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ABSTRAKT 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur personal på fritidshemmet arbetar med att 
inkludera elever som är i behov av särskilt stöd. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ 
metod. Metoden bygger på att vi har valt att intervjua verksam personal som möter de 
eleverna som är i behov av särskilt stöd. Vi har intervjuat sex stycken personer varav fyra 
är utbildade fritidspedagoger, en är specialpedagog och en är barnskötare. Intervjuerna är 
gjorda på fyra olika skolor. Resultatet av studien visar att den svenska skolan idag inte 
alltid är en skola för alla och att arbetet med inkludering av elever som är i behov av 
särskilt stöd kan ses som påfrestande för personalen. I resultatet framgår det även att 
elevassistenter enbart förekommer under skoltid medan personalen på fritidshemmet får 
klara sig själva. Det framkommer även i resultatet att personalen på vissa fritidshem kan 
tänka sig att välja bort utbildning och kurser för att slippa arbeta med eleverna som är i 
behov av särskilt stöd. I arbetet med en skola för alla och i arbetet med inkludering krävs 
det många olika egenskaper hos personalen och yrkesrollen är väldigt komplex. Det krävs 
en stor variation i personalens sätt att arbeta och en medvetenhet om att alla elever är olika.  
 
 
 
 
Nyckelord:  
En skola för alla, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, fritidshem.
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1. INTRODUKTION 
 
En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många 
sätt skiljer sig från den etablerade och traditionella skolans. Haug (1998) skriver att 
det innebär att den ska vara öppen för alla, ingen ska avvisas eller pekas ut. Det är en 
skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är 
anpassad efter individen och inom gemenskapen. Är det verkligen så den svenska 
skolan ser ut idag, att alla är välkomna och att samtliga barn har samma förutsättningar 
för att lyckas?  
 
Vi har fördjupat oss i forskningen om inkludering gällande barn som är i behov av 
särskilt stöd. Under vår tidigare vfu har vi uppmärksammat att inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd inte är så självklart som man kan tro. Vilka är då egentligen 
dessa barn som ska inkluderas? De barn som vi kommer fokusera på är de barn som 
är i behov av särskilt stöd men som fortfarande går under grundskolans läroplan från 
2011 och alltså inte under särskolans läroplan. Vi har funderat vidare på det här ämnet, 
om det verkligen ska vara så självklart med inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd och för vems skull ska barnen inkluderas? Vi har fördjupat oss inom aktuell 
forskning för att undersöka om inkludering av barn i behov av särskilt stöd är det bästa 
alternativet för såväl eleven, klassen som skolan. Det som intresserar oss är hur 
inkluderingen av de barn som behöver särskilt stöd i skolan ser ut och vilka 
konsekvenser en inkludering av dessa barn medför. Det vi menar är om det finns ett 
barn som är i behov av särskilt stöd i en klass, kommer hen då att ta fokus från den 
ordinarie undervisningen i form av att detta barn prioriteras mer av läraren samtidigt 
som övriga barn i klassen kanske inte får den hjälp som de skulle behöva. 
     Det diskuteras i den svenska skolan idag om att alla barn borde få samma stöd och 
lika mycket tid och uppmärksamhet från läraren. Barnen som är i behov av särskilt 
stöd bör få den hjälp de behöver samtidigt som det inte ska påverka de andra barnen 
som inte är i behov av särskilt stöd. Under detta arbete och med hjälp av tidigare 
forskning vill vi undersöka om och hur en inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd kan se ut och om den existerar. Under tidigare vfu tillfällen har det framkommit 
att alla barn som är i behov av särskilt stöd inte har tillgång till en specialpedagog. 
Under dessa vfuperioder visade det sig också att det är skillnad mellan olika 
diagnoser, vilket vi anser är förståeligt då olika diagnoser kräver olika mycket hjälp. 
Våra erfarenheter är att de fritidspedagoger som arbetar inom skolans verksamhet 
idag ofta får axla rollen som specialpedagog om det inte finns tillgång till utbildad 
personal vilket gör att ämnet känns väldigt relevant för vår kommande yrkesroll. 
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2. SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka hur arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd ser ut 
i verksamheten.  
 
Vi anser att det är en viktig studie eftersom det är något som vi har uppmärksammat 
att det finns ett behov av och det är relevant för oss fritidshemslärare. Vi hävdar även 
att vi samtidigt kan ha nytta av en sådan här undersökning i framtiden när vi kommer 
ut i yrkeslivet.  
 
2.1 Frågeställning 

 Hur arbetar personal i fritidshem med inkludering av barn som är i behov av 
särskilt stöd? 

 Vilken utbildning har personalen som arbetar med inkludering av barn som är 
i behov av särskilt stöd? 

 Vilka konsekvenser finns det med inkludering av barn som är i behov av 
särskilt stöd i skolan? 
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3. BAKGRUND 
I bakgrunden kommer vi att beskriva tidigare forskning inom det aktuella området 
utifrån fyra underrubriker som är: En skola för alla, skolan, inkludering samt personal 
och specialpedagogik. 
 

3.1 En skola för alla  
Historiskt sett har uttrycket en skola för alla sitt ursprung i att Sverige strävade efter 
en ökad demokrati. Detta gäller även likvärdighet som är en viktig del i den 
demokratiska värdegrunden. I Sverige har vi under en lång tid haft en tydlig ideologisk 
inriktning mot en skola för alla. Svenska Unescorådet (2006) skriver att vi ända sedan 
1940-talet haft en strävan mot normalisering, integrering och inkludering och detta 
syns i vår läroplan från Skolverket (2011). Arbetet med en skola för alla har diskuterats 
i många olika länder och framförallt i Sverige. En händelse år 1994 kom att bli väldigt 
betydelsefull för detta arbete, Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen är en 
överenskommelse i FN:s organisation som är skriven för alla barns rätt till 
undervisning. Det Svenska Unescorådet skriver vidare att Salamancadeklarationen 
kan ses som ett fortsatt arbete vad gäller de tidigare konventionerna om barns 
rättigheter och då främst kopplat till utbildning. Det som det först och främst pekas på 
i denna deklaration är alla barns rätt till regelbunden skolgång. Det framgår att inget 
barn på något sätt ska kunna tas ifrån sina grundläggande rättigheter till lärande och 
utveckling. Oavsett kön, etnicitet, nedsatt fysisk eller mental förmåga ska plats beredas 
i skolan och då främst i den ordinarie skolan. Gerrbo (2012) menar att 
Salamancadeklarationen var betydelsefull på det sätt att den medförde ny energi till 
arbetet med en skola för alla. 
 
3.2 Skolan 
Begreppet inkludering ges enligt Nilholm (2006) en mer omfattande innebörd 
eftersom det ställer krav på att skolan förändras så att den i sin organisation och i sitt 
sätt att fungera utgår ifrån den mångfald som den har att hantera. Assarson (2007) 
skriver att organisationen av skolan och undervisningen alltid kommer att vara en 
politisk handling. Assarson skriver vidare att skolan fyller olika funktioner vid olika 
politiska tider vilket innebär att skolan kan arbeta på olika sätt beroende på vilka det 
är som politiskt styr Sverige. Den politiska styrningen får i sin tur chans att påverka 
skolan genom sin människosyn och samhällssyn. Detta har enligt Assarson en oerhört 
stor betydelse för hur den svenska skolan kommer att organiseras.  
     Furberg (2006) skriver att det under de senaste åren har skett stora förändringar i 
skolans organisation och styrning genom ökad utspridning och överföring av ansvar 
från statlig till kommunal nivå. Den svenska staten formulerar och tar fram mål som i 
sin tur sedan tolkas lokalt av kommunerna. Sedan är det rektorernas ansvar att 
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tillsammans med de professionella i skolan utforma och genomföra undervisning och 
bidra till skolutveckling. Tidigare var skolans arbete mycket mer detaljerat medan det 
idag mer fungerar som ett ramverk där det blir skolornas uppgift att tolka detta. 
Furberg (2006) skriver att utrymmet för tolkning är gigantiskt och det ställer höga krav 
på personalen. Utnyttjandet av resurser kan i sin tur se olika ut beroende på vilken 
kommun skolan tillhör. 
 
3.3 Inkludering  
Enligt Karlsudd (2011) är benämningen barn i behov av särskilt stöd väldigt 
generaliserande då det särskilda stödet många gånger är relaterat till barnets 
skolsvårigheter, alltså den tid som barnet vistas i skolan eller den tid som skolan 
förekommer i form av läxor. Karlsudd hävdar att skolan i denna definition gör sig till 
tolkningsföreträdare vad gäller hela barnets utveckling och livssituation. Ett bättre 
ordval kunde vara “barn i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete”. Karlsudd hävdar att 
det finns en svårighet i att känna solidaritet med svaga och utsatta om man inte möter 
den grupp som ofta definieras som barn i behov av särskilt stöd. Nilholm (2006) anser 
att begreppet inkludering i skolan, något förenklat, innebär att barnen ska vara 
delaktiga i skolans vanliga miljöer. Vidare skriver Nilholm att även om de flesta barn 
i Sverige går i den ”vanliga” skolan, så betyder detta inte att de nödvändigtvis är 
inkluderade i väsentliga avseenden. Inkludering handlar förstås inte i första hand om 
en fysisk placering av barn. Nilholm (2006) hävdar att formuleringar som ”inkludering 
av barn i behov av särskilt stöd” utgår ifrån att det är något speciellt med denna grupp 
av barn vilket gör att man inte talar om inkludering i största allmänhet.  
     Ahlberg (2009) anser liksom Nilholm (2006) att en inkludering bör innefatta en 
social delaktighet hos barnen. Detta beskrivs också som ett nödvändigt villkor för att 
vi ska kunna tala om begreppet. Nilholm (2006) hävdar att det framförallt är 
klassrumsnivån som fokuseras i diskussioner om inkluderande utbildning. Inom ramen 
för klassrummet kan arbetssätt vara mer eller mindre inkluderande. Det är förstås inte 
säkert att vad som förefaller vara en inkluderande arbetsform, till exempel lärarledd 
helklass eller grupparbeten, behöver vara inkluderande i sitt konkreta genomförande. 
Vidare är en hel del aktivitet i klassrummet relaterad till andra saker än undervisning 
och lärande. I detta arbete borde förstås olikheten ses som en tillgång i arbetet. Vilket 
innebär att alla barn har inflytande och att barnen är engagerade i arbetet och i sina 
sociala relationer.  
 
Enligt Nilholm (2006) finns det ingen traditionell vetenskaplig bevisning för att vissa 
faktorer gör att inkludering uppstår däremot finns det många andra sätt att dra 
slutsatser. Personer med stor erfarenhet som försöker skapa och kartlägga 
inkluderande lärandemiljöer brukar föra fram ett antal faktorer som brukar betraktas 
som avgörande för att en fungerande inkludering ska uppstå. Följande faktorer brukar 



 
 

5 
 

då enligt Nilholm (2006) framföras: tydligt ledarskap, personalens attityder, samarbete 
och kompetensutveckling. Nilholm anser att förekommandet av dessa faktorer är 
viktiga för genomförandet av inkluderande utbildning. Detaljnivån kan skilja sig åt 
men generellt handlar det om allt från faktorer på mer övergripande politiska och 
administrativa nivåer ned till de konkreta förutsättningarna i klassrummet. Nilholm 
anser vidare att en avgörande dimension av inkludering förstås är huruvida individer 
upplever tillhörighet och erkännande. Nilholm hävdar att det är orimligt att 
argumentera för att exkludering skulle upphävas i skolsammanhang, samtidigt som en 
rad sociala praktiker har distinktionen pedagogik eller specialpedagogik som sin 
legitimerande utgångspunkt. Persson och Johansson (2014) skriver också att den 
sociala delen är betydelsefull för barn som är i behov av särskilt stöd. De skriver att 
det barnen tar del av i det sociala sammanhanget kan de sedan koppla till sin inlärning. 
De menar nämligen att kunskap är något som utvecklas genom dialogerfarenheter och 
barnen utvecklar sin förståelse genom att samtala och samarbeta med andra barn. 
 
3.4 Personal och specialpedagogik 
Klerfelt och Haglund (2011) skriver att kraven på fritidspedagoger i skolans 
verksamhet är många och att vi måste vara flexibla i vår yrkesroll. Fritidspedagoger 
som arbetar inom skolans verksamhet idag får ofta axla andra roller som till exempel 
specialpedagoger och elevassistenter om det inte finns tillgång till utbildad personal. 
Enligt Gadler (2011) behöver de som arbetar som elevassistenter i dagens skola inte 
vara utbildade, det är upp till rektorn att avgöra om personen är lämpad eller inte. 
Gerrbo (2012) förklarar att många skolor har ändrat sin syn på hur man ska arbeta 
med barn som är i behov av särskilt stöd. Ett exempel på detta kan vara att istället för 
att barnen som inte klarar kunskapsmålen söker upp en speciallärare, ser man över de 
möjligheter barnen faktiskt har i anslutning till klassrummet. Gerrbo poängterar 
alltså att det nya tänket innebär att skolan och lärarna granskar sitt sätt att undervisa 
och hur undervisningen organiseras upp istället för att se barns skolsvårigheter som 
det enskilda barnets misslyckande. 
 
 
Brodin och Lindstrand (2010) skriver att det under senare år i allt större utsträckning 
diskuteras kring definitionen och innebörden av begreppet specialpedagogik. De 
skriver vidare att det är en fråga som inte har något enkelt svar. Brodin och 
Lindstrand säger att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och innehåller 
kunskaper och teorier från olika områden såsom pedagogik, sociologi, medicin och 
psykologi. I Brodin och Lindstrand (2010) hävdar Wilson att specialpedagogiken 
enbart arbetar för barn som hamnat utanför den ordinarie läroplanen vilket gör att det 
blir det enskilda barnet som är problemet istället för att skolans arbetssätt ifrågasätts. 
Wilson vill också skapa en diskussion om vart problemet ligger, om det inte är hos 
varken barnet eller skolans arbetssätt så menar Wilson på att det kan vara så att 
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lärarna som yrkeskår inte besitter tillräckligt med kompetens för att möta alla barn i 
en skola för alla. 
Enligt Asmervik (2001) har specialpedagogiken uppkommit som en del utifrån den 
vanliga pedagogiken. Asmervik hävdar att det är samma metoder och teorier som 
används i dessa båda. Den största skillnaden mellan dem är att specialpedagogiken är 
lite mer individuellt inriktad. Haug (1998) anser att alla pedagoger i den svenska 
skolan ska ha grundläggande kunskaper inom specialpedagogik om vi ska kunna 
jobba mot en verklighet där en inkluderande skola står i fokus. 
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4. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Vi har i detta arbete valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik 
är ett ord som ursprungligen kommer från det grekiska språket och ordet hermenia 
som betyder tolka och förstå. I början användes hermeneutiken främst i arbetet att tolka 
texter i bibeln men den kom senare att användas för tolkning av alla slags olika texter. 
I nutid används hermeneutiken också för att tolka mänskliga aktiviteter. 
 
Enligt Allwood och Erikson (2010) innebär hermeneutiskt perspektiv läran om 
tolkning samt hur vi kan förstå och tolka mening. Det som kan ses som föremål för 
tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av 
människor, exempelvis texter, handlingar och yttranden. Hermeneutiken utgår ifrån 
människans förmåga att kunna tolka sig till kunskap och förståelse. Efter momentet i 
vårt arbete där vi har intervjuat personer får vi tolka det angivna svaret. Inom 
hermeneutiken talas det också oftast om förförståelse eller fördomar vilket också kan 
komma att spegla av sig i vår datainsamling. De personer vi har intervjuat har någon 
koppling till ämnet inom specialpedagogik och svaren kan bero på hur mycket 
förförståelse eller fördomar intervjupersonen har. Allwood och Erikson (2010) skriver 
att begreppen är positivt laddade och innebär att personen redan innan har en 
uppfattning om ämnet. Allwood och Erikson skriver att tolkningen beror på personens 
förförståelse. De hävdar också att i undersökningen ska inte resultatet övertolkas och 
med detta menar de att vi inte ska ha inställningen att lita för mycket på enbart vår 
egen förförståelse. Det skrivs även att det inom hermeneutiken inte söks efter någon 
absolut sanning eftersom det enligt detta perspektiv inte finns någon sådan. Allwood 
och Erikson skriver att det i hermeneutiken handlar om att kunna kommunicera 
olikheterna i idéerna från andra teorier. En kommunikation för kunskapen framåt 
genom idéernas olikheter och detta görs främst för att de olika idéerna sedan ska kunna 
närma sig varandra. Inom hermeneutiken är klar och tydlig kommunikation ett mål för 
vetenskapen. Utifrån vår datainsamling är tanken att vi ska få olika perspektiv på 
arbetet med specialpedagogik i skolorna och kunna diskutera kring ämnet. Det vill 
säga att vi vill höra olika idéer för att på så sätt kunna ta till oss de arbetsmetoder som 
praktiseras vad gäller barn som är i behov av särskilt stöd. 
 
Inom hermeneutiken finns det enligt Ödman (2007) många olika vägar att välja mellan 
och därför finns det också många olika filosofer och vetenskapsmän. Vi har valt att 
utgå ifrån två stora filosofer inom hermeneutiken där Gadamer finns på den ena sidan 
och Ricoeur på den andra och deras syn på hermeneutiken skiljer sig lite åt. Det kan 
tilläggas att dessa både har funnit sina vägar genom att arbeta utifrån tidigare 
vetenskapsmän och deras teorier. 
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Gadamers syn på hermeneutiken kallas ofta för försoningens hermeneutik vilket 
innebär en försoning med sina egna tankar. Gadamer hävdar att för att kunna förstå 
måste man ha en förförståelse eftersom vi inte kan förstå förrän vi redan har förstått. 
Gadamer menar att den dialogiska biten är väldigt viktig. Oavsett vad vi gör så finns 
det alltid någon form av dialog inblandad.  Denna dialog innebär därför att man alltid 
utgår från den egna förförståelsen när man tolkar. Enligt Ödman (2007) blir den 
hermeneutiska cirkeln i Gadamers synsätt en cirkel av förförståelse, förståelse och 
förförståelse. Detta innebär att man har en förförståelse för något, sedan tolkar jag det 
och diskuterar det för att skaffa mig ny kunskap, en förståelse, som i sin tur leder till 
att jag har en ny förförståelse till detta. Gadamer själv vill inte kalla det en cirkel utan 
att det mer liknar en spiral. Ödman lyfter fram att det kan finnas ett problem i detta 
synsätt, att det finns risk att förförståelsen istället blir en fördom vilket kan göra cirkeln 
ond. Det Ödman menar är att man i processen att skaffa sig ny förståelse kan välja att 
tolka den så att den ska passa in i sammanhanget och att det lätt blir att vissa tolkningar 
inte ges utrymme att ens testas. Ödman skriver vidare att Gadamers syn på 
hermeneutiken bygger på öppenhet vilket innebär att jag som forskare kan inse min 
bristande kunskap och att vi därför kan ifrågasätta vår egen förförståelse. Enligt 
Ödman har Gadamer byggt vidare på Heideggers grundtankar. Ödman skriver att 
Gadamers mest centrala tanke är förståelsens språkliga karaktär. För Gadamer innebär 
hermeneutiken ett möte med existensen genom språket. Den mänskliga verkligheten 
ses ytterst som en språklig verklighet.  
 
Ska vi istället förklara Ricoeurs syn på hermeneutiken så brukar den kallas 
misstankens hermeneutik. Hans grundtanke är att sätta samman de båda världsbilderna 
från naturvetenskapen och humanvetenskapen vilket han gör genom att koppla ihop 
förklaring och förståelse. Vanligtvis brukar han sätta två motsatser mot varandra där 
han sedan försöker hitta kopplingar mellan dessa. Ricoeur menar att vi ska ha en 
misstanke för vår egen tolkning och genom denna misstanke skulle en ny tolkning 
kunna växa fram. Till skillnad mot Gadamer bygger Ricoeur sin spiral på förståelse 
och förklaring. Det han menar är att vi förstår bättre genom att förklara och att vi 
förklarar bättre när vi förstår.    
 
Under vårt arbete har vi valt att luta oss mer mot Gadamers synsätt på hermeneutiken. 
Vi känner att det är denna syn på hermeneutiken som vi själva har och det blir därför 
enklare att arbeta med den.  
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5. Metod 
I detta kapitel kommer vi beskriva vår valda metod, hur vi valde våra intervjupersoner 
och hur vi sedan gick till väga. Det kommer också framgå hur vi förhöll oss till de 
forskningsetiska principerna. 
5.1 Val av metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod när vi genomförde vår undersökning. 
Vi konstruerade intervjufrågor som var relevanta utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vår undersökning skedde på olika skolor i södra Sverige. Vi började 
med att skicka ut ett mail till olika rektorer där det framgick vilka vi var och vad syftet 
var med vår undersökning. Vår önskan var att få tag i personer som arbetade på olika 
skolor i södra Sverige för att få en bredare bild av hur arbetet med inkludering ser ut.  
     Denscombe (2009) skriver att denna typ av metod kan vara kostsam vad gäller tid 
och resor men han skriver även att genom intervjuer ansikte mot ansikte är chansen 
större för oss som forskare att få mer detaljerad information. Denscombe (2009) 
skildrar den kvalitativa forskningen som en mall för att se och undersöka olika 
beteendemönster hos människor, där forskningen även riktar in sig för att få en 
uppfattning av hur människan upplever och tänker om olika saker. Arhne och 
Svensson (2011) beskriver att med hjälp av den kvalitativa metoden så breddar du din 
kunskap och det bidrar även till en mer flexibel forskning, du får även en större 
möjlighet att anpassa forskningen till vad du får fram när du gör din undersökning. 
Denscombe (2009) skriver att genomförandet av intervjuer är mer komplext än vad 
man egentligen kan tro, vid intervjuer så går vi in med antaganden och kunskap om 
det ämnet som vi intervjuar om och det kan försvåra intervjuerna. 
 
5.2 Urval 
Intervjuerna skedde med personer som arbetade på fyra olika skolor i södra Sverige. 
Vi valde personer som vi inte har någon personlig anknytning till för att få fram så 
korrekta resultat som möjligt. Våra krav på intervjupersonerna var att de skulle arbeta 
med specialpedagogik eller på fritidshemmet. Av personerna som var villiga att ställa 
upp var fyra stycken utbildade fritidspedagoger, en var utbildad barnskötare och en 
var lågstadielärare, specialpedagog och svenska som andraspråkslärare. Valet av 
fritidspedagoger var främst för att vi själva blir utbildade fritidshemslärare som är den 
nya benämningen på yrket, men även för att vi är nyfikna på fritidspedagogernas syn 
på inkludering. Vi tyckte även det kunde vara intressant att höra hur en specialpedagog 
ser på arbetet med inkludering. Vi började med att skicka ut ett mail till olika rektorer 
där det framgick vilka vi var och vad syftet med vår undersökning var. På detta mail 
svarade två personer som var villiga att ställa upp på intervjuer. Då vi ville genomföra 
sex intervjuer valde vi att gå ut med en förfrågan på sociala medier samt utnyttja vårt 
personliga kontaktnät. Personerna som vi sedan tidigare känner hjälpte oss att få tag i 



 
 

10 
 

personal som var villiga att ställa upp. Vi ville inte intervjua personerna vi är bekanta 
med för att intervjuerna skulle bli så objektiva som möjligt. Vårt kontaktnät i 
kombination med inlägget på sociala medier hjälpte oss att få tag i de återstående 
personerna. Valet av att gå ut med det på sociala medier var helt enkelt för att fler 
skulle kunna uppmärksamma det. Syftet med att ta hjälp av vårt kontaktnät var för att 
skynda på processen med att få tag i intervjupersoner. Först och främst så hade vi hjälp 
av vårt kontaktnät med spridningen av inlägget på sociala medier men även att de 
personer i vårt kontaktnät som arbetar på skolor frågade sina kollegor om de kunde 
tänka sig att ställa upp i vår undersökning. Tack vare detta blev det möjligt att få tag i 
de personer som var nödvändiga för att genomföra studien. 
 
5.3 Genomförande 
Vi genomförde sex stycken intervjuer på olika skolor i södra Sverige. 
Intervjupersonerna var i blandade åldrar och var både män och kvinnor, det gjorde vi 
för att få en bredare studie och framförallt för att få svar utifrån olika perspektiv på 
arbetet med inkludering. Intervjuernas längd var varierande och sträckte sig mellan 
20-30 minuter. 
     Vårt första steg i processen med intervjuerna var att konstruera intervjufrågor. I 
denna process är det viktigt att vara medveten om vårt syfte och konstruera frågor med 
utgångspunkt i detta. När vi skrev ner våra frågor valde vi att titta på andra arbeten och 
vilka frågor de har ställt inom samma område för att sedan vrida på dem för att kunna 
koppla till vår studie. Vi var noggranna med att använda oss utav öppna frågor för att 
få svar som är mer detaljerande och beskrivande. Vi kom fram till 22 stycken frågor 
som skulle ställas inom två olika kategorier. Den ena kategorin handlade om 
intervjupersonen såsom kön, ålder och utbildning medan den andra kategorin 
innefattade intervjupersonens syn på arbetet med inkludering. När vi skickade ut vårt 
mail till de olika rektorerna så valde vi medvetet att inte skicka med intervjufrågorna. 
I mailet stod det enbart vad frågorna skulle behandla för ämne. Detta val togs för att 
intervjupersonerna inte skulle kunna läsa på och ge oss de ”rätta” svaren. Syftet med 
undersökningen var att de skulle berätta om sitt arbete och deras syn på inkludering. 
Nästa del i processen var att boka in tider med alla. Vi tog oss ut till de olika skolorna 
och båda två var närvarande under intervjuerna. Under intervjun så skötte en av oss 
samtalet medan den andra placerade sig lite längre bort för att kunna sitta och anteckna 
samt reflektera över frågorna och svaren, det gjorde vi för att inte personen som blev 
intervjuad skulle känna sig för utsatt. Vid varje intervju började vi med att presentera 
vårt syfte, även att intervjun var helt frivillig och att de har rätten att närsomhelst 
avbryta sitt deltagande. Vi kom överens med alla att intervjun fick spelas in eftersom 
vi skulle transkribera materialet. Intervjupersonen fick även möjlighet att välja om 
denne ville ha en kopia på transkriberingen för att på så sätt undvika missförstånd. 
Under intervjun utgick vi ifrån våra nedskrivna frågor men vid vissa tillfällen blev 



 
 

11 
 

svaren för korta och vi ställde då följdfrågor. När intervjuerna var klara var det sedan 
dags att börja bearbeta vårt insamlade data genom att transkribera.  
 
5.4 Databearbetning 
I genomförandet av våra intervjuer använde vi oss av våra mobiltelefoner för att efteråt 
kunna transkribera samtalen. Upplägget vi valde var att en skötte mobiluppspelningen 
medan den andre skrev vad som sades. När vi spelade upp intervjun så saktade vi ner 
hastigheten på ljuduppspelningen, detta för att underlätta för den som skrev men även 
för den som skötte mobiluppspelningen. Det arbetssättet gjorde att det blev mycket 
lättare att uppfatta vad som sades samt att det blev lättare att skriva. Vi valde även att 
pausa uppspelningen med jämna mellanrum för att underlätta för den som skötte 
skrivningen. Vi turades om att sköta uppspelningen samt transkriberingen, för att de 
skulle bli rättvist.  
 
5.5 Etikdiskussion 
Inom denna typ av studie så krävs det att vi följer de forskningsetiska principerna. De 
forskningsetiska principerna är fyra typer av krav som vår studie måste innefatta. 
Dessa krav är enligt Hermerén (2011): informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Informationskravet bygger på att vi som 
forskare ska informera deltagarna i studien innan vi genomför denna. Här ska det också 
framgå vad vår studie kommer att handla om mer detaljerat. Här får de även reda på 
att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 
Samtyckeskravet innebär att de personer som ska medverka i vår studie har gett sitt 
medgivande. Har personen svarat att de vill vara en del av studien har de även 
möjlighet att när som helst meddela att de inte längre vill vara med. 
Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare skyddar intervjupersonens 
integritet som är med i studien. Nyttjandekravet handlar i sin tur om att de resultat vi 
får fram enbart ska användas till vår studie. 
 
När vi genomförde vår studie var vi tydliga med att vi skulle följa de forskningsetiska 
principerna. Vi frågade även om de ville ta del av sitt transkriberingsunderlag, det 
gjorde vi för att det skulle uppstå så lite missförstånd som möjligt samt att de kanske 
märkte att de inte kunde stå för vad de sagt eller om de ville ändra något. Vi valde att 
inte heller skriva ut några namn på vare sig intervjupersonen, olika barn som nämndes 
eller vilken skola de handlade om under transkriberingen för att öka anonymiteten hos 
deltagarna. 
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Det som var svårast under intervjuerna var att våra egna åsikter inte skulle komma 
fram på något vis, det var av stor betydelse att hålla sig neutrala för att inte påverka 
intervjupersonen. Något som var viktigt var att få med alla ord som sades under 
transkriberingen, det är något som lätt kan orsaka misstolkningar och kanske rent av 
felaktiga slutsatser. Vi tyckte även det var viktigt för att vi inte bara skulle plocka ut 
det som vi ville i intervjun för att det skulle passa vår studie.  
 
5.6 Metoddiskussion 
Vi har funderat väldigt mycket på om vårt resultat hade blivit annorlunda om vi istället 
valt en annan metod. Valet att intervjua personer som arbetar med barn som är i behov 
av särskilt stöd är vi väldigt nöjda med. Våra intervjupersoner har alla en koppling till 
dessa elever samtidigt som deras uppgifter i verksamheten ser lite olika ut. Vi anser 
att om vi istället hade gjort en enkätundersökning hade det inte gett oss samma djupa 
svar på frågorna och vi hade heller inte kunnat ställa lika relevanta följdfrågor. I 
mötena med dessa personer har vi också kunnat tolka svaren mer beroende på deras 
kroppsspråk och även samtalen kring inkludering efter själva intervjun har varit väldigt 
givande och vi har skaffat oss mycket kunskap inom ämnet och har fått begreppet 
förklarat för oss utifrån olika perspektiv. 
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6. Resultat  
I denna del kommer vi att redovisa de resultat som har framkommit utifrån våra 
intervjuer. Nedan presenterar vi också våra intervjupersoner där namnen är fiktiva. 
 
 
Intervjuperson Namn Ålder Yrkestitel/Utbildning Erfarenhet 
1 Anette 52 år Specialpedagog, 

svenska som 
andraspråk och 
lågstadielärare 

31 år 

2 Roger 47 år Fritidspedagog 20 år 
3 Göran 60 år Fritidspedagog 30 år 
4 Marie 57 år Fritidspedagog 35 år 
5 Niklas 28 år Fritidspedagog, 

idrottslärare 
2,5 år 

6 Stefan 49 år Barnskötare 25 år 
 
 
6.1 Skolan 
Den svenska skolan har som mål att vara en skola för alla. I resultatet nedan får 
intervjupersonerna presentera sin syn på om den uppfyller detta mål samt hur de ska 
lyckas ta sig dit och vem som bestämmer den vägen.  
 
6.1.1 Den svenska skolan som en skola för alla 
En skola för alla är ett uttryck som ofta förekommer och begreppet kan liksom 
inkludering definieras på olika sätt. I alla intervjuer har intervjupersonerna definierat 
begreppet på samma sätt vilket innebär att alla barn som inte är inskrivna i särskolan 
ska kunna delta i skolans undervisning. Det framkommer dock i intervjuerna att den 
verksamma personalen är skeptisk till att den svenska skolan idag faktiskt är en skola 
för alla. En av intervjupersonerna väljer att förklara sin syn på en skola för alla enligt 
nedan. 
 

Nej jag ser inte på den svenska skolan som en skola för alla. Vi har väldigt många elever med 
språkstörning, specifika svårigheter och i och med att skolan idag genom den politik som drivs 
och samhället, vad det kräver så jobbar vi efter en läroplan som är målstyrd. Och kraven har 
ökat och det gör att elever slås ut och det är inte en skola för alla. – Anette 
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Anette verkar inte speciellt förvånad över att fler och fler barn slås ut inom den svenska 
skolan eftersom skolan är målstyrd och kraven hela tiden har ökat. Detta samtidigt som 
att det finns många barn som har svårigheter med till exempel språket och som inte får 
de stöd som de skulle behöva. Detta medför då automatiskt att den svenska skolan inte 
är en skola för alla. 

 
I debatten med en skola för alla är det viktigt att även vara medveten om att det inte 
ser likadant ut på alla skolor. I skolverket (2011) står det att den svenska skolan ska 
erbjuda en likvärdig utbildning. Där poängterar de även att en likvärdig utbildning inte 
nödvändigtvis behöver innehålla exakt samma delar i undervisningen. Läroplanen 
öppnar upp för egna tolkningar och skolan får själv ansvara för att dela upp sina 
resurser vilket gör att även arbetet med en skola för alla kan ha olika utseenden 
beroende på vilken skola man talar om. Detta är något som en av våra intervjupersoner 
också vill lyfta fram. 
 

Jag tycker att skolan ska vara en skola för alla men sen är det ju så olika beroende på vilken 
skola man hamnar på för att, vi har diskuterat barn som, är man på en skola så skulle den få ett 
visst stöd men på en annan skola kan han få ett annat stöd beroende på hur skolan ser ut och 
hur behovet ser ut på skolorna. Det är ju inte så att ett barn får samma stöd och hjälp överallt. 
Och det finns barn som hamnar utanför så är det. Riktigt så är det inte att alla får det stöd som 
de behöver det tror jag inte. – Marie 
 

Alla intervjupersoner har varit medvetna om att arbetet med en skola för alla inte ser 
likadant ut överallt och det har även varit tydligt att en skola för alla är något de vill 
sträva efter men att det inte alltid blir så. Ytterligare en av våra intervjupersoner 
förklarade sin syn på den svenska skolan.  
 

Det är väl målet att skolan ska vara för alla, det är målet att man försöker ju göra det, absolut. 
Ja jag får nog säga att skolan är för alla. – Roger 
 

Under våra intervjuer har vi alltså fått fram ett resultat som kan se ut på de tre olika 
sätt som intervjupersonerna beskriver ovan. Dessa tre personer arbetar på olika skolor 
och resultatet kan då tolkas på det sättet att det är deras arbetsplats som avgör för vilken 
syn man har på en skola för alla. 
 
 
6.1.2 Vägen till en skola för alla 
Av intervjuerna att döma försöker skolorna att arbeta för att inkludera barn som är i 
behov av särskilt stöd och på så sätt göra skolan till en skola för alla. Hur man arbetar 
för att skapa en inkluderande verksamhet kan dock se ut på många olika sätt och svaren 
från våra intervjupersoner skiljer sig åt. Vissa anser att det är en fråga om resurser 
såsom pengar och personal. 
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Jag kan säga såhär att om jag tittar på den barngruppen jag är mest i så finns det en elev som 
vi vill ha en extra person för. Vi har försökt få hit personal många gånger. Kommunen har en 
pengapåse som är alldeles för liten där man får ansöka om pengar. Ytterst sällan får man dom 
här pengarna och då blir det att man får lösa det på egen hand. – Niklas 
 

Frågan om pengar och personal dyker ofta upp och intervjupersonerna ser en viss 
svårighet i att hitta den rätta personalen för att arbeta med den enskilda eleven som är 
i behov av särskilt stöd. Niklas menar på att det är frågan om pengar som avgör om 
barnen får det stöd som de behöver. De får finna sig i den ekonomiska situation som 
råder och försöka lösa problemet efter de förutsättningar som finns. 
 
En annan intervjuperson väljer istället att försöka hitta lösningen hos den personal som 
redan finns tillgänglig. Hon förklarar nedan vad som är viktigt i detta arbete. 
 

Flexibla lösningar, fritidspedagogerna kan jobba praktiskt och har ju mycket av det i sin 
utbildning att jobba praktiskt med matte och så vidare beroende på vad eleverna behöver och 
hur de lär sig bäst. Jag har viss kompetens som jag kan ta med mig in och är jag med i klassen 
så kan jag som speciallärare framförallt svenska som andraspråkslärare hålla i lektioner för att 
få en annan infallsvinkel och ett annat fokus på undervisningen för att komplettera läraren, så 
lär vi av varandra. Vi försöker hjälpa varandra och samverka. - Anette  

 
Anette anser att personalen måste dra nytta av varandras egenskaper och samtidigt 
vara flexibla för att kunna ge de barnen som är i behov av särskilt stöd de bästa 
förutsättningarna för att lyckas. Anette menar att många gånger finns lösningen på ett 
problem närmare till hands än vad man tror och en kombination av lärares olika 
kompetenser kommer i större utsträckning medföra att man når ut till fler elever. Det 
kan även poängteras att Anette i detta sammanhang ville lyfta fram att denna metod 
inte enbart ska arbetas med för eleverna som är i behov av särskilt stöd utan den bör 
arbetas med i olika typer av undervisning eftersom alla barn är olika och skaffar sig 
också kunskaper på olika sätt.  
  
Ytterligare ett sätt som kommer fram under våra intervjuer vad gäller en skola för alla 
är att använda sig utav elevhälsoteam, speciallärare och olika konferenser för att 
underlätta inkluderingen. 

 
Det finns en massa konferenser, det finns elevhälsoteam till exempel, det finns flera sådana 
här grupper där vi tar upp barn, där vi anser att dom här barnen inte mår bra just nu och vad 
kan vi göra. Och sen finns det ju alltså speciallärare och så som gör tester i klassen också om 
det handlar om inlärningssvårigheter. – Marie 
 

Det som framgår allra tydligast av resultatet är att det finns många olika vägar för att 
kunna skapa en skola för alla. Intervjupersonerna uttrycker att det kan vara svårt att 
välja vilken väg man ska ta för de olika barnen men att genom samråd med annan 
kunnig personal brukar de hitta en lösning.  
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6.1.3 Vem bestämmer? 
I arbetet med en skola för alla är det viktigt att samtliga strävar mot samma mål. Detta 
innebär således inte att det enbart finns en väg till målet utan det kan finnas många 
olika vägar och ibland kan personalen vara oense om vilken väg som är den rätta. I 
arbetet med en skola för alla är det därför av värde att veta vem som faktiskt bestämmer 
i dessa frågor och vi har fått ett gemensamt svar från samtliga intervjupersoner att det 
är skolledningen med rektor i spetsen som tar det slutgiltiga beslutet. Hur detta beslut 
växer fram beror givetvis på vilket stöd det är barnet behöver och beroende på vilken 
skola det handlar om. I intervjuerna framgår det att rektorerna på intervjupersonernas 
skolor är väldigt bra på att diskutera dessa frågor i mindre arbetslag och med 
personalen för att på bästa sätt få fram en fungerande lösning för alla inblandade. 
Ibland är det även så att rektorns åsikt och personalens inte är densamma om hur 
arbetet ska utforma sig och då förklarar vår intervjuperson detta såhär. 

 
Det är väl ett sampel mellan min chef och mig och det är inte alltid man tycker likadant men 
hon är högsta hönset så det är hennes ord som gäller. Om pedagogen tycker att detta inte funkar, 
kom och titta själv, så kommer chefen förmodligen säga, jo då får du få detta att funka. Lite 
dom premisserna är det ju i skolan idag, och på fritids. Man måste få jobba på de sätt som man 
tror på annars blir det inte bra. – Niklas 
 

Citatet speglar en verksamhet där rektorn är den som tar beslut om vilket arbetssätt 
som är det rätta och att personalen sedan får arbeta utifrån det. Niklas är även inne på 
att det kan försvåra arbetet eftersom han anser att det är viktigt att man själv som 
pedagog tror på sitt sätt att arbeta. 
 
Hos majoriteten av intervjupersonerna brukar en lösning hittas genom ett samråd av 
skolledningens åsikter tillsammans med hur personalen vill jobba. Detta förklaras i 
citatet nedan. 
 

Det styrs ju uppifrån skolledningen då som utgår ifrån läroplanen men sen så bestämmer vi 
väldigt mycket i arbetslaget också hur vi går tillväga. – Stefan 
 

Detta är ett typiskt citat som kan tolkas till att en skola för alla är något som man måste 
arbeta för tillsammans. Om man på vägen dit ständigt möter motgångar i form av 
personal som inte kommer överens om vilket arbetssätt som är det bästa försvårar man 
också arbetet att nå målet med en skola för alla. 
 
6.2 Inkludering 
Vad inkludering egentligen är kan definieras på många olika sätt och våra 
intervjupersoner har tolkat frågan utefter sin egen definition av vad begreppet innebär. 
De svar som har framkommit är att barnen som är i behov av särskilt stöd ska känna 
tillhörighet till en klass, att barnet ska fungera i social samvaro med andra barn och 
kunna delta i undervisningen på sina egna villkor för att man ska kunna tala om 
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inkludering. Det som framkom i de flesta intervjuer var att barnen ska känna sig 
delaktig i undervisningen och i elevgruppen vilket stärks av nedanstående citat.  

 
Jag tänker på delaktighet, jag tänker inte som många tror att de måste vara i samma rum för att 
vara delaktiga. Utan jag tänker på den känsla som eleven ska känna, den känslan. Att eleven 
känner att den tillhör en klass. Sen kan det se olika ut. – Anette 
 

Våra intervjupersoner poängterade även att det inte är placeringen av barnet som avgör 
om det blir en inkludering eller inte utan att det i större utsträckning handlar om barnets 
egen känsla. Tolkar man detta citat kan barnen som är i behov av särskilt stöd alltså få 
sin undervisning någon annanstans än i klassrummet men fortfarande vara inkluderad 
beroende på sin egen känsla. Frågan man kan ställa sig här är hur man får reda på om 
barnet känner sig inkluderat. Personen som är citerad ovan är utbildad specialpedagog 
och det kan påverka hennes tankar om hur en inkludering bör se ut.   
 
6.2.1 Inkludering i praktiken 
Vad gäller arbetet med inkludering på skolorna är våra intervjupersoner eniga om att 
det självklart är något som de ska arbeta för men även här framgår det att arbetet med 
inkludering kan se väldigt olika ut beroende på hur begreppet tolkas. De olika vägar 
som nämns under våra intervjuer är att själva inkluderingen måste anpassas efter 
barnets egen nivå, den sociala biten är viktig för barnets fortsatta utveckling och att 
barnen lär sig nya saker i samspel med andra. En av våra intervjupersoner berättar 
nedan om sin syn på hur man kan arbeta med inkludering.   
 

Jag tror på Vygotskiy som talar om att man utvecklar kunskap tillsammans med andra, man 
behöver lyssna på andra, man behöver tala och sätta ord på sina tankar och formulera sin 
kunskap och det måste man ju göra tillsammans. Men inkluderingen ser väldigt olika ut från 
olika individer. – Anette 
 

Samtliga deltagare i vår datainsamling är medvetna om att det finns flera olika sätt att 
arbeta med inkludering och att ett arbetssätt inte behöver vara det enda rätta. En tydlig 
slutsats är att alla ser den sociala biten som betydelsefull för att inkludering ska uppstå. 
Citatet kan tolkas som att den sociala biten alltid ska komma i första hand då hon anser 
att det sociala medför ökade kunskaper.    
 
6.2.2 Ett anpassat arbetssätt 
När lektioner och aktiviteter planeras upp hävdar våra samtliga intervjupersoner att de 
försöker anpassa undervisningen för att de barn som är i behov av särskilt stöd också 
ska kunna delta. Även i denna form av arbete kan vi utskilja olika vägar för att 
inkludera alla barn. Göran anser att arbetet bör vara individanpassat vilket innebär att 
när barnet känner sig trött och inte längre kan fokusera på arbetet så tar de en paus där 
de gör något annat. Roger menar att undervisningen kan vara planerad med en aktivitet 
där alla barn kan vara med på sina villkor och utefter sina förutsättningar och så har vi 
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Niklas som istället planerar upp olika aktiviteter där barnen får möjlighet att välja 
själva.   
 

Man försöker lägga det på en sådan nivå att de som är i behov av särskilt stöd kan vara med 
men samtidigt så känner jag att man måste ge dom normala barnen möjlighet också, man 
försöker hitta ingångssätt för alla elever att kunna vara med på olika aktiviteter. – Roger 
 
[vi är medvetna om att uttrycket ”normala barnen”, är ett starkt ordval som vi 
medvetet har valt att behålla för att tydliggöra hur man kan se på barn som är i 
behov av särskilt stöd]. 
 

Det som alla är överens om är att det viktiga är att ge alla barn möjlighet att vara 
delaktiga i de olika undervisningsmomenten. De intervjuade är även eniga om att det 
finns svårigheter i att planera undervisningen efter alla barns olika behov. I detta citat 
ser intervjupersonen på barn som är i behov av särskilt stöd som några utanför normen.  
 
6.2.3 Inkludering- För vem? 
Målet med en inkluderande verksamhet är enligt våra intervjupersoner att alla 
inblandade ska kunna gynnas av den. Med detta menar de att barnet som inkluderas 
ska gynnas, läraren ska gynnas och även den barngrupp som barnet tillhör ska gynnas. 
Resultatet från intervjuerna visar att det är betydelsefullt att arbeta med inkludering 
från alla dessa olika perspektiv. Framförallt anser de att barnen kan lära sig många 
olika saker av varandra. Inkluderingen kan alltså ses som en vinst för samtliga om den 
fungerar på rätt sätt.  
 

Jag tycker att alla gynnas av det. Om de här andra förutsättningarna finns, att det finns personal 
och att det finns utrymmen så tror jag att det barnet det handlar om, att det är en fördel att vara 
i den vanliga grundskolan. Men också för de andra barnen som får ha en klasskompis som 
kanske inte är precis som alla andra är i alla avseenden. Det gör ju att man får beredskap för 
livet så att säga. - Marie    
 

Detta är ett citat som tydligt visar att inkludering kan vara ett sätt att ge barn 
möjligheter att skaffa sig förståelse för andra människor. De kan lära sig nya saker i 
samspel med varandra och det är även de kunskaperna som de sedan kan ta med sig i 
det framtida livet. Att barnen redan i tidig ålder skaffar sig en förståelse och kunskap 
om att alla människor inte är likadana anses vara av stor betydelse. Citatet speglar en 
stark tro på en inkluderande verksamhet och intervjupersonen väljer att endast belysa 
de positiva effekterna av en inkludering. Personen hävdar dock att om alla ska gynnas 
krävs det även goda resurser.    
 
Resultatet av våra intervjuer visar att inkludering är något som skolorna arbetar för 
och ska arbeta för samtidigt som några av våra intervjupersoner ställer sig frågande till 
om det alltid är den bästa lösningen.  
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Inte till varje pris, tycker jag inte. Det är inte bra för alla barn att vara med i allt utan många 
barn behöver göra annat. – Stefan 
 

Några hävdar att om barnet till vilket pris som helst ska inkluderas så kan den istället 
missgynnas i vissa moment under den ordinarie undervisningen. Detta är ett citat som 
kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att denna intervjuperson anser att inkluderingen 
är något som istället missgynnar barnet utan att det är bättre att barnet som är i behov 
av särskilt stöd gör saker som gynnar sin egen utveckling utanför den stora gruppen. 
En annan tolkning som går att göra är att denna intervjuperson menar att i största 
möjliga mån ska barnet som är i behov av särskilt stöd vara delaktig i den ordinarie 
undervisningen men att ibland ska barnet kunna lämna den gruppen för att kunna 
bibehålla fokus på sin egen uppgift till exempel.    
 
6.3 Personalen 
Denna del kommer att handla om hur intervjupersonerna ser på personalen i 
verksamheten vad gäller utbildning, erfarenheter, egenskaper, konsekvenser samt hur 
tilldelningen av elevassistenter ser ut.  
 
6.3.1 Utbildning och erfarenhet 
Av de personer som vi har intervjuat skiljer det sig relativt mycket vad gäller både 
utbildning och erfarenhet. Alla hävdar att kunskap är viktigt när man arbetar med barn 
som är i behov av särskilt stöd men samtidigt visar resultatet att flera utav de 
intervjuade pedagogerna inte har någon specifik utbildning för att arbeta med dessa 
barn. Två utav de sex intervjuade har någon form av utbildning inom 
specialpedagogik. Fyra av de sex intervjuade är utbildade fritidspedagoger. En av sex 
intervjupersoner är utbildad låg- och mellanstadielärare och den sista intervjupersonen 
är enbart utbildad barnskötare. Anette har längst erfarenhet och har arbetat i 
verksamheten i 35 år medan den med kortast tid i verksamheten har varit där i 2,5 år 
och det är Niklas. En av de intervjuade förklarar sin utbildning enligt citatet nedan.  
 

Jag har en lågstadielärarutbildning, jag har även matte och engelska på mellanstadiet. Jag har 
läst specialpedagogik och är utbildad specialpedagog. Jag är behörig att undervisa i svenska 
som andra språk till årskurs 9 och nu läser jag till speciallärare i matematik. – Anette 
 

Anette är en pedagog som har gedigen utbildning blandat med lång erfarenhet. Ställer 
man hennes utbildning mot Stefans utbildning ser man en tydlig skillnad.  
 

Jag har barnskötarutbildning, en 40 veckors utbildning. Sen har jag tre år ekonomiutbildning 
från gymnasiet och så har jag en vårdutbildning också. Ingen lärarutbildning eller 
fritidspedagogutbildning. – Stefan 
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Resultatet visar att det kan skilja sig mycket åt i vilken utbildning man har när man 
arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd. Anette är en pedagog som blandar 
sin erfarenhet med utbildning medan Stefan är en pedagog som har betydligt mer 
erfarenhet än utbildning. Resultatet visar således inte om Anette är bättre än Stefan 
vad gäller arbetet med inkludering av de barn som är i behov av särskilt stöd i 
praktiken.   
 
Utbildning ses som en viktig del när personal ska arbeta med barn som är i behov av 
särskilt stöd och alla intervjuade hävdar att möjligheter till utbildning inom vissa 
områden finns. Dessa möjligheter kan dock visa sig på olika sätt där föreläsningar är 
det som förekommer mest. Samtidigt som de anser att utbildning är något positivt 
framgår det hos två av de intervjuade att extra utbildning kan påverka deras arbete 
negativt. Niklas hävdar att den utbildning han har är tillräcklig för att arbeta med dessa 
barn medan Roger har en annan tolkning av det här med extra utbildning.  
 

Man jobbar ju med så många olika elever som har olika diagnoser. Ibland är jag kopplad till 
en elev i ett år sen är han borta. Då är det inte värt att gå en kurs bara för det. Jag vill inte 
nischa in mig och bli specialist på till exempel teckenspråk, då blir det oftast att det är jag som 
får arbeta med de eleverna eftersom jag är utbildad och det är inte mitt mål. Då vill jag inte gå 
sådana kurser, eller ta tag i sådana utbildningar. - Roger  
 

Detta citat visar hur en utbildad fritidspedagog resonerar angående vidareutbildning 
inom området med barn som är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att det finns 
personal som arbetar inom skolans verksamhet som väljer bort utbildningar och 
föreläsningar för att på så sätt undvika att enbart arbeta med barn som är i behov av 
särskilt stöd. Citatet kan tolkas som att barn som är i behov av särskilt stöd är något 
som vissa pedagoger helt enkelt inte vill arbeta med eftersom det i många fall kräver 
mer utav personalen.      
 
6.3.2 Egenskaper 
För att kunna arbeta med en inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd krävs 
det väldigt många olika egenskaper hos personalen. Intervjupersonerna i denna 
undersökning hävdar att synen på människan är viktig i detta arbete och att den 
pedagogiska förmågan är medfödd vilket en utbildning i många fall inte kan påverka. 
En av de egenskaperna som personalen bör ha enligt de intervjuade är att de besitter 
ett lugn. Andra egenskaper som lyfts fram är flexibilitet, tålamod, kunskap, ett 
varierande arbetssätt, barnperspektiv, öppenhet och att man som personal inte har 
några förutfattade meningar om en elev. 
 

Jag tror att en lugn person kan vara bra och sen så tror jag också att det är ett sätt att se på 
människor, en del blir väldigt besvärade om andra människor inte uppför sig precis som de vill 
eller som de har förväntat sig då kan det vara bra om man kan tänka sig göra en sak på många 
olika sätt, inte bara på ett sätt utan det går bra på olika sätt också. - Marie  
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Att fritidspedagogens roll på skolorna runt om i landet kräver flexibilitet är det ingen 
som har någon invändning emot. Av detta resultat att döma är det tydligt att det är 
långt ifrån den enda egenskap som betonas hos personalen som arbetar med barn som 
är i behov av särskilt stöd. För att ses som en god pedagog krävs det alltså en mängd 
olika egenskaper vilket kan göra yrkesrollen som fritidspedagog än mer komplex. 
Intervjupersonen betonar att variation i sättet att arbeta och i sitt sätt att planera 
verksamhet kommer att gynna eleverna som är i behov av särskilt stöd. 
 
6.3.3 Konsekvenser av det inkluderande arbetet 
Att arbeta utifrån ett inkluderande arbetssätt kan vara väldigt påfrestande för 
personalen och intervjupersonerna hävdar att det kräver mera utav dem. Talar man till 
exempel om barn som är i behov av särskilt stöd och som ska vara med i den ordinarie 
undervisningen krävs det ett hårdare arbete från personalen. Det talas om ett annat 
upplägg i planeringen samtidigt som det finns en oro över hur det enskilda barnet ska 
fungera tillsammans med de andra barnen i gruppen. Det som framkommer allra 
tydligast är att personalen många gånger inte får de resurser som behövs för att klara 
av inkluderingen av barn som är i behov av särskilt stöd på bästa möjliga sätt. 
Intervjupersonerna hävdar att fler och bättre resurser hade hjälpt till avsevärt i arbetet 
med en inkluderande verksamhet. 
 

Läraren kan uppleva ibland att det är väldigt krävande för att man måste tänka först, hur ska 
jag få eleven att fungera i gruppen, innan man bör sätta sig ner och planera upp hela arbetet 
för klassen. För då är det lätt att man glömmer bort den här eleven och då blir det jättejobbigt 
och så tänker man åh ska han också vara med eller hon. Utan man måste redan i startskedet 
tänka och det är ju lite jobbigt och svårt. – Anette 
 

Majoriteten av de intervjuade personerna ser arbetet med inkludering på liknande sätt 
som i citatet ovan men enbart två av sex intervjupersoner betonar att det är värt allt 
arbete när man får se eleven lyckas. Citatet framhäver att barn som är i behov av 
särskilt stöd kan ses som en belastning eftersom det kräver att personalen behöver 
anpassa sin verksamhet mer än om det inte hade funnits några barn i behov av särskilt 
stöd.  
 
6.3.4 Tilldelning av elevassistenter på fritidshemmet 
Majoriteten av intervjupersonerna säger att elevassistenter enbart förekommer under 
skoltid och att fritidshemsverksamheten prioriteras bort. Det framkommer också att de 
elevassistenter som finns tillgängliga för de barn som är i behov av särskilt stöd i själva 
verket är fritidspedagogerna. När dessa barn sedan anländer till fritids överger 
pedagogen rollen som elevassistent och man blir en av de ordinarie fritidspedagogerna. 
Resultatet som framkommer i denna undersökning är då att barnet som är i behov av 
särskilt stöd under skoltid blir ett ”vanligt” barn under fritidstid. Så här förklarar en av 
de intervjuade personerna sin syn på elevassistent under fritidstid.  
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Den existerar inte. Det är bara skoltid tyvärr. Du har en assistent som jobbar 75%, det räcker 
mellan 8-15 sen förväntas man klara sig. Det konstiga är att dom flesta barn har ju svårt med 
det sociala, ja om vi bara tar aspergers som exempel, så är dom ofta jätteduktiga i skolan, 
jättesmarta dom behöver ingen som står och säger vad dom ska göra för dom är så 
självdrivande, dom är nästan mer drivande än vad en ”normal” elev är. - Niklas 
 

Det framgår av intervjusvaren att på majoriteten av skolorna där vi har gjort våra 
intervjuer så finns det bara tillgång till elevassistenter under skoltid. Flera av de 
intervjuade ställer sig frågande till hur de kan vara så när många av de barnen som har 
stöd i skolan behöver stöd som mest under den fria tiden, det vill säga fritidstiden. Som 
vi tolkar Niklas så menar han att barn med aspergers inte skulle behöva extra hjälp i 
skolan utan att den hjälpen istället skulle behövas på fritidshemmet men att det enligt 
honom inte fungerar så. 
 

Jag tror att det har att göra med dom målen som har funnits i skolan som barnen ska uppnå. Då 
har man tyckt att det är viktigt att alla når dom målen men det är ju inte försvarbart eller 
förståeligt, har man ett behov så har man ju ett behov oavsett vilken tid på dagen. – Marie 
 

Det märks under intervjuerna att detta är ett ämne som engagerar pedagogerna och 
särskilt de som är utbildade fritidspedagoger. De säger att detta är något som ofta har 
diskuterats men aldrig riktigt har nått någon lösning, vilket gör att fritidspedagogens 
arbete blir väldigt krävande. Även detta citat kan tolkas som en önskan om att de barn 
som har extra stöd i skolan även ska få det på fritidstiden men det prioriteras att barnen 
först och främst ska uppnå kunskapsmålen i skolan.  
 
6.3.5 Sammanfattning 
Vår resultatdel är uppdelad i tre olika kategorier som är skolan, inkludering och 
personal. Det mest intressanta resultatet vad gäller skolan är att den svenska skolan 
idag faktiskt inte är för alla enligt en del av de intervjuade. Det framkommer även att 
samtliga skolor strävar efter att vara en skola för alla men att det kan se olika ut och 
det krävs mycket av personalen vad gäller både tid och arbetssätt. I arbetssättet lyft 
fler olika egenskaper hos personalen fram som är betydelsefulla för det inkluderande 
arbetet. Det som framhävs är då personalens flexibilitet vad gäller att hitta lösningar, 
förhållningssätt, tålamod och barnperspektiv. Vid en inkludering framkommer det att 
barnets egen känsla är av större betydelse än den fysiska placeringen av barnet. 
Intervjupersonerna lyfter fram den sociala utvecklingen hos barnet framför den 
kunskapsmässiga eftersom den sociala biten är en viktig faktor för arbetet med 
inkludering. Genom den sociala delaktigheten kommer barnet också få ökade 
kunskaper. Det framkommer tydligt i vårt resultat att det ofta är fritidspedagoger som 
får arbeta som elevassistenter under skoltid men att de barn som är i behov av särskilt 
stöd under skoltid får klara sig själva under fritidstid.   
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7. Diskussion 
Genom att ha intervjuat verksam personal har vi fått fram väldigt intressanta svar som 
också kan kopplas till de förutfattade meningar vi har burit med oss genom vår 
utbildning. I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat som enligt oss har varit 
mest intressanta.  
 
7.1 En skola för alla 
 
Ett av de mest intressanta resultaten vi har fått fram som har väckt vårt intresse är 
svaren på frågan om den svenska skolan verkligen är för alla. Vår uppfattning är att 
den svenska skolan har en strävan att vara en skola för alla men att den i många fall 
inte når upp till detta mål. Skolverket (2011) betonar vikten av att skolan ska vara en 
plats där alla är välkomna. Det är ett mål som tydligt framförs och vi ställer oss 
frågande till hur ett så pass stort mål inte alltid uppnås. Det som framgår av 
intervjuerna är att många anser att skolan brister i sitt arbete med att nå upp till målet 
med en skola för alla. Enligt oss arbetar skolan med stora och breda ramar för att fånga 
upp så många barn som möjligt. Det svåra i arbetet med en skola för alla är att hantera 
de barn som befinner sig utanför ramarna, oavsett om de är starka kunskapsmässigt 
eller om de har svårigheter att nå kunskapskraven. Precis som Anette säger i sitt citat 
så ökar kraven på barnen i skolan men samtidigt är vi i en tid där alla barn i samhället 
inte har samma förutsättningar. Vi har till exempel tagit emot allt mer flyktingar som 
har problem med det svenska språket. Att vi sedan höjer kunskapskraven på barnen 
samtidigt som allt fler av barnen i skolan har svårt att nå upp till dessa gör att skolan 
inte blir en skola för alla. Dessa ramar handlar således inte enbart om kunskapskrav 
utan det finns ramar inom olika kategorier som till exempel det sociala. Det som är det 
intressanta är dels hur det kommer sig att skolan arbetar på detta sätt och även hur man 
sedan väljer att arbeta med de barn som är i behov av särskilt stöd. 
     En sak som vi reagerade på i vår resultatdel var att begreppet ”normal” förekom i 
vissa svar. Vi förstod att intervjupersonerna inte menade något illa när de benämnde 
en del barn som de ”normala” barnen eller den ”vanliga” undervisningen och att 
barnen i behov av särskilt stöd blev de ”onormala” barnen. Samtidigt väcker de 
funderingar hos oss att det faktiskt är så man ser på barnen i behov av särskilt stöd. 
Vår åsikt är att begreppet ”normal” bör arbetas bort från skolans verksamhet och att 
de istället arbetar mer med att betona att alla barn är olika. Karlsudd (2011) skriver att 
när det pratas om barn som är i behov av särskilt stöd benämns vi alla andra som ”andra 
människor”.  
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7.2 Tilldelning av elevassistenter 
 
En av de grundfrågor vi båda hade med oss in i detta arbete var hur tilldelningen av 
elevassistenter ser ut på fritidshemmet gentemot skolan. Vår förutfattade mening var 
att de barn som var i behov av särskilt stöd i skolan ofta hade tillgång till en 
elevassistent. De barn som istället var i behov av särskilt stöd under fritidstiden fick 
klara sig utan stöd. I resultatet framgår det att våra förutfattade meningar i denna fråga 
också stämmer överens med hur det ser ut i verksamheten. Detta resultat får oss att 
fundera på skolans prioriteringar. Precis som Marie och Niklas citat i resultatdelen 
visar, anser vi att skolan är mer intresserad av att alla ska nå kunskapskraven än att 
utveckla sin sociala förmåga på fritidshemmet. Enligt oss kommer ett barn som har en 
god social samvaro och som trivs i gruppen även ges möjlighet att öka sina kunskaper 
vad gäller inlärning i skolan. Persson och Johansson (2014) skriver att denna del 
betonas inom den sociokulturella inriktningen. De skriver vidare att kunskap är något 
som utvecklas genom dialogerfarenheter och barn utvecklar sin förståelse genom att 
samtala och samarbete med andra barn i såväl det enskilda klassrummet som skolan 
och samhället i stort. Det finns även de barn som inte är i behov av särskilt stöd i skolan 
men som ibland behöver det på fritidshemmet som till exempel elever med aspergers. 
Därför anser vi att det är förvånande att elevassistenter existerar under skoltid och inte 
under fritidstid. Man bör se till barnets bästa och därför kunna erbjuda stöd oavsett 
vilken tid på dagen det gäller. 
 
7.3 Utbildning och erfarenhet 
 
En annan del som vi ställer oss frågande till är den personal som arbetar med barnen 
som är i behov av särskilt stöd. I vår studie framkom det i en intervju att det är den 
person med minst utbildning som oftast får arbeta med dessa barn. Vi är medvetna om 
att detta är Maries personliga erfarenhet men det är något som vi även har 
uppmärksammat under våra tidigare praktikperioder och som stärks av Gadler (2011). 
Gadler skriver att det tidigare fanns krav på att elevassistenten skulle vara utbildad 
men att den upphävdes 2011. Idag är det istället enligt Gadler så att det är upp till 
rektorn vem som arbetar som elevassistent och det krävs alltså ingen utbildning. I 
resultatet framkommer det många olika egenskaper som personalen ska ha för att 
kunna arbeta på bästa sätt med inkludering och det framhävs även att kunskap är 
viktigt. Vi är väl medvetna om att kunskap är något man kan ha utan utbildning men 
vi ställer oss ändå frågande till att det ofta är den personal med minst utbildning som 
ska arbeta med barnen som är i behov av särskilt stöd. 
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7.4. Kommande forskning 
 
Vi anser att det hade varit väldigt intressant att i framtiden göra en liknande studie 
som i större utsträckning kan generaliseras. Denna studie är kopplad till en kommun i 
södra Sverige och det skulle vara av värde att få veta om det ser likadant ut i andra 
delar av landet. I denna studie har vi valt att intervjua personalen men i kommande 
forskning kan man istället se på detta arbete utifrån andra perspektiv där intervjuer 
av rektorer, föräldrar eller av eleverna som är i behov av särskilt stöd själva 
intervjuas.  
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BILAGA 
 
Grundfrågor: 
Ålder? 
Kön? 
Vilken är din yrkesroll? 
Har du någon utbildning? Vilken?  
Har du ansvar för hela elevgrupper eller enskild elev? 
Vilken ålder är det på barnen/barnet du arbetar med?  
Jobbar du mot skola eller fritidshemmet? 
Hur lång erfarenhet har du inom yrket?  
Frågor om synen på inkludering: 
Vad tänker du på när du hör ordet inkludering? 
När är ett barn inkluderat enligt dig? 
Ska man arbeta för inkludering? hur? 
För vems skull ska man inkludera en elev? Vem ska gynnas? 
Vem bestämmer hur du/ni ska arbeta med inkludering? 
Vilka konsekvenser kan arbetet med inkludering få? 
Ser du på den svenska skolan som en skola för alla? 
Vilka egenskaper är enligt dig viktiga hos personalen i arbetet med inkludering? 
Har ni fått tillgång till någon utbildning eller kurser som har varit gynnsamma för era 
kunskaper kring särskilt stöd och ert arbete i verksamheten? På vilka sätt?  
Vilka ändringar skulle du själv vilja föreslå eller göra för att arbetet kring särskilt stöd 
och speciella behov ska bli bättre i verksamheten du arbetar i?  
Hur arbetar ni för att skapa en skola för alla i verksamheten?  
Planerar du upp annorlunda aktiviteter/ uppgifter för eleven som är i behov av särskilt 
stöd? 
Hur ser du på din kompetens för att kunna möta alla elever i behov av särskilt stöd?  
Hur ser tilldelningen av elevassistenter ut på fritidshemmet gentemot skolan? 
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