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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar med elever i 
behov av stöd tänker kring inkludering och exkludering. Studien börjar med en teoretisk 
bakgrund på vad tidigare forskning kommit fram till vad det gäller inkludering och 
exkludering av elever i behov av stöd. I detta ingår även skolans värdegrund med 
utgångspunkt en skola för alla. Därpå har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med 
pedagoger verksamma inom grundskolan. Detta för att få svar på hur pedagoger uppfattar att 
elever i behov av stöd upplever stödundervisning som bedrivs inkluderande eller 
exkluderande samt om eleverna har inflytande över sin undervisning. Resultatet utgår från hur 
pedagogerna, utifrån läroplansteorin transformerar, tolkar och realiserar och genomför 
undervisning på ett inkluderande eller exkluderande sätt, utifrån varje enskild elevs bästa. Vi 
ser även att pedagogerna underlättar och tillrättalägger för elever i behov av stöd.  Detta 
genom att se till varje enskild elev som kan få stödundervisningen antingen inkluderande eller 
exkluderande. Elevens bästa sätts alltid i främsta rummet av pedagogerna. Flera pedagoger 
anser att samtal i olika former är ett verktyg för att skapa förståelse för vidare utveckling. 
Pedagogerna anser att eleverna har inflytande över sin utbildning genom att pedagogerna 
lyssnar och är lyhörd på elevernas idéer och genomför dessa i största möjliga mån utifrån 
läroplanen mål.  
 
Nyckel ord: Elevinflytande, inkludering, läroplansteori och specialundervisning.   
 
Keyword: Curriculum theory, inclusion, special education and student empowerment. 
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1. Inledning 
I människors värderingar och samhälliga förändringar har det genom århundraden alltid 
funnits ett sökande efter avvikelser från det normala. Normalitet yttrar sig i samhället av 
framför allt tre föreställningar, det typiska eller det vanliga, vad som är normalt vid ett visst 
tillfälle och om en person avviker från det normala och är i behov av behandling (Tideman, 
Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2005).  
 
Sverige behöver en skola där alla elever skall få samma möjlighet att utvecklas och arbeta 
sida vid sida där resursfördelning går till de enskilda eleverna som är i behov av stöd men 
även till hela skolor där det finns behov av stöd. Detta för att skapa en skola för alla 
(Andersson 2007). Granskningen av artikeln Sverige behöver en skola för alla, samt våra 
personliga möten med alla elever i behov av stöd, ledde in oss på begreppet en skola för alla, 
där det inte läggs värderingar på vad som är normalt eller onormalt för att vara i behov av 
stöd. 
  

En skola för alla innebär att alla elever ska ha tillgång till och få en likvärdig 
utbildning. För att barn och ungdomar ska orka arbeta med det svåra krävs att skolan 
tar tillvara och vidareutvecklar alla barn och ungdomars starka sidor. För det behövs 
i första hand en god inlärningsmiljö som väcker lust och nyfikenhet att lära. Men 
dessutom behöver de barn och ungdomar som får svårigheter speciell hjälp. I första 
hand behöver de bli sedda, hörda och bekräftade. De vill också i möjligaste mån 
vara kvar i den egna gruppen och den gruppens verksamhet (Skolverket 1998 s.9). 

 
Vi fann det intressant att fördjupa oss i det generella påståendet en skola som existerar för alla 
elever, det är någonting som berör alla pedagoger som arbetar i skolan idag. I skolan finns det 
ett stort antal elever som är i behov av stöd, det kan vara sociala problem, inlärningsproblem 
och handikapprelaterade problem. Historiskt sett har elever i olika skolrelaterade svårigheter 
haft olika namn. Vi har valt benämningen, elever i behov av stöd oavsett vilken skolrelaterad 
svårighet eleven har. Vår förhoppning med arbetet är att få en ökad kunskap om hur 
pedagogerna som arbetar med elever i behov av stöd tänker kring inkludering och 
exkludering, hur de tolkar styrdokumenten utifrån läroplansteorin, för att nå måluppfyllelse 
för elever i behov av stöd. Samt med hjälp av pedagogerna få en uppfattning på hur de arbetar 
med elevinflytande angående inkludering och exkludering. 
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2. Bakgrund 
Skolverksamhetens organisation har sett olika ut i ett historiskt perspektiv. Från att elever i 
svårigheter, tidigare har placerats i olika specialklasser är idag skolans styrdokument för det 
obligatoriska skolväsendet utformade så att alla elever skall ha tillgång till likvärdig 
utbildning. Den svenska grundskolan har gått från mål- och regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning, vilket ställer andra krav på pedagoger och skolledning. En av pedagogens 
uppgifter är att tolka vad som egentligen står i 1994 års läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (2006). Detta görs genom att de 
transformerar och realiserar de uppsatta målen i läroplanen för att sedan implementera dessa i 
skolans vardag. I styrdokumenten framgår även att elever ska ges inflytande i sin utbildning. I 
bakgrunden har vi valt att inrikta oss på elever i behov av stöd och vad tidigare forskning 
skriver om hur pedagogerna arbetar med inkludering och exkludering av elever i behov av 
stöd och i vilken mån eleverna har inflytande i sin utbildning.  
 

Grundskolans styrdokument 

De nationella målen i skolan formuleras av staten i form av statliga styrdokument, skollagen, 
läroplanerna, kursplanerna och andra författningstexter. Både elever i behov av stöd och 
elevinflytande är viktiga inslag i skolans verksamhet.  
 
Att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet, 
varhelst den anordnas i landet anges i skollagens 1 kap.2§ (SFS 1985: 1100). Dessutom skall 
utbildningen vara likvärdig oavsett kön, samt sociala och ekonomiska förhållanden. Hänsyn 
skall tas till elever i behov av särskilt stöd, detta stöds extra i grundskoleförordningen 5 
kap.1§ (SFS 1997: 599) där det skrivs om rätten till särskilt stöd för elever med svårigheter i 
skolarbetet. Salamancadeklarationen, Svenska Unescorådet (2006) skapades för att främja 
utbildningen för elever i behov av särskilt stöd. Deklarationen förespråkar att det är varje 
barns rättigheter att få en utbildning oavsett vilka förutsättningar barnet har.  
 

Salamancadeklarationen tar sin utgångspunkt i varje barns grundläggande rätt till 
utbildning, varje barns unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov och vikten 
av att utbildningssystemet garanterar en mångfald där dessa egenskaper tillvaratas. 
Deklarationen uttrycker att barn i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 
ordinarie skolor och att denna integrationstanke är ett bra sätt att diskriminera 
attityder (Svenska Unescorådet, 2006 s.5). 

 
Om särskilda stödinsatser står i grundskoleförordningen 5 kap.1§ (SFS 1997: 599) att elever i 
behov av särskilt stöd skall ges stöd i form av specialpedagogiska insatser. I första hand skall 
stödet ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Stöd i särskild undervisningsgrupp 
får ges om det finns särskilda skäl. Även Svenska Unescorådet i Salamancadeklarationen, 
Unescorådet (2006) stöder detta då deras grundläggande princip är att alla elever undervisas 
tillsammans, vilket har lett till att det talas om en integrerad skola.  
 
Skolan skall verka för att alla elever tillgodoser sig kunskaper och insikter som de har behov 
av för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle som en enskild individ (Vernersson, 
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2007). Här vilar ett stort ansvar på skolan, då alla elever skall utvecklas till socialt medvetna 
och demokratiska samhällsmedborgare. Alla elever skall enligt Lpo 94 (2006), mötas med 
respekt och ges möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära. Genom att skolan är tydliga i 
frågan om mål innehåll och arbetsformer kan elever delta i planering och utvärdering och på 
så sätt utöva inflytande och ta ansvar för sin egen inlärning. 
 
Varje enskild individ har enligt skollagen rätt till inflytande över sin utbildning. Detta står i 4 
kap.2§ skollagen (1985:1100) ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 
utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytandeskall anpassas efter deras 
ålder och mognad”. Enligt SOU (1996) står att läsa, att skolans uppdrag är att utforma varje 
enskild individs undervisning genom att de har inflytande vad det gäller arbetssätt, arbetsform 
och undervisningsinnehåll oberoende av etnisk bakgrund och kön.  
 

Skolverksamhetens organisering 

Samhället har sedan länge hävdat människors lika värde och rätt till utbildning, men trots 
detta så har skolan varit mer eller mindre segregerad. Sett ur ett historiskt perspektiv har 
elever med svårigheter blivit utplacerade i olika specialklasser, hjälpklasser, klinik, OBS 
klasser, hörselklass, synklass och särskoleklass. Där har elever som avvikit från den tidens 
”norm” blivit placerade för att få extra resurser och komma till rätta med sina skolrelaterade 
problem (Vernersson, 2007). Även Tideman, m.fl. (2005) påpekar att kategorisering av elever 
i skolan utifrån vad som är normalt och vad som är avvikande från normen har förekommit 
genom hela skolhistorien. 
 
Olika slags normer finns i alla sociala samband människor mellan, oavsett om det rör sig om 
par, grupper, skolklasser eller samhället i stort. Överallt i samhället finns det regler, 
informella och formella, som förväntas följas mer eller mindre. De kan vara effektiva och 
ibland oundvikliga för gruppens eller samhällets funktionalitet. Normerna kan vara 
värderingar av vad som accepteras, vad som krävs för att lyckas, bli socialt accepterad i en 
grupp eller skolklass. I det sociala samspelet i ett klassrum eller i en grupp gäller det att 
eleverna kan läsa av vilken norm som gäller för att fungera tillsammans i gruppen (Stensaasen 
& Sletta 1996). 
 
När läroplanen Lgr 80 kom på 1980-talet upphörde de flesta specialklassorganisationer och 
arbetet med elevers särskilda behov riktades mer mot arbetsenheterna, skolorna. 
Uppmärksamheten i skolan riktades i och med Lgr 80 på att se möjligheterna att motverka att 
en svårighet för en elev uppstår (Vernersson, 2007). Begreppet ”elever med särskilda behov” 
har ändrats till ”elever i behov av särskilt stöd”. Genom ändringen flyttas fokuseringen till att 
se utvecklingsmöjligheterna hos varje enskild elev i stället för svårigheterna (Svenska 
Unescorådet, 2006). Även Vernersson (2007) menar att i och med att begreppet ”En skola för 
alla” infördes så har inlärningssituationen förändrats för elever med svårigheter. Numer skall 
skolan se elevens möjligheter till att förstå och lära dessutom skall inlärningsmiljön anpassas 
efter eleverna.  
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Värdegrund 
Enligt skollagen (1985:1100) skall verksamheten i skolan utformas efter de grundläggande 
demokratiska värderingar som det offentliga skolväsendet utgår från. Detta innebär att alla 
som arbetar inom skolan skall främja varje människas egenvärde och visa respekt för den 
gemensamma miljön. Skolan skall därmed förmedla och förankra det ständigt föränderliga 
samhällslivets grundläggande värderingar. Linde (2001) menar på att värdegrunden inte går 
att diskutera för den är fastställd i läroplanen. Hedin & Lahdenperä (2003) ifrågasätter vad 
”alla människors lika värde innebär”, de menar på att samhället utgår ifrån att alla är lika, men 
ingen vet riktigt vad det innebär. Lpo 94 poängterar att i de grundläggande värderingarna 
ingår, individens frihet och okränkbarhet, jämställdhet, solidaritet, rättskänsla, generositet, 
tolerans, ansvarstagande och förståelse för andra människor. I skolan skall ingen utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder.  Varje elev skall få undervisningen anpassad utifrån 
var och ens förutsättningar. Hedin & Lahdenperä (2003) menar på att det inte skall göras 
skillnad på människor utan att alla har lika värde och det är skolans uppgift att förankra de 
värderingsgrunder som samhälle vilar på. Brodin & Lindstrand (2004) anser att ett barn är 
alltid ett barn oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Barnet har behov, 
möjligheter, tankar och önskningar och dessa bör accepteras, men det är lika viktig att se 
funktionshindren som att inte se dem. I en studie gjord av Skolverket (2007) har forskarna 
tittat närmare på hur funktionshinder tas upp i läro- och kursplanerna, de kom fram till att det 
står nästan ingenting om funktionshinder, dock finns undantag med avsnitt för specialskolor 
och grundsärskolan. Lpo 94 (2006) bygger på olika riktlinjer, med detta menas att det finns 
olika sätt att nå målen på och det skall pedagogen beakta. Att känna trygghet, vilja och lust till 
att utvecklas och att få göra framsteg i en god miljö med bra grundläggande värderingar är 
varje elevs rättighet. Skolverket (2007) menar att handikapprörelsens kamp för lika rättigheter 
för alla människor, inte har fått samma utrymme i Lpo 94 (2006) så som de rättigheter och 
lika värde som handlar om kulturell mångfald och etnisk tillhörighet.  
 
Svenska samhället internationaliseras och rörligheten ökar och skolan skall enligt Lpo 94 
främja den kulturella mångfalden och skapa en förståelse till att leva sig in i det gemensamma 
kulturarvet och andras villkor och värderingar. ”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”(sid, 3). I Lendahls & Runesson, red, (1995) skriver Hamberg att allt som 
fångat en persons uppmärksamhet genom hörsel, syn, känsel och upplevelser bidrar till att 
inre kartor byggs upp. Kartorna används sedan till att förstå och tolka omvärlden. Varje 
individ har sin tolkning av händelser och miljöer. De inre kartorna formar även individens 
ställningstaganden och handlingar utifrån dennes värderingar. Genom ett reflekterande 
arbetssätt kan pedagogen tyda elevens inre kartor, detta kan ske genom diskussioner, även 
eleven kan genom detta få en inblick i sina inre tankar och värderingar. Vernersson (2007) 
talar om att lyssna och leda, en process om att medvetengöra. Att tillägna både inre och yttre 
kompetens, förmåga att uppfatta och förstå orsakssammanhang samt skapa en insikt i sitt 
lärande. I Lpo 94 (2006) står att skolan skall uppmuntra och ta tillvara på skilda uppfattningar 
som kan uppstå i diskussioner. Pedagogerna skall ta klart avstånd från skilda uppfattningar 
som strider mot de grundläggande värderingarna.  

8 
 



 
Utifrån skolverkets (2007) studie om hur läroböcker framställer funktionshinder, menar 
författarna att läroplanens mål, om en gemensam värdegrund, inte uppnås. De menar på att 
läroböckerna inte främjar en förståelse, inlevelse eller medkänsla. Mycket beroende på att 
illustrationen i läroböckerna till ett funktionshinder ofta är en bild på en person med Downs 
Syndrom eller en person sittande i rullstol, framställningen i läroböckerna är inte allsidig.  
 

Elevinflytande 

Under de senaste decennierna har elevinflytande varit ett viktigt begrepp i den svenska 
grundskolan och i de tre senaste läroplanerna för grundskolan Lgr 62, Lgr 80 och Lpo 94 har 
elevinflytande blivit allt tydligare (Lundgren, red, 1996). Elevinflytande har under 1990-talet 
enligt Forsberg (2000) varit ett prioriterat område i grundskolan. I Skolverkets rapport nr. 144 
(1998) finns en undersökning där forskaren har jämfört elever och föräldrars upplevelser vad 
det gäller inflytande från läsåret 1993/94 med läsåret1997. Resultatet visar att en större andel 
elever upplevde att de hade större inflytande över arbetssätt och undervisningens innehåll 
läsåret 1997 än de ansåg sig ha läsåret 1993/1994.   
 
Resultatet från skolverkets rapport nr. 100 (1996) och Skolverket (2003) visar på att elever 
har större inflytande i praktiskt inriktade ämnen än i de allmänna ämnena. Detta utan att det 
yttre ramverket nämnvärt har förändrats. Forsberg (2000) har utifrån resultatet av sin 
forskning, funnit att pedagogen och elever sällan diskuterar undervisningens innehåll 
tillsammans. De diskussioner som uppkom mellan pedagog och elever handlade uteslutande 
om genomförande och redovisning. Planeringsarbetet för undervisningens innehåll och 
utvärdering ansvarade pedagogen för, utan elevernas inflytande.  Enligt Skolverket (1999) 
finns pedagoger som är negativa till elevinflytande och lärande. De menar att tiden för 
elevinflytande är tidskrävande och tas från kunskapsarbete. Enligt Haug (1998) är idealet att 
den enskilde eleven tillsammans med dennes målsman har möjlighet att påverka sin 
utbildning oavsett om det gäller normaliserad utbildning eller stödundervisning. Att söka det 
som är bäst för individen kräver en hög medvetenhet om värdegrunden i sin individuella 
prestation. Enligt skolverkets rapport nr. 144 (1998) upplever målsmännen att det finns små 
möjligheter till påverkan av skolan. I Skolverket (1999) menar pedagoger att det är viktigt att 
se till elevens ålder, kulturella och sociala situation och ta med det i betänkande till elevens 
inflytande. Många olika faktorer påverkar hur pedagogen och eleven ska förhålla sig till 
elevinflytande.  I Lpo 94 (2006) framhävs vikten av att eleverna är delaktig i planering och 
utvärdering i den dagliga undervisningen. Genom delaktighet kan eleven utveckla sin förmåga 
att ta ansvar och utöva inflytande. 
 
I elevens rättigheter ingår att ha inflytande i sin utbildning, att vara delaktig och att bli sedd 
och respekterad. Elever i skolan ser ofta på inflytande i ett ”här och nu” tidsperspektiv. De har 
svårt att se att det de gör nu, kan ha betydelse i framtiden. Om elevers inflytande ökar ges de 
möjlighet att utveckla social förståelse. Det är genom att kommunicera med andra som de blir 
medveten om sitt eget lärande (SOU 1996). I Skolverkets rapport nr. 144 (1998) påvisas att 
om demokrati finns med i skolans organisation uppstår inflytande och ansvar i en process när 

9 
 



olika möten uppstår mellan elever och pedagoger. Även Strandberg (2006) anser, att om 
elever på ett kreativt sätt deltar i förändringsarbete finns en stor utvecklingspotential, elever 
lär sig om de får vara med och påverka sina lärsituationer så som relationer, hjälpmedel och 
miljöer. En slutsats som Selberg (2004) i Skolverkets rapport 256 (2004) drar är att, där elever 
har inflytande och val skapas bättre förutsättningar för eleverna än skolor där inflytande och 
påverkan från eleverna är lägre. Även Skolverket (1999) menar på att pedagoger kan se en 
direkt koppling mellan elevers inflytande och vilket ansvar de tar. Eleverna måste förstå att de 
lär för sin egen skull och inte för skolan eller föräldrarna. Ett av de viktigaste uppdragen för 
skolan är enligt SOU (1996) att skapa förutsättningar för inflytande och därigenom skapa 
demokratiska och ansvarsfulla människor, detta kan uppnås genom att låta elever få inflytande 
och ta ansvar. Elever som inte ges en möjlighet till inflytande över sitt eget lärande kan känna 
sig utanför i sin kunskapsutveckling. Kunskapsarbetet är en skapande process och i den 
processen krävs att eleven är närvarande och delaktig. Genom elevinflytande i 
kunskapsutvecklingen främjas lärande enligt Skolverket (1999), där planering och bedömning 
av processen tid och mål sätts i förhållande till lärandet I Skolverkets rapport nr. 144 (1998) 
har skolkommittén framlagt som åsikt att inflytande och möjligheten till påverkan är en 
rättighet, inte bara för kunskapsinlärning utan en möjlighet att påverka hela sin skolsituation. 
Skapandet av nya former av individuellt lärande sker enligt Skolverket (1999) via möten 
mellan elever och pedagoger. Detta kräver att skolan utvecklar undervisningen, vilket kan ske 
genom inflytande från eleven. 
 

Inkludering eller exkludering av elever i behov av stöd i grundskolan 
Klasstorleken har inte betydelse för hur mycket tid eleverna med svårigheter får av 
pedagogen. Om klasserna är små är det inte säkert att pedagogen lägger mer tid på elever med 
svårigheter än pedagogerna med stora klasser. Forskarna anser att det i huvudsak finns två 
förklaringar till att resurserna inte kommer eleverna i behov av stöd tillgodo. Den ena orsaken 
är att pedagogen inte kan tillrättalägga verksamheten då pedagogen inte ser möjligheten i att 
förändra organisationen runt klassen och på så sätt arbeta mera effektivt med att skapa tid till 
eleverna i behov av stöd. Den andra orsaken är att de drivna och företagsamma eleverna 
tilldrar sig mer uppmärksamhet av pedagogens tid. Forskarna hävdar att företagsamma 
eleverna har mer att tjäna på en liten klass än eleverna i behov av stöd. De menar att det finns 
mycket forskning som påvisar att elever i behov av stöd inte gynnas av att gå i en liten klass 
eller särbehandlas genom att delta i små undervisningsgrupper. Ju mer tid eleven tillbringar 
som exkluderad från klassen desto mera tappar eleven i kunskap (Granström & Einarsson, 
1995). 
 
Alternativa insatser för elever i behov av stöd är att föredra i skolan. Det finns fördelar både 
kunskapsmässigt och socialt om varje elev får en individuell möjlighet att själv välja om de 
vill ha stödundervisningen exkluderad eller inkluderad från klassen. De anser vidare att det 
finns tecken på att elever i behov av stöd som är inkluderade i klassrummet har större socialt 
umgänge (Klinger, Janette Kettman, Vaughn, Sharon; Schumm, Jeanne Shay; Cohen, Patricia; 
Forgan, James W, 1998). Detta stöder även Karlsson (2007) som även hon menar att elever 
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som är inkluderade i allmänna undervisningen har ett större socialt nätverk av klasskamrater 
än de som är exkluderade från klassen.  
 
Vissa elever i behov av stöd uppfattar att det finns en vinst i att inte behöva förflytta sig från 
allmän undervisning till stödundervisning. Eleverna missar inte information som lämnas i 
allmän undervisning under den tid de annars är under förflyttning till exkluderad 
undervisning. Andra elever tyckte att de tappade fokus när de kom tillbaka till klassrummet, 
ofta mitt i en lektion efter stödundervisningen och inte visste vad de skulle göra (Klinger, 
m.fl. 1998, Karlsson, 2007). Klinger, m.fl. (1998) menar att forskningsresultat uppvisar att det 
är helt individuellt hur eleverna upplevde det exkluderande när klasskamrater går till 
stödundervisningen. Vissa elever fann det positivt att få gå ifrån den allmänna utbildningen 
och få extra stöd medan andra elever ansåg att inkluderande av elever i behov av stöd även 
gav möjlighet för de ”normalpresterande” eleverna att dra nytta av specialpedagogens 
kunskaper. Några elever ansåg att få stöd inkluderad i klassrummet av specialpedagogen gav 
dem mera, då uppgifterna i den allmänna utbildningen var av svårare att lösa och därmed 
upplevde de att större förväntningar ställdes på dem. Enligt Vaughn, Sharon, Schumm, Jeanne 
Shay (1995) kan ansvarsfull inkludering av elever i behov av stöd i reguljär klassrumsmiljö 
vara väldigt bra, men sköts det på ett felaktigt sätt kan det vara negativt för eleverna. 
 
Speciella undervisningsrum är inte alltid tillräckligt utmanande för vissa elever i behov av 
stöd. Samtidigt visade det sig i en undersökning att en del av eleverna inte fann den 
inkluderade stödundervisningen tillfredsställande. Det blev högre ljudnivå i klassrummet när 
alla elever var där och möjligheten till en ”egen” hörna att sitta vid inte fanns. Forskningen 
visar på att det finns fördelar med exkluderande av elever i behov av stöd, då de i enskild takt 
kan arbeta relativt ostört med sina uppgifter (Klinger, m.fl. 1998). 
 
Genom forskningsresultat hävdar Sjödin (1991) att det inte är bra, att nivågruppera eleverna 
vid undervisning. De elever i behov av stöd som placeras i en lågpresterande grupp får en 
sämre inlärningsnivå och kan bli beroende av sina svaga kamrater. Genom att eleverna i 
behov av stöd kan ha svårare att lösa uppgifterna kan det leda till att lärandet inte drivs framåt 
om gruppsammansättningen består av lågpresterande elever. Detta på grund av att de 
lågpresterande eleverna inte lär av varandra i lika stor utsträckning som i en mer blandad 
grupp. Däremot kan de elever som presterar mycket och bra, tjäna på att placeras i en 
högpresterande grupp. Detta visar sig genom att gruppen som sådan kommer att ta stöd och 
hjälp av varandras kunskaper och därigenom driva lärandet framåt. Stenaasen & Sletta (1996) 
menar att det finns vinster i att ha heterogena grupper oavsett om de är lågpresterande eller 
högpresterande. Även Klinger, m.fl. (1998) fann i sin forskning att elever inkluderade i 
klassen, gärna arbetade i grupper, de fann det viktigt att hjälpas åt och såg varandra oavsett 
om de var hög eller lågpresterande som en tillgång. Dessutom argumenterar Vaughn, m.fl. 
(1995) utifrån forskning där normal- och högpresterande elever kan ha fördel av att placeras 
tillsammans i klassrum med elever med inlärningssvårigheter. Där normal- och 
högpresterande eleverna kan lära genom rollen som instruktör och vägledare. Att arbeta 
samarbetsinriktat är enligt Göransson (2004) en modell att arbeta efter för att öka elevernas 
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delaktighet. Hon refererar till Johnson och Johnson (2001) vilka hävdar att det är olika 
strukturer som skapas i elevgruppen och utifrån dessa skapas samspel mellan eleverna.  
 
Hur omställningsarbetet för elever i behov av stöd har fortgått vid tre grundskolor har 
beskrivits av Vaughn, m.fl. (1995). De menar att målet för skolorna var att förändra sitt 
arbetssätt runt inkludering, exkludering och resurser för elever i behov av stöd. Inkluderingen 
vid skolorna har inte lett till att resurser har friställts utan resultatet visar på ökade 
ekonomiska kostnader vid eventuell nedläggning av exkluderande verksamheter och 
personalminskning. De ökande kostnaderna vid inkluderingen av elever i behov av stöd 
handlar i huvudsak om kostnader för datorer, pedagoger, pedagogiska assistenter och anpassat 
skolmaterial. Pedagoger känner rädsla för att specialutbildad personal kommer att försvinna 
vid förändringarna. De menar att vissa elever inte kommer att klara den inkluderade skolan 
fullt ut utan måste tidvis ha möjligheten till exkluderad utbildning, så som t.ex. personliga 
instruktioner i avskilda rum från övriga klassen. Författarna menar att det finns signaler som 
pekar i en riktning mot att elever i behov av stöd blir overksamma i en allmän 
utbildningssituation. Studier av elever i behov av särskilt stöd i Skolverket (1998) visar på att 
pedagogens undervisningsmetoder och individuellt ställda mål, tillsammans med kunskaper 
om olika elevers inlärningssvårigheter är en viktig del av elevens utveckling. En annan 
bidragande orsak till utveckling kan vara föräldrars och klasskamraters stöd i 
undervisningssituationen. Studien visar även att när resurserna minskar satsar skolorna 
resurser på mindre grupper. Forskning visar att mindre grupper, inte behöver vara bättre för 
elever med inlärningssvårigheter.  
 

Specialpedagogiska arbetssätt 

Förväntningarna på specialpedagogerna på en skola kan vara höga. Ström (1996) visar i sin 
studie att deras yrkesroll ofta blir att ta hand om de eleverna som är i behov av stöd. Inom den 
integrerade stödundervisningen arbetar specialpedagogen både förebyggande och 
specialpedagogiskt. Det förebyggande verksamhetsområdet utgå från de lagar och 
styrdokument som finns, därigenom skall skolan vara till för alla elever, för att uppnå en 
specialpedagogisk grundsyn. Med detta menas att specialpedagogen delar ansvaret för elever i 
behov av stöd med alla pedagoger på skolan. Specialpedagogerna planerar och anpassar 
innehåll och arbetssätt utifrån de behov och de individuella förutsättningar som eleven i behov 
av stöd har tillsammans med annan personal på skolan. Detta arbetssätt förespråkar Göransson 
(2004), då hon menar på att det är viktigt att pedagoger med olika kunskaper samarbetar för 
att möta elever i behov av stöd i en inkluderande skola. Även Swärd (2008) anser att 
specialpedagogisk inriktning skall ha uppgifter till eleverna som är uppbyggda på känsla av 
tydlighet, genomförbarhet och vara ändamålsenliga. Den specialpedagogiska verksamheten 
handlar även om åtgärdande insatser. Enligt Ström (1996) är kartläggning och diagnostisering 
av elever i behov av stöd, upprättande av åtgärdsprogram, konsultation och handledning, 
specialpedagogens viktigaste uppgifter inom den integrerade stödundervisningen. Detta ställer 
höga krav på specialpedagogens kompetens. Vernersson (2007) ser däremot att 
specialpedagogen kan utgöra en resurs i upprättande av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet 
ska bygga på ett kollektivt samarbete, pedagogerna bör se elevens totala skolsituation.    
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Samarbetet i klassrummet mellan specialpedagog och pedagog kan utföras på olika sätt, 
Göransson (2004) hänvisar till Jakupck (1998) om fem olika arbetsmodeller. Den vanligaste 
modellen är att en pedagog ansvarar för undervisningen och den andre agerar mer som en 
hjälplärare. Den andra modellen är att pedagogerna delar klassen mellan sig och att eleverna 
förflyttar sig mellan dem. Ett alternativ till detta är den tredje modellen att dela gruppen på 
hälften och undervisa samma sak men i mindre grupper. En fjärde modell är att en av 
pedagogerna ansvarar för en större grupp och den andre pedagogen undervisar i en mindre 
grupp för de elever som är i behov av stöd, vilket enligt författaren kan leda till segregering. 
Den femte modellen är att pedagoger arbetar tillsammans och undervisar tillsammans som ett 
team. I SOU (1996) påpekas att det finns dilemman med att arbeta i team, då det för den 
enskilde pedagogen kan upplevas utlämnande att någon kollega har insyn i arbetet med 
gruppen. Misstag, slarv, oplanerad undervisning och bristande kunskaper kan exponeras och 
en viss konkurrens kan uppstå mellan två pedagoger i klassrumsundervisning. I Lpo 94 (2006) 
finns riktlinjer för pedagogerna där det poängteras vikten av att samarbeta med andra 
pedagoger för att en elev ska nå skolans uppsatta utbildningsmål. Pedagogerna skall 
organisera och genomföra arbetet så att eleven når målen.  
 

Läroplanens transformering och realisering i grundskolan 

Skolans läroplan och kursplan har under de senare åren genomgått en reform som innebär att 
målstyrningen grundar sig på större lokal frihet, vilket yttrar sig genom att lokala arbetsplaner 
skrivs på varje skola. Detta kräver att pedagoger och skolans ledning diskuterar, analyserar 
och belyser läroplanens mål noga (Linde 2000). Carlgren (1999) diskuterar att större frihet 
ges till skolorna idag vilket medför ett större ansvar för resultatuppfyllelse än tidigare. 
Pedagoger måste genom lokala arbetsplaner, tolka läroplanen för att skapa ett 
undervisningsinnehåll och arbetssätt. Skolverket (1996) påpekar att läroplanen inte är en 
lärobok för hur pedagoger arbetar i skolan, det förutsätts att pedagogerna transformerar 
innehållet i läroplanen och realiserar detta till verksamheten i skolan och därigenom uppnår 
måluppfyllelse. Carlgren (1999) hävdar sin uppfattning att det i läroplanen inte finns 
någonting uppsatt om tid som ska fördelas under läsåret eller hur organisationen av 
undervisningsinnehållet ska se ut. Även Forsberg (2000) påpekar att tim- och kursplanens 
utformning inte får hindra en skola att uppnå målen samt inte heller hindra att arbeta 
ämnesövergripande. Traditionellt sett var undervisningen organiserad så att elever arbetade 
med samma sak. I och med Lpo 94 så förändras synen på kunskap, pedagogen skall själv 
tolka och utforma mål för att uppnå de kunskapsmål som är uppsatta i läroplanen (Vernersson, 
2007). Kunskap uppnås genom olika uttryck såsom färdighet, förståelse, fakta, förtrogenhet 
utifrån olika kunskapsformer (Lpo 94, 2006). 
 
 
Transformering av grundskolans läroplan 
Om pedagoger har tillräcklig kompetens för att tolka läroplanen och på så sätt skapa ett 
innehåll i sin undervisning är Carlgren (1999) tveksam till. Detta beror enligt henne på att 
flertalet pedagoger som är verksamma inom skolan idag även var verksamma då Lgr 80 var 
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läroplan, vilken var mer strukturerad i sina kunskapsmål. Vernersson (2007) talar om att inför 
implementeringsarbetet med Lgr 80 och begreppet ”en skola för alla”, rekommenderade 
skolverket en specialpedagogisk fortbildning, men alla kommuner följde inte denna 
rekommendation. Att tolka målen i Lpo 94 kräver mer individuellt av varje pedagog.  Enligt 
Linde (2000) har skolledningen på senare tid fått mer inflytande när målen i läroplanen ska 
transformeras. I transformeringsfasen har även andra intressegrupper i samhället en stor roll 
t.ex. läromedelsförlag och andra företag och andra organisationer, de vill alla vara med och 
påverka det pedagogiska innehållet i skolan. En aktör som enligt författaren får mer och mer 
inflytande är föräldrarna. Friheten som förälder att kunna välja skola för sina barn ger en ökad 
konkurrens och detta kan bidra till att pedagogen tolkar läroplanen utifrån andra 
förutsättningar.         
 
Att tolka kursplaner och målen för ett specifikt ämne anser Linde (2000) är lättare i starkt 
avgränsade ämnen såsom matematik och moderna språk, eftersom det är lätt att mäta 
kunskapen i dessa ämnen. I de samhällsvetenskapliga ämnena är det pedagogens personliga 
tolkningar som får en större betydelse. Tolkningarna resulterar i att se olika ut, beroende på 
vilken pedagog som gjort dessa tolkningar eftersom de bygger på egen livshistoria, 
yrkeserfarenhet, fortbildning och egen utbildning.   
 
 
Pedagogens realisering av grundskolans läroplan 
För att pedagogen skall uppnå realisering i undervisningsinnehållet utifrån målen, krävs att 
läroplanen först har transformerats. Pedagogens tolkning av läroplanen omsätts till 
undervisning i klassrummet. Enligt Forsberg (2000) är pedagogens uppgift sedan tidigare att 
realisera läroplanen, i och med lanseringen av Lpo 94 ha pedagogerna i uppgift att aktivt delta 
i formuleringen av läroplansmålen till undervisningsmål. All undervisning bör ha samma 
övergripande perspektiv enligt, Lpo 94. När pedagogen transformerar och realiserar 
läroplanen och kursplanen bör denna ha med ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv, 
internationellt perspektiv och etiskt perspektiv i sin planering och grundtanke för uppsatta 
mål. 
 

Transformering och realisering av läroplanens mål angående elever i behov av stöd.  

Som pedagog är man skyldig i sin tjänsteutövning att inte bara sätta sig in i de olika 
kursmålen, i Lpo 94 (2006) står det även uttryckt om att förhålla sig till skolans värdegrund 
som skolans uppdrag. Det är pedagogens uppgift att sätta sig in och tolka även dessa riktlinjer, 
under vägen till att realisera och skapa bra undervisningsinnehåll. I läroplanen står att ”Alla 
som arbetar inom skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (sid, 12). För att 
göra det så skall pedagogen i sin realisering av läroplanen utgå från varje elev och dennes 
förutsättningar, behov och erfarenheter. Lpo 94 menar på att pedagogen i samverkan med 
andra pedagoger skall transformera läroplanen så att eleverna får ett undervisningsinnehåll, så 
att de kan utvecklas efter sina förutsättningar, eleven skall utveckla sin kunskap. Eleven skall 
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i sitt arbete se en progression i arbetet mot måluppfyllelse, denne skall få stöd i språk- och 
kommunikationsutveckling.  
 
 
Transformering och realisering av läroplanens mål angående inkludering och exkludering 
Att arbeta inkluderande i skolan är framgångsrikt enligt en studie gjord av Skolverket (1998). 
I och med Lpo 94 har ansvaret förts ner på kommun och skolnivå. Utifrån varje skolas 
tolkningar av läroplanen så har fler variationer skapats. I läroplanen finns skolans värdegrund, 
mål och riktlinjer, dessa är till för att skolan skall skapa förutsättningar så att alla elever skall 
nå målen. Läroplanen talar inte om i vilken omfattning och hur undervisningen skall utformas, 
för elever i behov av stöd . 
 
Enligt lagstiftning påpekar Vernersson (2007) att elever i behov av stöd har rätt till hjälp och 
det är upp till varje skola att anordna stöd för dessa elever. I första hand skall stödet ges inom 
klassens eller gruppen som eleven tillhör. Faktorer som spelar in i ett inkluderande perspektiv 
vad det gäller elever i behov av stöd är enligt Vernersson, pedagogens förhållningssätt och 
roll i klassrummet samt undervisningens innehåll och upplägg. Ifall en elev i behov av stöd är 
inkluderad eller exkluderad beror på pedagogens attityd. Pedagogens attityd bygger på 
undervisningsmetod, tillgång till undervisningsmaterial och tid för att ge eleven stöd för att 
han/hon skall uppnå målen. Forsberg (2000) menar att elever och pedagoger skall komma 
överens om hur målen skall uppnås. I Lpo 94, (2006) lyfts det hur den enskilda skolan kan 
utvecklas för att målen skall nås.  
 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 
metoder prövas och utvecklas. Ett sådant samspel måste ske i ett aktivt samspel 
mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med 
det omgivande samhället (Lpo 94, 2006 sid. 7). 
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3. Teori  

Läroplansteori 

Vår studie utgår från den läroplansteori som Linde (2000) har skrivit om. Läroplansteorin 
bygger på att tolka läroplanen och kursplaner och sedan realisera tolkningarna och använda 
dessa i undervisningen. Läroplansteorin uppkom under 1960-talet och förklaras som en 
forskning, inriktad på de skrivna läroplanerna. Denna teori sker framförallt i tre olika stadier 
eller arenor. Den första arenan är formuleringsarenan, denna arena innefattar de utgivna 
läroplanerna, skapade av politiker och myndigheter. De utgivna läroplanerna är formulerade 
mot den utveckling som är önskvärd. Den andra arenan är, transformeringsarenan, i denna 
arena ges pedagoger och andra verksamma inom skolan frihet att tolka de skrifter som 
formulerats i formuleringsarenan. Pedagogen tolkar läroplanen utifrån personliga intressen 
och yttre förutsättningar. Pedagogen är huvudaktören under transformeringen i 
läroplansteorin. Den tredje arenan handlar om att verkställa de tolkningar som framkommit 
under de två tidigare arenorna och skapa ett undervisningsinnehåll, detta sker i 
realiseringsarenan. Realiseringen av läroplan bygger på kommunikation och skapande av 
undervisningsinnehåll, eleverna skall tillgodose sig undervisningsinnehållet. Fler aktörer blir 
delaktiga när innehållet ska realiseras, elever påverkar realiseringen av det utvalda innehållet i 
sin utbildning genom att de godtar eller inte godtar innehållet eller påpekar en förändring i 
innehållet.  
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4. Problemformulering 
Hur examinerade pedagoger arbetar för att skapa en undervisningsmiljö utifrån att alla elever 
skall få individuellt anpassad undervisning, utifrån varje individs förutsättningar och behov. 
Kan pedagogernas erfarenhet i grundskolan om elevinflytandets möjlighet, påverka 
stödundervisning och på vilket sätt?  

Syfte 

Syftet är att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar med elever i behov av stöd tänker 
kring inkludering och exkludering. 

Frågeställningar 

Vilken uppfattning har pedagoger om stödundervisning utifrån läroplanen? 
 
Hur uppfattar pedagogerna att eleverna i behov av stöd upplever stödundervisningen när den 
bedrivs inkluderande eller exkluderande? 
 
På vilket sätt ger pedagogerna eleverna möjlighet till att påverka sin stödundervisning?  

 

Definition av begreppsbetydelse i studien 

Vi avser att använda inkludering och exkludering som begrepp, eftersom dessa är centrala i 
vår studie: 
 
Inkludering 
Inkludering som begrepp utgår från den mångfald som finns i begreppet ”en skola för alla”, 
eleven ska inte anpassas till skolan utan det är skolan som ska organiseras så att den även 
passar för elever i behov av stöd (Vernersson, 2007). Tideman m.fl. (2005) menar att i och 
med lanseringen av det internationella begreppet inclusion (inkludering) skapades en rättighet 
för alla att delta i den gemensamma utbildningen. I och med inkludering skapas en skola för 
alla, oavsett funktionshinder. Salamancadeklarationen, Unescorådet (2006) anser att alla 
elever bör undervisas tillsammans så långt som det är möjligt. För att elever i behov av 
särskilt stöd ska tillgodogöra sig undervisningen skall eleven få det stöd individen behöver.   
 
Exkludering 
Med social exkludering menar Stensaasen & Sletta (1996) att en elev under en längre tid inte 
får delta eller är kapabel till att delta i det sociala samspelet så som eleven själv vill. Det 
handlar inte om enstaka tillfällen, utan om långvariga, typiska samspelsmönster. 
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5. Metod och genomförande 
Vi har använt en kvalitativ undersökningsmetod med den fenomenlogistiska traditionen som 
grund. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom grundskolan, har vi 
tagit reda på hur informanterna tänker kring läroplanens uppsatta mål i relation till inkludering 
eller exkludering av elever i behov av stöd. 

 Studiens kvalitativa inriktning  

Val av design inför en undersökning beror på vad vi vill ha ut av undersökningen i relation till 
problemområde och syftesbeskrivning. Vi har två valmöjligheter, den kvalitativa och den 
kvantitativa studien. Skillnaden mellan dessa två metoder är enligt Holme & Solvang (1997) 
att de har olika starka och svaga sidor. Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden ger 
förståelse på problemområden inom det samhällsinriktade området. Den stora skillnaden 
mellan dessa två är att den kvantitativa studien analyserar information som framkommit i 
materialinsamlingen till statistiska analyser. Inom den kvalitativa studien är det den som 
undersöker problemet som tolkar informationen från informanterna. Enligt Cohen & Manion, 
(1998) finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ intervju. Fördelarna är att kunna få 
ett större djup i informationen som samlas in, nackdelen är att tolkningen av informationen 
kan bli partisk utifrån intervjuarens sida. Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitativ 
forskning har fokus på mjuk data i form av kvalitativa intervjuer. Ett kvalitativt sätt att 
förhålla sig till val av metod är den fenomenologiska traditionen, det mentala framträder i 
medvetandet och inte i vår omvärld. Våra upplevelser, vårt talspråk, hur vi uttrycker oss med 
kroppen som förmedlare, all sorts kommunikation tolkas och uppfattas av människor i dennes 
medvetande. Stensmo (2002) menar på att fenomenologi är olika erfarenheter eller något som 
har beskrivits för oss i egenskap av individ, detta skapar medvetenhet. Detta medvetna är 
någonting som vi som individer kan förmedla till andra.  
 
Ofta kan kvalitativ data ses med kritiska ögon hos samhället enligt Trost (1997) då det är 
medvetandet via tankar och personliga upplevelser som tolkas i insamlade data från en liten 
urvalsgrupp. Tidigare var det vanligt att först göra en kvalitativ studie för att senare gå vidare 
med en kvantitativ studie. Argument mot kvalitativa studier kan vara.”Kvalitativa studier ses 
ofta som försök eller förstudier till kvantitativa undersökningar och således är de inga 
”riktiga” studier” (s. 8ff).  Kvantitativa studier bedöms som statistiskt säkrare då ett större 
antal ingår i studien. Samtidigt som kvantitativa studier inte kommer ner på samma djup som 
en kvalitativ studie kan göra. Fallstudie är en precisering av en liten grupps information där vi 
via en kvalitativ intervju kommer åt informantens vardagstänkande. 
 
Vi har valt en kvalitativ studie då vi ser flest fördelar med den utifrån vårt problemområde. 
Den kvalitativa studiens undersökningsmaterial anser vi ger oss mer djup utifrån våra 
frågeställningar. Detta styrks även av Holme & Solvang (1997).  
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Intervju som metod för undersökningsmaterial 

Den kvalitativa intervjun har som utgångspunkt, informantens medvetande och syftar till att få 
den intervjuade att skildra sin tankar och funderingar utifrån sin tillvaro (Kvale, 1997). Cohen 
& Manion (1998)  avser att tillgång till människans inre tankar kring värderingar om vad 
han/hon uppskattar och fördömer är det bästa sättet att samla information. Den kvalitativa 
intervjun har enligt Kvale (1997) som styrka att ta reda på hur informanterna tänker och 
funderar samt hur de reagerar och därigenom urskilja ett analyserbart material. Detta styrks 
även av Holme & Solvang (1997) påpekar att för att få ut den bästa information i en intervju 
krävs att den som intervjuar måste ha en stor förmåga att kunna sätta sig in i och förstå hur 
informanten tänker. Johansson & Svedner (1998) menar att ändamålet med den kvalitativa 
intervjun är att få informanten att lämna så uttömmande svar som möjligt, detta genom att 
ställa öppna frågor. Cohen & Manion (1998) anser även de att öppna frågor har som styrka att 
de kan komma mera ner på djupet hos informanten, de ger också en mer rättvisande värdering 
av vad informanten menar med sitt svar. 
 
Enligt Kvale (1997) tydliggörs den fenomenologiska filosofin av att förklara förståelsen av 
den kvalitativa intervjun, där informantens vardagstänkande ligger till grund för svaren på 
frågorna. Genom att skapa en trygg atmosfär vid intervjusituationen fördjupar sig den som 
intervjuar i informantens tankar och får därigenom tillgång till dennes vardagstänkande. 
Kvale (1997) och Stensmo (2002) anser båda att det är den intervjuades vardagstänkande och 
dennes förhållningssätt till medvetandet som intervjun skall föröka nå och på så sätt få fram så 
mycket datainformation som det är möjligt. Från början till slutet av en professionell intervju 
finns ett deskriptivt medvetande hos intervjuaren när man har ett syfte med frågeställningarna 
och det finns ett visst tema och en intervjuguide (se bilaga 2) som man följer. Den som 
intervjuar måste även kunna följa upp det som informanten berättar om. Detta görs vanligtvis 
med hjälp av följdfrågor för att få fram intressanta och viktiga fakta. Även Johansson & 
Svedner (1998) menar att kvalitativ intervju ger störst möjlighet att förstå den enskilde 
informantens värderingar och erhålla värdefull information för studien. Dessutom kan den 
som intervjuar se signaler som kroppsspråk, tonfall och pauser i svaren som kan vara av vikt 
för studien.  
 

Urval av, samt motiv till undersökningsgrupp 

Urvalet av informanter till undersökningen har skett genom ett strategiskt urval utifrån syftet 
och forskningsfrågornas utformning. Detta ger möjlighet till mer uttömmande och analyserbar 
fakta (Stensmo, 2002). Urvalet av informanter är avgörande för studien, om fel informant tas 
ut kan studien bli värdelös. För att informationsinnehållet ska vara så stort som möjligt bör 
urvalet vara brett. Urvalet i en kvalitativ studie bör göras systematiskt utifrån vissa kriterier 
(Holme & Solvang, 1997). Stensmo (2002) menar att urvalet till studien är beroende av 
designen. Det strategiska urvalet styrs av forskningsfrågorna och tillgängligheten hos 
informanterna, detta med bakgrund till den begränsade tiden som finns till förfogande för 
undersökningen.  
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Vi tog kontakt med rektorerna på två skolor och presenterade syftet med vårt examensarbete. 
De lämnade sitt godkännande till att vi skulle få intervjua några pedagoger. Samtidigt som de 
gav oss namnen på ett antal pedagoger som arbetar med elever i behov av stöd. Därutifrån har 
vi valt ut fyra pedagoger utifrån kriterierna att de är examinerade pedagoger och verksamma i 
en grundskola i en mellanstor kommun. Eleverna de arbetar med är både inkluderade och 
exkluderade från ordinarie klass. Informanterna arbetar alla med elever i åldrarna 7-12 på två 
F-9 skolor, förskoleklass till år nio. Vi har inte tagit någon hänsyn till ålder eller kön vid 
urvalet av informanter, då vi inte anser att det har någon som helst betydelse för vår studie.  
 

Genomförande av intervjuer 

I och med godkännandet av att få genomföra intervjuerna från berörda rektorer togs en 
muntlig kontakt med pedagogerna, då de fick veta vårt syfte med intervjun, detta för att få 
igång tankeverksamheten runt vår frågeställning. Därefter skickades missivbrevet (se bilaga 
1) per post till dem, där de gavs information om de etiska aspekterna runt vårt examensarbete. 
De informerades om att intervjuerna kommer att spelas in och att de själva fick välja tid och 
plats för intervjun.  
 
Efter att vi hade utformat intervjufrågorna, genomförde vi en provintervju på en pedagog som 
inte ingår i vår studie. Vi upptäckte då att några av frågorna måste förändras då de kunde 
misstolkas. Detta rättades till och vi gick vidare med intervjuerna. Vi har gjort två intervjuer 
var utifrån samma intervjuguide. I den har vi valt att ha en viss struktur på frågor utifrån 
teman. Till varje tema hör intervjufrågor med möjlighet till följdfrågor för att följa upp 
intressanta vinklingar. Följdfrågorna har varierat beroende på vilken information informanten 
har gett. Vår fokus har dock hela tiden legat på att få svar på vårt syfte. 
 
 Alla fyra intervjuerna genomfördes i ett mindre enskilt rum för att inte bli störda, på skolorna 
där pedagogerna arbetar. Innan intervjun startade fick pedagogerna en möjlighet att läsa 
igenom frågeguiden, för att få möjlighet till att fråga oss om det var någon fråga som var 
oklar. När informanten kände sig redo startade vi intervjun. En av intervjuerna har spelats in 
på band. De tre övriga har spelats in på mp-3 spelare. Tiden för intervjuerna har varierat 
mellan 25-45 minuter.  
 

Bearbetning och analys av undersökningsmaterial 

Vi har var och en transkriberat det undersökningsmaterial som informanterna har delgett oss i 
intervjuerna. Därefter har vi utifrån en gemensam mall som utgått från intervjuguiden och 
rensat bort det som vi ansett varit överflödigt material och skrivit ner det av 
undersökningsmaterialet som var av största vikt för vår studie. Vi har kategoriserat svaren 
från varje enskild informant och varje enskild fråga. I ett gemensamt dokument har vi samlat 
vårt undersökningsmaterial genom att lägga in bådas undersökningsmaterial med olika färger 
för respektive informant.  Därefter har vi lyssnat på varandras intervjuer för att få en bredare 
bild av var och ens intervjuresultat. Utifrån det samlade dokumentet har vi sammanställt 
resultatet under olika teman. Vi har analyserat resultatet mot vår teori som bygger på 
läroplansteorin. 
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Reliabilitet och validitet 

Under undersökningens gång bör man hela tiden tänka på om det uppstått några fel i 
undersökningen, det kan både vara systematiska eller slumpmässiga fel. Dessa fel kan uppstå 
antingen vid utvecklingen av frågeställningarna eller vid insamlandet av i vårt fall, 
informanternas intervjusvar. Reliabiliteten handlar om hur vi har utfört mätningarna, 
intervjuerna. Dessutom handlar det om hur vi har bearbetat informationen som framkommit 
utifrån informanternas intervjusvar. Validiteten är vad vi mäter och om det stämmer överens 
med frågeställningarna. 
 
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet menar Stensmo (1997) att en undersökning är så pass tillförlig den kan bli 
med de metoder och mätinstrument som undersökaren har valt. Holme & Solvang (1997) 
förklarar reliabilitet genom att se över om det som skulle mätas är mätt och om informationen 
som framkommit är pålitlig. Målsättning för en undersökning bör vara att, informationen som 
kan utläsas av resultatet är så pålitligt som möjligt. Cohen & Manion (1998) påpekar att den 
som intervjuar måste ha i tankarna att frågorna kan påverka informanten att försöka visa sig 
från sin goda sida. Det kan också ske genom att informanten försöker förutse vilken form av 
svar intervjuaren vill ha. Holme & Solvang (1997) har som åsikt att om reliabiliteten är hög så 
visar resultatet på mätningarna, i vårt fall intervjuerna, på att pedagogerna svarat på ungefär 
samma sätt. Om reliabiliteten är låg så har informationen som utmynnat ur intervjuerna varit 
allt för långt ifrån vad vi velat ta reda på i våra frågeställningar. Resultatet blir på så sätt 
missvisande, det är viktigt att i undersökningen uppnå en så hög reliabilitet som möjligt 
eftersom resultatet ska kunna prövas mot frågeställningarna. För att påvisa att reliabiliteten är 
hög kan en jämförelse göras mellan flera undersökningar av samma slag, men helt oberoende 
av varandra. Denna jämförelse är dock inte så vanlig p.g.a. tidsbrist.  
 
 
Validitet 
I ett refererat av Karlinger (1979) i Kvale (1997) definieras validitet genom att använda 
frågan ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (s.138). Holme m.fl. (1997) menar att om 
information som framkommer i en undersökning ska vara reliabel så måste det även finnas 
information som är definierbar. Patel & Davidsson (2003) anser att om undersökningen 
undersöker det som avses och om man detta görs på ett trovärdigt sätt så uppnås validitet.  
 

Etiska aspekter 

Undersökningen utgår från de etiska principer som vetenskapliga rådet har gett ut angående 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informanterna har genom ett missivbrev 
informerats om de fyra huvudkrav som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2008). Dessa 
huvudkrav handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
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Informationskravet har uppfyllts genom att varje informant har i missivbrevet fått reda på 
intervjuns syfte och utifrån det bestämt om han/hon velat delta. Genom ett personligt 
godkännande av informanten till att delta och att de när som helst kunna avbryta sin 
medverkan utan att det får konsekvenser för informanten har vi uppnått samtyckeskravet. I 
och med konfidentialitetskravet har alla deltagare största möjliga anonymitet, där deras namn 
på inget sätt kommer att nämnas i examensarbetet. I anslutning till nyttjandekravet kommer 
de uppgifter som framkommer vid intervjun inte användas för något annat syfte än för vårt 
examensarbete. Alla pedagoger kommer att ges möjlighet att ta del av uppsatsen och dess 
innehåll (Vetenskapsrådet, 2008). 
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6. Resultat  

Bakgrundsdata om informanterna 

Informanterna i den här studien är alla examinerade pedagoger och verksamma inom 
grundskolan och de arbetar med elever i behov av stöd. Deras pedagogiska utbildning skiljer 
sig från varandra liksom deras verksamhetsområde och erfarenheter. 
 
En pedagog är utbildad lågstadielärare och har vidareutbildat sig till Ma/No lärare. Har 
erfarenhet från elever i skolår 1-6. Har även arbetat med sva-undervisning, undervisning i 
svenska som andraspråk. 
 
En pedagog är utbildad lågstadielärare och har vidareutbildat sig till 1-7 lärare. Har erfarenhet 
från elever i skolår 1-6.  
 
En pedagog är utbildad förskollärare och har läst specialpedagogik och Svenska som 
andraspråk. Har erfarenhet från förskolan, fritidshem, sva-undervisning och arbete i en liten 
grupp med elever i behov av stöd för skolår 4-6.    
 
En pedagog är utbildad lågstadielärare och har vidareutbildat sig till specialpedagog. Har 
erfarenhet från elever i skolår 1-6 både som klasslärare och specialpedagog.  
 
I resultatet har vi valt att benämna alla informanter som pedagogen A, B, C och D oavsett 
vilken utbildning eller erfarenhet de har. Detta för att inte på något sätt utmärka den enskilde 
individen, därigenom har alla deltagare största möjliga anonymitet utifrån 
konfidentialitetskravet. Övrig skolpersonal som arbetar med elever i behov av stöd benämns i 
texten som resurspedagog oavsett utbildning. 
 

Pedagogernas erfarenheter av arbete med elever i behov av stöd 

Genom att stötta elevernas starka sidor och samt ge eleven verktyg för de sidor som fungerar 
mindre bra, kan pedagogen hjälpa eleven att själv hitta en väg till hur de lär sig på bästa sätt 
(pedagog, B). Det är viktigt att eleverna själva skall få insikt om sina styrkor. Samtal är en bra 
väg att gå, om man vill komma fram till vilket stöd eleven behöver för sitt skolarbete 
(pedagog B och C). Om en elev skall få stöd eller inte grundar sig på observationer eller 
resultat av olika tester. Stöd för eleverna kan utformas på olika sätt, en av pedagogerna 
uttrycker sig som följande ”ett synligt handikapp väcker mer medkänsla än ett osynligt 
handikapp”(pedagog, D). Genom att organisera det praktiskt för eleven i behov av stöd, med 
hjälp av till exempel ett specifikt program på datorn, val av arbetsplats som är bra för eleven, 
skärm att få arbeta ostört bakom eller framför. Ibland kan det vara en penna med ett speciellt 
grepp som passar bra för eleven kan pedagogen underlätta för eleven (pedagog, B). Ett annat 
stöd kan vara att en resurspedagog följer med eleven eller klassen vid olika studiebesök 
(pedagog, D). 
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I en mindre grupp tillsammans med andra elever som har liknande behov av stöd, kan eleven 
uppleva att resurspedagogen har mer tid att lyssna och förklara (pedagog, A, C och D). 
Eleverna känner sig inte lika utpekade, eftersom de andra eleverna har liknade behov 
(pedagog A, B och D). Tid för planering för elever i behov av stöd är ett dilemma. Då varken 
specialpedagog eller resurspedagog funnits att tillgå, pedagogerna uttrycker sig som att elever 
i behov av stöd ”ofta hamnar i kläm” då resurser har saknats (pedagog, A).  
 

Elevinflytande 

Elevinflytande kan skapas genom att elever och pedagoger samtalar med och lyssnar på 
varandra och genom detta få en inblick i vad eleven vill bli bättre på, vara lyhörd och känna in 
vart eleven står (pedagog B och C). Många av eleverna i behov av stöd vet själva vad de 
behöver (pedagog, C). Om undervisningen startar på en för hög nivå fungerar det inte för 
eleven, oavsett den ursprungliga planeringen (pedagog, D). Att medvetandegöra för eleverna 
att pedagogerna är där för elevernas skull är viktigt, det är ett arbete i klassrummet som skall 
utföras tillsammans (pedagog B och C).  
 
Resurspedagogen föreslår och plockar fram material, som eleven arbetar med och efter utfört 
arbete kan eleven själv få välja. Många gånger är det en trygghet att veta nu gör vi det här, 
sedan kan de välja, ”många barn har svårt att välja” (pedagog, C). Det gäller att som 
pedagog inte ignorera elevernas förslag, utan ta vara på dessa förslag och hjälpa eleverna att 
utveckla sina idéer. Viktigt är då att veta vad som står i läroplanen och att det mesta ryms i 
läroplanen. På något sätt går det att ordna så att elevernas idéer formuleras så att det fungerar i 
utrymmet som läroplanen ger (pedagog, D).  
 
En av pedagogerna har erfarenhet av en elev som har avböjt att gå ifrån klassen till 
resurspedagog. ”Då är det ju så och det är ingen idé att jobba med någon som inte vill” 
(pedagog, A). En annan lösning då en elev inte vill gå iväg till resurspedagogen, är att 
resurspedagogen kommer in i klassen istället (pedagog, D). Det får absolut inte handla om 
tvång att gå iväg till resurspedagogen, det är ett erbjudande.  Det skall inte vara jobbigt, 
eleverna bör se det som en möjlighet (pedagog, C). 
 

Inkludering eller exkludering av elever i behov av stöd i grundskolan 

Pedagogernas erfarenhet av elever i behov av stöd skiljer sig, gemensamt för alla pedagoger 
är att de arbetar med elever som fått stöd både i och utanför klassrummet. Vid arbete med 
inkludering av elever i behov av stöd, gäller det att få eleverna att känna att de duger som de 
är och att alla skall få chans till utveckling.  
 
Om elever i behov av stöd får arbeta i liten grupp, kan pedagogen tillsammans med eleverna, 
lägga upp arbetet efter den nivå gruppen befinner sig på. Pedagogen anser att eleverna får mer 
stöd i en mindre grupp (pedagog, A). En motsats till detta är ”oroande om eleven vill dra sig 
undan till den lilla gruppen. Det är en varningssignal för mig. Sätt att tala om att det inte 
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känns bra.” Det är i klassen som det viktigaste arbetet sker och det är där eleven skall befinna 
sig, stödundervisningen skall vara ett komplement (pedagog, C).   
 
När en elev i behov av stöd får stödundervisning inkluderad i den vardagliga undervisningen 
påvisar resultatet att det finns både fördelarna och nackdelar. Till 99 % vet eleverna anledning 
till varför det finns två pedagoger i klassrummet, de vet att resurspedagogen är i gruppen för 
att stötta en eller flera elever. Hur de övriga eleverna kan dra nytta av resurspedagogen beror 
på resurspedagogens arbetssätt. Om resurspedagogen arbetar genom att sitta bredvid eleven i 
behov av stöd eller arbetar mot att stötta flera elever i klassen, till exempel genom 
grupparbeten, får på så sätt eleven i behov av stöd känna sig inkluderad i gruppen (pedagog, 
B). Det är viktigt att tillhöra klassen och därmed känna grupptillhörighet. En fördel med 
grupptillhörigheten är att ”i klassen har eleverna i behov av stöd, sina kamrater som stöd” 
(pedagog, D). En annan fördel är att eleverna i klassrummet får flera pedagoger att tillgå. Om 
det finns tillgång till flera pedagoger i klassrummet ”kan man ju inkludera någon som kanske 
inte skulle ha varit inkluderad” (pedagog, B). En del av eleverna tycker att det är lite konstigt 
när resurspedagogen kommer in i klassrummet och hjälper andra elever med uppgifter.  
Pedagogen kan då uppleva en känsla av att eleven anser att det är ”vi” (resurspedagogen och 
eleven i behov av stöd) som egentligen hör ihop (pedagog, C). En av pedagogerna har ingen 
erfarenhet av att stödundervisning har bedrivits i klassrummet för elever i behov av stöd 
(pedagog, A). 
 
Yngre elever är mer villiga att gå ifrån klassrummet för att få stödundervisningen av en 
resurspedagog. Hos äldre elever framför allt år 7-9 upplever pedagogen att elever i behov av 
stöd skäms för att gå ifrån, det kan även var en del av livsprocessen att inte vilja skilja ut sig 
från mängden. Samtidigt finns det elever som ser det som en fördel att få lämna klassen och 
gå till resurspedagogen för att få stöttning i sitt skolarbete (pedagog, C). Elever i behov av 
stöd visar inget motstånd till att gå ifrån till resurspedagog. Det förekommer inga 
kommentarer från de övriga eleverna att vissa elever lämnar klassrummet för att få stöd 
(pedagog, A och D). 
 
Att pedagogen och resurspedagogen för en dialog i det vardagliga arbetet är viktigt, för att få 
planeringen kring elever i behov av stöd att fungera. Att som pedagog, planera sin 
undervisning, så att eleven i behov av stöd inte känner sig åsidosatt och missar viktiga 
moment i klassrummet (pedagog, C).”Om klassen har matte har eleven i behov av stöd också 
matte även om den har gått ifrån klassen för att få extra hjälp” (pedagog, D). Genom 
samplanering av skolarbetet kan eleven i behov av stöd arbeta med samma uppgifter som den 
övriga klassen fast på sin nivå hos resurspedagogen (pedagog, C). En annan styrka med att ha 
ett samarbete mellan flera pedagoger är att eleverna får flera olika sätt att angripa uppgiften 
(pedagog A och B). Det kräver att alla pedagoger har samsyn för att få det så bra som möjligt 
för elever i behov av stöd (pedagog, B). Genom flexibilitet i arbetslaget kan mer kompetens 
komma eleverna till godo (pedagog, D).  
 
Pedagogerna tar upp olika hinder som kan uppstå vid inkludering av elever i behov av stöd i 
en skola för alla. Ett hinder kan vara vårdnadshavares ovilja till samarbete, när det gäller att 
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underlätta skolarbetet för eleven (pedagog, A). Inkludering av elever som är utåtagerande 
upplevs som extra svårt, då flera elever i klassen kan fara illa och vara rädda. Vid en sådan 
situation vore det en fördel om det finns en resurspedagog i klassrummet (pedagog, B). 
Ytterligare ett hinder för inkludering av elever i behov av stöd kan vara att eleven inte 
fungerar socialt i klassen och han eller hon hämtar sina läromedel för att sedan sitta i ett 
avskilt rum och arbeta med sina uppgifter (pedagog, D).  
 
Elever som har varit helt exkluderade från klassrummet, kan under en längre tid skolas in i 
klassen genom att delta i klassgemenskapen vid enstaka undervisningstillfällen för att 
successivt utökas (pedagog, D). Ett annat exempel på exkludering av en elev är då eleven har 
blivit exkluderad från övriga klassen under fyra till fem tillfällen under en månads tid. Detta 
för att ge eleven en möjlighet att göra något som denne upplevde som intressant och framför 
allt i en miljö som var trygg för eleven (pedagog, B).  
 
Genom att titta på varje enskild elev utifrån vad han/hon behöver och mår bäst av gäller det 
att anpassa inkluderingen utifrån detta. Eleven i behov av stöd kanske passar bättre in i en 
mindre grupp där den kan hitta kamrater och känna här hör jag hemma, än att tvingas in i stor 
grupp. Viktigt är att inte använda samma mall för alla elever, utan tänka, inkludering utifrån 
vem? (pedagog, C). Det är viktigt att skapa en acceptans över att alla är olika i en klass 
(pedagog B och D). Ibland kanske läromedlen skiljer sig från elev till elev, vissa elever 
kanske inte använder några läromedel alls (pedagog, B). Några elever i behov av stöd har läs- 
och skrivsvårigheter, dessa elever kanske blir hjälpta av att få muntliga prov istället för 
skriftliga (pedagog, A). 
 

Transformering och realisering av grundskolans läroplan 

Alla pedagoger är eniga om att Lpo 94 ger ett betydligt starkare stöd för elever i behov av 
stöd, det betonas mer runt situationen kring dessa elever, än de tidigare läroplanerna. Det är 
pedagogens uppgift att tolka läroplanen och att ge eleven de rätta verktygen för att klara av 
målen i grundskolan (pedagog, B). Grunden för all planering av arbetet med eleverna grundar 
sig på pedagogens sätt att tolka läroplanen, ”Man tänker, får jag in det här momenten? eller 
det här och det här? utifrån målen”(pedagog, B). En av pedagogerna uttrycker sig att ”Det 
var himla bekvämt då man började jobba” då fanns färdiga lektionsförslag på hur man skulle 
lägga upp en lektion. Samtidigt är det roligare och kreativare att planera och undervisa med 
Lpo 94 som läroplan (pedagog, A). Om undervisningen sker utifrån målen i relation till det 
som finns i elevens närhet kanske eleven lär sig mer. Till exempel om undervisningen sker ute 
i naturen där han eller hon får ta och känna på till exempel olika löv istället för att läsa om 
dem i en bok (pedagog, B). 
 
Idagens samhälle är det viktigt att hjälpas åt och acceptera varandra, att bemötas på ett 
välkomnande sätt oavsett ålder, härkomst eller vilket behov av stöd eleven har. Om man lär 
sig detta som liten, har man det tillgodo resten av livet. Alla är olika och alla har lika värde 
och är bra på sitt sätt ”om vi gapar så tror jag att alla människor i hela världen ser lika ut 
inuti munnen – men inte utanpå” (pedagog, B). 
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I läroplanen står att varje elev skall uppleva utmaningar, även duktiga elever behöver en 
utmaning. Problem kan dock uppstå då det är lätt att sysselsätta duktiga elever men svårare att 
även ge dem utmaningar (pedagog, D). Målen i läroplanen är för högt ställda för vissa av 
eleverna i behov av stöd och att det är en stress att veta om att vissa elever inte når målen. 
Samtidigt som målen passar för de elever som inte är i behov av stöd. Att finna en lösning är 
svårt, det borde finnas någon slags kriterieindelning för målen. En elev i behov av stöd med 
dokumenterade ”svårigheter” borde ha lägre ställda mål. En fördel är att pedagogen har haft 
samma elever under tre år och har hela tiden med sig tanken att ”anpassa målen så att de kan 
nå dem eller så får jag skriva målen så att de kan tolkas så att även elever i behov av stöd kan 
nå målen” (pedagog, A). De elever som har för högt IQ för att bli inskrivna i särskolan, men 
har svårt att klara målen för grundskolan, så kallade ”gråzonsbarnen” behöver även de 
”känna sig duktiga, nu kan jag det här”(pedagog, C). Målen är ett dilemma då det finns 
elever som gått hela grundskolan utan att nå målen. Vissa elever hamnar på särskolan då de 
börjar på gymnasiet och kan då uppleva att de ”hamnat rätt” (pedagog, D).  
 
Samarbetet i arbetslagen har ökat i och med Lpo 94:s införande. Vid arbetslagets utformande 
av verksamhetsplanen skrev pedagogerna tillsammans ned med vad och hur arbetslaget ville 
arbeta tillsammans med eleverna. Sedan kopplade de ihop detta med målen läroplanen och i 
kursplanen (pedagog, A). Det framkom även från en av pedagogerna att denne, genom att ta 
fram och titta i läroplanen med jämna mellanrum, kan se vilka mål eleverna uppnått för att 
sedan kunna gå vidare i utvecklingsarbetet utifrån varje enskild elev (pedagog, D). Genom att 
pedagogerna i arbetslaget hjälps åt utnyttjar de varandras kompetens i arbetslaget. I och med 
att grupperna byts och blandas har eleverna större möjlighet att nå måluppfyllelse (pedagog, 
A). I ett arbetslag kan alla pedagoger reflektera över sin arbetsroll, samtal och diskussioner 
både runt de dagliga händelser och mer ingående pedagogiska diskussioner (pedagog, B). 
 

Resultat sammanfattning 
Vid stödundervisning inkluderad eller exkluderad för elever i behov av stöd visar vårt resultat 
på att oavsett om undervisningen bedrivs i klassrummet eller i en mindre grupp exkluderad 
från klassen, arbetar pedagogerna utifrån elevens bästa. Att se till skolans värdegrund och 
skapa en acceptans över att alla är olika och har olika behov framkommer i resultatet vara 
viktigt för att skapa förståelse hos eleverna. I resultatet menar flera pedagoger på att om 
pedagogen ”känner in” var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och lyssnar på eleverna, 
samt tillvaratar elevernas förslag och utvecklar dessa tillsammans är detta en del av 
elevinflytande. I resultatet ser vi att transformeringen och realiseringen av grundskolans 
läroplan ligger till grund för all planering av arbetet med eleverna både enskilt och i 
arbetslaget. Vi ser också i resultatet att flexibilitet i arbetslaget skapar större möjlighet till 
måluppfyllelse för eleverna. 
 

 
 

27 
 



7. Analys 
Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar med elever i 
behov av stöd tänker kring inkludering och exkludering. Vid analys av vårt resultat har vi 
utgått från vår teori och våra frågeställningar och funnit att värdegrunden är betydelsefull för 
transformeringen och realiseringen av läroplanen i grundskolan. 
 

Värdegrunden i grundskolan 

I resultatet framkommer att pedagogerna anser, att i dagens samhälle är det viktigt att hjälpas 
åt och acceptera varandra, att bemötas på samma sätt oavsett ålder, härkomst eller vilket 
behov av stöd eleven har. En pedagog i resultatet uttalar sig om att alla är olika och har lika 
värde, varje elev är bra på sitt sätt. Vi tolkar att pedagogerna arbetar med värdegrund utifrån 
vad som står i läroplanen, pedagogernas tolkningar bygger på formuleringsarenan i 
läroplansteorin. Dessa formuleringar stöttar pedagogerna i deras arbete för att skapa 
utveckling hos eleverna så att de skall våga vara olika och lära eleverna att få en förståelse för 
att alla är olika. 
 
Resultatet visar även på att pedagogerna anpassar undervisningssituationer utifrån varje elev, 
som får det han eller hon behöver. Pedagogerna verkställer detta genom att samtala med 
eleverna. Vi tolkar att pedagogerna strävar mot en skola för alla, där varje elev skall känna sig 
betydelsefull och nå måluppfyllelse.  
 

Läroplanens transformering och realisering i relation till inkludering och exkludering 

Resultatet visar på att samarbetet i arbetslagen har ökat på senare tid. Ett exempel på detta är, 
att vara flexibel i arbetslaget för att pedagogernas kompetens skall komma eleverna mer till 
godo. Genom att pedagogerna tolkar målen i läroplanen och skriver verksamhetsplan 
tillsammans och utifrån detta bedriver undervisningen, ser vi en direkt koppling till 
transformeringsarenan i läroplansteorin som vår studie grundar sig på. Vi tolkar det som att 
pedagogerna transformerar läroplanen och använder pedagogernas tolkningar som ett direkt 
stöd i undervisningen, med det menar vi att de realiserar tolkningarna till ett 
undervisningsinnehåll. Genom att flexibiliteten och samarbetet i arbetslagen har ökat, tolkar 
vi det som att pedagogerna utnyttjar varandras kompetenser och stödjer varandra i det 
pedagogiska arbetet med eleverna. Detta innebär att flera pedagogiska diskussioner skapas om 
hur läroplanens mål kan realiseras.  
 
Pedagogerna i resultatet menar att de ser ett betydligt starkare stöd i arbetet med elever i 
behov av stöd i gällande läroplan än de tidigare läroplanerna. I resultatet framkommer att det 
är pedagogens uppgift att tolka läroplanen och ge eleven de rätta verktygen för att klara 
målen. Vi tolkar att detta sker genom dialog mellan pedagog och elev över vad eleven vill 
förbättra och utveckla i sin måluppfyllelse. Utifrån pedagogens samtal med eleven föreslår 
pedagogen lämpligt material, arbetssätt och arbetsmiljö så att även elever i behov av stöd skall 
kunna nå målen. Detta i enlighet med realiseringsarenan i den teori som vår studie bygger på. 
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Vårt resultat visar på att pedagogernas erfarenhet av elever i behov av stöd skiljer sig, genom 
att pedagogerna arbetat både inkluderat och exkluderat med elever i behov av stöd. I resultatet 
har framkommit att stödundervisning har bedrivits i liten grupp exkluderat från övriga klassen 
eller inkluderad i klassen med eller utan stöttning av resurspedagog. Som en pedagog påpekar 
skall stödundervisning vara ett komplement. Vi tolkar detta som att pedagogerna utifrån 
elevens behov, tillrättalägger undervisningen att den i största möjliga mån skall passa eleven i 
behov av stöd. Vår tolkning av resultatet är att undervisningen alltid, oavsett om den bedrivs 
inkluderat eller exkluderat, utgår från elevens bästa och att eleven i behov av stöd inte skall 
känna sig åsidosatt.  
 
Större frihet ges till skolorna idag anser Carlgren (1999), vilket medför ett större ansvar för 
resultatuppfyllelse än tidigare. Detta visar sig i vårt resultat, då pedagogerna ser det som sin 
uppgift att tolka det som står i läroplanen och genom det, ge eleverna de rätta verktygen för 
att nå måluppfyllelse. Det framkommer i resultatet hur arbetslag går till väga vid skrivandet 
av arbetsplanen, då de först sätter sig ner och funderar på vad och hur de vill göra för att 
uppnå läroplanens mål för att sedan realisera det i ett undervisningsinnehåll. Genom att de tre 
olika arenor, formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan representeras 
i någon form i arbetslagets framställande av arbetsplanen. Tolkar vi det som att arbetssättet 
som pedagogerna använder sig av vid framställandet av arbetsplan, överensstämmer med den 
läroplansteorin som Linde (2000) tar upp. Vi ser tendenser i resultatet att pedagoger är 
duktiga på att planera och genomföra undervisningen utifrån läroplanen, men att de inte 
utvärderar arbetet så ofta. Vi anser utifrån vårt resultat att skolor skulle kunna uppnå en högre 
måluppfyllelse om varje arbetslag sätter sig ner och aktualiserar arbetsplanen flera gånger 
under terminen. Ett dokument som skrivs vid skolstart kanske är hållbart just då, men efter ett 
par månader på terminen kan pedagogerna upptäcka att arbetsplanen inte håller, på grund av 
olika orsaker. Till exempel, resurstillgångar, gruppkonstellationer, för högt ställda mål med 
mera. Arbetsplanen borde kunna revideras minst en gång under terminen för att skapa en så 
bra lärandemiljö som möjligt för eleverna. 
 

Analys resultat 

Utifrån resultatet ser vi att pedagogerna transformerar målen i läroplanen och realiserar dessa 
i undervisningssituationerna för elever i behov av stöd i större utsträckning än vad vi anade 
innan vi genomförde vår studie. Dock ser vi att pedagogerna inte utvärderar 
undervisningsinnehållet i någon större utsträckning. Vi ser även i resultatet att pedagogerna 
underlättar och tillrättalägger för eleverna i behov av stöd genom att se till varje enskild elev 
ges stödundervisningen antingen inkluderande eller exkluderande. Vår tolkning av resultatet 
visar på att pedagogerna har elevens bästa i fokus. 
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8. Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna komma åt informantens tankar 
och därigenom få tillgång till dennes vardagstänkande. Kvale (1997) menar att kvalitativa 
intervjuer ger tillgång till informantens tankar och funderingar. Vi är medvetna om att vid en 
intervjusituation måste vi ta i beaktande att det är den intervjuades medvetande som vi 
försöker att nå, saker som framkommer ur medvetandet kan framstå på ett helt annat sätt hos 
en annan informant trots att de har upplevt samma sak. Enligt Cohen & Manion (1998) är 
fördelarna med kvalitativa intervjuer en möjlighet till att få mer djup i informationen, 
nackdelen är att tolkningen av informationen kan bli partisk. Genom att vi använde oss av ett 
fenomenologiskt förhållningssätt under intervjusituationerna, gav det oss en chans att förändra 
frågeföljden utifrån intervjuguiden och dessutom ställa de följdfrågor vi ville för att resultatet 
skulle bli så rättvist gentemot informanten som möjligt. När vi skrev frågorna strävade vi efter 
att få så ”öppna” frågor som möjligt för att vi ville ge informanten möjlighet att beskriva sina 
egna upplevelser och tankar kring sin vardag. Här menar Johansson & Svedner (1998) att 
avsikten med öppna frågor i en kvalitativ intervju är att informanten lämnar mer uttömmande 
svar. 
 
Innan intervjun startade satte vi oss ner och samtalade lite om vårt syfte med intervjun 
tillsammans med informanten, detta och att informanten gavs en möjlighet att läsa igenom vår 
frågeguide innan intervjun, anser vi har varit till en fördel för resultatet. Trots detta anser vi 
att vissa av frågorna i intervjuguiden kunde ha varit formulerade på ett annat sätt, för att göra 
dem mer lättförståeliga. Informanten har fått en möjlighet att sätta igång en tankeverksamhet 
utifrån sina erfarenheter och tankar runt det som vårt syfte grundar sig på. Genom att 
reflektera på svaren och vara öppen för informantens beskrivningar av sitt vardagstänkande 
och dennes relation till sitt medvetande anser vi att vi har fått fram så mycket datainformation 
som möjligt utifrån de frågor vi har ställt. Att göra en kvalitativ muntlig intervju innebär 
också att vi kan ta del av informantens kroppsspråk, tonfall och eventuella pauser vid 
svarandet på de olika frågorna. Dessa signaler har varit till stor vikt för oss när vi har granskat 
resultatet. Detta i enhet med vad Kvale (1997) anser som en styrka med kvalitativ intervju. 
Han menar på att det finns möjlighet att få kunskap om hur informanterna tänker, funderar 
och reagerar. Eftersom informanterna själva fick välja tid och plats för intervjun och de alla 
valde ett mindre rum på deras egen skola så känns det som om vi skapade en trygghet för 
informanten vid intervjusituationen.  
 
Vi har gjort två intervjuer var utifrån samma intervjuguide, med möjlighet till följdfrågor för 
att följa upp intressant information. Följd frågorna har varierat beroende på dels vilken 
information som informanten lämnat, dels på att vi är två intervjuare som kan tolka 
information på olika sätt. Vi har under intervjuerna försökt att inte värdera svaren utan försökt 
varit objektiv. Holme & Solvang (1997) menar att det likväl, är vi som intervjuare som tolkar 
informationen från informanten. Fokus har under intervjun legat på att få ett bra resultat 
utifrån vårt syfte. Inspelningen av intervjuerna kan ha påverkat informanterna negativt genom 
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att det är ett moment som inte är normalt. Detta var dock ingenting som vi lade märke till men 
det behöver inte betyda att detta var fallet. Vid urvalet av informanter tänkte vi använda oss 
av ett strategiskt urval. Men i och med att vi fick ett antal namn på pedagoger av rektorerna 
som arbetar med elever i behov av stöd i grundskolan år 1-6, valde vi utifrån detta fyra 
pedagoger, som vi intervjuade. Det finns en viss risk att urvalet är felaktigt dels beroende på 
styrningen från rektorerna av informanter som i sin tur kan ha påverkat resultatet och dels på 
att antalet informanter endast är fyra till antalet. Men även beroende på valet av skolor, 
kanske hade vi kunnat få helt andra svar om vi gjort urvalet av informanter på två andra 
skolor i samma kommun. Enligt Holme & Solvang (1997) kan val av fel informanter göra att 
undersökningen blir dålig. Vid urvalet av pedagoger har vi inte tagit hänsyn till varken kön, 
ålder, eller pedagogisk erfarenhet. Detta var heller ingenting vi hade som avsikt att undersöka.  
 
Att vi i vår studie valt ut fyra pedagoger som informanter genom att fråga ansvarig rektor om 
tillåtande kan enligt oss påverka våra informanter. Även om ingen av våra informanter har 
uttryckt det som ett åläggande eller extra arbete att delta i vår studie så finns ändå en tanke 
hos oss att de faktiskt kan ha upplevt det så. Informanten, i det här fallet pedagogen, vill med 
all välmening hjälpa oss med vår studie. Men de vet även att det förmodligen är uppskattat 
från arbetsledningen, att de deltar i olika studier som eventuellt leder det pedagogiska arbetet 
framåt. I samtalet vi fört efter intervjun, har samtliga pedagoger ansett att det är bra att ibland 
få stanna upp och ”sätta ord” på vad de egentligen arbetar med och på vilket sätt.  
 
Tillförlitligheten i vår studie vilar på om vi har mätt det som vi har för avsikt att mäta. 
Stensmo (1997) menar att reliabiliteten hos en undersökning beror på vilka metoder och 
mätinstrument undersökaren har valt. För att få mera tillförlitlighet hade det varit bra om vi 
haft möjligheten att göra ytterligare intervjuer och observationer. Detta hade då möjligen 
bidragit till att studien hade fått ännu högre reliabilitet. Frågornas utformning kan också 
påverka reliabiliteten, precis som Cohen & Manion (1998) påpekar kan detta ske genom att 
informanten försöker förutse vilken form av svar intervjuaren vill ha. Vid en eventuell ny 
studie utifrån vår intervjuguide som underlag och samma förfaringsätt vid intervjuerna är det 
inte säkert att resultatet blir detsamma. Förmodligen skulle informationen som informanterna 
lämnar skilja sig från den som framkommit för oss. Mycket beroende på att informanterna 
under tiden som har gått mellan intervjutillfällena upplevt olika saker som har förändrat deras 
vardagstänkande, men även dagsformen hos informanterna varierar.  
 
När vi sammanställt resultatet har vi har haft i åtanke, att det skall vara etiskt försvarbart. Alla 
insamlade uppgifter har behandlats konfidentiellt och sammanställningen av resultatet har 
gjorts så att informanten skall känna igen sig men resultatet skall inte kunna identifieras av 
utomstående personer. Våra informanter har muntligt fått veta vårt syfte med intervjun och 
har därefter fått ett missivbrev tillsänt sig med de etiska aspekterna utifrån rekommendationer 
från Vetenskapsrådet (2008). Därmed anser vi oss ha informerat informanterna om hur 
information som de lämnat till oss har använts. Samtliga informanter har påpekat att de vill ta 
del av examensarbetet när det är klart, detta anser vi vara extra kul då vi vet att vi inte bara 
skriver för att göra ett examensarbete utan även för att fler vill läsa vårt examensarbete. Även 
de tillfrågade rektorerna har visat intresse för vår studie.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att få ökade kunskaper om hur pedagoger som arbetar med elever i 
behov av stöd tänker kring inkludering och exkludering. I resultatet framkommer att arbetet 
med elever i behov av stöd omfattar både tillrättaläggande och värdegrund, pedagogens roll 
för att tillrättalägga för dessa elever utgår ifrån pedagogens tolkningar av läroplanen. 
 

Elevinflytande  

Tidigare forskning visar på att om elever ges inflytande i sin utbildning ökar de sina 
möjligheter till att utveckla social förståelse. Detta kan uppnås genom att kommunicera med 
andra för att bli medveten om sitt eget lärande (SOU 1996:22). I resultatet framkommer att 
elevinflytande kan skapas genom att elever och pedagoger samtalar med och lyssnar på 
varandra. Selberg (2004) påpekar i skolverkets rapport 256 (2004) att där elever har 
inflytande och möjligheten till val, skapas bättre förutsättningar för eleverna, än skolor där 
elevinflytande från eleverna är mindre. En direkt koppling finns enligt Skolverket (1999) 
mellan elevers inflytande och vilket ansvar de tar. Skapandet av elevinflytande sker enligt en 
pedagog i resultatet genom att få en inblick på vad eleven vill bli bättre på och genom samtal 
och lyhördhet känna in vart eleven står. Vi ser likheter mellan vad vårt resultat visar och vad 
tidigare forskning har visat. Genom ständig dialog med eleverna och att vara lyhörd som 
pedagog skapas bättre förutsättningar till ett bra klimat för elevinflytande. Detta är 
förmodligen den bästa vägen att gå för en utveckling av skolan i framtiden. Strandberg (2006) 
anser att om elever på ett kreativt sätt deltar i förändringsarbete finns en stor 
utvecklingspotential där elever lär sig om de får inflytande över sina lärsituationer som 
relationer, hjälpmedel och miljöer. Enligt Lpo 94 (2006) kan eleven vara delaktig och 
utveckla ansvar samt bedriv inflytande i planering och utvärdering av undervisningen. 
Resultatet visar på att många av eleverna i behov av stöd själva vet vad de behöver för att 
komma vidare i sin utveckling. Enligt Skolverket (1999) sker individuellt lärande av möten 
mellan elever och pedagoger. Detta ställer krav på att skolan utvecklar undervisningen som 
kan ske genom inflytande från eleven. En av pedagogerna i resultatet föreslår och plockar 
fram material, som eleven arbetar med och efter utfört arbete kan eleven själv få välja. Många 
gånger är det en trygghet att veta, nu gör vi det här, sedan kan de välja, ”många barn har 
svårt att välja”. Då resultatet från intervjuerna och tidigare forskning stämmer överens, menar 
vi att arbetet med elevinflytande borde vara något som prioriteras högre i grundskolan. Samtal 
mellan elev och pedagog får inte bli någonting som bara används vid enstaka tillfällen när det 
passar pedagogen. Självklart skall elever få vara med och påverka men samtidigt måste 
pedagogen vara den som leder eleven i utvecklingen, bidrar med erfarenheter och kan ge 
stöttning. Som eleven självklart inte kan ha eftersom de inte har samma rutin på att tolka 
läroplaner och andra styrdokument. Vi håller med en av pedagogerna då denne menar att 
många barn har svårt att välja. Det kan vara en trygghet för eleven att veta vad han/hon skall 
göra under lektionstiden. Vår erfarenhet är att valsituationer kan vara ett dilemma för elever 
oavsett om det handlar om elevens utbildning eller en valsituation utanför skolan. 
 
Vid intervjuerna med pedagogerna framkom att det är viktigt att som pedagog inte ignorera 
elevernas förslag utan ta vara på dessa förslag och hjälpa eleverna att utveckla sina idéer. 
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Forsberg (2000) har med utgångspunkt i sin forskning, funnit att pedagogen och elever sällan 
diskuterar undervisningens innehåll tillsammans. De diskussionerna som uppstod handlade 
uteslutande om redogörelse av vad och hur eleverna arbetat. Planeringsarbetet för 
undervisningens innehåll och utvärdering ansvarade pedagogen för, utan elevernas inflytande.   
Det är också viktigt att se till elevens ålder, kulturell och sociala situation och ta med det i 
betänkande till elevens inflytande enligt Skolverket (1999). Vi menar att som människa är vi 
påverkningsbara av inre och yttre faktorer även om vi försöker att inte bli påverkade, faktorer 
som miljö, samhällsdebatt och livssituation skapar ramar för hur elevinflytandet fungerar. Det 
framkom från en av pedagogerna i resultatet att det är viktigt att ta tillvara på elevernas 
förslag och stötta eleverna i deras idéer. Det är då viktigt att som pedagog veta vad som står i 
läroplanen och att det mesta ryms i läroplanen. På något sätt går det att ordna så att elevernas 
idéer ”vinklas” så att det fungerar i utrymmet som läroplanen ger. 
 
Vårt resultat visar på att om undervisningen startar på en för hög, nivå fungerar det inte för 
eleven, oavsett den ursprungliga planeringen. Kunskapsarbetet är en skapande process och i 
den processen krävs att individen är medverkande och delaktig. Elever som inte erbjuds 
möjlighet till inflytande över sitt eget lärande kan känna sig utanför i sin kunskapsutveckling 
SOU (1996). I resultatet påpekar pedagoger att det är viktigt att medvetandegöra för eleverna 
att pedagogerna är där för elevernas skull, det är ett arbete i klassrummet som skall utföras 
tillsammans. Enligt SOU (1996) måste eleverna själva förstå att de lär för sin egen skull och 
inte för skolan eller föräldrarna. Här är resultatet och forskningen väldigt samstämmiga över 
hur det fungerar i skolan. 
 

Inkludering eller exkludering av elever i behov av stöd i grundskolan  

Det finns i huvudsak två förklaringar enligt Granström & Einarsson (1995) till att inte 
resurserna kommer eleverna i behov av stöd tillgodo. Den ena orsaken är att pedagogen inte 
ser möjligheten att förändra, tillrättalägga och organisera runt klassen och på så sätt arbeta 
mera effektivt med att skapa tid till eleverna i behov av stöd. I vårt resultat finner vi skillnader 
mellan tidigare forskning och resultatet av våra intervjuer. Pedagogerna talar om att se på 
varje enskild elev utifrån vad han/hon behöver och mår bäst av samt att det gäller att anpassa 
inkluderingen utifrån detta. Viktigt är att inte använda samma mall för alla elever. Flera 
pedagoger tycker att ibland kan läromedlen skilja sig från elev till elev, vissa elever kanske 
inte använder några läromedel alls. Några elever i behov av stöd har läs- och skrivsvårigheter, 
dessa elever kan få hjälp genom att erbjudas muntliga prov istället för skriftliga. Att 
tillrättalägga utifrån vad varje elev behöver och att skapa en acceptans är viktigt anser vi. Den 
andra orsaken menar Granström & Einarsson (1995) till varför eleverna i behov av stöd inte 
får mer tid med pedagogen är att de drivna och företagsamma eleverna tilldrar sig mer 
uppmärksamhet av pedagogens tid. Motsatser till vad Granström & Einarsson påpekar finns i 
studier gjorda av Skolverket (1998). Dessa visar att pedagogens undervisningsmetoder och 
individuellt ställda mål tillsammans med kunskaper om elevers inlärningssvårigheter är en 
viktig del av elevens utveckling.  
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Granström & Einarsson (1995) har genom att de tittat på andras forskningsresultat konstaterar 
att elever i behov av stöd inte gynnas av att gå i en liten klass eller särbehandlas genom att 
delta i små undervisningsgrupper. Ju mer tid eleven tillbringar som exkluderad från klassen 
desto mera tappar eleven i kunskap. De menar även att klasstorleken inte har betydelse för hur 
mycket resurser elever med svårigheter får av pedagogen, bara för att klassen är liten är det 
inte säkert att pedagogen lägger mer tid på elever med svårigheter än pedagogerna med större 
klasser. Tvärtemot detta menar Klinger, m.fl. (1998) att det finns fördelar, både socialt och 
kunskapsmässigt om varje elev får möjlighet att välja om de vill ha stödundervisningen 
exkluderad eller inkluderad från klassen. I vårt resultat anser en pedagog att om elever i behov 
av stöd får arbeta i liten grupp, kan pedagogen tillsammans med eleven lägga upp arbetet efter 
den nivå gruppen befinner sig på, samtidigt som de får mer stöttning i en mindre grupp. Enligt 
resultatet passar kanske eleven bättre in i en mindre grupp där han eller hon kan hitta kamrater 
och få en känsla av att, här hör jag hemma, än att tvingas in i stor grupp. Samtidigt anträffas 
det i resultatet att det kan vara en varningssignal om eleven hellre gå till den lilla gruppen än 
att delta i arbetet i klassrummet. Om en elev hellre vill vara i den mindre gruppen måste 
pedagogerna samtala om varför det är så, tillsammans med eleven och dennes vårdnadshavare 
och på bästa sätt anpassa för eleven så att arbetet kan bedrivas inkluderat i klassrummet. 
Samarbetet mellan elev, skola och vårdnadshavare anser vi är viktigt. Varken pedagoger eller 
vårdnadshavare kan lösa problemet var för sig, men tillsammans finns dock större möjligheter 
till positiva förändringar för eleven. Det menar också Skolverket (1998) som framhåller att 
den bidragande orsaken till framstegen för eleven är föräldrars och klasskamraters 
engagemang. Det finns tecken enligt Klinger, m.fl. (1998) på att elever i behov av stöd som är 
inkluderade i klassrummet har större socialt umgänge. Detta håller även Karlsson (2007) med 
om, hon hävdar att inkluderade elever har större socialt nätverk än elever som är exkluderade 
från klassen. En annan fördel med grupptillhörigheten som pedagogerna i resultatet ser, är att 
eleven i behov av stöd även kan få stöd från klasskamrater och känna vikten av att tillhöra 
klassen och därmed grupptillhörighet.   
 
Sjödin (1991) hävdar att resultat av forskning visar på att nivågruppering av elever i en 
undervisningssituation inte är särskilt lyckad. Elever i behov av stöd som placeras 
tillsammans i en grupp har sämre inlärningsnivå, dels genom svaga kamrater. Men även på 
grund av att elever i behov av stöd har svårare att lösa uppgifter kan detta leda till att en grupp 
av enbart lågpresterande elever inte driver lärandet framåt. Genom att arbeta samarbetsinriktat 
med elevgruppen ökar delaktigheten hos eleverna anser Göransson (2004). Vårt resultat visar 
på att genom samplanering av skolarbetet kan eleven i behov av stöd arbeta med samma 
uppgifter som den övriga klassen fast på sin nivå hos resurspedagogen. En annan styrka med 
samplanering är att eleven i behov av stöd inte känner sig åsidosatt och missar viktiga 
moment i klassrummet. Enligt Klinger, m.fl. (1998) och Karlsson (2007) finns forskning som 
visar på att elever i behov av stöd, uppfattar det som en vinst att inte behöva förflytta sig från 
allmän undervisning till stödundervisning. Eleverna missar inte information som lämnas i den 
allmänna undervisning under den tid eleven annars är under förflyttning till exkluderad 
undervisning. Andra elever tyckte att de tappade fokus när de kom tillbaka till klassrummet, 
ofta mitt i en lektion efter specialundervisningen och inte visste vad de skulle göra. Här kan vi 
som blivande pedagoger se vissa fördelar med att elever inte behöver förflytta sig, ibland 
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måste det ske, för att komma till resurspedagogen. Alltid vid förflyttningar mellan olika 
situationer finns en risk att missa viktig information. 
 
Några pedagoger upplever att det finns elever som ser det som en fördel att få lämna klassen 
och gå till resurspedagogen för att få stöttning i sitt skolarbete. Vissa elever fann enligt 
Klinger, m.fl. (1998) det positivt att få gå ifrån den allmänna utbildningen och få extra stöd. 
De menar att forskningsresultat uppvisar att det är helt individuellt hur eleverna upplevde det 
exkluderande när klasskamrater går till specialundervisningen. Forskningen visar även på att 
det finns fördelar med ett exkluderande av elever i behov av stöd, där de i enskild takt kan 
arbeta relativt ostört med sina uppgifter. Pedagogerna i resultatet uppfattar heller inte att det 
finns något motstånd mot att lämna klassrummet för att träffa resurspedagog eller att det 
skulle förekomma kommentarer från klasskamrater om att de går ifrån för att få stöd. 
 

Transformering och realisering av grundskolans läroplan 

Både Carlgren (1999) och det som framkommit i vårt resultat överensstämmer vad det gäller, 
friheten att tolka läroplanen och utifrån detta skapa ett undervisningsinnehåll idag än tidigare. 
Vi är eniga med Carlgren (1999) och det som framkommit i resultatet, detta styrks genom att 
Skolverket (1996) menar på att läroplanen inte är en lärobok för hur pedagoger arbetar i 
skolan, det förutsätts att pedagogerna transformerar innehållet i läroplanen och realiserar detta 
till verksamheten i skolan och därigenom uppnår måluppfyllelse.  
 
Skolan skall verka för att alla elever tillgodoser sig kunskaper och insikter som de har behov 
av för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle anser Vernersson (2007). En av 
pedagogerna anser att det är viktigt att hjälpas åt och acceptera varandra i dagens samhälle. Vi 
anser att värdegrundsarbetet på skolan är viktigt, att möta eleven på ett välkomnande sätt 
oavsett ålder, härkomst eller vilket behov av stöd eleven har, alla är olika men har lika värde 
och alla är bra på sitt sätt.  Samtidigt håller vi med Hedin & Lahdenperä (2003) som 
ifrågasätter vad ”alla människors lika värde innebär”, samhället utgår ifrån att alla är lika, 
men ingen vet riktigt vad det innebär frågan är om pedagogerna vet detta och om de tar med 
dessa funderingar då tolkar värdegrunden. Ett stort ansvar läggs på skolan, då alla elever skall 
utvecklas till socialt medvetna och demokratiska samhällsmedborgare. Pedagogen menar att 
om barnet lär sig detta som liten, är det tillgodo resten av livet. Men om detta ska fungera så 
måste alla vuxna våga vara vuxen, viktigt är även att pedagogerna ”drar” åt samma håll.  
 
Kunskap uppnås genom olika uttryck såsom färdighet, förståelse, fakta och förtrogenhet 
utifrån olika kunskapsformer (Lpo 94, 2006). Flera av pedagogerna anser att elever behöver 
uppleva känslan att känna sig duktig. Genom att pedagogerna i arbetslaget hjälps åt utnyttjar 
de varandras kompetens och därmed har eleverna större möjlighet att uppnå måluppfyllelse 
anser en av pedagogerna.  Lpo 94 lägger stor vikt på att pedagogen i samverkan med andra 
pedagoger skall transformera läroplanen så att eleverna får ett bra undervisningsinnehåll, så 
att de kan utvecklas efter sina förutsättningar och att han/hon kan se en progression i arbetet 
mot måluppfyllelse. En väl fungerande individuell planering skulle gynna eleven, där eleven 
själv kan vara med och påverka sin utveckling i skolarbetet. Att mäta och jämföra det eleven 
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arbetar med utifrån det som står i Lpo 94 är viktigt. Detta kan praktiseras genom att 
medvetandegöra för eleven att nu har du gjort det här och det här, berömma och samtidigt se 
en progression i det eleven arbetar med.  
 
I och med Lpo 94 så förändras synen på kunskap, pedagogen skall själv tolka och utforma mål 
för att uppnå de kunskapsmål som är uppsatta i läroplanen (Vernersson, 2007). I resultatet ser 
vi att pedagogerna i arbetslaget hjälps åt och utnyttjar varandras kompetens. I och med att 
elevgrupperna byts och blandas, har eleverna större möjlighet att nå måluppfyllelse anser en 
av pedagogerna. Här anser vi att det gäller att vara vaksam, för vissa elever kan det vara 
förvirrande att ständigt ingå i olika grupper och att olika pedagoger undervisar i gruppen. Det 
är pedagogens uppgift att se till att alla elever kommer tillgodo i de olika 
gruppkonstellationerna. Traditionellt sett var undervisningen organiserad så att elever 
arbetade med samma sak. Det är ingenting som hindrar att undervisningen ser ut på detta sätt 
även idag då alla kan göra vissa uppgifter samtidigt. Ibland kan det bli för mycket individuellt 
arbete. En pedagog menar att det var bekvämt då man började jobba, då fanns till och med 
färdiga lektionsförslag på hur man skulle lägga upp en lektion. Om arbetslaget delger 
varandra med olika lektionsplaneringar eller samplanerar sina lektioner skulle pedagogerna 
spara mycket tid och ork.  
 
I läroplanen finns skolans värdegrund, mål och riktlinjer, dessa är till för att skolan skall skapa 
förutsättningar så att alla elever skall nå målen. Läroplanen talar inte om i vilken omfattning 
och hur undervisningen skall utformas, för elever i behov av stöd.  Alla pedagoger är eniga 
om att Lpo 94 ger ett betydligt starkare stöd för elever i behov av stöd, än de tidigare 
läroplanerna. En av pedagogerna är kritisk till målen i läroplanen och anser att de är för högt 
ställda för vissa av eleverna som är i behov av stöd. Visst kan målen för elever i behov av stöd 
vara för högt ställda, men vi tror att om pedagogen visar de olika målen för eleven. Utifrån det 
bygga och planera undervisningen utifrån elevens starka sidor och utifrån det tror vi att fler 
elever i behov av stöd kan nå målen. 
 
I Lpo 94 (2006) står att ”Alla som arbetar inom skolan skall uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande” (sid, 12). För att göra det så bör pedagogen i sin realisering av läroplanen utgå 
från varje elev och dennes förutsättningar, behov och erfarenheter. Eleven skall få stöd i 
språkutveckling och i kommunikationsutveckling. Även Vernersson (2007) påpekar att elever 
i behov av stöd har rätt till hjälp enligt lagstiftning och det är upp till varje skola att anordna 
stöd för dessa elever. Här behöver många pedagoger förbättra sitt arbetssätt anser vi. 
Förbättringar kan ske på många olika sätt, men vi tror att det är viktigt att pedagogen är påläst 
och uppdaterad om vilket stöd som finns och vilket stöd som den enskilde eleven kan behöva. 
Att våga ta hjälp av andra pedagoger både på sin skola och på andra skolor. Pedagogerna har 
många förslag på hur pedagogerna skall förmedla kunskapen till eleverna och ge eleverna det 
stöd de behöver. En pedagog talar om det praktiska stöd eleven och pedagogen kan använda 
sig av i skolan, till exempel olika kompensatoriska hjälpmedel så som dataprogram, speciella 
pennor, andra läromedel. Om skolan ser det som en investering att köpa in och prova olika 
hjälpmedel till exempel inlästa läromedel och olika dataprogram kan fler elever än just eleven 
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i behov av stöd, gynnas av detta. Vi tror att skolan måste prioritera vad det gäller inköp, 
framför allt när det gäller läromedel som är anpassat till elever i behov av stöd. Andra slags 
stöd som pedagogerna använder sig av är tillrättaläggande av arbetsmiljö för eleverna eller att 
en resurspedagog är kopplad till eleven eller klassen.  

 

Framtida studier 

Den här studien har haft ett pedagogiskt perspektiv på inkludering av elever i behov av stöd. 
Det vore intressant att göra en liknande studie med elevperspektiv på inkludering eller 
exkludering av elever i behov av stöd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 



Referenslista 
 
Andersson, J. Sverige behöver en skola för alla. Helsingborgs dagblad 2007-06-18 
 
Brodin, J. & Lindstrand. (2004) Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur 
 
Carlgren, I. (1999) Proffessionalism and teachers as designers. I Journal of Curriculum 
Studies, vol 31, No 1, s. 43-56. 
 
Cohen, L. & Manion, L. (1998) Research metods in education Mackays of Chatham PLC: 
Kent 
 
Englund, T. (2005) Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Daidalos AB: 
Lettland, Riga 
 
Forsberg, E. (2000) Elevinflytandets många ansikten. Stockholm: Acta 
 
Granström, K. & Einarsson, C. (1995) Forskning om liv och arbete i svenska klassrum – en 
översikt Stockholm: Skolverket 
 
Göransson, K. (2004) Barn som blir elever - om olikheter, undervisning och inkludering. 
Stockholm: Specialpedagogiska Institutet 
 
Haug, P. (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning Stockholm: Liber distribution 
 
Hedin, C. & Lahdenperä, P. (2003) Värdegrund och samhällsutveckling. HLS förlag: 
Göteborg 
 
Holme, I M, Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur  
 
Johansson, B. & Svedner, P-O. (1998) Examensarbete i lärarutbildningen. 
Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget  
 
Karlsson, Y. (2007) Att inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av 
elever i en särskild undervisningsgrupp Linköping: LiU-Tryck   
 
Klingner, Janette Kettmann; Vaughn, Sharon; Schumm, Jeanne Shay; Cohen, Patricia; 
Forgan, James W Inclusion or pull –out; which do students prefer? Journal of Learning 
Disabilities, Mar/Apr98, Vol. 31 Issue 2, p148, 11p, 2 charts; (AN 363845) 
 
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur: Danmark 
 
Linde, G. (2000) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori Studentlitteratur: Lund  
 
Linde, G. (red.) (2001) Värdegrund och svensk etnicitet. Studentlitteratur: Lund 
 
Lendahls, B. & Runesson, U. (red.) (1995) Vägar till elevers lärande. Studentlitteratur: Lund 
 

38 
 



Lpo 94, (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94 Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Lundgren, U. (red.) (1996) Pedagogisk uppslagsbok, Från A till Ö utan pekpinnar. Värnamo: 
Lärarförbundets Förlag informationsförlaget 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning Lund: Studentlitteratur 
 
SFS:1985: 1100. Uppdaterad: SFS:2005:21. Skollagen 
 
SFS: 1997:599 Grundskoleförordningen Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Sjödin, S. (1991) Problemlösning i grupp. Betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, 
gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning Umeå: Umeå 
universitet 
 
Skolverket (1996) Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och 
betygskriterier. Stockholm: Skolverket  
 
Skolverket (1998) Elever i behov av särskilt stöd. En temabild. Skolverket. Örebro: db 
grafiska 
 
Skolverket (1999) Inflytandets villkor. En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande. 
Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2003) Grundskolan i blickpunkten. Sammanfattning och slutsatser från nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003. Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2007) Funktionshinders (o)synlighet i skolans läromedel. Danagårds Grafiska: 
Stockholm 
 
Skolverkets rapport nr. 100, (1996) Bilden av skolan. Stockholm: Liber distribution 
 
Skolverkets rapport nr. 144, (1998). Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997. En 
sammanfattning. Stockholm: Liber distribution 
 
Skolverkets rapport nr. 256, (2004) Yngre elevers attityder till skolan 2003. – Hur elever i 
årskurs 4-6 upplever skolan. Stockholm: EO print 
 
SOU 1996:22. Inflytande på riktigt - om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 
Statens offentliga utredningar, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Stensaasen, S. & Sletta, O. (1996) Grupprocesser – om inlärning och samarbete i grupper 
Stockholm: Natur och Kultur 
 
Stensmo, C. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion Uppsala: 
Kunskapsföretaget 
 

39 
 



Strandberg, L. (2006) Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar Finland: 
Norstedts Akademiska Förlag 
 
Ström, K. (1996) Lärare, försvarsadvokat, lindansare eller… Speciallärarens syn på sin 
verksamhet och roll på högstadiet. Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 
nr. 13  
 
Svenska Unescorådet (2006). Salamanca-deklarationen och salamanca+10. Svenska 
Unescorådets skriftserie nr. 2/2006  
www.unesco-sweden.org/shared/pdf/material/Salamanca%2007.pdf  
Den 18 oktober 2008 kl. 15.47 
 
Swärd, A-K. (2008) Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: 
Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Stockholm: Stockholm university 
Faculty of Social Sciences, Department of Special Education 
 
Tideman, M. Rosenqvist, J. Lansheim, B, Ranagården, L. & Jacobsson, K. (2005) Den stora 
utmaningen. Om att se olikheter som resurs i skolan. Halmstad: Högskolan i Halmstad & 
Malmö Högskola 
 
Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur 
 
Vaughn, Sharon; Schumm, Jeanne Shay. Responsible inclusion for students with learning 
disabilites  Journal of Learning Disabilities, May95, Vol. 28 Issue 5, p264, 8p, 1 chart; (AN 
9505171012) 
 
Vernersson, I-L. (2007) Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Malmö: 
Studentlitteratur 
 
Vetenskapsrådet 
www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf 
Den 12 oktober 2008, klockan 21.20 
 
 

40 
 

http://www.unesco-sweden.org/shared/pdf/material/Salamanca%2007.pdf
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf


Bilaga 1 
Missivbrev    
   
Söderhamn 2008-10-27  

 
 
 
  
Till 
XXXXXX XXXXXXX 
 
Vi ber dig som utvald informant medverka i vårt examensarbete därför att du har en 
pedagogisk utbildning och vi vet att du arbetar med elever i behov av stöd i grundskolan. 
 
Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar med elever i 
behov av stöd tänker kring inkludering och exkludering. Med hjälp av informanterna vill vi få 
en uppfattning om hur eleverna reagerar på att få stöd, antingen inkluderande eller 
exkluderande. 
 
Din medverkan är frivillig men värdefull för oss. All information som framkommer i en 
intervju med av oss kommer givetvis att behandlas konfidentiellt i enlighet med de 
föreskrivna forskningsetiska regler som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Med detta 
menas att uppgifter som framkommer i intervjun förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Uppgifter insamlade om enskilda personer kommer endast att användas 
som underlag för vårt examensarbete som efter färdigställandet kommer att förvaras på 
högskolans bibliotek. Du kan när som helst avbryta din medverkan. Ditt namn kommer inte 
att användas i texten.  
 
Vi som ber dig om detta heter Magnus Flink och Viktoria Johansson, vi utbildar oss till 
svensk- respektive mattelärare med specialpedagogisk inriktning på Högskolan i Gävle. 
Under vår sista termin ingår ett examensarbete inom ämnet pedagogik.  
 
Som undersökningsmetod kommer vi att använda oss av intervjuer. Vi beräknar att intervjun 
kommer att ta ca 45 minuter. 
 
Om du har några funderingar eller frågor får du mer än gärna kontakt oss.  
 
Tack på förhand! 
 
_____________________           ______________________ 
 
 
Magnus Flink Viktoria Johansson Lisbeth Claesson 
   

XXX/XXXXXXX XXX/XXXXXXX Handledare 
Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
 
I. Bakgrundsdata 
 Din formella utbildning 
 Yrkesbakgrund  
 
Berätta kort om din erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd i skolan. 
 

 Hur påverkar grundskolans läroplan ditt pedagogiska arbete? 

 Hur tänker du kring "stöd" i undervisning? 

 
II. Elevinflytande 

 På vilket sätt förhåller du dig till elevinflytande i ditt arbete? 

 Vad är din erfarenhet av hur eleverna vill påverka sin utbildning genom 
elevinflytande? 

 Berätta hur du konkret går till våga för att få veta vad eleverna anser om påverkan. 

 
III. Undervisningens inkludering/exkludering 

 En skola för alla bygger på "inkludering" av elever. Hur arbetar ni för att uppnå målet 
med ”en skola för alla”?  

 Vad anser du det betyder att arbeta med "inkludering" av elever i behov av stöd? 

 Berätta hur du tänker kring "utformningen av stöd" i undervisning för elever i behov 
av stöd. 

 Har du någon erfarenhet av stödundervisning av elever i behov av stöd, inkluderad i 
den vardagliga undervisningen? Kan du återge din erfarenhet, eventuellt kollegors och 
elevers upplevelser av detta. 

 På vilket sätt uppfattar du att elever i behov av stöd påverkar/påverkas av den övriga 
gruppen i den vardagliga undervisningen? 

 Hur arbetar ni i arbetslaget med hinder som uppkommer kring elevers 
inkludering/exkludering? 

 Finns det något som du upplevt som särskilt svårt i arbete med inkludering av elever i 
behov av stöd? 

 Kan du utifrån din erfarenhet återberätta en konkret händelse i skolan när 
inkludering/exkludering blivit avgörande för en elev. 

 
 
IV. Transformering/realisering 

 Hur har ditt arbete tillsammans med arbetslaget skett för att utvecklas till läroplanens 
förändrade innehåll, sedan Lpo 94 började gälla? 

 Vilken utveckling har läroplansarbete i arbetslaget inneburit för dig? 

 Hur upplever du läroplanens "stöd" som direktiv jämfört med tidigare dokument? 
     Bättre än tidigare. 
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 På vilket sätt arbetar arbetslaget i verksamheten med speciellt "stöd" i läroplanen? 
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