5 valdes bort direkt på grund av sin titel eller aktualitet. 3 av dessa 
5 fanns redan med i urvalet från föregående sökning och 1 träff valdes bort efter att 
materialets abstract lästs och det visade sig att den inte hade relevans för vår 
litteraturstudie.  

Vår tredje sökning innehöll sökorden Specialpedagogik OCH integrering där vi fick 
2 träffar. 1 av träffarna fanns med i urvalet från tidigare sökning och 1 av träffarna 
valdes bort då vi inte kunde säkerställa den vetenskapliga grunden. Vid sökningen på 
Specialpedagogik OCH segregering fick vi 0 träffar.  

Vår nästa sökning bestod av sökorden specialpedagogik OCH skola för alla där vi 
fick 23 träffar. 7 av dessa valdes bort direkt på grund av titel eller aktualitet. 10 av 
resterande träffar valdes bort då vi inte kunde säkerställa vetenskapligheten i dem. 1 
av träffarna fanns med i urvalet från tidigare sökningar och av de 5 kvarvarande 
träffarna läste vi materialets abstract för att vidare avgöra relevansen. Av dessa 5 
valde vi slutligen 1 avhandling, Idén om en skola för alla och specialpedagogisk 
organisering i praktiken (2012) av Ingemar Gerrbo som uppfyllde våra 
inklusionskriterier och verkade ha stor relevans för vårt valda ämne.  

Därefter gjordes en sökning på pedagogik OCH inkludering vilket gav 52 träffar. Av 
dessa träffar fanns 7 med i urvalet från tidigare sökningar. 31 träffar föll bort på 
grund av titeln som visade deras icke-relevans för vår studie eller att de inte nådde 
upp till inklusionskriterierna för aktualitet. 10 träffar valdes bort då vi inte kunde 
säkerställa den vetenskapliga grunden och av resterande 4 läste vi materialets 
abstract för att avgöra relevansen. Av dessa 4 valde vi att inkludera 1 avhandling, Att 

 

http://swepub.kb.se/
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inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av elever i en särskild 
undervisningsgrupp (2007) av Yvonne Karlsson 

Vid sökning innehållande orden Pedagogik OCH exkludering fick vi 14 träffar varav 
3 fanns med i urvalet från tidigare sökningar. 9 träffar valdes bort på grund av titel 
eller aktualitet och av resterande 2 läste vi materialets abstract, dessa valdes vid en 
senare gallring bort då de inte upplevdes ha direkt relevans för vår studie.  

Vid en sökning innehållande orden Pedagogik OCH integrering fick vi 22 träffar.  1 
av dessa fanns med i tidigare urval, 20 träffar föll bort på grund av titel eller 
aktualitet och den kvarvarande träffen valdes bort då den vetenskapliga grunden inte 
kunde säkerställas. Nästa sökning innehöll orden Pedagogik OCH segregering där vi 
fick 5 träffar. 1 av dessa träffar fanns med i urvalet från tidigare sökningar. 3 träffar 
valdes bort direkt på grund av titel eller aktualitet och på den kvarvarande träffen 
lästes abstractet men den valdes sedan bort på grund av att den inte upplevdes ha 
tillräcklig relevans.  

OneSearch: Är en söktjänst som administreras av Linnéuniversitetet. I OneSearch 
görs sökningen i samtliga fulltextdatabaser samt Universitetsbibliotekets katalog 
samtidigt. Genom OneSearch kan du alltså finna olika typer av vetenskapliga 
publikationer tillgängliga online samtidigt som sökningen görs parallellt i 
bibliotekskatalogen (http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch) 

Vår första sökning innehållande orden Specialpedagogik AND inkludering fick 7 
träffar. Av dessa fanns 3 med i urvalet från sökningarna i SwePub. 3 träffar valdes 
bort på grund av titel och 1 valdes bort då vi inte kunde säkerställa vetenskapligheten 
i materialet. Vid sökning innehållande orden Specialpedagogik AND exkludering 
fick vi 4 träffar. 2 av dessa fanns med i tidigare urval och 2 valdes bort på grund av 
titeln som avslöjade deras icke-relevans för vår litteraturstudie.  

Nästa sökning innehöll sökorden Specialpedagogik AND integrering där vi fick 2 
träffar. 1 av dessa träffar fanns med i urvalet från tidigare sökningar och 1 valdes 
bort på grund av titel. Därefter gjordes en sökning på Specialpedagogik AND 
segregering där vi fick 1 träff, denna valdes bort på grund av titeln.  

Sökningen på Specialpedagogik AND skola för alla gav 1 träff som valdes bort 
direkt på grund av att titeln avslöjade dess icke-relevans för vår studie.  

Sökningen Pedagogik AND inkludering gav 8 träffar. 2 av dessa valdes bort då de 
fanns med i urvalet från tidigare sökningar. 5 träffar valdes bort direkt då titeln 
avslöjade deras icke-relevans för vår studie och 1 valdes bort då vi inte kunde 
säkerställa den vetenskapliga grunden. Sökningen på Pedagogik AND exkludering 
gav 2 träffar varav 1 valdes bort på grund av titel och 1 fanns redan med i urvalet 
från tidigare sökningar.  

Nästa sökning innehöll sökorden Pedagogik AND integrering och gav 6 träffar. 1 av 
dessa träffar fanns med i urvalet från tidigare sökningar och resterande 5 valdes bort 
då titeln avslöjade deras icke-relevans för vår litteraturstudie. Sökningen på 
Pedagogik AND segregering gav 0 träffar.  
ERIC: Söktjänsten Educational Resources Information Center administreras av The 
Institute of Education Science på United States Department of Education i 
Washington DC. ERIC innehåller forskningsresultat inom utbildningsvetenskap och 
resultaten är mestadels författade på engelska. ERIC är den söktjänst vi har använt 
för våra internationella sökningar (http://ne.se/eric) 

 

http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch
http://ne.se/eric
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Vid en första sökning i ERIC använde vi oss av special education som 
sökformulering och fick 46 128 träffar. För att avgränsa vår sökning valde vi att 
lägga till sökord som begränsade antalet träffar till sådant som berörde inkludering 
och exkludering och sökte därför på special education AND inclu* AND exclu* 
vilket minskade antalet sökträffar till 391. Eftersom vi i våra urvalskriterier har valt 
att koncentrera oss på material som är publicerat från år 2000 eller senare valde vi 
också att redan i sökningen begränsa antalet träffar till material som uppfyller 
aktualitetskriteriet och fick då 204 träffar. Vidare valde vi att sortera bort alla träffar 
vars material inte var källgranskat och på så vis fick vi 126 träffar. Efter att ha valt 
bort 91 av de 126 träffarna genom att titlarna avslöjat att materialet inte uppfyllde 
våra urvalskriterier hade vi 35 träffar att granska närmare. Efter att ha läst abstract på 
de 35 valda källorna valde vi slutligen ut 1 vetenskaplig artikel som uppfyllde våra 
inklusionskriterier och visade stor relevans för våra frågeställningar, Special 
Education Students’ Changing Sense of Self (2003) av Frank Fitch Vi har i vår 
litteraturstudie valt att utgå främst från den svenska skolan och har därför ansett att 
forskning kring den svenska skolan är mer relevant. Dock ville vi ställa svensk 
forskning i proportion till internationell forskning och valde därför en internationell 
källa som fokuserade på inkluderande och exkluderande specialpedagogik ur ett mer 
generellt perspektiv.  

4.2.4 Källmaterialets syfte och metod  
 

• Hemskola istället för resursskola av Johan Malmqvist 
Johan Malmqvist är universitetslektor vid högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping och docent i pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik. Hans forskning är specialpedagogiskt inriktad och flera av 
hans studier behandlar inkluderings- och exkluderingsfrågor varför hans 
forskning är relevant för den här litteraturstudien. I sin rapport Hemskola istället 
för resursskola från 2012 lyfter han och utreder frågor kring möjligheterna med 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie skolverksamheten. 
Syftet med hans studie är att undersöka hur skolledare och lärare arbetar med 
elever i behov av särskilt stöd i grundskolan sedan en kommun har beslutat om 
nedläggning av särskilda undervisningsgrupper. Genom flertalet intervjuer och 
enkäter med lärare och skolledare vid de berörda skolorna har Malmqvist (2012) 
kunnat återge en bild av den specialpedagogiska verksamheten med fokus på 
inkluderande undervisning.  

• Resursskola – en lösning för elever i skolsvårigheter av Johan Malmqvist 
I rapporten Resursskolan – en lösning för elever i skolsvårigheter från 2011, 
utreder Johan Malmqvist resursskolans syfte, vilka möjligheter som kan finnas 
med särskilda undervisningsgrupper samt diskuterar möjliga, alternativa 
lösningar. I sin rapport har han utvärderat en resursskola i Eksjö kommun med 
syftet att ta reda på hur verksamheten fungerat, vad som var den ursprungliga 
tanken och hur resultatet sedermera blev. I sin rapport har Malmqvist samlat 
intervjumaterial från företrädare för så många grupper som möjligt, på ett eller 
annat sätt delaktiga i resursskolans bildande eller utformande, detta för att få en 
bred utvärdering av resursskolans resultat. Malmqvists rapport lyfter frågor kring 
exkluderande undervisning som har stor relevans för vår litteraturstudie.  
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• Specialpedagogik i en skola för alla av Mara Westling Allodi 
Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet 
och forskar om delaktighet, socialt klimat och lärande samt elever med specifika 
behov. Forskningsrapporten Specialpedagogik i en skola för alla från 2005 har 
till syfte att utreda hur den specialpedagogiska verksamheten bedrivs i en svensk 
kommun med särskolan i fokus samt analysera dess verksamhet och insatser. 
Undersökningen bygger på analys av styrdokument, utvärderingar, arbetsplaner, 
informationsmaterial och redovisning från de olika enheterna som ligger till 
grund för studien samt intervjuer och observationer av olika specialpedagogiska 
verksamheter inom en svensk kommun. Studien lyfter frågor kring både 
inkluderande och exkluderande specialpedagogik med särskola i fokus vilket ger 
den relevans för vår litteraturstudie.  

• Stödjande rum – om elever i en inkluderande verksamhet av Ulla 
Alexandersson 

Ulla Alexandersson är universitetslektor vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör 
lärande- och undervisningsprocesser ur ett inkluderande och relationellt 
perspektiv. Rapporten Stödjande rum – om elever i en inkluderande verksamhet 
från 2009 syftar till att få kunskap om vad som kan bidra till undervisnings- och 
lärandeprocesser i en inkluderande verksamhet. I studien deltar tre elever som var 
och en delar med sig av sin personliga och unika syn på lärande i interaktion och 
samspel med andra samt fem lärare som ger sin syn på den inkluderande 
undervisningen. Rapporten har relevans för vår studie då den lyfter både 
förtjänster och problemområden med den inkluderande verksamheten ur både ett 
lärar- och ett elevperspektiv.  

• Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken 
av Ingemar Gerrbo 

Ingemar Gerrbo är universitetslektor vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hans avhandling Idén om en skola 
för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken från 2012 syftar till att 
analysera och försöka förstå, samt beskriva den specialpedagogiska praktiken och 
organiseringen i skolverksamheten samt hur denna organisering är förenlig med 
begreppet en skola för alla. Han har arbetat med att samla in lärarnas, 
pedagogernas och skolledarnas egna berättelser från sitt dagliga arbete med den 
specialpedagogiska verksamheten (narrativer). Dessa har sedan bearbetats och 
analyserats för att besvara avhandlingens frågeställningar. För vår litteraturstudie 
har Gerrbos avhandling stor relevans då den behandlar frågor kring inkludering 
och exkludering i den specialpedagogiska verksamheten med utgångspunkt i 
begreppet en skola för alla.  

• Att inte vilja vara problem av Yvonne Karlsson 
Yvonne Karlsson är universitetslektor vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes främsta intresseområden är 
barns deltagande och identitetsarbete i olika typer av specialpedagogiska 
verksamheter. I sin doktorsavhandling Att inte vilja vara problem - social 
organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. har hon 
undersökt hur pedagoger, elever och föräldrar beskriver elevernas skolsvårigheter 
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samt hur den särskilda undervisningen organiseras i praktiken. Undersökningen 
bidrar med betydande material till vår studie då skolvardagen för eleverna i den 
särskilda undervisningsgruppen skildras tillsammans med svårigheter och 
förtjänster som följer med den segregerande undervisningsmiljön. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av fältstudier med deltagande 
observationer och flertalet intervjuer med elever, personal, föräldrar och 
kommunanställda under cirka ett års tid. Karlsson (2007) beskriver sitt syfte som 
ett sätt att ge en ”inifrån-beskrivning” av skolans organisering av undervisningen 
för de elever som inte passar in i skolans ordinarie verksamhet samt att belysa 
elevernas vardagliga situation i den särskilda undervisningsgruppen. Hon syftar 
också till att påvisa att beskrivningar för att uppnå särskilda mål, kan vara ett 
kraftfullt redskap som på många sätt påverkar eleverna.   

• Inclusion, exclusion and Ideology: Special Education Students’ Changing 
Sense of Self av Frank Fitch  

Denna vetenskapliga artikel från 2003 syftar till att ta reda på hur ett antal elever 
upplevde sina erfarenheter i både inkluderande och exkluderande verksamheter. 
Studien består av upprepade intervjuer, observationer och ljudinspelningar av 
elever och lärare vid två olika skolor under sex år.  

4.2.5 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning från 2002 står att läsa att forskning är viktig och 
nödvändig både för samhällets och den enskilde individens utveckling. Samhället 
och dess medborgare har alltså ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den 
behandlar relevanta ämnen och att den håller hög kvalité. Samtidigt har den enskilde 
individen ett så kallat individskyddskrav vilket innebär att forskningen inte får 
utsätta individen för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse och 
inte heller någon otillbörlig insyn exempelvis i människor levnadsförhållanden 
(Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskravet är utgångspunkt för de 
forskningsetiska principerna. Dessa har till uppgift att sätta normer för förhållandet 
mellan forskare och uppgiftslämnare så att en god avvägning mellan 
forskningskravet och individskyddskravet kan göras vid en eventuell konflikt dessa 
emellan (Vetenskapsrådet 2002).  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan de forskningsetiska principerna förklaras i fyra 
allmänna huvudkrav; informationskravet vilket innebär att forskaren måste meddela 
de som är av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, 
samtyckeskravet vilket innebär att deltagare i en studie själva ska avgöra om de vill 
medverka eller inte, konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om alla som 
medverkar i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet samt att 
personuppgifter ska försvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem samt 
nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer enbart 
får användas för forskningsändamål.  

Johan Malmqvist beskriver i sin studie Hemskola istället för resursskola (2012) hur 
hans undersökningar gått i enlighet med god forskningsed. Deltagandet i hans 
undersökning har skett frivilligt och uppgifterna har behandlats konfidentiellt. Han 
har därför valt att utesluta visst material som visserligen kunde ha varit intressant för 
studiens resultat men där det funnit risk för att deltagarnas identitet kunnat avslöjas. I 
Malmqvists rapport Resursskola – en lösning för elever i skolsvårigheter (2011) 
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finns inte ett lika tydlig etiskt övervägande. Malmqvist anger att han informerat alla 
berörda om att studien varit helt frivilligt och att deltagandet kunnat avbrytas när 
som helst, för berörda deltagare under 15 år har ett skriftlig medgivande från 
föräldrar krävts. Malmqvist (2011) har sammanställt rapporten på uppdrag av Eksjö 
kommun och resursskolan finns namngiven, därav måste det vara betydligt lättare att 
kunna identifiera de deltagande i studien. Malmqvists etiska förhållningssätt i denna 
studie kan således ifrågasättas. Inte heller Mara Westling Allodi (2005) anger i sin 
studie Specialpedagogik i en skola för alla hur hon arbetat kring det forskningsetiska. 
Hennes metod bygger både på insamling och analys av olika dokument samt 
intervjuer och observationer vid 21 olika skolor och en forskningsetisk diskussion 
hade känts passande. I förordet beskrivs dock hur rapporten är en omarbetning av 
den ursprungliga rapport som från början tänkt att användas för internt bruk, kanske 
finns en forskningsetisk diskussion däri. 

 

Ingermar Gerrbo beskriver tydligt i sin studie Idén om en skola för alla och 
specialpedagogisk utformning i praktiken (2012) hur han utgått från de fyra olika 
forskningsetiska huvudkraven när han utfört sin studie. Gerrbo (2012) beskriver dock 
svårigheterna i tillvägagångssättet med att balansera mellan forskningskravet och 
individskyddskravet när man som i hans fall bygger en studie på narrativer som utgår 
från specifika elever i specifika skolsvårigheter. Gerrbo (2012) förklarar dock hur 
han i sin studie har försökt att i alla led försvåra kopplingen mellan skola, 
respondent, sammanhang och berättelse. Även Ulla Alexandersson (2009) beskriver 
hur hon följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Deltagarna i hennes studie har 
lämnat skriftligt medgivande till sin medverkan samt enligt Alexandersson (2009) 
tydligt informerats om forskningens syfte och vad dokumentationen skulle användas 
till. Namnen i studien är fingerade.  

Yvonne Karlsson lyfter i sin studie Att inte vilja vara problem (2007) de dilemman 
som kan förekomma när man studerar elever i en särskild undervisningsgrupp som 
kategoriserats som problematiska. Risken är att man som forskare befäster de normer 
som givit upphov till definitionen av eleverna som särskilda eller annorlunda. 
Karlsson belyser hur hon hela tiden försökt utgå från elevernas villkor vid sin studie 
samt att hon med hjälp av påhittade namn försökt anonymisera alla deltagare i 
studien. Karlsson förklarar också hur hennes ambition varit att utgå från 
Vetenskapsrådets fyra huvudkategorier (2002). 

4.3 Metodiska överväganden  
Vår studie bygger på ett antal utvalda forskningsrapporter, studier samt 
vetenskapliga artiklar. Vår sökning har varit systematisk och byggt på sökord och 
sökformuleringar som utgått från vår frågeställning. Genom dessa sökningar har vi 
fått fram material som vi utifrån våra inklusionskriterier har ansett vara relevant för 
vår litteraturstudie. Vid våra sökningar fann vi att det fanns mycket material kring 
inkluderande och exkluderande specialpedagogik i den svenska skolan. Vår 
litteraturstudie gjordes dock under en begränsad tidsperiod vilket medförde att all 
relevant material inte kunde inkluderas i studien. Resultatet i den här studien går 
därför inte att betrakta som en fullständig samling av relevant forskning kring ämnet 
utan vi har utifrån våra inklusionskriterier fått välja ut det material vi ansett tillföra 
mest.  
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Eftersom vår studie främst utgår från den specialpedagogiska utformningen i den 
svenska skolan var det främst svensk forskning vi utgick ifrån. Vi inkluderade dock 
en internationell källa för att kunna ställa svensk forskning i proportion till 
internationell forskning och således få en djupare insikt och större kunskap om den 
specialpedagogiska forskningen, såväl nationellt som internationellt. 

 

4.4 Resultatets disposition  
I följande resultatkapitel kommer vi att presentera resultatet av vårt studerade 
material under rubriker kopplade till våra frågeställningar. Vi börjar i kapitel 5.1 – 
Möjligheter och förtjänster med en inkluderande specialpedagogik att utreda vilka 
positiva påverkansfaktorer den inkluderande undervisningen kan ha. Detta 
presenteras under underrubriker som kopplas samman med skolans uppdrag både 
gällande elevernas sociala utveckling i kapitel 5.1.1 – Det sociala samspelet och 
delaktighet, samt elevens individuella utveckling och kunskapsutveckling i kapitel 
5.1.2 – Motivation och självkänsla. I kapitel 5.1.3 – Inkluderingens förutsättningar 
ges en inblick i vad som krävs för att skapa en fullgod inkluderande undervisning.  

I kapitel 5.2 – Inkluderingens problemområden presenteras sedan de negativa 
påverkansfaktorer en inkluderande undervisning kan ha. Dels under kapitel 5.2.1 – 
Utebliven interaktion och socialt samspel där det presenteras hur utebliven 
interaktion och socialt samspel kan göra den inkluderande undervisningen allt mer 
exkluderande och i kapitel 5.2.2 – Brist på resurs och kompetens samt kapitel 5.2.3 – 
ofullständig inkludering presenteras hur eleverna kan påverkas när skolan brister i 
sina intentioner att skapa en fullgod inkluderande specialpedagogik. 

Vi följer sedan samma mönster i kapitel 5.3 – Möjligheter och förtjänster med en 
exkluderande specialpedagogik där vi utifrån underrubrikerna 5.3.1 – Mer tid och 
ökat stöd presenterar hur ett anpassat stöd i en exkluderande undervisning kan ha en 
positiv påverkan på elever och således kan öka deras kunskapsutveckling. I kapitel 
5.4 – Exkluderingens problemområden presenteras de negativa påverkansfaktorer 
som en exkluderande undervisning kan ha. Både i kapitel 5.4.1 – Utebliven 
gemenskap och bristande självkänsla och i kapitel 5.4.2 – problemdefinitioner och 
bristande motivation som liksom i kapitel 5.1 utgår från skolans uppdrag om 
elevernas sociala och individuella utveckling.  

I kapitel 5.5 – Sammanfattning har vi sedan kortfattat sammanfattat resultatet inför 
kommande diskussionskapitel.  
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5 RESULTAT 
I följande resultatkapitel presenteras resultatet av vårt insamlade och bearbetade 
material. I kapitel 5.1. redogörs för inkluderingens möjligheter och förtjänster och 
kapitel 5.2 presenteras inkluderingens problemområden. I kapitel 5.3 redogörs för 
exkluderingens förtjänster och möjligheter och i kapitel 5.4 presenteras 
exkluderingens problemområden. I kapitel 5.5 finns resultatet kort sammanfattat.  

5.1 Möjligheter och förtjänster med en inkluderande 
specialpedagogik 

Alexandersson (2009) berättar i sin studie Stödjande rum – om elever i en 
inkluderande verksamhet, att interaktion, kommunikation och delaktighet är centrala 
delar i lärandeprocessen. Hon förklarar att det framkommit från flera studier som 
gjorts kring delaktighet att begreppet har flera innebörder men att det sammantaget 
handlar om samspelet mellan individen och den sociala och fysiska omgivningen. 
Således har delaktigheten en avgörande roll för individens lärandeprocess. 
Alexanderssons (2009) studie visar också att den sociala gemenskapen utgör en 
viktig grund för att eleverna ska trivas i skolan och den belyser även hur social 
gemenskap och kunskapsutveckling går hand i hand. I en inkluderande skolpraktik är 
det sociala samspelet och den aktiva delaktigheten mycket viktig och den sociala 
träning som uppstår i skolmiljön bidrar till alla elevers förmåga att arbeta, samtala 
och acceptera att alla människor är olika. Alexandersson (2009) har undersökt en 
skola där kommunen sedan länge arbetar utifrån en inkluderingsmodell som innebär 
att alla elever ska gå i den ordinarie grundskoleklassen. Detta får till följd att det inte 
finns någon särskola i kommunen, istället finns ett specialpedagogiskt resurscentrum 
bestående av specialpedagoger, psykologer och andra typer av resurspedagoger som 
fördelas till de olika grundskolorna för att ge det stöd som krävs på respektive skola. 
De elever som blir mottagna i särskolan får därmed möjligheten att arbeta utifrån de 
anpassade kunskapsmålen utan att exkluderas från den ordinarie skolverksamheten. 
Istället erbjuds dessa elever en anpassad skolgång med rätt stöd och hjälp i sin 
hemklass.  

5.1.1 Det sociala samspelet och delaktighet  
I gruppintervjuer framkommer det från den aktuella klassen från Alexanderssons 
(2009) studie att eleverna anser skolarbetet viktigt och att kamratrelationerna är 
betydelsefulla i skolan, inte enbart för att trivas utan även för att främja lärande. 
Skolarbetets värde beskrivs bottna i förmågan att klara skolgången, nationella proven 
och så småningom det vuxenliv som väntar eleverna. Eleverna beskriver i nämnda 
intervjuer också hur de inom klassen har individuella planeringar och att dessa 
efterföljs. Dessa planeringar tillskriver varje elev ett individuellt ansvar för sin 
utveckling och sitt lärande och samtidigt är planeringen och det individuella arbetet 
ett sätt att låta varje elev bli delaktig i sin egen utveckling. Vidare berättas det om 
gruppindelningar och fördelningen i klassrummet där lärarna bestämmer vart 
eleverna ska sitta och oftast är det också lärarna som bestämmer grupper när det är 
dags för grupparbeten och diskussioner. Eleverna berättar att det är bra att lärarna 
bestämmer eftersom de oftast har en tanke bakom placeringen och dessutom 
förklaras det att eleverna kan arbeta med vem som helst. Detta knyter an till vad 
Alexandersson (2009) tidigare berättat om att den inkluderande verksamheten 
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främjar det sociala samspelet och medför att eleverna tränas i att fungera tillsammans 
med alla.  

I andra intervjuer framgår det att eleverna ser det som en självklarhet att läraren 
bidrar med det mesta stödet i skolarbetet men att det även finns stora möjligheter för 
eleverna att hjälpa varandra. Det beskrivs att interaktionen mellan eleverna kan bidra 
till deras utveckling och de tycks vara väl införstådda med att de kan lära av 
varandra. Alexandersson (2009) beskriver hur en av eleverna i behov av särskilt stöd 
ofta är delaktig och medskapande i lärandesituationer och då får stöd av såväl läraren 
som av sina kamrater. Vidare berättar Alexandersson (2009) om hur det i intervjuer 
med ovan nämnda elev framkommer att hon inte bara erbjuds en stor variation av 
möjligheter till delaktighet och socialt samspel utan även upplever situationer där 
hon själv kan vara till hjälp och stöd för andra i skolan. Lärarna beskriver det som att 
eleven har utvecklats mycket och att hon har stor integritet och vågar ta plats och 
säga ifrån. De beskriver eleven som en självklar del av gruppen och dessutom 
berättas det om hennes ökade självsäkerhet och en medvetenhet om sitt lika värde i 
klassrummet och i samhället. En av lärarna påtalar elevens behov av att göra som de 
andra i klassen och beskriver tydligt att dennes möjligheter att se hur 
klasskompisarna gör sporrar henne till att vilja utföra samma saker. Hon lyckas alltså 
finna motivation i betraktelsen av klasskamraternas arbete och uppvisar stolthet då 
hon själv lyckats prestera. Lärarna berättar i studien att det i den berörda klassen 
finns en stor acceptans för olikheter och att alla har olika behov av hjälp. Eleverna 
beskrivs som vana vid mångfalden av olikhet och att det faktum att alla elever 
arbetar med olika uppgifter och ibland lämnar klassrummet för andra aktiviteter är en 
bidragande orsak till detta. Lärarna förklarar att denna acceptans bottnar i 
värdegrundsarbetet och att eleverna i behov av särskilt stöd inte ses som annorlunda 
eftersom klassens elever har fostrats till att se att alla individer är olika.  

Samtliga elever i den studerade klassen beskriver kamratskap, relationer och god 
stämning som en mycket viktig del av skolgången. Inte bara umgänget under rasterna 
lyfts fram utan även det relationsskapande som sker på lektionstid och samarbete 
kring skoluppgifter. Alexandersson (2009) förklarar att den sociala situationen 
påverkar både trivseln och lärandet och att få rikliga erfarenheter av social 
interaktion är väsentligt för elevers förmåga att utveckla sin 
kommunikationsförmåga. Dessutom beskrivs det att en klassrumssituation där det 
förekommer ömsesidiga möten skapar möjligheter för elever att lära sig att 
samarbeta och att skapa och lära tillsammans med andra. I en sådan atmosfär menar 
Alexandersson (2009) att alla elever blir medskapare i lärandesituationen och ges 
möjligheter att pröva sina egna strategier, kunskaper och perspektiv tillsammans med 
andra. 

5.1.2 Motivation och självkänsla  
Även en annan elev beskriver i Alexanderssons (2009) intervjuer hur eleverna inte 
bara använder läraren som stöd för sitt lärande utan hur eleverna hjälper varandra i 
olika grupper och delar med sig av varandras kunskaper. Han förklarar hur han 
samarbetar med andra elever och förstår även sin egen roll i sammanhanget och 
beskriver att han också hjälper till när någon behöver. Kamratsamarbetet anses 
värdefullt och inger självkänsla och lustfylldhet i lärandesituationerna. De tre 
eleverna i behov av särskilt stöd som står i centrum för Alexanderssons (2009) studie 
uttrycker en stark tilltro till sig själva och samtliga har stor lust och motivation till 
skolarbetet och upplever stolthet över sina prestationer. Deras tilltro till 
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undervisningens utformning, till skolan och till sina lärare är stor och för dem är det 
en självklarhet att få vara delaktiga och att ha inflytande på samma villkor som alla 
andra. Resultatet av studien påvisar en lärandemiljö där utgångspunkten är elevernas 
egen motivation och lust till lärande och lärarnas uppgift blir då främst att möta, 
stödja och ta ansvar för elevernas kunskapsutveckling.  

Den studerade undervisningsmiljön beskrivs som individanpassad där varje elev har 
sin egen utvecklingsplan samtidigt som det pågår ett samarbetsinriktat lärande där 
eleverna uppmuntras till att lära av och tillsammans med andra. Lärarna på den 
aktuella skolan visar också upp stor skicklighet kring att kunna samordna arbetet i 
klassrummet efter flera olika kursplaner, vilket annars ofta lyfts fram som ett 
bekymmer. De redskap som krävs för att kunna möta olikheter i klassrummet måste 
finnas i den berörda skolpersonalen och studien påtalar vid flertalet tillfällen att det 
är personalens inställning, möjligheter till stöd från andra med andra kompetenser 
samt värdegrundsarbetet som är nyckeln till att lyckas med den inkluderande 
undervisningen. Alexandersson (2009) beskriver att den undersökta skolan 
kännetecknas av ett lärande som bygger på ömsesidighet, samspel, kommunikation, 
variation och engagemang vilket främjar lärande för alla elever, med eller utan behov 
av särskilt stöd. Det klimat som råder bygger på en insikt om att alla elever behöver 
stöd, i olika utsträckning, på olika sätt och i olika situationer.   

Resultatet av Fitch (2003) studie belyser inkluderingens fördelar och påvisar en 
förbättrad självbild hos de elever som omfattades av en inkluderande 
undervisningsform. Fitch (2003) förklarar att eleverna inte gärna ville betrakta sig 
själva som utvecklingsstörda och undvek termen i mesta möjliga mån för att istället 
beskriva sig själva som elever i inlärningssvårigheter. Det framgick i hans studie att 
den negativa värdeladdningen i den typen av beskrivning tycktes större hos de elever 
som ingick i någon form av exkluderande skolverksamhet medan de elever som 
omfattades av inkluderande undervisningsformer hade ett mer avslappnat 
förhållningssätt till sina svårigheter. Skillnader i elevernas självbilder och hur de ser 
på sig själva och sin kunskap kunde hittas mellan elever i inkluderade och 
exkluderade miljöer och det fanns tydliga skillnader i deras upplevda akademiska 
kompetens, sociala status, självförtroende, identifikation med sitt funktionshinder 
och sina förmågor. Eleverna som ingick i en inkluderande verksamhet tycktes ha en 
betydligt större tilltro till sin inlärningsförmåga och en större känsla av tillhörighet 
och gemenskap. Eleverna som ingick i någon form av exkluderande 
undervisningsmiljö tycktes istället i högre grad identifiera sig med sin 
funktionsnedsättning och uttryckte en mindre tilltro till sin egen kompetens.  

De inkluderade eleverna kunde också uppvisa en märkbart större tilltro till sin 
förmåga att fungera i de ordinarie skolformerna. Deras självbilder var positiva, 
optimistiska och självsäkra. Däremot uttryckte de elever som omfattades av 
exkluderande skolformer en rädsla eller ovilja inför en eventuell övergång till 
ordinarie skolformer och beskrev det som att de inte förstod eller att det skulle vara 
för svårt. Detta trots att det i vissa fall fanns lärare som ansåg att eleverna hade klarat 
studier i en ordinarie skolverksamhet. Inte bara inför studieresultaten eller 
inlärningsförmågan rådde det skillnader mellan grupperna utan även gällande den 
sociala statusen där elever i de inkluderande verksamheterna beskrev sig själva som 
smarta, trevliga och med många vänner medan elever i exkluderande verksamheter 
inte tycktes ha samma bild av sig själva som individer och gruppmedlemmar. En elev 
som övergick från en exkluderande undervisningsform till en inkluderande 
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verksamhet upplevde att hans självkänsla ökade, att han lärde sig mer och att han 
hade fått fler vänner sedan han inkluderades i den ordinarie skolverksamheten.  

5.1.3 Förutsättningar för inkludering  
I artikeln av Fitch (2003) framgår också att studien visade att förmågan att skapa en 
fungerande, inkluderande undervisning var starkt beroende av skolpersonalens 
inställning och värdegrund och i de fall där läraren aktivt arbetade för en 
inkluderande miljö blev också undervisningen lyckad medan de lärare som uttalade 
en skepsis mot inkluderande miljöer inte heller lyckades skapa sådana. Johan 
Malmqvist berättar att resultatet av hans studie Hemskola istället för resursskola – 
”elever i specifika skolsvårigheter” (2012) visar att skolpersonalens kompetens och 
inställning till elevgruppen är de två viktigaste faktorerna för att kunna utforma 
fungerande undervisningssituationer för elever i specifika skolsvårigheter. Han 
förklarar också att det även finns andra aspekter som är avgörande för att få den 
specialpedagogiska verksamheten att fungera i den ordinarie skolan och exempel på 
sådana aspekter är antalet anställda, resurshantering, personalens värderingar och 
arbetslagens sätt att fungera. Malmqvist (2012) menar även att rektorns 
organisationsförmåga och värdegrund återspeglas i hela verksamheten vilket således 
har haft en stor påverkan på hela den specialpedagogiska verksamheten. 
Alexandersson (2009) beskriver vikten av att skolan och lärarna arbetar aktivt med 
värderingsövningar och att de är noga med att eleverna lär sig att visa respekt och 
bjuda in till gemenskap så att ingen lämnas i utanförskap. En förutsättning för 
inkludering är att eleverna är medvetna om att alla har rätt till delaktighet men att 
vissa elever ibland vill vara ensamma och då måste detta respekteras. 

5.2 Inkluderingens problemområden  
Ingemar Gerrbo (2012) skriver i sin avhandling Idén om en skola för alla och 
specialpedagogisk organisering i praktiken hur idén om en skola för alla vuxit fram 
ur demokratins grundvalar om allas lika värde, rätt till delaktighet och tillträde till 
den ordinarie skolformen. Enligt Gerrbo (2012) är begreppet en skola för alla idag så 
känt och vida spritt att det är svårt att tänka sig någon inom skolans verksamhet som 
inte kommit i kontakt med idén. Trots detta tyder de många inslagen av segregerad 
skolform på att en skola som förmår inkludera och ge utrymme åt alla elevers 
olikheter och individuella förutsättningar tycks vara mycket svår att uppnå i 
praktiken. Frågan om hur man på bästa sätt får alla elever att lära och utvecklas 
tillsammans är en ständigt pågående diskussion, en diskussion där den 
specialpedagogiska verksamheten får en stor och viktig roll. Det finns många 
fördelar med inkluderande specialpedagogik men lösningen är långt ifrån problemfri.  

5.2.1 Utebliven interaktion och socialt samspel 
Alexandersson (2009) lyfter i sin studie fram vikten av socialt samspel mellan 
eleverna. Hon menar att i ett klassrum där samspel, interaktion och goda relationer 
saknas sker inget lärande. I studien framkommer att eleverna värdesätter hur de kan 
ta hjälp av varandra och utbyta erfarenheter, tankar och funderingar, något som 
beskrivs som mycket viktigt i lärandeprocessen (Alexandersson 2009). I en helt 
inkluderande undervisning kan det dock uppstå vissa svårigheter vad det gäller 
interaktionen. Alexandersson (2009) berättar i sin studie om elever med 
utvecklingsstörning som i vissa situationer får svårt att interagera med den stora 
gruppen. Eleven hamnar således utanför det sociala samspelet och det anpassade 
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stödet försvinner. Det blir svårt för de andra eleverna i klassen att sätta sig in i den 
berörda elevens situation när interaktionen försvinner. Dessa situationer 
karakteriseras enligt Alexandersson (2009) av att eleven fått otillräckligt stöd för 
möjlig interaktion. En förutsättning för att delaktighet ska kunna ske bygger alltså på 
att läraren är nära eleven både didaktiskt och socialt. Svårigheter förekommer också 
med de elever som visar stor ambivalens mot att arbeta tillsammans med andra. I 
Alexanderssons (2009) studie beskrivs en elev som inte ser någon ”vinst” i ett 
samarbete med sina klasskamrater utan hellre klarar sig själv. Eleven upplever 
klassrummet som rörigt och att klasskamraterna bara ”pratar och pratar”. Enligt 
Alexandersson (2009) kan även denna uppfattning bero på ett otillräckligt lärarstöd. 
Alexandersson belyser därför extra tydligt vikten av att läraren fungerar som ett 
mellanled mellan eleven och det sociala samspelet med resten av klassen.  

5.2.2 Brist på resurs och kompetens 
Mara Westling Allodi skriver i sin rapport Specialpedagogik i en skola för alla från 
2005 om hur skolor i en kommun arbetat med elever som tidigare gått i särskoleklass 
men nu inkluderats i den ordinarie skolverksamheten. Dessa elever var fortfarande 
inskrivna i särskolan men deltog i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Vid 
Westling Allodis (2005) undersökning lyftes en del problemområden kring 
inkluderingen. En del av de berörda rektorerna tyckte att den ekonomiska 
ersättningen var alldeles för låg för att exempelvis kunna anställa de assistenter som 
kunde tänkas behövas. De som arbetade med eleverna i behov av särskilt stöd var 
oftast klassläraren och assistenten i den mån en sådan nu fanns. Specialpedagogerna 
vid skolorna tycktes i väldigt få av fallen vara engagerade i någon 
specialundervisning i klassrummet för dessa elever. Vid de, i undersökningen 
deltagande skolor, som hade högre personaltäthet och mindre ansträngd ekonomi 
tycktes tankarna kring inkluderande av särskoleelever vara positiva men alla röster 
var långt ifrån övertygade om att det var den bästa lösningen för alla elever och/eller 
personal. Vissa av lärarna kände oro över att inte räcka till eller ha tillräckligt med 
kunskaper för att eleverna skulle kunna utvecklas optimalt. Tiden lyftes också som 
en problematisk faktor då många av lärarna uttryckte svårigheter med att kunna lägga 
extra tid åt elever i behov av särskilt stöd då det fanns så många andra elever i 
klassrummet som också sökte stöd och hjälp.  

5.2.3 Ofullständig inkludering 
Yvonne Karlsson belyser i sin studie Att inte vilja vara problem (2007) hur elevernas 
skolsvårigheter beskrivs av föräldrar, predagoger och eleverna själva samt hur 
nämnda elevers skolsvårigheter utvärderas. Där framkommer att den studerade 
elevgruppen till följd av individualisering har exkluderats från den ordinarie 
skolverksamheten. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen delar skolgård och 
vissa lokaler med de elever som ingår i den ordinarie undervisningen vilket medför 
att de är inkluderade i skolans verksamhet och med samtliga elever på skolan. 
Samtidigt visar studien att eleverna i den särskilda undervisningsgruppen främst är 
inkluderade i skolans verksamhet rent administrativt, i praktiken är de exkluderade 
och tillåts endast att medverka i skolans verksamhet vid separata tillfällen och med 
klara regler och gränser. Denna exkludering medför flertalet svårigheter för eleverna 
i den särskilda undervisningsgruppen. Inkluderingsbegreppet har idag fått en positiv 
värdeladdning och många skolor använder sig av begreppet trots att man inte har 
särskilt mycket gemensamt med de tankar som format begreppet. I Karlssons (2007) 
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studie blir detta tydligt då skolan där undersökningen utförs har tydliga inkluderande 
riktlinjer samtidigt som man egentligen inte delar de politiska och demokratiska 
värderingar som begreppet vilar på. Detta får som konsekvens att barnen i Karlssons 
(2007) undersökningsgrupp blir inkluderade i skolans verksamhet på ojämlika villkor 
och i första hand är exkluderade i praktiken och inkluderade rent administrativt. Den 
inkludering som förekommer rent praktiskt är till stor del begränsande för de aktuella 
eleverna då den särskilda undervisningsgruppen alltid måste anpassa sig efter den 
ordinarie skolverksamheten. Karlsson (2007) menar att elever som exkluderas från 
den ordinarie skolverksamheten utgör en riskgrupp för att hamna i utanförskap 
eftersom de redan tidigt i livet exkluderas från samhället och sina jämnåriga 
kamrater.    

5.3 Möjligheter och förtjänster med en exkluderande 
specialpedagogik 

I sin rapport Resursskolan – en lösning för elever i skolsvårigheter (2011) har Johan 
Malmqvist undersökt och utvärderat resultatet av en resursskola i Eksjö kommun. 
Resursskolan startade år 2003 och har fungerat som en särskild undervisningsgrupp 
för elever med skolsvårigheter som ansetts vara så omfattande att den ordinarie 
skolverksamheten saknat resurs och kompetens att uppfylla deras behov. Eleverna i 
denna särskilda undervisningsgrupp har varit inskrivna i ordinarie skolklasser, här 
kallade hemskolor, och arbetet i resursskolan har varit lösningsinriktat med målet att 
eleverna en dag skulle kunna återgå till sina ordinarie klasser. Inom resursskolan 
arbetade både specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger och socialpedagoger och 
arbetet har skett i ett nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten, skolhälsan 
och föräldrar. Enligt Malmqvist (2011) startades resursskolan på initiativ av barn- 
och utbildningsförvaltningen i Eksjö kommun för att förbättra situationen för barn 
och ungdomar i behov av särskilda stödinsatser. Man fattade beslutet mot 
bakgrunden av att den ordinarie skolverksamheten saknade både resurser och 
kompetens att uppfylla dessa elevers behov och kunna möjliggöra måluppfyllelse. 
Projektet med resursskolan hade som främsta målsättning att göra just det som den 
ordinarie skolverksamheten inte klarade, att tillgodose varje elevs individuella behov 
av stöd och hjälp, både gällande kunskapsmässig och social utveckling (Malmqvist 
2011). 

5.3.1 Mer tid och ökat stöd 
I intervjuer med elever som tidigare gått i denna resursskola framkommer att 
samtliga elever, trots vissa sociala svårigheter, upplevde att det varit positivt för dem 
att gå i resursskolan. Eleverna lyfte fram det faktum att pedagogerna som jobbade i 
resursskolan ”inte gav upp” samt att resursskolan hjälpte dem att ”inte halka efter” 
något som fick positiva konsekvenser för elevernas fortsatta utbildningsväg. 
Eleverna lyfte som fördel med resursskolan fram att de fick tid att lära utan stress.  

Både personal och elever i Malmqvists (2011) studie pekar på betydelsen av olika 
kompetenser inom resursskolan. Då personalen kom både från skolverksamheten 
samt den sociala sektorn fanns en stor bredd på utbilning och kunskap. Personalen 
framhöll de olika kompetenserna i samarbete som en av resursskolans absolut största 
styrkor. Även eleverna såg det som en oerhört viktig del av resursskolan att 
personalen hade större kompetens gällande alla problemskapande omständigheter 
såsom familjesituationer, psykisk hälsa och olika personligheter.  
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Personalen i Malmqvists (2011) studie lyfter också fram vikten av att de anställda 
vid resursskolan själva har valt att vara där. Att som personal placeras vid 
resursskolan mot sin vilja fungerar enligt de intervjuade mycket dåligt men om 
personalen istället själva har valt att arbeta med den problematik som finns inom 
resursskolan kan motivationen istället höjas, hos både personal och elever.  

Även Westling Allodi (2005) lyfter i sin studie fram den ökade kompetensen, 
resurserna och den höga anpassningen som en möjlig fördel i en differentierad 
skolform. Westling Allodi (2005) är dock noga med att påpeka att även 
differentierade grupper kan fylla vissa funktioner och vara tillfredställande för elever 
i dagens skolsituation så är det en fara med att starta fler och fler differentierade 
undervisningsformer då det skulle leda till minskad specialpedagogisk kompetens i 
klassrummen. Skolorna borde istället uppmuntras till att behålla sina elever med 
olika former av funktionsnedsättningar i klasserna och ges förutsättningar att skapa 
det nödvändiga stödet, så långt det är möjligt, inom den ordinarie klassen.  

5.4 Exkluderingens problemområden  
Trots att en inkluderande specialpedagogik är ett mål som de flesta skolor idag säger 
sig sträva mot förekommer fortfarande exkluderande undervisning på många håll och 
i olika former. Brist på kompetens, resurser och svårigheter med organisering av en 
inkluderande undervisning gör att exkluderande undervisningsformer motiveras. 
Men i det studerade källmaterialet lyfts flera problem med exkluderande 
undervisningsformer vilket presenteras i följande text (Gerrbo 2012).  

5.4.1 Utanförskap och bristande självkänsla 
I intervjuer med elever i Malmqvists (2011) studie som tidigare gått i resursskolan 
men sedan återvänt till sina ordinarie skolklasser framkommer att det funnits en stor 
skamkänsla över att behöva gå i särskild undervisningsgrupp. Eleverna upplevde att 
de kände sig udda och blev definierade som problembarn. Bland majoriteten av de 
elever som intervjuats förekom uppfattningen att mobbing varit ett problem som 
drabbat de elever som placerats i resurskolan. Elever utanför denna särskilda 
undervisningsform saknade kunskap om vad verksamheten egentligen gick ut på och 
såg bara det särskilda och annorlunda (Malmqvist 2011). I intervjuer med elever som 
vid tiden för studien varit placerade vid resursskolan upplevde många att de var 
uteslutna ur den ordinarie skolverksamheten och att de tappade kontakt med många 
av sina vänner. Mara Westling Allodi (2005) skriver att en skola för alla är en 
nödvändighet för en fostran in i demokrati. Westling Allodi (2005) menar att det öde 
som missgynnade grupper riskerar att möta i segregerande skolformer sänder ett 
budskap till de andra eleverna om vilka värderingar som gäller i samhället vilket kan 
motverka ett arbete mot ett samhälle som beaktar olikheter och ser dem som 
någonting värdefullt. Westling Allodi (2005) hävdar således vidare att varje 
gränsdragning som sker inom skolan kan vara problematisk och bör motverkas.  

5.4.2 Problemdefinitioner och bristande motivation 
Enligt Gerrbo (2012) spelar kategorisering, liksom regler, planer och beslut en 
central roll i en verksamhets organisering, så även inom skolan. Att kategorisera 
elever utifrån deras skolsvårigheter kan dock vara djupt problematiskt och både 
utpekande och särskiljande, något som går tvärt emot grundtanken om en skola för 
alla. Genom att tydliggöra en elevs särskilda behov blir de plötsligt väldigt 
uppenbara, inte bara för eleven själv utan även för alla runt omkring. Trots detta 
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menar Gerrbo (2012) att en viss form av kategorisering är nödvändig, både arbets- 
och organisationsmässigt. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som på ett eller 
annat sätt inte når upp till kunskapskraven och genom att inte uppmärksamma en 
elevs skolsvårigheter kan effekten istället bli att man försummar elevernas rätt till 
särskilt stöd. 

Karlsson (2007) skriver om kategorisering att elever i särskilda 
undervisningsgrupper befinner sig i dubbelt underläge gentemot pedagogerna i 
verksamheten och att det är skolverksamheten som berättar för eleverna att de har 
skolproblem samt att de själva är ansvariga för att förändra situationen. 
Pedagogernas sätt att definiera skolsvårigheter anammas av eleverna som både 
tillskriver sig själva bilden som problematiska samtidigt som de använder olika 
motståndsstrategier för att undvika problemdefinitioner och beskriva sig själva som 
elever som klarar av saker i skolan och är deltagande och aktiva. Enligt Karlsson 
(2007) pekar detta mot en benägenhet att behålla kontroll och självrespekt hos de 
elever som kategoriseras med någon form av skolproblem. Karlsson (2007) förklarar 
att antalet elever i behov av särskilt stöd utan diagnos har ökat under de senaste åren 
och dessa elever benämns ofta som elever med problematiska lärandesituationer som 
ofta definieras som psykosociala eller emotionella svårigheter. Dessa elever tillskrivs 
egenskaper som problembärare vilket enligt Karlsson (2007) medför att de själva 
socialiseras till ett sätt att se på sig själva som individer med problem. Hon berättar 
också att detta skapar ett hävdelsebehov hos eleverna som tar sig uttryck genom 
elevernas tendenser att ta varje chans att tillskriva andra individer problem och på så 
vis positionera sig själva som duktiga. Istället för att framhäva sina egna förtjänster 
försöker de dölja sina brister i skuggan av andra elevers svårigheter.  

I sin rapport beskriver Malmqvist (2012) hur Susanne Severinsson (2010) i en 
avhandling berättar hur ungdomar i en särskild undervisningsgrupp tillskrivs olika 
problem och svårigheter vilket medför att fokus i undervisningen ofta hamnar på 
elevernas problemområden istället för de styrkor som eleverna besitter. När en elev 
blir kategoriserad som en elev i skolsvårigheter medför detta konsekvenser som kan 
begränsa dennes möjligheter till utveckling eftersom man genom att bli kategoriserad 
och falla inom ramarna för en viss ”sort” möjliggör en viss lösning men samtidigt 
utesluter andra möjliga lösningar. Dessutom framgår det att ansvaret för elevernas 
kategoriplacering tillskrivs eleverna själva och sedan fokuseras även arbetssätten till 
de aktuella eleverna genom att förlägga ansvaret för motivation och förmåga på den 
berörda eleven.  Malmqvist (2012) betonar motstridigheten i att eleverna tillskrivs 
särskilda egenskaper i situationer där deras eget aktörskap är kraftigt begränsat och 
sedan tvingas ta ansvar för att åtgärda de problem som tillskrivits dem. Vidare 
förklarar Malmqvist (2012) att det som prioriteras i den beskrivna verksamheten är 
sociala aspekter snarare än pedagogiska vilket motiveras med att elevernas 
”stökighet” resulterar i de kunskapsluckor som förekommer, varför de sociala 
svårigheterna måste utredas och åtgärdas först. 

Vid de tidigare, av skolverket gjorda, utvärderingar som presenteras i Malmqvists 
rapport (2011) framkommer att resursskolan i Eksjö kommun fått kritik eftersom 
arbetet främst fokuserats på elevernas sociala utveckling och att den pedagogiska 
verksamheten således kommit i andra hand. I intervjuer med barn- och 
utbildningsförvaltningen och resursskolans personal framkommer i Malmqvists 
(2011) rapport att det finns en medvetenhet kring detta och att det var utifrån de 
utgångspunkter som resurskolan startade. Personalen anställdes i lika hög grad ur den 

 



27 

 

sociala sektorn som ur skolsektorn och eleverna i gruppen befann sig alla i någon 
form av social problematik. Verksamhetens främsta mål var alltså inte skolrelaterade 
utan syftade till att ge eleverna en stabil, social situation och personalen fick ständigt 
jobba med att överhuvudtaget få eleverna att vilja gå till skolan. Sett ur deras 
perspektiv var det omöjligt att göra en annan prioritering (Malmqvist 2011).   

5.5 Sammanfattning  
Resultatet av de studerade källorna visar att det finns förtjänster och 
problemområden med inkluderad såväl som exkluderad specialpedagogik. I 
Alexanderssons (2009) studie framhålls interaktion, kommunikation och delaktighet 
som centrala delar i elevernas lärandeprocess. Enligt Alexandersson (2009) går 
social gemenskap och kunskapsutveckling hand i hand vilket också tydliggörs i 
hennes studie där de intervjuade eleverna framhållet kamratskap och fördelarna med 
att kunna hjälpa och lära av varandra som något mycket viktigt i skolan. 
Alexandersson (2009) framhåller också att alla elever är i behov av en riklig social 
interaktion för att utveckla sin kommunikationsförmåga. Genom en 
klassrumssituation som präglas av delaktighet och goda möten kan eleverna dela 
erfarenheter, perspektiv och kunskaper samt lära sig att samarbeta och fungera 
socialt tillsammans med andra människor. En inkluderad specialundervisning kan 
enligt Alexandersson (2009) ge ökad självkänsla och större motivation hos elever i 
behov av särskilt stöd. Genom att lära och ta hjälp av sina klasskamrater kan 
eleverna känna stolthet och större tilltro till sig själva samtidigt som de kan finna sig 
själva mycket delaktiga och viktiga när det kommer till att hjälpa och vara ett stöd 
för andra. Även Fitch (2003) framhåller att elever i inkluderande skolformer har en 
större tilltro till sig själva än de elever som befinner sig i någon form av 
exkluderande undervisning. Elever som definierades med någon form av 
skolsvårighet uppvisade en negativ självbildsutveckling i en exkluderande skolform. 
De elever som ingick i en inkluderande skolform hade ett mer avslappnat 
förhållningssätt till sina svårigheter.   

Både Fitch (2003) och Malmqvist (2012) menar att det är skolpersonalens inställning 
och kompetens som ligger till grund för att en inkluderande verksamhet ska kunna 
fungera. Andra viktiga faktorer är antalet anställda, resurshantering, arbetslagets sätt 
att fungera samt personalens värderingar. En inkluderande skolform kräver en 
fungerande organisation hela vägen från kommunens beslutande organ ända in i 
klassrummet. Alexandersson (2009) belyser också det viktiga värdegrundsarbetet 
som en förutsättning för en god inkluderande miljö. Genom att eleverna tränas i att 
samarbeta och beakta alla elevers olikheter och den mångfald som finns i 
klassrummen skapar man gemenskap och lämnar således ingen i utanförskap. Gerrbo 
(2012) menar att begreppet en skola för alla idag är så känt och vida spritt att det är 
svårt att tänka sig någon inom skolans värld som inte kommit i kontakt med denna 
tanke. Trots detta tyder de många inslagen av segregerande skolform att en skola 
som förmår inkludera alla elever är mycket svår att uppnå i praktiken. En helt 
inkluderande skola är således inte helt problemfri. Alexandersson (2009) lyfter fram 
de fall där interaktionen och det sociala samspelet av olika anledningar uteblir. Det 
kan exempelvis finnas ett motstånd hos vissa elever mot ett samarbete med andra i 
klassen, det kan också bli svårt för andra elever att förstå när interaktionen uteblir 
trots att möjligheterna för en sådan finns. Alexandersson (2009) menar att det i 
sådana fall blir extra viktigt att lärarna har ett fungerande stöd och arbetar som 
mellanled mellan eleverna och det sociala samspelet.  
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Westling Allodi (2005) lyfter i sin studie fram de svårigheter som kan uppstå till 
följd av bristen på kompetens och/eller resurser. I skolor med högre personaltäthet 
och mindre ansträngd ekonomi är bilden kring en helt inkluderande 
undervisningsform mer positiv men lång ifrån alla anser att detta är den bästa 
lösningen. Även tidsbrist framhålls som en svårighet, kanske främst när tillräckliga 
resurser saknas. Yvonne Karlsson (2007) belyser i sin studie en skola som har ett 
inkluderande förhållningssätt men där svårigheter uppstår då eleverna är inkluderade 
rent administrativt men således exkluderas i praktiken. I den mån dessa elever 
inkluderas sker det alltid på den ordinarie undervisningsverksamhetens villkor vilket 
innebär att eleverna som omfattas av den exkluderande undervisningen alltid måste 
anpassa sig.  

Johan Malmqvist har i en rapport från 2011 studerat och utväderderat en så kallas 
resursskola. Resursskolan har fungerat som en särskild undervisningsgrupp och 
startades med målet att förbättra situationen för de elever som befann sig i så pass 
stora skolsvårigheter att den ordinarie skolan inte upplevdes kunna uppfylla deras 
behov. Resursskolans syfte var alltså att göra det som den vanliga skolan inte klarade 
av, att erbjuda eleverna tillräckligt stöd både kunskapsmässigt och vad det gällde 
social utveckling. Malmqvists (2011) studie visar att de elever som tidigare gått vid 
resursskolan upplevt att deras placering där varit fördelaktig för dem. Som 
resursskolans största styrkor framhölls att eleverna fick mer tid, mer anpassat stöd, 
att lärarna inte ”gav upp” samt att eleverna inte ”halkade efter” vilket gav positiva 
konsekvenser för deras fortsatta studerande. Att det fanns en bred kunskap, 
kompetens och utbildning inom många olika områden, både från skolan och den 
sociala sektorn hos personalen framhölls också som något mycket positivt 
(Malmqvist 2011).  

Dock framkommer det i intervjuer med elever som både gick i resursskolan vid tiden 
för studien, samt de elever som gått där tidigare, att det förekommit en stor 
skamkänsla hos de elever som placerats i resursskolan. Övriga elevers okunskap 
kring resursskolans syfte och funktion ledde i många fall till mobbing och en stor 
känsla av utanförskap och definition av eleverna i resursskolan som udda och 
annorlunda. Gerrbo (2012) och Karlsson (2007) skriver båda om kategorisering som 
ett problematiskt område. Att kategorisera elever utifrån deras skolsvårigheter kan 
vara både utpekande och diskriminerande och Karlsson (2007) menar att elever som 
definieras med någon form av skolsvårighet anammar denna bild och ser sig själva 
som problematiska samtidigt som de använder olika typer av motståndsstrategier för 
att undvika problemdefinitionerna. Detta kan i sin tur leda till minskad motivation 
och försämrad självbild hos dessa elever.  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras det resultat som framkommit genom det studerade 
källmaterialet. Med utgångspunkt i vår frågeställning för vi en diskussion kring de 
möjligheter och förtjänster samt de problemområden som följer en inkluderad och en 
exkluderad specialpedagogik.  

6.1 Möjligheter, förtjänster och problem med 
inkluderad specialpedagogik 

Gustafsson (2002) menar att man inom skolan historiskt sett har ansett att 
skolsvårigheter ligger enbart hos individen som måste anpassas in i normen. Idag har 
man en annan syn på specialpedagogik där man istället ser miljön i skolan som en 
möjlig orsak till elevens skolsvårighet samt att skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som på ett eller annat sätt inte når upp till kunskapskraven. Denna förändrade 
syn på specialpedagogiken förtydligades i och med att begreppet en skola för alla 
myntades under 1980-talet. Begreppet en skola för alla bygger på inkludering av 
samtliga elever vilket bör utgöra det slutgiltiga målet för skolans verksamhet. Alltså 
är det oftast förtjänstfullt om det specialpedagogiska stödet till elever i behov av 
särskilt stöd kan erbjudas i deras hemklassrum men man bör också ta hänsyn till att 
vissa elever kan missgynnas av den ordinarie skolformens utformning. Exempelvis 
elever med koncentrationssvårigheter kan uppleva stora problem och deras 
möjligheter till kunskapsutveckling, socialt samspel och måluppfyllelse kan minska i 
en icke anpassad miljö. 

Det framgår av resultatet att det sociala samspelet spelar en betydelsefull roll för 
elevernas kunskapsutveckling. Interaktion, kommunikation och delaktighet beskrivs 
av Alexandersson (2009) som centrala delar i lärprocessen. Hon förklarar också att 
den inkluderande klassrumsmiljön främjar det sociala samspelet och utvecklar 
elevernas kommunikationsförmåga genom att eleverna tränas i att samarbeta med 
alla typer av individer. Det viktiga sociala samspelet påverkar inte bara 
lärandeprocessen utan är också en viktig del av elevernas personliga utveckling. I 
läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2011) står skrivet att skolan har ett 
ansvar att fostra barn och ungdomar till demokratiska medborgare samt förbereda 
eleverna för ett aktivt deltagande i det svenska samhället. Detta tror vi främjas av ett 
aktivt deltagande i klassrummet och det blir också betydelsefullt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kommunicera, samarbeta och interagera med andra 
människor. Detta stärker elevernas identitet, självkänsla och 
kommunikationsförmåga vilket naturligtvis är eftersträvansvärt i såväl skola som 
samhälle. Det tycks vara en förutsättning för inkluderande undervisningsformer att 
den aktuella skolan har ett väletablerat och noga strukturerat värdegrundsarbete där 
verksamheten från kommunens organisering och hela vägen in till klassrummet 
präglas av en stark tilltro till inkluderingens ideologiska principer. Dessutom berättar 
Alexandersson (2009) om vikten av att eleverna tränas i att se den sociala 
mångfalden som en fördel vilket skapar helt andra attityder till olikheter, inte bara i 
klassrummet utan även i samhället. Samhället idag består av integrering på många 
olika plan och skolan måste, kanske mer nu än någonsin, vara beredd på att möta 
elever med olika förutsättningar och behov, inte bara inom specialpedagogiken. I 
läroplanen Lgr11 kan vi läsa att de värden som skolans ska förmedla bland annat är 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och 
solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2011). Persson (2007) förklarar att 
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specialpedagogiken bör ses som en del i samhällets demokratiseringsprocess. 
Resultatet av den här studien antyder att genom en inkluderande specialpedagogik 
och ett noga strukturerat värdegrundsarbete tränas eleverna till att värdesätta 
mångfald av olikheter i klassrummet och samhället. Helt enkelt för att man inte ser 
människor som avvikande från normen utan istället kan beakta alla människor som 
unika individer. Dagens samhälle är dock långt ifrån helt integrerat vilket återspeglas 
i skolans verksamhet, så även inom specialpedagogiken.   

Studiens resultat visar att en helt inkluderande specialpedagogik är ett mål som anses 
mycket eftersträvansvärt men som många gånger tycks vara svårt att genomföra 
praktiskt. För de flesta skolor innebär utformningen av en god inkluderande 
undervisningsmiljö stora organisatoriska förändringar vilket ofta försvåras av 
kommunernas bristande ekonomiska resurser.  Kompetens- och/eller resursbrist 
anges som ett vanligt skäl för att motivera en exkluderande undervisningsform. 
Westling-Allodi (2005) förklarar att lärare som arbetade i skolor med 
inkluderingstankar kände oro inför risken att elever i behov av särskilt stöd inte 
skulle nå upp till kunskapsmålen då lärarna saknade tillräcklig kompetens. Detta 
gällde framförallt vid skolor där stöd i form av större specialpedagogisk kompetens 
saknades. Bristen på lärarstöd och fortbildning bottnar ofta i brist på ekonomiska 
resurser vilket Westling-Allodi (2005) också diskuterar som ett bekymmer. I 
Malmqvists (2011) studie där resursskolan utvärderas framkommer att både elever 
och personal ser den breda kompetensen bland personalen som resursskolans stora 
styrka. Westling Allodi (2005) belyser faran med att skapa fler och fler 
differentierade undervisningsformer eftersom det blir mindre specialpedagogisk 
kompetens i den ordinarie skolverksamheten. Detta är något som alla kan förlora på 
då den specialpedagogiska kompetensen i klassrummet kan fylla en viktig funktion 
för andra elever förutom de som är i behov av särskilt stöd. För att möjliggöra en 
inkluderande undervisningsform tycks alltså fortbildning för de ordinarie 
klasslärarna inom det specialpedagogiska ämnet vara väldigt viktigt. Då en 
inkluderande undervisning är något skolan strävar efter väcks frågan huruvida 
lärarutbildningen borde fokusera mer på kunskaperna inom det specialpedagogiska 
området för att bättre förbereda blivande lärare inför en inkluderande 
klassrumsmiljö. Westling Allodi (2005) nämner också tidsbristen som en svårighet 
för att skapa en inkluderande skolmiljö. En ordinarie klasslärare har som regel ett 
trettiotal elever per klass och har ofta svårigheter med att få tiden att räcka till. Att ha 
elever i klassen som är i behov av särskilt stöd är tidskrävande och om 
specialpedagogiskt stöd saknas kan det medföra problem för ansvarig lärare att 
kunna erbjuda alla elever i klassen det stöd som krävs för att de ska kunna utvecklas 
och lära optimalt.  

Av den litteratur som ligger till grund för vår litteraturstudie har vi dragit slutsatsen 
att motivationen ofta ökar i en inkluderande skolmiljö vilket således borde leda till 
en bättre måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd. Ett klassrum som präglas 
av delaktighet, gemenskap och socialt samspel ligger till grund för elevernas trivsel i 
skolan vilket i sin tur är avgörande för elevernas motivation och därmed även deras 
skolresultat. I Alexanderssons (2009) studie beskrivs hur elever i behov av särskilt 
stöd som inkluderats i den ordinarie skolformen dessutom ökat sin måluppfyllelse 
genom att studera sina klasskamraters sätt att lösa skoluppgifter. I en exkluderad 
specialundervisning hade denna möjlighet förmodligen försvunnit. Flera studier visar 
att en inkluderande klassrumsmiljö främjar elevernas tilltro till sig själva och sin 
förmåga samt förbättrar deras självbild samtidigt som de visar att elever som 
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befinner sig i en exkluderande skolmiljö riskerar att socialiseras till att se sig själva 
som problematiska individer. En inkluderande undervisning tycks således vara det 
bästa alternativet för att stärka elevernas identitet och självkänsla. I Alexanderssons 
(2009) studie beskrivs hur en elev med utvecklingsstörning som inkluderats i den 
ordinarie skolverksamheten utvecklat en ökad självsäkerhet samt en medvetenhet om 
sitt lika värde såväl i klassrummet som i samhället.  

Gerrbo (2012) belyser svårigheterna med att skapa en fungerande och genomförbar 
inkluderande miljö. Många gånger tycks någon förutsättning för skapandet av 
inkluderande skolformer saknas vilket i sådant fall tycks rasera hela konceptet. Detta 
leder till att förtjänsterna med undervisningsformen uteblir. Den största nackdelen 
med inkluderande skolformer förefaller alltså vara att det är svårt att få en sådan 
verksamhet att fungera i praktiken. Möjligheterna att kunna erbjuda eleverna goda 
förutsättningar för lärande i en exkluderande miljö tycks vara betydligt bättre än att 
erbjuda en otillräcklig, inkluderande sådan. Detta innebär däremot inte att man bör 
bortse från inkluderingen som mål. En slutsats som vi har dragit från resultatet av 
den här litteraturstudien är att omständigheterna kring den enskilda eleven måste 
vara avgörande för vilken undervisningsform som används. Inkluderande 
verksamheter är ett eftersträvansvärt mål men det är viktigt att inte bli för 
enkelspårig i denna strävan eftersom man då kan missa elevernas individuella behov, 
vilka måste vara utgångspunkten för vilka åtgärder som vidtas samt styra hur 
åtgärderna ska genomföras och följas upp.  

6.2 Möjligheter, förtjänster och problem med 
exkluderad specialpedagogik  

Fitch (2003) berättar om hur elever som befunnit sig i en exkluderande 
undervisningsmiljö och därefter placerats i en ordinarie skolverksamhet upplevde 
stora skillnader avseende självkänsla, kommunikationsförmåga och delaktighet i 
gemenskapen. I Malmqvists (2011) studie framgår att resursskolan som utvärderats 
har haft ett lösningsinriktat arbetssätt med målsättningen att eleverna så småningom 
skulle återgå till sina ordinarie klasser. I den verksamhet som Malmqvist (2011) 
beskriver var det nödvändigt med en särskild undervisningsform då den ordinarie 
skolverksamheten inte klarade av att ge eleverna tillräckligt stöd för att nå upp till 
kunskapskraven. En slutsats kan alltså vara att exkluderad specialpedagogik kan fylla 
en viktig funktion under vissa omständigheter och under en begränsad tidsperiod 
men att målet bör vara att eleverna så småningom ska inkluderas i sina hemklasser.  

Malmqvist (2012) liksom Fitch (2003) betonar vikten av personalens inställning och 
kompetens i det specialpedagogiska arbetet. I Malmqvists studie från 2011 
framkommer det i intervjuer med personal att motivationen i arbetet inom 
resursskolan bottnar i om personalen själva har valt att arbeta där. En slutsats av 
detta blir att det är oerhört viktigt att de lärare som ska undervisa elever i behov av 
särskilt stöd har ett stort intresse för det specialpedagogiska området och är medvetna 
om arbetets olika karaktärer. För att en undervisningsmiljö ska fungera är det alltså 
inte bara elevernas motivation som är betydelsefull utan även personalens inställning 
spelar en stor roll.  

Malmqvist (2012) menar att ett problemområde med särskilda undervisningsgrupper 
är att man fokuserar på problemen istället för på elevernas styrkor. Han förklarar att 
när en elev kategoriseras som en elev i svårigheter möjliggörs en viss typ av lösning 
samtidigt som andra möjliga lösningar per automatik utesluts och som konsekvens av 
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kategoriseringen följer att elevens möjligheter till utveckling eventuellt kan komma 
att begränsas. Karlsson (2007) berättar att elever som exkluderas från den ordinarie 
skolverksamheten utgör en riskgrupp för att hamna i utanförskap, inte bara i skolan 
utan även i samhället. Detta beror på att de redan tidigt i livet exkluderas från det 
sociala samspelet. Även Karlsudd (2011) nämner denna risk när han berättar om att 
det har förekommit en dramatisk ökning av placeringen av elever i särskola och att 
stora delar av de elever som tillkommit i särskolans verksamhet egentligen har 
förutsättningar för att klara den ordinarie skolgången. Han förklarar att de elever som 
har exempelvis koncentrationssvårigheter, dyslexi eller liknande bekymmer befinner 
sig i en riskzon för att felaktigt placeras i särskola. En sådan felaktig placering kan 
givetvis få långtgående konsekvenser för elevernas framtida utbildnings- och 
karriärsval då särskolan inte arbetar gentemot samma utbildningsmål och kursplaner 
som den ordinarie skolan.  

Malmqvist (2011) skriver i sin studie att skamkänslor och mobbing varit ett problem 
för de elever som varit placerade i den särskilda undervisningsgruppen, mycket på 
grund av de andra elevernas okunskap gällande resursskolans syfte och funktion. 
Fitch (2003) belyser också hur elever som varit placerade i särskilda 
undervisningsgrupper och därefter placerats i ordinarie klasser fått fler vänner och 
känt sig mer socialt accepterade. Frågan man ställer sig utifrån detta är huruvida 
känslan av ökad social acceptans beror på placeringen i de olika skolformerna eller 
ett bristande värdegrundsarbete i de berörda skolorna. Vi har tidigare diskuterat att 
man genom ett tydligt och bra värdegrundsarbete torde kunna skapa respekt och 
förståelse för alla elever oavsett i vilken skolform de ingår. Alexandersson (2009) 
menar dock att eleverna genom det sociala samspelet i en inkluderande 
undervisningsform naturligt lär sig att acceptera, samarbeta och fungera tillsammans 
med andra människor.  

Malmqvist (2012) förklarar att den exkluderande skolverksamheten ofta lägger 
alltför stor vikt på att arbeta med elevernas sociala svårigheter snarare än det 
pedagogiska arbetet och kunskapsutvecklingen. Detta motiveras med att de 
kunskapsluckor som förekommer hos eleverna bottnar i deras sociala problematik, 
varför denna måste åtgärdas först. En annan svårighet som Karlsson (2007) belyser 
är den positiva värdeladdning som har kommit att förknippas med begreppet 
inkludering eller inkluderande specialpedagogik. Denna värdeladdning medför 
nämligen att många skolor strävar efter en helt inkluderande undervisning utan att 
tillräckliga resurser läggs på omorganisering av verksamheten. Ett sådant arbete 
resulterar i att något eller några av de förutsättningar som krävs för en inkluderande 
specialpedagogisk undervisning saknas och därmed blir inkluderingen ofullständig 
och de positiva effekterna uteblir.  

6.3 Avslutande reflektioner  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en mängd stora fördelar med att 
bedriva en inkluderande specialpedagogisk verksamhet. Genom att elever tränas i att 
beakta mångfald av olikheter och se detta som något värdefullt skapar man inte bara 
en god skolmiljö utan fostrar eleverna till goda samhällsmedborgare. En 
inkluderande undervisning bör alltså vara skolans mål men lösningen är långt ifrån 
problemfri. De största svårigheterna med att skapa en inkluderande 
undervisningsform tycks vara problem med organisering och brist på ekonomiska 
resurser och kompetens. Detta mynnar ut i svårigheter med att tillgodose alla elevers 
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behov av stöd för sitt lärande. De exkluderande undervisningsformerna blir således 
en typ av nödlösning för att möta upp skolans skyldighet att ta ansvar för de elever 
som befinner sig i skolsvårigheter och ge dem den hjälp de behöver för att nå upp till 
skolans krav.  

Man bör belysa att de problemområden som nämns kring en inkluderande 
undervisning inte nödvändigtvis är förtjänstfulla i en exkluderande undervisning. 
Likväl kan man konstatera att bristerna i en exkluderande verksamhet inte självfallet 
försvinner i en inkluderande undervisning. Även om skolans huvudsakliga strävan 
borde vara att skapa en god inkluderande miljö får man inte bli för enkelspårig 
eftersom man då riskerar att missa elevernas individuella behov. Detta strider mot 
skolans uppdrag att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning utifrån deras egna 
förutsättningar. Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att det alltid måste vara 
elevens individuella förutsättningar som bestämmer i vilken skolform 
undervisningen bäst bedrivs. Det som Nilholm (2003) beskriver som ett 
dilemmaperspektiv på specialpedagogisk verksamhet tycks vara en grundläggande 
förutsättning eftersom individens behov i den aktuella situationen måste avgöra 
undervisningens utformning.  

En tanke som formats under den här litteraturstudiens tillkomst är att flera av de 
problem som målas upp av forskningen kring den exkluderande specialpedagogiken 
borde kunna motverkas genom ett aktivt arbete med värdegrundsarbete där allas lika 
värde, demokratiska rättigheter och mångfaldens fördelar har en central roll. Detta 
skulle kanske inte vara en fullständig lösning på svårigheterna med att skapa en 
inkluderande undervisning men det skulle vara ett steg på vägen mot inkludering och 
dessutom underlätta för de exkluderade eleverna under tiden som skolan tar ett steg i 
taget emot det tydligt uppsatta målet om en skola för alla. 

6.4 Förslag till framtida forskning  
Under den här litteraturstudiens gång har det blivit tydligt att forskningen talar 
positivt kring de inkluderande undervisningsformerna medan exkluderingen ses som 
en orättvisa trots att det framgår att det finns situationer då den typen av 
undervisning blir nödvändig. Ytterligare forskning kring hur inkluderingen påverkar 
elever och elevers studieresultat hade kunnat bidra till att ge en klarare bild av vilka 
vinster som egentligen uppnås med att inkludera alla elever i den svenska skolan. 
Mycket av den forskning som finns idag betonar nämligen exkluderingens brister 
och problemområden och man motiverar den inkluderande undervisningen med att 
exkluderingen får negativa följder. Egentligen finns det få studier som bevisar 
inkluderingens fördelar avseende måluppfyllelse och lärande vilket trots allt är en 
mycket viktig del av skolans uppdrag. Däremot finns mycket stöd för inkluderingens 
främjande av goda sociala strukturer, motverkande av utanförskap och formandet av 
individer med positiv självbild samt en god inställning till samhället och skolan, 
vilket kan ses som en del av skolans fostransuppdrag.  

Vidare har många tankar cirkulerat kring vad som händer i en klass när elever med 
skolsvårigheter inkluderas. Nästan all forskning inom området belyser hur elever i 
skolsvårigheter och berörd skolpersonal påverkas av dessa elevers inkludering eller 
exkludering men mycket lite forskning finns att hitta om hur de övriga elevernas 
upplevelser. Detta trots att alla elever i skolan sannolikt påverkas när elever i 
skolsvårigheter inkluderas i verksamheten. Därav kan undersökningar kring alla 
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elevers upplevelser av det inkluderande klassrummet vara relevant att vidare 
utforska. 
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