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Förord 

Under hela utbildningen har jag funnit detta ämne intressant. Hur skolan kan arbeta med 

inkludering har varit något jag önskat veta mer om. Trots det måste jag säga att det inte varit 

lätt alla gånger att göra det här arbetet. Att jag intresserat mig för ämnet har absolut varit en 

förutsättning och min drivkraft.  

 

Nu när det är klart vill jag tacka skolan jag gjort studien på. Tack till rektorn och de lärare 

som ställt upp på intervjuer och samtal, ni har gett mig mycket. Ett stort tack även till alla 

härliga barn på skolan. Även fast ni inte vet om det så här ni lärt mig massor. 

 

Gävle, november 2010 

 

Hanna Persson 
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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man kan arbeta med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd och varför inkludering är viktigt. Arbetet utgår från en rektor och fyra 

lärares syn på ämnet. Arbetet innehåller även en begreppsgenomgång av de mest relevanta 

begreppen. Relevant litteratur och tidigare forskning tas också upp.  

 

I resultatet framkom att inkludering är en process som sker kontinuerligt. Grunderna för 

denna process är att de vuxna har kunskap och förståelse för både barnet och dess behov. 

Pedagoger behöver ha kunskap om barns individuella utveckling för att kunna tillgodose 

deras behov. Vuxnas tillgänglighet blir också väsentlig då de intervjuade beskriver att det är 

av stor betydelse att vuxna finns till hands. En annan sak som tas upp är betydelsen av rätt 

bemötande av barnet, att man skapar en positiv känsla hos barnet av att lyckas och duga.  

 

I litteraturen tas det upp att en inkluderande skola skapar ett demokratiskt samhälle. Och en 

förutsättning för att det ska kunna ske är att barn från olika hemförhållanden och kulturer 

möts i skolan. I skolan lär sig barn att acceptera olikheter och de tar del av varandras 

verkligheter. 

 

Inte sällan har barn i behov av särskilt stöd bristande sociala förmågor. Redan från tidig ålder 

lär sig barn att samspela med varandra, men för att göra det måste dessa förmågor övas. 

Därför är leken viktig. Genom att möta olika situationer lär vi oss normer och regler. Som är 

grundläggande för vår sociala förmåga. En del barn behöver mer stöd i att lära sig samspela 

med andra barn. Den vuxne kan fungera som en handledare eller stöd för barnet.  

 

Studiens resultat pekar på att den skola jag gjort min studie arbetar de mycket med 

inkludering. De har alltid inkludering som mål men ibland är de tvungna att plocka ut vissa 

barn ur gruppen för att sedan kunna inkludera barnet i klassen. De arbetar mycket med att 

hjälpa barn i det sociala lärandet. Genom att bygga på en relation byggt på förtroende kan de 

hitta vägar till barnet och ge stöd i samspelet med andra. 

 

Studiens resultat pekar även på att samhället spelar stor roll för möjligheterna till inkludering. 

I ett segregerat samhälle blir det svårare att arbeta med inkludering.  

 

 

Nyckelord: inkludering, segergering, barn i behov av särskilt stöd, lek, samspel, utveckling, 

samhälle. 
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Abstract  

The purpose of this study is to find out how you can work with inclusion of childern in special 

needs. The study is based on four teachers’ and one principals’ approch to the topic. This 

study also contains an explanation to the most important concepts, also suitable research and 

literature is discussed. The study clarifys that inlclusion is an ongoing process that Swedish 

schools always need to work with.  The conditions for this process are that the educaors have 

knowledge and understanding for the childrens’ needs. All teachers must have knowledge of 

this to be able to see the children and understand that they are all individuals and need to be 

approached individually. Regardless to if the children have problems with mathematics or 

social troubles should teachers’ allways complement their needs. One other importent 

perspective was also revealed during my interviews: The importance of fuly manned groups 

with educators. Teachers have to be able to create a positive atmosphere for the children that 

give them a feeling of comfort, security and acceptance. Literature says that an inclusive 

schoolsystem gives a democratic community. The explanation is that schools’ is a place 

where you can meet different people from diffrent homes who can give you another 

perspective on life. The school should be a place where you learn and take part of diffrent 

cultures and other people’s reallity. 

 

It’s common that children in special needs have difficulties with their social development, this 

also goes for toddlers. But this is a skill that needs to be practiced. That’s why it’s so 

important for children to play! By playing they learn values and rules, wich are a base for 

social development. Some children need help with this and the teacher should work as a 

suppport and a helping hand. 

 

 

 

 

 

Keywords: inclusion, segregate, children in special needs, playing, interaction, development, 

comunity. 
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Inledning 
Inkludering är ett återkommande begrepp i läroplanen och skolpolitiken. En skola för alla 

heter det. Där alla ska vara lika värda, ges samma förutsättningar och bemötande. En skola för 

alla innebär att barn och ungdomar bör i möjligaste mån vara kvar i den egna gruppens 

verksamhet (skolverket 1998 s.9). Men trots detta har det de senaste tio åren skett en ökning 

av elevantalet i särskolorna i Sverige. Hur ser verksamma lärare på inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd? Anser de att det är viktigt att arbeta med inkludering, och i sådant fall 

varför? Av vilken anledning poängterar att alla elever ska ges samma förutsättningar och 

välkomnas i skolan? 

 

När samhället blir allt mer segregerat (se bl.a. Westlig Allodi, 2002; Madsen, 2006; Linikko, 

2009). Hur kan skolan arbeta med inkludering? Skolan speglar samhället (Haug (1998). Så 

hur kan skolan arbeta med inkludering när samhället blir allt mer segregerat?  

 

 

Jag intresserade mig för ämnet för ett år sedan då jag var ute på VFU (verksamhet förlagd 

utbildning) i en förskoleklass. Jag hade läst mycket om betydelsen av inkludering och 

olikheternas tillgångar. Men på min VFU upplevde jag inte att teori och praktik stämde 

överrens. Det jag upplevde var att det i vissa fall inte gick att anpassa skolan efter alla barn. 

En del barn plockades ur klassen och fick enskilt undervisning eller flyttades till särskola. Jag 

upplevde att övriga klassen fungerar bättre efter att en del barn plockats ur gruppen. Även en 

pojke som i förskoleklassen misstänkts ha autism och fått enskilt undervisning visar på goda 

resultat.  Så varför och hur skulle man kunna arbeta med att inkludera alla barnen i klassen?  

 

 

En av de internationella organisationer som arbetar för inkludering är FN. I FN –

deklarationen heter det således: 

” inklusiv skolgång är det effektivaste sättet att skapa solidaritet mellan barn med särskilda 

behov och jämnåriga. Att flytta på barnet till specialskola ska ske i undantag. Inklusiva skolor 

är ett viktigt steg i kampen för att förändra diskriminerande attityder.” 

 

I den här uppsatsen analyseras resultatet från en intervju med en rektor verksam i en 

grundskola, fyra pedagoger på samma skola och observationer av barns samspel. Med syfte 

att urskilja och beskriva olika tankar och synsätt kring inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. 
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Problemformulering 
Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur man kan arbeta med inkludering i skolan och hur 

en rektor och fyra lärare resonerar kring ämnet. Jag vill förstå vad de gör för att inkludera 

barn och varför vi ska sträva efter en inkluderande skola. Vilka svårigheter ser de att barn kan 

ha i inkluderingsprocessen? Hur kan skolan arbeta med att hjälpa barnen till att bli fullt 

inkluderad i gruppen. Hur kan man främja barn till att i leken inkludera sig själv i ett samspel? 

 

 

Frågeställningar 
 

Anser ett antal verksamma pedagoger på en skola att inkludering är viktigt, i sådant fall varför 

är det viktigt? 

 

Anser ett visst antal verksamma pedagoger att de arbetar med inkludering? 

 

Anser rektorn och de verksamma pedagogerna att alla barn kan inkluderas? 

 

Hur förhåller sig de verksamma pedagogerna och rektorn till de barn som inte verkar vilja bli 

inkluderande? 

 

Anser de verksamma pedagogerna och rektorn att skolan kan lära ut sociala förmågor? 
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Bakgrund 
I bakgrunden tas olika perspektiv upp utifrån den litteratur och forskning som jag finner 

passande som underlag i studien. De viktigaste begreppen kommer redas ut för att skapa en 

förståelse för ämnet. Därefter följer en kort historisk beskrivning av skolan och synen på en 

skola föra alla. Detta för att få en förståelse för hur man genom tiderna sett på skolan och vem 

den finns till för och hur man utifrån det skapat sortering av människor.  

 

Begreppsgenomgång 
För att underlätta läsningen följer nedan en genomgång av de för studien mest relevanta 

begreppen. 

 

Inkludering 
Med inkludering menas att elever i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i grundskolans 

miljöer och aktiviteter (Nilholm 2006). Begreppet inkludering går ut på att läraren har som 

utgångspunkt att alla elever är olika och att de elever som anses avvikande är med i den 

ordinarie klassen från början ( Jerlinder 2005). Inkludering är ett uttryck för en pågående 

process, ett arbete som sker under en viss tid (Haug 2006). För att uppnå inkludering behövs 

fullständig delaktighet och jämlika möjligheter för att uppnå livskvalitet (Linikko 2009). 

Emanuelsson (2002) menar att skolan misslyckats med sin uppgift att inkludera elever i och 

med att skolan har låtit enskilda elever flyttas till någon specialverksamhet. För att uppnå en 

inkluderande skola pekar han på att människors olikheter och egenskaper ska ses som en 

resurs. 

  

Integrering 
Enligt Linikko (2009) menar Rosenqvist att begreppet integration ska förstås som en situation 

där någon har varit utanför blir inplacerad och ska anpassa sig till majoritetens villkor. Haug 

(2006) förklarar vidare att integrering inte handlar om att placera in en segregerad elev i 

ordinarie klass utan att det är ett arbete där hela skolan förändras i en integrerande riktning så 

att elevernas olikheter blir en resurs i samvaron. Haug (2006) menar att en förutsättning för en 

sammanhållande skola är möjligheten till att alla elever känner sig delaktiga i gemensamma 

aktiviteter och sammanhang. Det är i sammanhanget integrering blir väsentligt och kan inte 

begränsas till socialt integrerad, fysiskt integrerad eller klassrums integrerad som bara är en 

del i barnens värld. Ahlberg (1999) refererar till Viese som har studerat utvecklingen av 

integrering i skolan konstaterar samma sak. Integrering kan inte enbart ses som special 

pedagogens uppgift utan processen måste vara en del av hela skolans ideologiska målsättning. 

 

Reflektioner 

Begreppen inkludering och integrering har liknande betydelser. Utifrån det jag läst om kan jag 

inte utskilja någon större skillnad. Möjligen att inkludering oftare används åtminstone i 

svensk litteratur och forskning. Jag har av den anledningen valt att använda mig av uttrycket 

inkludering. 

 

Segregering 
Segregering är motsatsen till integrering, det betyder avskiljelse eller särskiljning. I 

skolsammanhang kan betydelsen vara att elever skiljs åt eller sorteras efter olika kriterier.  
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Barn i behov av särskilt stöd 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar på flera slags svårigheter. Det kan gälla fysiska, 

psykiska eller sociala svårigheter. Begreppet användes första gången i Socialstyrelsens 

allmänna råd från 1991. Tidigare hade det talats om barn med behov av särskilt stöd. Att göra 

den ändringen menar skolverket (2008b) var ett sätt att markera att elevers svårigheter inte 

alltid beror på egenskaper hos eleven utan kan också bero på den miljön och kulturen i barnets 

omvärld. 

 

Egentligen ställer jag mig tveksam till formuleringen barn i behov av särskilt stöd. Dels för 

att det är ett luddigt uttryck, vad är egentligen särskilt stöd och vem bestämmer vilka barn 

som är i behov av det? Men framför allt för att jag tror att alla elever är i behov att ett särskilt 

anpassat stöd. Vi bör inte se på undervisning som att vi behandlar största delen av klassen på 

ett generellt sätt och att några få behöver särskilt stöd? Men jag kommer ändå använda mig av 

det uttrycket av den orsaken att all litteratur jag läst använder det. När jag pratar om barn i 

behov av särskilt stöd menar jag främst barn som får svårigheter att klara sig i skolan. De barn 

som lärare upplever stökiga, är aggressiva, okoncentrerade, eller de kan visa tecken på ett 

avvikande socialt beteende. De kan ha fått en diagnos som ADHD, autism, Aspberger 

syndrom, diagnos eller inte spelar ingen roll jag menar helt enkelt de barn som skolan anser 

inte passar in i normen eller elever som inte klarar skolans kunskapsmål. 

 .  

 

 

Historiskt perspektiv på en skola för alla 
Iden om att skapa en skola för alla har funnits ända sedan tidigt 1800-tal, då pratades det om 

en gemensam bottenskola (Hjörne, E. & Säljö, R. 2008) Lite drygt 200 år senare är målet 

ännu inte nått.  

 

Skolan är föränderlig precis som samhället. Skolan påverkas av rådande samhällsförhållanden 

och forskning. Specialpedagogikens historia och bemötandet av barn i behov av särskilt stöd 

har genom året förändrat i samband med att vår människosyn förändrats. När man 1842 

startade Svenska folkskolan fick de barn och ungdomar de ansåg inte inhämtade kunskap i 

normal takt gå om ett år. 1944 kom den första lagen som gav ”de bildbara” rätt att gå i skolan, 

året efter fick även psykiskt efterblivna rätt till undervisning. Landstingen som var ansvariga 

för undervisningen inrättade en särskola för de som inte vistades på vårdhem och fick särskilt 

undervisning på hemmet (Brodin & Lindblad 2010). I särskolorna placerades de 

”svagpresterade” och handikappande barnen. Lärarna ansåg att annars kunde barnens närvaro 

hämma de normala barnens utveckling. Det fanns olika typer av specialklasser, hjälpklass, 

särskoleklass, hörsel, syn, Frilufs och hälsoklass och skolmognadsklass. Dessa klassen fanns 

nästan uteslutande i stora städer. Det gjordes test, intellektmätningar eller medicinska 

utlåtanden för att få plats i en specialklass (Maltén 1985). Från 1930-talet grundades beslutet 

om placering i specialklass på ett utvecklingspsykologiskt synsätt. Det vill säga att varje 

individ genomgår en individuell utveckling men att det samtidigt finns en bestämd normal 

utveckling, en form av medelvärde. Synen var att de som avskiljde sig från normen skulle 

avskiljas från övriga klassen. Specialundervisningen var likvärdig den vanliga förutom att den 

var enklare och långsammare.  
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År 1950 kom den specialpedagogiska forskningen att präglas av ett inlärningspsykologiskt 

perspektiv. Eve Malmquists forskning gällande faktorer relaterade till lässvårigheter hos barn 

i första årskurs var en betydelsefull milstolpe i synen på barn och specialundervisning. Han 

ifrågasatte medfödd ordblindhet. Han menade att det kunde finnas fler orsaker till svårigheter.  

En annan forskare som var inne på samma spår var Olof Magne. Han forskade om 

matematiksvårigheter. De båda forskarna pekade på möjligheterna istället för hinder. Bristen 

på läromedel och utbildade lärare blev påtaglig. Intresset för specialkonstruerade läromedel 

och åtgärdsprogram ökade under 1960-talet. Kravet på formell utbildning ökade. 1962 

startade en ettårig utbildning till speciallärare. Nu försökte man ta hänsyn till allas olikheter 

(Vernersson 2002). Innan kopplades orsakerna till individuella egenskaper eller brister 

(Bladini 1990). Gruppterapi blev nu ett pedagogiskt hjälpmedel för elever med sociala och 

emotionella störningar (Jonsson & Kälvesten, 1969). Speciallärare skulle ta hänsyn till 

elevens sociala situation. Svårigheter kopplades inte till defekter hos barnet utan synen 

ändrades och man såg att barn utvecklades av stimulans, positiva förväntningar och en bra 

inlärningsmiljö. Detta blev grunden till integrations tanken och samordnande undervisning. I 

läroplanen (Lgr80) hävdas att eleven så långt som möjligt ska få sin undervisning tillsammans 

i en klass.  

 

Specialklassorganisationen upphör nästan helt på 1980-talet och arbetsenheten blir i stället 

basen för det specialpedagogiska arbetet. Läroplanen (Lgr80) betonar skolans ansvar för 

elever med särskilda behov. Nu riktas uppmärksamheten istället mot skolans möjligheter och 

skyldigheter att motverka att svårigheter uppstår. Det specialpedagogiska arbetet blir en 

angelägenhet för alla lärare som förväntas att arbeta förebyggande.  

 

Speciallärarutbildningen upphörde 1988. Grundskollärarutbildningen började då ha krav på 

sig att innehålla specialpedagogik på 10 akademiska poäng.  Tyvärr genomfördes det inte i 

praktiken. På 1990-talet såg vi en ny yrkeskår, specialpedagogen. Från och med 2001 finns 

möjligheten att välja allmänna grundläggande specialpedagogik. Vernersson (2002) menar att 

skolan inte var beredd på förändringen, skolan efterfrågade fortfarande speciallärare som inte 

fanns. Skolan var inte i praktiken anpassad efter specialpedagoger. Läroplanerna (Lpfö98, 

Lpo94) uttrycker att alla som arbetar i skolan ska arbeta och samverka och ansvara för att 

elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.  

 

Styrdokumenten 
Bakom skollagarna och läroplanerna ligger våra grundläggande värderingar om människans 

värde, vår människosyn och synen på demokrati.  

 

I läroplanen kan man läsa att en skola för alla innebär att alla elever ska ha tillgång till att få 

en likvärdig utbildning. Barn och ungdomar bör i möjligaste mån vara kvar i den egna 

gruppens verksamhet. (Skolverket 1998 s.9) Här framgår det tydligt att målet ska vara att alla 

barn ska gå i samma skola men det står ”i möjligaste mån”, var denna gräns ska drar är alltså 

tolkningsbart. Jag tycker mig kunna finna mycket positivt med att en inkluderande i skola 

ändå. I FN –deklarationen heter det således: ” inklusiv skolgång är det effektivaste sättet att 

skapa solidaritet mellan barn med särskilda behov och jämnåriga. Att flytta på barnet till 

specialskola ska ske i undantag. Inklusiva skolor är ett viktigt steg i kampen för att förändra 

diskriminerande attityder.”  Att alla barn möts i skolan är alltså ett viktigt steg för demokratin. 

Enligt mig är en förutsättning för demokrati att vi värderar människor lika. Läroplanen tar upp 

människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla” (Lpo 94, Skolverket s. 3). 

 

Att samspel och lek är viktigt för inkludering menar många författare. Något jag går närmare 

in på senare. Läroplanen för förskolan nämner lek och samspel mer än läroplanen för 

grundskolan. Bland annat kan man läsa att lärandet skall baseras på samspel mellan vuxna och 

barn. Barngruppen skall ses som en viktig del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge 

barnet ett stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva. ( Skolverket s.6 ). Man 

menar även att förskolan har som riktlinje att stimulera barns samspel och hjälpa dem 

bearbeta konflikter.” (Skolverket s. 8) 

 

Alla är olika, förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med 

de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening 

(Skolverket s. 5). 

 

Anledningen till att jag väljer att ha med läroplanen för förskolan när jag gjort min studie i en 

förskoleklass som arbetar efter läroplanen för grundskolan, är att jag finner de nämnda 

delarna viktiga och relevanta för ämnet.  

 

  

En skola för alla 
En skola för alla är ett omtalat begrepp i dagens skoldebatt och syftar till alla barns rätt till 

likvärdig utbildning.  Begreppet är inget nytt utan fanns även i Lgr 69 trots att det skett en del 

samhällsförändringar sedan dess. Ser man tillbaka i tiden så har skolan gått från att vara till 

för somliga till att ha som mål att vara till för alla. Synen på barn har förändrats, idag har alla 

barn skolplikt, till skillnad från hur det var för hundra år sedan (Brodin & Lindstrand 2010). 

 

Enligt Lpo 94 (Skolverket 1998) ska varje elev lära sig utifrån sina egna förutsättningar och 

undervisningen skall anpassas efter individens behov. Skollagen berättar om hur 

undervisningen ska hjälpa elever som har svårigheter i sitt skolarbete. Men i första hand ska 

eleven ges stöd i den klass som eleven tillhör. 

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) som hänvisar till FN:s deklarationer 

och regler, har som utgångsläge att alla olikheter är acceptabla. Barn ska inte formas i 

bestämda mallar utan inlärningen ska anpassas efter barnet och dess behov. 

 

Enligt Skolverket (1998b) skall skolan kunna välkomna alla barn med alla slags behov. Men 

detta kan ändå tolkas på olika sätt. Assarsson (2007) tar i sin avhandling bland annat upp de 

problem som ligger i tolkningen av konceptet ”en skola för alla”. Hon menar att 

styrdokumenten strävar efter en samlad skola men att den vanligaste lösningen för elever som 

upplevs avvikande är någon form av segregering. 

 

Arbetet med inkludering 
Enligt skollagen ska skolan arbeta efter att så långt som möjligt inkludera alla barn, endast i 

undantag ska barn tas ur gruppen. I en FN –deklaration kan man läsa att en inklusiv skolgång 

är ett bra sätt att skapa solidaritet hos barn. Något som Haug (1998) knyter an till när han i sin 

rapport till Skolverket menar en inkluderad skola är en förutsättning för ett demokratiskt 

samhälle. Jobe (1996) har i sin studie kommit fram till att inkludering är ett framgångsrikt 
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koncept för att nå målet att skapa acceptans för olikheter. Ifall alla skolor skulle arbeta efter 

full inkludering skulle denna acceptans avspeglas i samhället. 

 

Jag vill utifrån detta gå närmare in på forskning som finns om förutsättningar för 

inkluderingsarbetet, hur man arbetar med inkludering och samhällets påverkan på skolan. 

Detta för att försöka förstå hur man på bästa sätt kan möta och hjälpa barn i 

inkluderingsprocessen.  

 
 

 

Lärarkompetens  
Många lärare kan känna rädsla inför att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Vilket 

förmodligen beror på okunskap och bristande erfarenhet (Ahlberg 1999; Johansson 1990). En 

studie av skolverket visar att lärare inte anser sig kunniga nog för att undervisa särskoleelever. 

Inte heller en övervägande del av särskolans lärare ansåg sig ha tillräckligt med kunskap 

(Skolverket 2002). På grund av bristande erfarenheter kan lärare bli osäkra i sin yrkesroll. De 

har svårigheter att ställa passande krav och att bedöma elevens prestationer (Johansson 1990). 

Vilket försvårar arbetet med inkludering. Lärare som upplever att de inte har tillräckligt med 

kunskaper för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd vänder sig ofta till habiliteringen för att 

få hjälp och stöd menar Johannson (1990). En rapport av skolverket visar att vissa lärare anser 

inkluderingen svår eftersom de då får svårt att bedöma vilken kunskapsnivå de ska lägga sig 

på (skolverket, 2002). Läraren har en central roll för inkludering, läraren bör skapa en positiv 

attityd till inkludering och den anpassningen ska göras till en norm (Jerlinder 2005). 

 

Resurser 
Resurser har en viss betydelse för arbetet med inkludering. Idag sker stora nedskärningar i 

skolan (Vernersson 2002). Om det finns resurser kvar efter att den ”ordinarie” skolan så går 

det til lelever i behov av särskilt stöd (Ahlberg 1999). Tiderman, (1996) menar att eleverna 

ska ses som resurser, sätts eleverna i specialklasser ses de som en börda.  

 

Exkludering för inkludering? 
Att gå i vanlig klass betyder inte att man är inkluderad. Klassrumsundersökningar visar att det 

är många andra faktorer förutom organiseringen av specialundervisningen som kan fungera 

exkluderade. Det kan vara upplevelsen av att inte få komma till tals, att inte vara delaktig i det 

som sker som har till verkan en känsla av att vantrivas och att inte lyckas så bra, de aktiviteter 

klasser håller på med känns då meningslösa. Inkludering är ett uttryck för en pågående 

process. Inkludering handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande i den gemensamma 

utbildningen. Detta är inte nödvändigtvis något som uppstår genom att alla barn går kvar i en 

klass (Haug 2006). Andersson & Thorsson (2007) beskriver olika stadier av inkludering. Det 

första är att bli tolererad i en grupp som medlem, eleven får vara med på aktiviteter utan att bli 

kränkt. Vid det andra stadiet blir man respekterad, eleven ses som ett självklart inslag i 

gruppen blir behandlad med välvilja men hamnar ändå vid sidan av. Vid det sista steget är 

eleven delaktig och här uppstår det verkliga mötet. De menar att varje nivå har ett egenvärde i 

processen. Bara att vara med i en aktivitet skapar en form av gemenskap men vi ska inte 

stanna vid första stegen men heller inte backa. Att få uppleva det normala och lära sig de 

sociala koderna i en vanlig klass är de bästa förberedelserna för att så småningom kunna delta 

i samhället och livet. 
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Vernersson (2002) pratar om två skäl till segregering av elever. Det ena är att rädda eleven 

och det andra är att rädda klassen. Hon menar att fördelarna med att skilja en elev från övriga 

klassen är att eleven får en närmare relation till den vuxne som får mer för instruktioner i en 

lugnare miljö. De nackdelar hon nämner är att det finns en risk för ”stämpling” av eleven, 

eleven får dålig kontakt med andra elever, eleven ställs inför lägre förväntningar, eleven 

finner sig i en homogen grupp med andra elever med liknande svårigheter. Det sistnämnda 

problemet är något även Madsen (2006) för på tal. Han anser att när barn kommer till en 

grupp med likadana problem hjälper det inte barn som har svårigheter med det sociala spelet. 

Något man kan koppla till vad Ahlberg (1999) påpekar, människor lär genom att tillgodo se 

sig olika förhållningssätt utifrån de normer de möter, och bearbetar omvärlden på ett sätt som 

är funktionella i olika situationer. Människor som deltar i sociala sammanhang förflyttar läran 

till ett alltmer fullvärdigt deltagande i praktiken. Författarna menar att för att lära sig sociala 

koder och normer behöver människor utsätta sig för sammanhang där detta är möjligt, då är 

det en nackdel att avskilja eleven från klassen och förflytta eleven till disfunktionella sociala 

sammanhang. 

 

Diagnostisering 
När skolan reagerar på att ett barn har någon form av svårighet i skolan är det inte ovanligt att 

man vill göra en utredning för att fastställa om barnet har någon diagnos.  Haug (1998) ser 

flera problem med diagnostisering av barn. Han refererar till Gillberg (1996) som hävdar att 

de nya diagnoserna ställs av personer med specialkompetens. DAMP och ADHD- diagnoser 

kräver till exempel ett samarbete mellan läkare, neurolog och psykolog. Större delen av den 

forskning som görs om orsaker till barns svårigheter är biologisk. Den har som utgångspunkt 

att problemet har biologiska orsaker. Och utifrån den diagnosen bestäms utbildning och 

undervisning som barnet bör få. För barn med DAMP föreslår man till exempel att det inte är 

fördelaktigt eller omöjligt att gå i vanlig klass tillsammans med andra barn. Undervisningen 

måste ske enskilt eller i mindre grupp, den måste vara kraftigt individualiserad. Och det 

kräver specialinsatser. Konsekvenserna av individbaserade diagnosletande är att man ständigt 

letar efter nya kategorier av svårigheter som barn kan ha. Man letar fel hos barnet. Den 

segregerande individualiseringen tenderar att hitta orsaken till problemet som biologiska 

hellre än sociologiska. Många föräldrar, skolor, barn och specialister har anslutit sig till detta 

synsätt. Vuxna i barns omgivning kan i vissa fall strategiskt lita på detta synsätt eftersom de 

då kan undvika att se sociala förklaringar i välfärden. I och med detta fritas även ansvaret från 

föräldrar, skola och samhälle, felet ligger då hos barnet (Haug 1998). Skolor finner ofta 

förklaringar till vad hon kallar ”problem barn” biologiska (Mehan, Hertweck & Meihls, 

(1986). Det inte finns någon orsak att tvivla på de biologiska faktorerna. Men man ska vara 

medveten om att det råder oenigheter inom det medicinska och psykologiska ämnesområdena 

om huruvida det ens är möjligt att ställa diagnoser på det sätt man gör idag.  Han ifrågasätter 

den vetenskapliga grunden och menar att det grundas i osäkra kunskaper. Kunskapsbasen för 

en individuell urskiljning där barn blir stämplade. Denna stämpling riskerar att enbart stärka 

avvikandet (Haug 1998). Haug refererar till Sannander m.fl. (1993) som  har kommit fram till 

att de barn som undgått att bli diagnostiserade klarat sig bättre i skolan och i yrkeslivet 

jämfört med de barn med motsvarande begåvning som blivit definierade barn i behov av 

särskilt stöd.   
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Samspel 
Barn med uppmärksamhetsproblem har ofta svårigheter med samspel (Standberg 2006).  

Leken har många goda egenskaper bland annat lär sig barn att samspela i leken. Barnen lär sig 

att hantera och förstå sin omgivning. Barnen kommer i kontakt med andras verklighet och 

andras känslor, och skapar då en förståelse för sin omvärld. Det är i leken som barnens sociala 

förmågor utvecklas (Niss 2006). 

 

Forskare lägger mer eller mindre vikt vid betydelsen av samspel för inkludering mellan barn. 

Men de flesta verkar överrens om att samspel är viktigt för barns utveckling till att bli sociala 

individer (Lindahl 1998). Öhman (1997) anser att när barn är i grupp kan de utforska de 

förutsättningar som gäller för att vara tillsammans. Författaren beskriver vidare att i 

socialiseringsprocessen lär barn sig omsorg om varandra och tolerans för olikheter. Genom 

varandra skapar barnen en identitet. Samspelet som skapas i leken ger trygghet och en 

upplevelse av samhörighet. Barnet törs vara sig själva, får bättre självkännedom och kan 

anpassa sig bättre socialt (Öhman 1997).  Johansson (1999) har studerat vänskap och kommit 

fram till att samspel har ett etiskt värde. Barnen är engagerade i varandra, vårdar och värderar 

relationer. Författaren menar att barnen på detta sätt fostrar varandra. 

 

Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv 

Dysthe (2002) menar att den sociokulturella teorin lägger avgörande vikt vid att kunskap 

konstrueras genom socialt samarbete i ett kulturellt sammanhang. Därför är interaktion och 

samarbete grundläggande för lärande.  

 

 

Ordet social har två betydelser. Den ena att kunskap skapas genom interaktion med andra. 

Den andra betydelsen är att vi aldrig framträder som en isolerad individ. Vi bär alltid med oss 

vår tillhörighet till ett samhälle med dess historia och kulturella traditioner, till vår familj och 

vänkrets med dess värderingar och normer. Kunskap fördelas mellan människor i en 

gemenskap genom att alla elever har sin enskilda synvinkel och de har olika kunskaper att 

dela med sig av. Den enskilde elevens förståelse begränsas vid enskilt arbete. Dysthe (2002) 

belyser värdet av att ha en mångfald i en klass istället för att se problemet. Andeson, Persson 

och Thavenius (1999) menar att skolan är en kultur och skapar kultur. Skolan är en mötesplats 

och en plats för diskussion.  

 

Jarmund, mfl (2009) har i sin avhandling kommit fram till ett samband mellan barns socio-

ekonomisk status och deras sociala inkludering. De här barnen har svårare att bli inkluderade 

och löper större risk att hamna utanför och att bli mobbad. De barnen med högre socio-

ekonomisk status löper mindre risk att hamna utanför i sociala samspel och därmed mindre 

risk att bli mobbad.  
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Vygotskij 

När man pratar om samspel och lärande kan man inte låta bli att nämna den ryske psykologen 

Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskijs texter om sociokulturella perspektiv på mänskligt 

lärande blev känt i västvärlden 1962 och 1992 lades Vygotskijs teorier fram som pedagogiska 

grund i den svenska läroplanen (Stensmo 2007). I ett sociokulturellt perspektiv framhävas 

vikten av samspel, kommunikation och språkanvändning för människans lärande. Vygotskij 

menar att lärandet är bundet till den miljö och kultur barnet lever i (Stensmo 2007; Säljö 

2000). Kommunikation är länken mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen.  

Människan utvecklas i sin miljö och kultur genom att i samspelet med andra uppleva och få 

förståelse för sin omvärld (Säljö 2000).  Eftersom kulturer och miljöer i vår värld och vårt 

samhälle skiljer sig åt kommer utvecklingen inte att ske på samma sätt hos alla människor. 

Lärandet sker utifrån den situation och det sammanhang människan befinner sig i. De vuxna 

har en betydelsefull roll som medskapare av lärandet enligt det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2000). 

 

 

Betydelsen av samspel 

Lärandet gror inte av sig själv utan det träder fram genom aktivitet. I leken kan barn bearbeta 

händelser och de kan hantera önskningar. Leken är en sorts psykologisk process. I leken 

skapar barnen regler som de tillsammans kommer överens om. Här lär sig barn att agera i en 

tankevärld.  

 

Skolan är en social arena där barn och vuxna möts och förväntas samarbeta. Barns sociala 

tillvaro i skolan har alltmer uppmärksammats med fokus på barns rättigheter. Relationsarbetet 

handlar till stor del om att försöka skapa samhörighet och gemenskap med andra (Bliding 

2004). 

 

Regler och normer 

”De som skapar förutsättningar för avslappning och en känsla av lugn och ro är att en god 

ordning råder i ens upplevelse av omvärlden. Detta sker när allt är som det brukar, när allt 

händer när det ska hända, och när alla beter sig som de förväntas bete sig.” 

(Wellros 1998). 

 

Strandberg (2006) menar att barn skapar och lär sig regler i leken. Vilket är en av 

anledningarna till att leken är så viktig. Wellros (1998) menar att det finns skrivna och 

oskrivna regler. En skriven regel är till exempel att vi inte får stjäla, en oskriven regel är vi tar 

av oss skorna när vi går in i ett hus. Det första exemplet är naturligtvis värre att bryta än det 

andra men vi vet alla att man tar av sig skorna när vi går in och vi förväntar oss att våra 

medmänniskor ska följa dessa oskrivna regler. Det är en norm, något vi lärt oss att man gör. 

Att inte kunna urskilja kända mönster eller förstå andra människors handlande skapar 

osäkerhet och ofta en kronisk trötthet (Wellros 1998). Man hittar inga samband mellan det 

man ser och det man har som tidigare erfarenheter av människor och världen. Man kan heller 

inte döma människors motiv och deras avsikter menar författaren.  Det som kan skapa en 

ännu större förvirring är om man inte vet hur man själv blir bedömd eftersom man inte vet vad 

normen är. Vad de andra har för förväntningar på mig. Man är oftast plågsamt medveten om 

att man upplevs som konstig och avvikande. Det kan vara bristerna i språket eller i beteenden. 

En känsla av att man ständigt misslyckas i kommunikationen. Detta menar Wellros (1998) är 

smärtsamt och förstör självförtroendet.  Att ta seden dit man kommer blir omöjligt om man 

inte vet hur seden ser ut. Man kan lära sig detta genom att observera andra och ta del av den 
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(Wellros 1998). Hjörne (2004) har i sin studie kommit fram till att struktur är viktigt för att 

kunna arbeta med inkludering av vad hon kallar problem barn. Vilket vi kan knyta an till det 

Wellros (1998) tar upp med att känna till vilka regler som gäller i ett sammanhang. En 

förutsättning för att problem barn ska kunna inkluderas i en vanlig klass är att de känner till 

den struktur som gäller (Hjörne 2004). 

 

Skolpolitiken och samhället.  
Skolan bärs i stor utsträckning upp av traditioner som kan spåras lång bak i tiden och som 

grundas i ideologiska och politiska ställningstaganden. Skolans uppdrag är att reproducera 

rådande samhällsförhållanden (Ahlberg 1999). Något som Haug (1998) även reflekterar över 

när han menar att skolan ska spegla samhället och förbereda barnen för den värld de ska leva 

i. Ahlberg (1999) förklarar att människor lär genom att tillgodo se sig olika förhållningssätt 

utifrån de normer de möter, och bearbetar omvärlden på ett sätt som är funktionella i olika 

situationer. Människor som deltar i sociala sammanhang förflyttar läran till ett alltmer 

fullvärdigt deltagande i praktiken. I samhälle och även i skolan deltar olika individer i olika 

sociala sammanhang, olika system. Att vara social deltagare i ett system innebär att delta i den 

kommunikation som äger rum inom systemet, enligt Madsen (2006) är det innebörden av att 

vara inkluderad. Säljö (1989, 1994, 1998) studerar lärandet i ett sociokulturellt perspektiv och 

betonar också vikten av kommunikation.  För att vara inkluderad ska man ha kännedom om 

systemets medier och koder samt uppträda i bestämda roller. Att vara exkluderad menar 

Madsen (2006) är att vara irrelevant för den kommunikation som äger rum. Det är till stor del 

i skolan vi har möjlighet att lära oss att fungera i dessa system. Vi lär oss normer och regler. 

Men för att möjliggöra det behöver vi skollagen och läroplanen som säger att barn ska ha 

samma rättigheter i skolan och kunna ingå i grupper tillsammans med olika människor.  

 

Skolans utveckling 
Den skandinaviska välfärden brukar stå för en socialpolitik där man lägger stor vikt vid att 

alla medborgare prioriteras så att inte vissa grupper hamnar i social nöd och får behov av 

kompenserande åtgärden (Madsen 2006). Författaren framhåller att det finns en tendens till att 

vi i Skandinavium tolererar en allt högre grad av sociala olikheter. Detta avspeglas även i 

skolan. När det gäller särskolan så formulerar de ofta sina målsättningar med begrepp som 

utveckling av självständighet, självkänsla och självbestämmelse. Denna individualisering ger 

upphov till en diskussion om specialpedagogens grundläggande karaktär. Madsen (2006) 

frågar sig om specialpedagogens främsta uppgift är att inrikta sig på enskilda individers behov 

måste individuella behov sättas i samband med grupper och gemenskaper som bakgrund för 

personligt lärande och utveckling. Madsen (2006) menar att det inte går att tillgodose 

individens alla behov utan att skapa samhörighet med andra människor och att det därför inte 

är den fördelaktigaste lösningen att exkludera barn från den vanliga undervisningen. 

 

Englund (1995) frågar sig om en skola för alla är på väg att upplösas och en traditionell 

kunskapsorienterad skola är på väg att ta över på nytt. Svaret på frågan borde kunna sökas i 

forskning, men dessa frågeställningar har inte stått i forskningens fokus menar Englund. 

Vilket har gjort att forskningen fått viss kritik för att den allt för ofta koncentrerar sig på ett 

utvärderingsarbete. Ahlberg (1999) påpekar även en kritik mot att forskningen är för inritad 

på att analysera handikapp.  

 

Visionen om en skola för alla, vad händer med den? Englund (1995) menar att den är hotad av 

utvecklingen av privata skolor och skolpengen. Eftersom synen på skolan går från allmänt 

intresse till ett ökat privat intresse. (se även Berg, 1999; Helldin, 1998). De har studerat den 
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specialpedagogiska undervisningen med fokus på kommunerna och den decentraliserade 

skolan pekar på skillnaden mellan individualitet och kollektivism. De menar att 

individualiseringen av skolan hotar visionen om skolan som en demokratisk mötesplats för 

olika kulturer och värderingar. 

 

 

Två utvecklingslinjer 

Madsen (2006) frågar sig om det idag finns två olika typer av socialpolitik, en för de 

inkluderade medborgarna och en för de exkluderade. I en studie av som Ahlberg (1999) 

refererar till av Vislie (1995) konstateras just det som Madsen (2006) frågar sig. Det finns två 

olika utvecklingslinjer av integreringsprocessen, antingen utgår man från den 

specialpedagogiska verksamheten eller den ”vanliga” undervisningen. Hon hävdar att om vi 

ska nå målet om en integrerar skola kan man inte se det som enbart uppgift för den 

specialpedagogiska undervisningen.  Integrationsprocessen måste ses som en del av den 

allmänna skolutvecklingen för att visionen om en skola för alla ska uppfyllas. 

 

Nackdelar med en uppdelad skolform 

Haug (1998) menar att vi i Sverige har en segregerad inkludering. Att vi inte fullt ut har en 

inkluderad skolform. Vi skiljer fortfarande barn åt med särskolor och specialklasser. 

Motsatsen till segregerad inkludering menar Haug (1998) är inkluderande integrering, vilket 

innebär att alla barn går på samma skola. Även Johansson (1990) anser att det finns nackdelar 

med särskolor. Författaren menar att särskolor ofta har ett större upptagningsområde än 

”vanliga” skolor. Vilket gör att barnen har längre väg till och från skolan och risker därför att 

blir trött. Dessutom påpekar han att barnen får svårt att upprätthålla kontakter på grund av 

avstånden. Johansson (1990) konstaterar att dessa faktorer försvårar barnens möjligheter att 

styra sina livsvillkor, det skapar vanmakt. Författaren konstaterar även att en elevassistent kan 

bli en mur mellan eleven och de andra barnen eftersom eleven ofta istället leker med 

assistenten på raster. I klassrummet finns det en risk att läraren pratar med eleven genom 

assistenten och att läraren tror att assistenten löser elevens uppgifter.  

 

Ett segregerat samhälle 
Skolan är inte en isolerad institution i vårt samhälle utan är i högsta grad påverkningsbar. När 

samhället förändras, förändras även skolan (Vernersson 2002).  Madsen (2006) framhåller att 

samhället har en tendens att bli allt mer segregerat och individualiserat. I Lärarnas tidning 

(2006-02-08) kan man läsa om en rapport från Rädda barnen som också menar att 

segregeringen i skolan har ökat. Detta är något som även Westling & Allodi (2002) kommit 

fram till i sin avhandling. Hon menar att trots att intentionerna i skolan är att öka samspelet 

och elevinflytandet i skolan ser vi en ökad segregation med mer lärarstyrda lektioner.  

Vernersson (2002) menar att arbetslöshet, ekonomiska betingelser, stress och psykisk ohälsa 

är faktorer som har inverkan på eleverna och därmed pedagogens arbete. Enligt Nilholm 

(2006) har behovet av specialundervisning och särskolor öka. Överallt i västvärldens samhälle 

kan man se en tilltagande uppmärksamhet på exklusionsprocessen som skapar en ökad 

skillnad mellan de som är innanför och de som är utanför. De socialt missanpassade anses 

oreglerade, missanpassade, icke aktiverbara, hotfulla och utanför den pedagogiska räckvidden 

(Madsen 2006). Författaren hänvisar till samhällsfilosofen Zygmunt Baumans som menar att i 

den moderna samhällsindustrin kan man lösa den sociala konflikten genom att exkludera ”de 

oönskade” till en öde plats. Madsen menar att vi idag inte kan göra så, det finns inga öde 

platser. Därför är denna exkludering inte ett alternativ. Vi är dömda till varandras grannskap. 
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Karin Avellan berättar i Andersson & Thorsson (2007) att hon sett allvarliga konsekvenser av 

segregering när hon vistats i Betlehem på Västbanken. Där hon försökte förstå hatet och 

bitterheten bland folket. Hon menar att vi söker oss omedvetet till de människor som är mest 

lik oss själva. Om alla stannar vid det uppstår ett segregerat samhälle med fördomar och 

förtryck som följd. Vi måste uppmuntra till att barn lär känna de som till en början inte liknar 

oss, fortsätter hon. 

 

Sociala olikheter 

Callinicos (2000) som konstaterar att vi lever i en ojämnlik värld, vi är rikare än tidigare och 

fattigare än tidigare. Den ekonomiska omfördelningen och nedmontering av det offentliga 

välfärdssamhället har drabbat utsatta grupper. Fattigdom och ojämnlikhet drabbar de sämst 

ställda av befolkningen. Silvertun (2006) vill i sin avhandling belysa betydelsen för att lyfta 

dessa utsatta grupper. 

 

I en rapport från Skolverket (1995:141) redovisas hemmets betydelse för elevens skolgång. 

Denna översikt syftar därför till att kortfattat beskriva vad de senaste fem årens forskning om 

eventuella samband mellan social bakgrund och studieresultat kommit fram till. Föräldrars 

utbildning och yrke påverkar barnen på flera sätt. Det påverkar betygen, val av fortsatta 

studier och tankarna på vad som är möjligt. Man pratar om ”hemmets läroplan” som 

avgörande för elevernas studieresultat. 

 

 

En demokratisk skola 

En demokratisk grundad skola innebär att vi har en skola för alla, där alla grupper av 

befolkningen kan gå tillsammans (Haug 1998). Han menar i en rapport från Skolverket att i en 

skola där olika människor möts och förhandlar om det som ska ske där minskar skillnader och 

avstånd mellan människor. Och underlättar en friare samvaro mellan människor. Vilket är en 

balans som är en förutsättning för att skapa ett demokratiskt samhälle. Det handlar om en 

process som kräver ömsesidig anpassning och som utgår från att alla är tillsammans i ständig 

konfrontation och samverkan. Det kräver integrering och att alla som senare ska vara 

tillsammans i samhället även är det i skolan anser Haug (1998). Innanför dessa ramar ska den 

egna individen kunna påverka sin situation.  

 

Läroplanen för grundskolan beskriver skolans uppdrag, där man menar att människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde ska prioriteras.  

Solidaritet med svaga och utsatta som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket s. 3) 

Samtidigt påpekar Haug (1998) att skollagens tredje kapitel, paragraf 3 helt klart är 

segregerad. Där står det att psykiskt utvecklingsstörda som inte kan nå målen i grundskolan 

ska gå i särskola. Synskadade och hörselskadade barn och barn med talsvårigheter som inte 

kan gå i grundskolan ska gå i specialskola. Haug (1998) uppfattar denna paragraf som 

segregerande och att det utgör ett hinder för de demokratiska värden som lärplanen lyfter 

fram. Särskilt för de svaga grupperna av elever som utesluts från samverkan med de andra 

eleverna.    
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Metod 

Datainsamling 
Jag valde intervjuer och observationer som datasamlingsmetod. Intervjuer för att jag ville 

undersöka rektorns och lärarnas syn på arbetet med inkludering. Intervjuer är en bra metod för 

att ta fram åsikter och tankar kring inkludering eftersom det ger ett djupare innehåll. Med 

djupare innehåll menar jag att jag vill få största möjliga förståelse för orsakerna bakom 

skolans åtgärder. I de intervjuer jag gjort har jag haft möjligheten att ställa följdfrågor och 

även återkomma till det som tagits upp vid tidigare tillfällen. Angående typen av intervju 

valde jag semistrukturerad intervju, för att få flexibilitet i samtalet. Studien är en fallstudie 

vilket betyder att studien gjorts på en skola, inte flera (Stukat, 2005;  Trots, 1997). Jag 

använde mig av observationer för att koppla samman teori med verklighet.  

 

Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer framför kvantitativa. Skillnaden mellan dessa två 

metoder menar Holme & Solvang (1997) är att den kvantitativa studien analyserar 

information som framkommit från materialinsamlingen till statistisk analys. I den kvalitativa 

studien tolkas informationen av informanten till exempel tolkning av referens ramar, motiv, 

sociala processer och sammanhang. Den kvalitativa bör tolkas kritiskt eftersom den som 

undersöker gör en egen tolkning spelar tolkarens personliga upplevelser roll. Trost (1997) och  

Holme & Solvang (1997) framhåller att båda metoderna ger förståelse för problemområden 

inom den samhällsinriktade området.  

 

Trots (1997) belyser betydelsen av att välja metod utifrån vad studien handlar om. Han menar 

att i många läroböcker framstår den kvalitativa metoden som lämpade enbart som förstudie till 

”riktiga” studier, den kvantitativa. Är man intresserad av att kunna ange att ett visst antal 

procent av befolkningen har en viss åsikt passar den kvantitativa studien alldeles utmärkt som 

ensam metod. Är man däremot intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller 

urskilja handlingsmönster så är den kvalitativa studien lämplig. Jag vill ha en förståelse för 

sociala processer och är inte intresserad av att få fram några siffror. Då passar kvalitativa 

intervjuer bra (Holme & Solvang 1997). Eftersom mitt syfte är att få en förståelse för hur de 

intervjuade resonerar passar kvalitativa metoden mitt ämne. Genom att göra kvalitativa 

analyser kan man öka förståelsen för nya fenomen, samt beskriva dem ur ett specifikt sätt 

(Lantz 2007). Jag eftersträvar bästa möjliga återgivning, därför är jag noga med att den 

intervjuade godkänner min tolkning av vad de beskrivet för mig.  Jag är medveten om att min 

närvaro påverkar resultatet och är har upplevt det positivt att jag sedan tidigare relativt bra 

känner de intervjuade. I och med det får vi en jag-du relation som underlättar samtalen och 

gör att jag har lättare att förstå sammanhang som den intervjuade syftar till. En risk med det 

kan vara att jag som intervjuar tar saker för givet som inte stämmer. Därför är jag noga med 

att fråga om jag har uppfattat det relaterade korrekt. Jag tänkte först spela in intervjuerna 

eftersom jag intervjuat själv och därför begränsas när det gäller att hinna med att uppfatta det 

som sägs. Men de intervjuade kände sig inte bekväm med att bli inspelade så jag bedömde det 

bäst att inte spela in eftersom jag inte ville få den intervjuade att känna sig obekväm. Jag såg 

en risk i att få allt för korta och ytliga svar om de var obekväm. Istället antecknade jag så gott 

jag kunde sedan gjorde jag min tolkning av det som sagts och bad informanten att noga titta 

igenom det jag skrivit och rätta om de fann någonting felaktigt. I kvalitativa undersökningar 
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måste man kunna ändra uppläggningen under processen. Kvalitativa undersökningar präglar 

av flexibilitet (Holme & Solvang 1997). 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna passar sig bäst för kvalitativa intervjuer. 

Medans den strukturerade intervjuerna som har starkt styrda frågor passar kvantitativa 

intervjuer.  Dessa två intervjuformer liknar varandra och intervjuer kan ofta växla mellan 

dessa former (Denscombe, 2009). I den semistrukturerade intervjun ligger forskarens frågor 

och intressen i fokus medans möjligheterna finns till följdfrågor medan den ostrukturerade 

intresserar sig mer för respondentens reflektioner och har en friare ton och liknar mer ett 

samtal (Stukát 2005).  Eftersom mitt syfte är att ta reda på de intervjuades uppfattningar och 

deras reflektioner utformade jag öppna frågor. Intervjuerna formas utifrån de svar jag får och 

varje intervju har därför blivit unik och gett mig olika infallsvinklar. De första intervjuerna 

gav mycket information och av den anledningen fanns det ingen anledning att de sista två blev 

lika långa. Därför kommer den mesta informationen ha angivits av de första tre intervjuerna. 

Eftersom jag inte var intresserad av att jämföra svaren med varandra passade det mig bättre att 

utforma intervjuerna relativt olika. På så sätt tycker jag att jag fick ut mer information av 

informanterna. 

 

Den intervjuade har getts möjlighet att svara med egna ord utan att ledas in på en viss tanke. 

Jag har på så sätt förstått informatörens kunskaper och erfarenheter i området och har fått en 

bild av hur viktiga vissa frågor är för informanten. Jag har heller inte utestängt möjligheter till 

oväntade infallsvinklar som kan ge förståelse för ämnet. Även Løkken & Søbstad (1995) 

argumenterar för vikten av att låta respondenten formulera sina egna svar i ostrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Fördelarna med denna typ av intervju är att man lättare fångar kärnan i 

det tema man vill undersöka. Bryman (2002) menar att nackdelen med öppna frågor är att det 

tar mycket tid. Jag bedömer ändå i detta fall att ostrukturerade intervjuer passar mitt syfte och 

ämne bäst.  

 

De fyra pedagogerna känner jag mer eller mindre bra efter att ha haft min VFU på skolan i 

sammanlagt elva veckor. Jag har även vikarierat på skolan med och för pedagogerna. Detta 

gör att jag upplever vår relation som god och formad av förtroende. Något som Holme & 

Solvang (1997) anser är viktigt när man gör kvalitativa intervjuer.  

 

 

Val av intervjupersoner 

Valet av de intervjuade grundades i att välja de människor som jag vet mött på de problem 

och ämne som jag intresserade mig för. Urvalet av informationspersoner var för mig viktigt 

eftersom jag ville intervjua människor som hade mycket kunskap om ämnet. Jag valde ut de 

personer som jag vet har erfarenhet av ämnet för att få ett så bra informationsinnehåll som 

möjligt. För att få goda grunder till rikligt med kunskap. Detta innebär personer som är mer 

medvetna än andra eller som brukar reflektera över sin situation.  
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Val av miljö 

Strukát (2005) menar att miljön är viktig vid en intervju. Jag valde därför att intervjua rektorn 

på rektorns kontor och lärarna i lugna rum som de själva valde, där de kände sig trygg och vi 

inte blev störda. Trots (1997) menar att en fördel med att vara ensam med att genomföra 

intervjuer är att den som blir intervjuad kan känna i sig tryggare. Något som för mig var 

viktigt. Den sista intervjun gjordes via telefon på grund av sjukdom och tidsbrist.  

 

 

Utformning av frågorna 

Intervjufrågorna har utformats utifrån syftet, att ta del av rektorns och pedagogernas arbete 

med inkludering. Även litteratur och egna erfarenheter har spelat stor roll i frågornas 

utformning. Inför intervjun med rektorn hade jag förberett med tre frågor. Dessa frågor var 

öppna och breda. Utifrån det fördes ett samtal med följdfrågor utifrån vad rektorn tog upp.  

Efter det följde fyra intervjuer med fyra pedagoger. Efter att ha gjort några intervjuer kände 

jag att jag ville belysa andra aspekter och har därför utformat något olika. Jag är mycket 

tacksam för att de intervjuade låtit mig även efter intervjun återkomma med följdfrågor.  

 

 

Observationer 
”I pedagogiska sammanhang brukar man definiera observation som uppmärksam 

iakttagelse.” (Løkken & Søbstad, s. 36)  

Vidare berättar författarna att ordet observation kommer från latin och betyder iakttagelse 

eller undersökning. När pedagogen vill lära känna ett barn bättre kan de ta hjälpa av 

observationer. Om man kan observera och sedan koppla till aktuell forskning får man större 

kunskaper i barns lärande och utveckling.  

 

När man gör observationer måste man tänka på vissa saker. Merriam, (1994) Bryman, (2002) 

Løkken och Søbstad, (1995) är överrens om att den mänskliga faktorn spelar in och bör 

betänkas. Man är utlämnad till sin egen förmåga att uppfatta det som sker. Möjliga felkällor 

vid observationer kan bland annat vara förhands inställning, fördomar, störningar under 

observationen med mera (Løkken & Søbstad, 1995).  I tolkningen är det omöjligt att vara helt 

subjektiv då man observerar. Bästa sätt att hantera det på är att vara medveten om just detta 

och sträva efter största möjliga noggrannhet i sina observationer (Bryman, 2002; Merriam, 

1994). Dock är en klar fördel att man är på plats och därmed ger observationer 

förstahandsinformation. Tillskillnad från intervjuer då man tar del av en annan persons 

återgivande. Jag finner det därför lämpligt att kombinera dessa två metoder. 

 

Man kan dela in observationer i två former, ostrukturerad och strukturerad. I den strukturerade 

former har man ett schema för vad man vill observera och exempelvis anteckna med ett streck 

när en situation uppstår. I den ostrukturerade observationen planeras inget in i förväg, utan 

man observerar här och nu vad som händer (Løkken och Søbstad 1995).  

Jag valde att göra ostrukturerade observationer eftersom jag vill observera situationer och 

skapa en förståelse och ett sammanhang. Det jag ville observera är inte en situation jag kunnat 

skapa utan den uppstår ”av sig själv”. När jag gjort mina observationer har jag fört löpande 

protokoll. Något som Løkken & Søbstad (1995) menar är ett ofta använt sätt som är 

ändamålsenligt i ostrukturerade observationer.  
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Jag har under uppskattningsvis två veckor vistas i barngruppen. För att få en helhetssyn och 

kunna tyda om det som händer är engång företeelser eller något som förekommer ofta. 

Eftersom det är det vardagliga händelserna jag vill se så är det viktigt att kunna urskilja vad 

som beror på en dålig dag eller vad som verkligen är ett problem (Rubinstein Reich m.fl. 

1986). Jag har inte varit deltagande i det som händer utan observerat på sidan om. Barnen har 

så klart varit medvetna av min närvaro men jag har inte styrt upp situationer att observera. 

Utan när jag sett att något jag intresserat mig för inträffat har jag satt mig ner och fört löpande 

protokoll för att sedan analysera det som hänt. Løkken & Søbstad (1995) skriver om 

observatörens olika roller, att vara deltagare eller åskådare. Min roll var passiv, på sidan om. 

Det gjorde att all min uppmärksamhet kunde gå till att fånga upp det som händer. 

 

Etiska aspekter 
Utifrån Vetenskapsrådet (2004) har alla informanterna blivit tillfrågade att delta i arbetet. De 

blev informerade om syftet med undersökningen och fick sedan välja om de ville delta. 

Rektorn fick även frågorna mejlade till sig för att kunna förbereda sig och känna sig trygg 

inför intervjun. Pedagogerna blev inte informerade om frågorna innan intervjun. I efterhand 

tror jag att det optimala hade varit att även låtit dem ta del av frågorna innan intervjutillfället. 

Jag tror dock inte att detta har påverkat resultatet nämnvärt. Informanterna har fingerade 

namn i arbetet så att det inte på något vis skulle kunna identifieras av allmänheten. Steinberg 

(1994) menar att det är viktigt att informanterna känner förtroende till den intervjuande. Detta 

gör att svaren på intervjufrågorna blir ärliga trots att ämnet berör en känslig karaktär. För att 

informanternas resonemang skulle träda fram lades inga personliga åsikter från intervjuarens 

sida i intervjun. 

 

Alla föräldrar till de barn som medverkat i mina observationer har blivit informerade och 

tillfrågade. Jag har i ett brev till föräldrarna angivit vem jag är, vad mitt arbete handlar om, 

mina kontaktuppgifter och bett om godkännande till observationer (se bilaga). Alla namn är 

figurerade så att ingen koppling kan göras till barnen eller skolan. 

 

Tillvägagångssätt 
Jag började med att hitta ett tema för det jag var intresserad av. Formulerade problemområden 

och vad det var jag ville ta reda på. Sedan koncentrerade jag mig på designen av studien, 

vilket var syftet och val av metod, hur studien skulle genomföras. Utifrån mitt syfte valde jag 

metod. Materialet bearbetades och analyserades. Utifrån de ämnen som kom upp i 

intervjuerna och utifrån observationerna skapade jag rubriker i resultatet. 
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Resultat och analys 
Något jag kommit fram till efter att ha utfört alla intervjuer, observationer och tagit del av 

utvald forskning är att detta är ett stort ämne och ju mer jag satte mig in i ämnet desto större 

blev det. Men jag anser ändå mig fått en bättre inblick i betydelsen av en inkluderade skola 

och hur skolan kan arbeta med inkludering. Två huvudsakliga infallsvinklar är samhällets 

betydelse för förutsättningarna i skolan och lekens betydelse. Till störst del kommer resultatet 

handla om inkludering av barn med socioemotionella svårigheter. Av den anledningen att de 

intervjuade nästan genomgående utgår från de barnen, även i mina observationer är det oftast 

barn med socioemotionella svårigheter som det kommer att handla om. Huruvida detta är en 

slump eller om det kan vara ett tecken på att det är dessa barn som är svårast att inkludera kan 

jag inte säga säkert bara ana.  

 

Nedan kommer en kort beskrivning av informanterna. Sedan följer en motivering av varför 

inkludering är viktig. Efter det följer en förklaring av hur de arbetar med inkludering och 

tankarna bakom deras resonemang. För att gå närmare in på argumentationer bakom de 

åtgärderna som görs. Som avslutning kommer ett konkret exempel på ett inkluderingsarbete 

med en pojke på skolan. 

 

Bakgrundsdata om informanterna 
 

Rektorn: 
Är i botten förskollärare men har sedan gått en rektorsutbildning. Har nu arbetat som rektor i 

17,5 år. 

 

Mia:  
Utbildad förskollärare, tog examen 1979. Innan det har Mia arbetat som barnskötare. Som 

förskollärare på en förskola arbetade Mia i tjugo år, tills hon 1999 fick en tjänst i en 

förskoleklass. Vilket hon har trivts väldigt bra med. Mia tror att det finns så många äldre 

förskollärare i förskoleklasser för att det är ett så bra jobb som ingen vill släppa. Genom åren 

har Mia gått många kurser och vidareutbildningar, bland annat mattekurser och språkkurser. 

 

Sara: 
Utbildad förskollärare, tog examen 1979. Sara jobbade på en förskola fram till 1993 då hon 

fick den tjänst hon har idag i en förskoleklass. Förutom förskollärarutbildningen har Sara gått 

vidareutbildningar inom till exempel matematik och utomhuspedagogik.  

 

 

Lisa: 
Utbildad förskollärare, tog examen 1974. Sedan 1975 har Lisa arbetat på förskola. När 

förskolan Lisa arbetade på omorganiserades till grundskola hösten 1993 fick hon jobb i 

förskoleklassen på skolan. Lisa har gått flera vidareutbildningar som har handlat om 

matematik, språk, drama, utomhuspedagogik, bild och röris, som är ett enklare gympapass för 

barn. Hon har även gått en handledarutbildning.   
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Inga: 
Utbildad förskollärare, tog examen i december 1978. Började sin karriär som förskollärare på 

en förskola. År 1993 fick hon jobb i förskoleklassen hon arbetar i idag, samma år som Sara 

och Lisa. Även Inga har gått vidareutbildningar inom matematik, språk och 

utomhuspedagogik. 

 

Skolan 
Skolan jag gjort min studie på ligger i en mellanstor stad i Sverige. Skolan ligger något 

utanför stadskärnan. På skolan finns ca 220 elever i åldrarna 6-11.  

 

 

 

 

Därför inkludering 
Jag frågade Sara varför inkludering är viktigt i skolan och hon svarar för samhörighetens 

skull, jag frågar varför samhörighet är viktigt och hon funderar lite. Hon anser att 

grupptillhörighet är viktigt, vi är sociala varelser och det är vår rättighet. Man blir hel som 

människa säger hon. Hon minns tillbaka till hur det kändes när hon kom tillbaka efter 

semestern. Hon kände trygghet och menar att om man inte blir inkluderad i skolan missar man 

mycket i den sociala utvecklingen. I mina observationer upplever jag att de barn som är 

aningen utanför eller inte samspelar fullt ut med de andra barnen är osäkrare och mindre trygg 

i sig själv och sociala sammanhang. Detta kan visa sig genom att barnet är utåtagerande eller 

inåtsluten. De barn jag misstänker inte känner samhörighet ger ett intryck av att vara otrygga. 

 

I FN-deklarationen kan man läsa att en inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att 

skapa solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och jämnåriga. Att flytta på barnet till 

specialskola ska ske i undantag. Inkludering är viktigt steg i kampen mot diskriminerande 

attityder. Detta är något som de intervjuade arbetar efter, de menar att deras mål alltid är 

inkludering.  

 

En viktig anledning till att sträva efter en inkluderande skolform är betydelsen för människan 

att känna samhörighet med andra människor. Madsen (2006) uttrycker att vi är dömda till 

varandras grannskap.  

 

Lära olikheter 
Rektorn menar att på skolan möter elever varandra, de får lära sig hur andra barn lever och ta 

del av det. Rektorn menar att det är bra att barn med olika bakgrunder och intressen möter 

varandra i skolan. Fram till nu har skolan varit en plats där alla barn från alla samhällsklasser 

kunnat mötas. Skolan där rektorn är verksam i ligger i ett område där hon beskriver att de har 

olika hemförhållanden. Runt skolan finns lägenheter, radhus och villor. Här samsas olika barn 

med olika bakgrunder, därför sker ett viktigt lärande menar rektorn. Rektorn reflekterar över 

friskolornas roll i samhället. Hon är egentligen inte emot friskolor, men är tveksam till att de 

ska erbjudas i grundskolan. Hon menar att i och med detta sorteras barn in i olika skolor. 

Idrottselever på en skola, studiemotiverade elever på en skola, de som värnar om kultur på en 

skola och invandrare på en annan. Hon frågar sig hur framtiden ser ut och vad som blir nästa 

steg. Denna oro är något som även Englund (1995) delar då han frågar sig om visionen om en 
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skola för alla är hotad av privata skolor och friskolor. Även Berg (1999) och Helldin (1998) 

menar i sin studie om den specialpedagogiska undervisningen menar att individualiseringen 

av skolor hotar visionen om en demokratisk mötesplats för olika kulturer och värderingar. 

Enligt Ahlberg (1999) lär sig människan genom att tillgodose sig olika förhållningssätt utifrån 

de normer de möter, de bearbetar omvärlden. För att sedan förflyttar läran till ett deltagande i 

praktiken. Om de aldrig möter på en norm av olikheter kommer normen aldrig vidgas. Att 

möta olikheter i skolan är alltså något positivt. Konflikter ska inte bara ses som något 

negativt. Rektorn menar att konflikter är ett lärande. Konflikter kan ses som en fostran, det är 

ett lärande för livet. Barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. De ska 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler. Därför är konflikter och mötet med olikheter betydelsefullt (Utbildningsdepartementet 

1998). Detta stärker rektorns resonemang kring skolan och konflikter. Hon menar att vi inte 

ska vara rädda för konflikter och fly när vi möter dem. Vi lära oss av varandra. Karin Avellan 

menar i Andersson & Thorsson (2007) att vi söker oss omedvetet till människor som är lika 

oss själva. Om alla stannar vid det uppstår ett samhälle med fördomar och förtryck. Vi måste 

uppmuntra till att lära känna de som till en början inte liknar oss. Min slutsats är att skolan 

inte bara speglar samhället utan även skapar samhället. Ahlberg (1999) och Haug (1998) 

menar att skolans uppdrag är att reproducera rådande samhällsförhållanden. Skolan speglar 

samhället och ska förbereda barn för den värld de ska leva i. En norm skapas i mötet med 

olikheter, om vi vidgar denna norm ger vi barnen möjligheten att forma ett demokratiskt 

samhälle. 

 

 

Att arbeta med inkludering 
Alla intervjuade är överrens om att målet alltid är att inkludera alla barn men vägen dit kan se 

olika ut. I första hand ska alla barn vara med på skolan även särskoleelever, menar rektorn. 

Rektorn påpekar att inkludering är en process man arbetar med kontinuerligt. 

 

Mia menar att det är svårt att sätta ord på vad det är de gör när de arbetar med inkludering. 

Det handlar om att se alla barn. Att kunna se vilka barn som har svårt med det sociala 

samspelet och hjälpa barnet utveckla den förmågan, och att man utgår från individen. Mia 

anser att det inte finns ett sätt man kan tillämpa i alla fall utan att man måste hitta olika sätt 

utifrån barnet.  

 

Som jag nämnde i början av resultatet noterar jag att samtalen ofta handlar om inkludering av 

barn med socioemotionella svårigheter, barn som har problem med aggressioner och samspel. 

I förskoleklassen som de arbetar med när studien görs går ett barn med ett fysiskt 

funktionshinder, vi kallar honom Pelle. Pelle har en personligassistent, men det är bara vid 

enstaka tillfälle som det barnet nämns i intervjuerna. Jag frågar därför Lisa vad hon tror detta 

beror på och hon svarar att hon själv upplever att inkludering av barn med fysiska handikapp 

är enklare än barn med sociala och emotionella svårigheter. När det gäller fysiska handikapp 

har man ofta under en längre tid varit medveten om svårigheterna som finns, föräldrarna är 

engagerade och det blir synligt vad problemet gäller. Därför tror Lisa att det är lättare att 

hantera inkluderingen barn med fysiska funktionshinder. Andersson & Thorsson (2007) 

berättar om olika stadier av inkludering, full inkludering är när barnet är en självklar del i 

gruppen och samspelar med de andra barnen på lika villkor. Utifrån mina observationer kan 

jag inte se annat än att Pelle är fullt inkluderad, han leker med de andra barnen på samma 

villkor, jag kan inte se att de andra barnen upplever honom som avvikande från någon norm, 

eftersom de gått i samma klass som Pelle i några månader har han blivit en norm. Lisa menar 
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att när det gäller barn med socioemotionella tar det ofta längre tid att komma underfund med 

vad som är problemet och hur de kan hjälpa barnet. Av den anledningen kommer större delen 

av resultatet att handla om hur de arbetar med inkludering av barn med socioemotionella 

svårigheter. 

 

Precis som rektorn och de fyra pedagogerna säger så uttrycker även läroplanen att målet ska 

alltid vara inkludering (Skolverket 1998 s.9). Att inkludering är en process håller även Haug 

(2006) med om.  

 

Socialt samspel  
I de första två intervjuerna med pedagogerna Mia och Sara samtalar vi mycket att de arbetar 

med socialt samspel när de arbetar med inkludering. De arbetar med samarbetsövningar, 

värderingsövningar och menar att de ständigt arbetar med att hjälpa barn samspela med 

varandra. De stöttar barn att ta kontakt och de vägleder barn i leken. De pratar ofta med 

barnen om hur man är en bra kompis. Detta har framkommit genom både intervjuer och 

observationer. Sara vill inte riktigt säga att barn i behov av särskilt stöd ofta har problem med 

det sociala lärandet, men hon gör en koppling mellan dessa barn och behovet av att öva 

sociala egenskaper. Sara menar att de ofta måste hjälpa dessa med att hitta in i samspel med 

andra barn. Rektorn menar att barn kommer till skolan med olika bakgrunder och olika 

erfarenhet av socialt samspel, de har övat samspel olika mycket. Tackvare att många barn i 

dag går i förskola ges de chansen att lära sig socialt samspel, säger rektorn.  

 

Rektorn och Mia pratar om barn som har en nedsatt förmåga att leka. Mia menar att ofta 

handlar det om antingen ”bråkiga” barn eller väldigt tysta och tillbakadragna barn. Barn som 

ofta är för sig själv, de ”strör” runt på rasterna utan att hitta in i en lek. Här är inkluderingen 

svår, det handlar om att lära ut sociala egenskaper. Rektorn menar att när barn uttrycker att de 

inte vill leka med de andra barnen kan det egentligen handla om att de inte vet hur man gör. 

Det kan handla om att barnet lärt sig att de andra barnen ofta säger eller på annat sätt visar att 

de inte får vara med. Rektorn menar att det handlar om övning. Socialt samspel övas först i 

hemmet och numera går de flesta barn på förskola och på så sätt övar sina sociala färdigheter. 

 

Mia bedömer de vuxnas medverkan som betydelsefull. Det kan vara fördelaktigt för en del 

barn om de vuxna närvarar om styr upp samtal och samspel.  Här blir tillgången till resurser 

väsentligt. För att detta arbete ska kunna ske måste det finnas vuxna där som ser och kan 

agera. Så om vi kan konstatera att ett barn har svårigheter med sociala egenskaper då är det 

också social träning de behöver. De behöver utsätta sig för sociala sammanhang, där de kan 

träna leken. De behöver lära sig lekregler, normer, turtagande och så vidare. Leken är ett 

utmärkt tillfälle att öva just detta. Detta medvetande ser jag som ett steg på vägen i 

inkluderingsprocessen.  

 

Dysthe (2002) menar att vår sociala tillhörighet har en viss roll i vår socialiseringsprocess. 

Detta kopplar jag samman med vad rektorn säger om att vi har olika bagage med oss till 

skolan. Därför har vi olika färdigheter i att samspela. Jarmund, m.fl. (2009) har i sin 

avhandling kommit fram till ett samband mellan barns ”socioekonomiska status” och social 

inkludering. Vilket kan vara en anledning till varför barn social vana är olika. Eftersom det 

som rektorn säger handlar om övning kan vi anta att barn med lägre ”socioekonomiska status” 

fått mindre social övning. Strandberg (2006) menar att barn med uppmärksamhetsproblem 

ofta har svårigheter med sociala förmågor. 
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Lärandet ska baseras på samspel mellan både vuxna och barn, barn lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig del i utveckling och lärandet (Skolverket s.6).  Strandberg 

(2006) beskriver Vygotskij som menar att lärandet inte sker av sig själv utan det träder fram 

genom aktivitet. Det inre tänkandet har vi lärt oss av yttre tänkande tillammans med andra. 

Genom åren i och med ökad forskning och utveckling kan vi se att det är den här synen på 

lärande och utveckling som blivit framstående. Från att bara sett till ”de bildbaras” rätt till 

skolgång till att forskning visar att alla barn genomgår en individuell utveckling och att det 

kan finnas flera orsaker till barns svårigheter i skolan. (se bl.a. Bladini, 1990; Maltén, 1985; 

Vernersson, 2002).  

 

 

 

Olika svårigheter i leken 

Alla barn är olika, vi måste anpassa utbildningen efter barnet menar Mia. Alla barn som har 

svårigheter med kamratrelationer har det inte av samma anledning och kräver anpassad hjälp. 

Efter mina observationer kan jag se två framstående problem. Jag kan dels se att Johan ofta 

upplevs stökig i samlingar och han ofta hamnar i bråk med de andra barnen. Han kommer 

sällan in i samspelta lekar med de andra barnen. Han finns med runt de andra med samspelar 

sällan. Min analys blir att Johan har svårigheter med att hitta in i leken. Han har viljan att 

socialisera sig men vet inte hur, därför uppträder han på ett felaktigt sätt. Han stör i samlingen 

och bråkar ofta med de andra barnen. Men det är ju inte alla barn som agerar på samma sätt 

som Johan. Jag har observerat Lina som jag ser har samma problem med socialisering som 

Johan men Lina agerar inte på samma sätt. Hon kan heller inte hitta in i leken i samma 

utsträckning som de övriga i gruppen. Lina leker ofta själv och hon upplevs som tyst och 

försynt. Hennes problem blir inte lika tydliga eftersom Lina inte är lika utåtagerande som 

Johan. Lina är ofta på sidan av de andras lekar och går runt för sig själv ute på rasterna. Att 

leka på sidan av har en mening i sig men räcker inte till för att vara fullt inkluderad menar 

Andersson & Thorsson (2007). När de vuxna frågar vad hon vill göra, eller vem hon vill leka 

med, svara hon ofta att hon inte vet eller inte vill. Rektorn menar att en del barn har 

svårigheter med att leka därför säger de att de inte vill fast de egentligen inte kan. Jag tror att 

det som rektorn beskriver stämmer överrens med Lina och Johans situation. Min nästa tanke 

var hur kan lärare och pedagoger hjälpa barn att lära sig samspela med andra? Om detta 

handlar fortsättningen.  

 

Att lära ut sociala egenskaper 

Det finns alltid en anledning till barn beteenden menar Sara. Hon menar att gruppens storlek, 

hemförhållanden och barns trygghetskänsla kan vara anledningar till att ett barn är i behov av 

särskilt stöd. Varje individ har sin egen lösning. Vi vuxna måste hitta en ingång där vi bygger 

upp ett förtroende. Man kan utgå från barnets intressen. Sara berättar om en pojke som ofta 

leker med pinnar. För att vinna hans förtroende frågar hon vad han leker och på så sätt visar 

honom att hon är intresserad av den han är. För att hjälpa de barn som är i behov av särskilt 

stöd i den sociala inkluderingen måste man ha vunnit deras förtroende för att kunna skapa 

situationer där barnet kan ges stöd i läran. Den vuxne kan behöva sitta med i leken för att få 

igång en fördelaktig leksituation. Återigen vill jag påpeka att detta förutsätter att det finns 

närvarande vuxna med kunskap men även att det finns resurser till att tillräckligt många 

vuxna finns tillhands. Alla pedagoger verkar överrens om att de vuxna kan medverka till att 

barn utvecklar sin sociala förmåga. Att den vuxne är där när något händer, att de kan se när 

barn behöver stöd i samspelet är betydande.  
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Hjälp i en social situation 

Sara och Mia berättar om ett arbetssätt som de använder sig av efter att något inträffat som de 

vill prata med barnen om. När jag intervjuar Sara kommer Mia in och berättar att det är bråk 

och att Johan kommer in snart för att prata med Sara. Johan är en pojke i förskoleklassen som 

ofta hamnar i konflikter med de andra barnen. Johan har slagit en flicka i magen ute på rasten. 

Johan kommer in och är på gott humör. Sara ber honom vänligt att sätta sig ner. Det är bara vi 

tre i rummet. Sara tar fram penna och papper och går först genom en händelse som skedde på 

morgonen i samlingen. Hon börjar med att rita barnen på samlingen. En pojke ska gå förbi 

Johan då han fäller ut armarna så pojken snubblar. Pojken mamma står i dörröppningen och 

väntar. Hon blir väldigt arg på Johan som fällt hennes son. Sara ritar vad som händer och 

vilka munnar gubbarna har vid de olika tillfällena. Johan lyssnar lugnt och svarar på frågorna 

om hur han upplevde händelsen. Två flickor som varit med i situationen ute kommer in och de 

ritar händelsen på samma sätt. Stämningen är lugn, ingen är arg eller beskyllande och jag 

tänker på vad rektorn berättat om att inte få anmärkt för alla fel barn gör. Jag måste påpeka 

här att det blir tydligt att detta samtal bygger på förtroende, jag ser att Johan litar på Sara, 

hade han inte gjort det hade inte samtalet förlett på samma sätt. Nyckeln här är förtroende. 

Med denna metod upplever jag inga skuldkänslor hos Johan utan en medvetenhet om 

händelsen och därmed lyssnar han och reflekterar över det inträffande. Självklart var han inte 

utan skuld, slår man någon i magen ska man veta att det var fel. Men i mina observationer kan 

jag se att Johan ofta ”stänger av” direkt efter att något hänt och pedagogen försöker 

tillrättavisa beteendet.  Han vänder bort blicken och ljuger om händelsen fast det är uppenbart 

vad som hänt. Att jag säger att det var uppenbart är för att jag observerat och sett att både han 

och pedagogen deltagit i händelsen och vet vad om hänt. Min analys i och med det är att 

Johan lärt sig neka men sedan säger han förlåt utan att egentligen förstått händelsen. Men när 

de ritar händelsen blir det svart på vitt vad som hänt och andra utvägar i Johans beteende blir 

tydligare för honom. Johan berättar vad som hände, ljuger inte och kan se en annan lösning. 

För när de ritat vad som hänt frågar Sara vad som gick fel och påminner om de regler som 

finns på skolan som skulle ha tillämpats. Man skulle även kunna ritat upp hur Johan kunde 

gjort för att tydliggöra det. Sara ritar även glada, arga och ledsna munnar på gubbarna vilken 

är bra att förtydliga när människor visat känslor för att skapa förståelse för det. Min analys av 

detta exempel är att Sara har arbetat med att skapa en relation till Johan som bygger på 

förtroende. Han stänger inte av när Sara pratar med honom utan lyssnar. Men visar ändå 

medkänsla och förståelse för att han handlat fel. Att lyckas med att få barnet att förstå att det 

är handlingen som är fel och inte barnet som individ är en svårt konst. Min slutsats är att om 

man lyckas med att hålla skamkänslorna borta kan man nå till barnet på ett bättre sätt. 

 

Att leka star war 

I mina observationer kan jag se att Johan ofta när det är fri lek inte kommer in i någon lek 

utan han far runt bland de andra barnens lekar. Han samspelar egentligen inte med någon utan 

kommer istället ofta i bråk. De andra barnen är mindre toleranta mot honom. När han är i 

närheten av deras lek protesterar de ofta även fast inget har hänt, inget har förstörts eller ingen 

har gjort illa sig. Jag tolkar barnens beteende så som att de lärt sig att när den här pojken är i 

närheten förstörs ofta deras lek eller någon gör illa sig så då säger de ifrån innan någonting 

händer. Vid ett tillfälle observerar jag barnens lek utomhus. Tre pojkar leker star war, en lek 

då de fäktas mot varandra med pinnar. Denna lek fascinerar mig eftersom jag sett att en del 

barn leker denna lek hur våldsamt som helst men de skadar sig sällan. Medans andra alltid gör 

illa sig i den här leken. När Johan leker star war är det ofta någon som gråter innan de lekt 

klart. När de här tre pojkarna leker flyter det på bra ända till Johan kommer med en pinne och 
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fäktas på samma sätt som de andra tre pojkarna gör men så fort han är i närheten så 

protesterar de andra. De säger att så får man inte göra. Fast de i sin lek gör samma sak, leken 

bygger på att man fäktas. Johan blir inte arg vid detta tillfälle utan han springer vidare med sin 

pinne. Min analys utifrån det jag observerat i star war lekarna är att det inte måste vara så att 

ett barn gjort illa någon bara för att de andra protesterar. Det kan vara ett inlärt beteende hos 

barnen som tyder på ett mönster som måste brytas. Att olika barn klarar (eller inte) av samma 

lek på olika sätt. I vissa fall fungerar det att fäktas med pinnar men i andra inte, beroende på 

vilka som leker.  I de fall de inte fungerar kan det vara bättre att undvika dessa lekar för att i 

och med det undvika misslyckanden för enskilda barn. Det handlar om att känna barnen. 

Pedagogen måste veta vad barnen klarar av innan jag skapar deras ”spelregler”. Om man 

tillämpar vad Mia säger skulle en vuxen kunna gå in och styra upp situationen. Då skulle man 

kunna hjälpa Johan innan han börjar fäktas med att fråga pojkarna vad de leker och om han 

får vara med. Är pedagogen insatt i barnens lekkultur skulle man kunna stötta Johan i att 

samtala om till exempel vilken star war- gubbe han kan vara. Här blir det även tydligt att 

kunskap och resurser i form av vuxna är betydande. För finns ingen pedagog där som kan 

förstå situationen så kan heller inte Johan få hjälp i detta samspel. För Johan som stöter på 

denna situation av nekande till inkludering blir lärdomen att han inte kan samspela eller att de 

andra barnen inte vill. Utan hjälp lär han sig inte att hitta en väg in i leken. Mina tankar kring 

detta är att Johan behöver hjälp at lära sig samspela med de andra barnen. Hans mönster att 

virra runt kring olika lekar måste brytas eftersom han ofta förstör de andras lekar och blir 

nekad att vara med. Det är inte bra om de andra barnen lär sig att ständigt neka honom 

samtidigt som man måste ha förståelse för att de vill skydda sin lek.  

 

 

 

Vill alla ha en kompis 

Man kan aldrig förutsätta någonting menar Mia, alla barn är olika. Men ofta finns det andra 

orsaker till att ett barn säger att det vill leka själv än att det faktiskt vill leka själv. Precis som 

rektorn beskriver Mia att en anledning till att barn verkar välja ensamhet är att de inte kan ta 

kontakt på ett bra sätt. Det kan bero på vana av att bli avvisad eller ovana av sociala 

situationer. Rektorn menar att vanan av samspel i sociala sammanhang har stor betydelse för 

barnen när de kommer till skolan. Barns vana av att kommunicera och samspela med andra 

kan visa sig olika väl utvecklade i skolan. Vi kan inte förutsätta att alla vill ha en kompis. 

Men av de barn jag har observerat kan jag inte se någon som utger sig för att inte vilja leka 

med andra, samtidigt som jag kan se att de har förmågan att samspela med andra. Utifrån det 

tror jag att de oftast finns en anledning till att barn är för sig själv, det kan bero på att barnen 

har haft olika mycket social träning beroende på hur ”hemmets läroplan” ser ut. (Skolverket 

1995:141) 

 

 

Vad förväntas av mig 
En förutsättning för att barnet ska känna sig trygg i en social situation är att de vet hur de ska 

bete sig. För mig blir detta tydligt efter att jag en dag vikarierat i förskoleklassen jag gjort min 

studie i. Vi skulle åka på konsert en fredags förmiddag. Jag och Sara skulle jobba tillsammans 

den dagen och på torsdagen innan kom vi på att det bara skulle bli vi två på trettio barn som 

skulle åka till ett konserthus dit flera andra skolor även skulle komma med barn i samma 

åldrar. Trettio barn behöver inte vara mycket på två pedagoger men det beror mycket på hur 

gruppen fungerar tillsammans och vad som ska göras, i denna grupp brukar de vara tre eller 

fyra pedagoger och vi visste att det fanns en risk för kaos. På fredagen delade vi upp gruppen i 

två och ansvarade för femton barn var. Vi hade varsina samlingar på morgonen innan vi 
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skulle åka. På samlingarna gick vi igenom den kommande dagen med barnen. Vi förklarade 

enkelt men tydligt vad som skulle hända och hur vi förväntade oss att de skulle bete sig. De 

fick veta att de skulle gå i led två och två, åka buss där de skulle sitta bredvid samma kompis, 

ta av sig jackan i stolen på konserten och så vidare. Jag observerade att barnen lyssnade 

uppmärksamt, det ville veta hur vi skulle göra. Vi repeterade vad som skulle hända och hur vi 

skulle göra några gånger innan vi klädde på oss för att åka. Jag måste säga att dagen gick 

väldigt bra. Jag tror i detta exempel att vi gav barnen de redskap de behövde bara genom att 

förklara regler. De behövde veta vad som skulle hända och vad de själva hade för 

förväntningar på sig. De visste innan resan vilka normer och regler som gällde. Detta är bara 

ett exempel då jag upplevde att vi styrde barnen väldigt tydligt och gav dem litet spelrum att 

själva vara kreativ. Jag menar inte att pedagogen ska styra barnen på det här sättet i alla 

sammanhang men i detta fall gällde det en ny situation som krävde ordning. Vilket jag 

upplevde vi kunde skapa genom att klargör för barnen vad vi förväntade oss av dem och det 

gav trygghet i sitt beteende. Wellros (1998) berättar om betydelsen för normer och struktur för 

att vi ska veta hur vi ska bete oss i olika sammanhang. Exemplet ovan gav mig insikten om att 

en tydlig struktur var betydande för ett lyckat konsertbesök. 

 

 

Sammanhörighet  
Mia berättar att de i början av läsåret jobbar mycket med att få ihop gruppen, att de ska lära 

känna varandra och bygga upp relationer. De gör samhörighetsövningar och 

värderingsövningar. 

 

 

På skolan använder de sig av ”tillsammansregler”. Det är ett arbetssätt utformat av 
1
Lionsquest. Alla lärare på skolan har gått en utbildning för att kunna arbeta på samma sätt i 

hela skolan. De har fem regler, lyssna, dela med sig, säga snälla saker, hjälpa någon och alla 

får vara med. Reglerna gås igenom i början av läsåret och hänvisas till vid behov under året. 

En gång i veckan har de tillsammans och värderingsövningar. Även fast de har en timme i 

veckan avsatt till ”tillsammansarbetet”, arbetar de ständigt med att få en samhörighet i 

gruppen och att barnen finner sin identitet, menar Inga. 

 

Identitetsskapande 

I socialiseringsprocessen lär barn sig omsorg om varandra och tolerans för olikheter. Genom 

varandra skapar barnen en identitet (Öhman 1997). För att utvecklas till en social individ 

måste man först hitta sin egen identitet genom att lära sig vem man själv är. Ett sätt att främja 

den utvecklingen är genom värderingsövningar och övningar som stärker identiteten och 

bilden av vem barnet är i gruppen.  

 

Värderingsövningar 

”Om jag fick önska mig vad som helst så skulle jag vilja att det blev fred på jorden.  Det vore 

så härligt om det aldrig mer blev krig och om alla människor var vänliga mot varandra. Vi 

skulle då få mindre bråk på skolgården. Ingen skulle längre bli mobbad för att han eller hon är 

annorlunda på något sätt. Har du samma dröm som jag? Nu vet vi att ingen kan trolla så att 

vår önskan går i uppfyllelse. Men tillsammans kan vi ändå göra en heldel för att för att förstå 

varandra bättre. Då blir det lättare att vara vänner. Vi måste börja med oss själva och tänka 

                                                 
1
 Lionguest är ett arbetssätt som skolan köper av ett företag,  lärarna får gå på utbildning och får med sig 

övningar i en bok. Arbetssättet handlar om att lära barn fungera i grupp och vara en bra kompis. 



 

 

26 

 

efter. Vem är jag? Hur hanterar jag mina känslor? Hur är jag som kompis? Du som arbetar 

med den här boken får lära dig mycket om dig själv och dina kamrater. Det du lär dig är 

LIVSVIKTIGT och du har användning av det varje dag”  (Kimber, 2007 s.1). 

 

Så står det i början av en bok som de på skolan ska använda sig av. Boken innehåller övningar 

för barn, som hjälper barn skapa en identitet och tydliggöra vem man är i kompisgruppen. 

Boken tar även upp känslor och hur man hanterar dem, berättar Inga. 

 

 

 

Arbetet med Erik 
Både rektorn och Mia berättar om ett exempel där de arbetat med inkludering av en pojke vi 

kan kalla Erik. Det har varit många turer och de arbetar fortfarande med att allt ska fungera 

runt Erik. Rektorn menar att processen inte är avslutad men verkar nöjd över det arbete de 

gjort. 

 

Rektorn berättar: 

Erik började i förskoleklass i vanlig grupp. Efter en incident på en samling då Erik slog en 

pedagog som var extra resurs (Karin) i klassen så hårt att hon blev sjukskriven gjordes en 

skadeanmälan. Många föräldrar var upprörda och rektorn trodde tidningarna skulle 

uppmärksamma händelsen men i stället tog arbetsmiljöverket kontakt med skolan. Karin kom 

tillbaka och de måste nu göra något åt situationen. De sökte plats åt Erik på en resursskola för 

barn i behov av särskilt stöd. Men nekades, något som inte berodde på att Erik inte var i 

behov av det utan bristande resurser. Karin arbetade nu enskilt med Erik. De fick stöd och 

hjälp av en autism grupp som informerade om hur man på bästa sätt kunde arbeta och skapa 

bästa förutsättningar för Erik.  Rektorn påpekar att Erik tyckte mycket om Karin och att de 

arbetade upp en fungerande relation. De två arbetade tillsammans i ett fritidsrum där de 

anpassat miljön efter Eriks behov. Rummet var avskalat från inredning, Erik fick struktur i 

hans vardag med hjälp av bildscheman. Något som rektorn pekar på var deras grundtanke var 

att Erik skulle få känna att han lyckades istället för att ständigt göra fel och inte passa in.  Jag 

tolkar henne som att de satte honom inte i situationer de visste att han inte skulle klara av. 

Han plockades ur gruppen nästan fullt ut. Rektorn menar att man kan behöva plocka ut barn 

ur gruppen för att göra inkluderingen möjlig. Jag tolkar det som att hon menar att i detta fall 

var det omöjligt med de förutsättningar som fanns att arbeta med inkludering av Erik i 

gruppen utan man vart tvungen att bryta ett mönster för att kunna nå målet i processen som är 

inkludering.  Erik trivdes bra i rummet och gjorde stora framsteg tillsammans med Karin. Att 

det finns vuxna är viktigt, man måste bygga relationer och skapa ett förtroende. Kunskap, 

förståelse och resurser i form att människor är viktigt i detta arbete menar rektorn. Att de 

vuxna har kunskap om Eriks behov och förutsättningar för att kunna hjälpa honom att lyckas. 

Jag frågar rektorn om hon tror att känslan av att lyckas är viktig för barns utveckling i skolan 

och det tror hon, speciellt i detta exempel med Erik. Erik fick ständigt bekräftat i den stora 

gruppen att han inte klarade av situationen och att han inte räckte till. Men genom att skapa 

förhållanden som passade honom och ge honom mål han kunde nå fick Erik lyckas och fick 

en positiv känsla till sig själv. Något som vi kan koppla till Olof Magnes tidiga forskning. 

Han forskar om matematiksvårigheter men principen är den samma. Han menar att skolan bör 

peka på möjligheterna istället för hinder. Han betonar även betydelsen av läromedel och 

utbildade lärare (Vernersson 2002). De har arbetat mycket med att lyfta Erik och rektorn tror 

att det kan vara en av anledningarna till att Erik idag kan gå i vanlig klass. För nu har Erik 

börjat ettan med de andra barnen. De arbetar fortfarande mycket kring honom, han har 
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fortfarande Karin vid sin sida. De arbetar fortfarande ibland enskilt i fritidsrummet men jag 

ser på rektorn att Erik och skolan har gjort stora framsteg för hon ler när hon berättar om hur 

det är idag jämfört med förra året. 

 

 

Mia berättar: 

När Erik började här hade vi överlämning på honom då vi fick information om hans problem. 

Han hade haft en extra resurs när han gick på förskolan men nu skulle han börja i 

förskoleklass och fick gå i vanlig grupp som alla andra barn. Gruppen han hamnade i var inte 

så stor, de var femton barn som vi ibland delade i två grupper och arbetade. I samma lokaler 

fanns en sexårsgrupp till med ytterligare femton barn. Vi var två pedagoger i varje grupp på 

femton. Ofta delade vi upp gruppvis. Efter ett tag märkte vi att han själv ville bestämma, han 

satt aldrig still på samlingar och var ful i mun. Vi började sitta själv med honom och göra 

andra arbeten. Jag vill här flika in att Lisa berättat att de fick hjälp av en specialpedagog med 

hur de skulle hantera situationer som uppstod. En hade alltid koll på honom och tog ut honom 

vid behov. Mia berättar om samma incident och att Erik efter det fick arbeta enskilt. Han 

arbetade mycket med datorn, det passade honom. Ibland fick han välja ett barn som kom in 

till honom. Men ofta tröttnade de barnen eftersom de aldrig fick göra något, Erik ville 

bestämma allt själv. Mia upplevde en stor lättnad i övriga klassen som fick det lugnare och 

kom till ro.  

 

Mia berättar att hon alltid i början vill försöka arbeta på så sätt att alla kan gå i samma klass. 

Man ska göra lika mot barnen så att ingen blir utpekad. Men det går inte alltid. Hon upplever 

att det inte allt för sällan går så långt som i det här fallet innan någonting händer.  

 

Elevvårdsarbete 
Innan man plockar en elev ur gruppen förklarar rektorn. Det första som händer är att 

problemet uppmärksammas. Man ställer sig frågan om problemet beror på organisation, 

verksamhet eller individ. En pedagogisk kartläggning görs, den ansvariga läraren gör en 

analys utifrån problemformuleringen och kartläggningen. Och man gör upp ett 

åtgärdsprogram. Efter det beskriver den ansvarige läraren problemet för arbetslaget som 

analyserar problemformuleringen och kartläggningen och ett nytt åtgärdsprogram görs.  

Arbetet upprepas tills arbetslaget har uttömt alla sina möjligheter. Skolans elevrådsteam 

kopplas in och fortsatt analysering sker för att hitta en lösning på problemet. Vad kan man 

göra för att skapa de bästa förutsättningarna på plats? Arbetet upprepas tills man tömt 

elevrådsteamets möjligheter. Då tar man hjälp av områdets elevvårdnadsteam.  Det består av 

yrkesgrupperna socionom, specialpedagog samt tal- och språkpedagog, och har ett nära 

samarbeta med rektorer. Ansvarig chef beslutar om vilka som ska delta, vårdnadshavandes 

samtycke krävs. Man utgår från nulägesbeskrivningen och vilka uppdrag som är aktuella. 

Förhoppningarna är naturligtvis att inte gå hela vägen utan att man kan lösa problemet på 

vägen. Rektorn menar att mycket kan göras på plats. Skolan ska anpassa sig efter eleverna 

inte tvärtom. De ser alltid över vad de kan göra annorlunda för att skapa bättre förutsättningar 

och som sagt kunskap är viktigt enligt rektorn.  
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Slutsats 
På den skola jag gjort min studie har de stor erfarenhet av att arbeta med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd eftersom de ofta kommer i kontakt med problemområdet. De 

intervjuade och genomgången forskningslitteratur menar att inkludering är en process man 

ständigt arbetar med. På skolan jag gjort min studie menar de att deras mål alltid är 

inkludering men att det ibland måste plocka barnet ur gruppen för att i slutändan kunna nå 

målet med inkludering. I ett exempel då de plockat ut ett barn i gruppen arbetade de med att 

lyfta honom genom att bygga upp ett förtroende och låta honom lyckas. Pedagogen bör 

undvik att sätta barnet i situationer de inte kommer klara av för att undvika att ge barnet en 

känsla av att misslyckas. På så sätt fick han en tilltro till sig själv och skolan, vilket gjorde att 

barnet sedan fungerade bättre i klassen.  

 

När det gäller vissa barn i behov av särskilt stöd kan det röra sig om att barnet har svårigheter 

med sociala färdigheter och bör därför öva dem. Visar barnet inget intresse av att vilja 

samspela med andra kan det bero på att de inte har förmågan, de vet inte hur man gör men i 

stället för att försöka samspela säger de att de inte vill. Här spelar den vuxne stor roll som har 

möjlighet att styra upp lektillfällen på ett positivt sätt. Förutom hjälp in i leken behöver barnet 

vara medvetet om regler och normer för att känna sig trygg i samspelet med andra. En 

förutsättning för att bli en social individ är att barnet utvecklar en egen identitet. Ett bra sätt 

att arbeta med identiteten är genom värderingsövningar. 

 

 Det krävs alltså en viss vuxentäthet och att pedagogerna har kunskap i dessa frågor. Att de 

ser barnet och förstår vad barnet behöver hjälp med. Pedagogen behöver kunskap om vad de 

kan göra för att få en förändring. Att pedagogen lyfter barnets positiva egenskaper är också 

väsentligt. Det finns många saker att se över i verksamheten innan skolan plockar ur ett barn 

ur gruppen. På skolan finns en plan av hur elevvårdsarbetet går till. Där man finner riktlinjer 

att följa.  

 

Samhället skapar skolan men skolan skapa även framtida samhälle. Av den orsaken är en 

inkluderande skola viktig.  Människor är i behov av att möta varandra för att skapa förståelse 

för varandra och kunna leva tillsammans. 

Samtidigt som min slutsats är att samhället bär ett stort ansvar för skolans situation så 

konstaterar jag att det finns mycket man kan göra på en skola för att arbeta med inkludering.  
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Diskussion  

Inkludering - Ett brett ämne 
Som jag konstaterade i början av resultatet så kändes det som att ämnet blev allt större och 

större ju mer jag arbetade med att förstå innebörden av inkludering. Jag kom fram till att det 

är inte bara en fråga för skolan utan det handlar om hela samhället. Dels för att samhället styr 

skolan med lagar, värderingar och politik. Men också för att den kultur vi skapar i skolan 

senare kommer bli verklighet i samhället. De värderingar barn lär sig följer dem i framtiden. 

Skapar vi en skola där barn sorteras och där de inte möter olikheter, utan istället ser olikheter 

som främmande, är det också ett sådant samhälle vi kommer se i framtiden. Idag kan jag inte 

göra annat än att konstatera att vi vandrar i den riktningen. Madsen (2006) ser en tendens i 

Skandinavien där vi går mot ett mer individualiserat samhälle med kalla vindar. Vi har till 

exempel idag ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Så visst kan det stämma överrens med att 

vi idag är mer rädd för olikheter. Vi har under en längre tid hamnat i en fälla där vi sorterar 

människor och byggt upp ett segregerat samhälle. 

 

Skolan som rektorn beskriver med barn från olika bakgrunder och där boendesituationen ser 

olika ut vore det optimala, men är inte lika vanligt förekommande idag. Idag ser skolornas 

upptagningsområden väldigt olika ut, familjer väljer skola och det finns i och med friskolans 

framgång många alternativ. Skolor nischar sig med olika pedagogiker och kompetenser. Jag 

förnekar inte fördelarna med valfriheten, rektorn menar att de kommunala skolorna idag 

måste plocka fram och visa vad de är bra på. Det finns många aspekter på hur friskolor 

medförs något positivt. Men det finns även nackdelar som jag anser är väldigt stora och de 

kan få stora konsekvenser, vi borde inte välja att blunda för dem. De nackdelarna handlar om 

segregering. Växer barn upp i en skola enbart med barn som liknar dem själva möts de aldrig 

av olikheter och risken är då stor att barn inte kommer utveckla en förståelse för avvikelser 

från deras egen norm. Ska vi hårddra detta kan denna oförståelse för andra människor leda till 

rasism och andra förtyck grundat på rädsla och oförståelse för normavvikelser.  

 

Karin Avellan menar i Andersson & Thorsson (2007) att vi söker oss omedvetet till 

människor som är lika oss själva. Om alla stannar vid det uppstår ett samhälle med fördomar 

och förtryck. Vi måste uppmuntra till att lära känna de som till en början inte liknar oss. 

Rektorn säger att hon ibland vill säga till föräldrar som väljer en viss friskola att de även 

väljer ett segregerat samhälle. Jag håller med henne, vi kan inte bortse från vårt 

samhällsansvar. Om vi gör det bidrar vi till ett kallt samhälle där vi inte bryr oss om varandra. 

Samtidigt måste jag erkänna att som förälder är det lätt att titta på urvalet av skolor och välja 

den skola som upplevs ha minst konflikter. Därför måste man i den här frågan vidga sina 

vyer. Konflikter kan vara ett lärande, om vi aldrig utsätter barn för konflikthantering kommer 

de inte få den erfarenheten och därmed missar lärdomen. Så när vi som förälder tror vi 

skyddar våra barn berövar vi dem en viktig lärdom. Genom att nischa skolor uppmuntrar vi 

inte då till motsatsen? Uppmuntrar vi då inte då till en sortering? 
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Varför inkludering 
De intervjuade, forskning och litteratur och våra styrdokument menar att inkludering är viktigt 

i skolan. I inledningen frågade jag mig varför, vad gör det om barn som har olika svårigheter 

går i särskola för att få den hjälp de behöver där? Vad gör det om vi utifrån 

ekonomisksituation, boende eller intressen väljer olika skolor? Nedan följer en diskussion 

kring några viktiga perspektiv på varför jag menar inkludering är viktigt.  

 

Homogena grupper 
Min första tanke kring att placera barn med autism, DAMP eller Aspbergers på en särskola är 

att de då förmodligen kommer att vistas i en grupp av barn med liknande problem som de 

själva har. Människor lär genom att tillgodo se sig olika förhållningssätt utifrån de normer de 

möter (Ahlberg, 1999). Om ett barn agerar tillexempel aggressivt och upplevs svårnådd om vi 

placerar barnet i en grupp av barn med liknande problem, kommer det då inte bli en norm för 

barnet? Kommer inte barnet lära sig att det är det här som är det normala? När barnet 

egentligen behöver se andra sätt att hantera situationer på än att bli våldsam. Om ett barns 

svårigheter beror på att de har bristande sociala kunskaper, hur ska de kunna bli bättre om de 

omges av barn med samma problem? Det positiva jag kan se är att pedagogerna antagligen är 

duktiga de här problemen eftersom de städigt möts av dem.  Men om barnets svårigheter är att 

hantera sociala situationer blir det för mig ologiskt att plocka ur barnet ur en social situation 

och placera det enskilt eller i grupp där de andra barnen har liknade svårigheter. Ahlberg 

(1999) menar att skolan ska konstruera rådande samhällsförhållanden. I det här fallet borde 

rådande samhällsförhållanden syfta till ett samhälle där människor oavsett olikheter lever 

tillsammans. Sorterar vi barn till olika skolor och särskolor har vi inte då misslyckats med 

detta uppdrag? 

 

 

Den övergripande risken jag ser med homogena grupper i skolan och samhället är att vi då 

riskerar att få ett ”vi och dom- samhälle”. I det samhället skapas inte förståelse för olikheter, 

och synen på olikheter avminskas, normen smalnas av. Med det menar jag att om vi mer och 

mer sorterar människor i olika kategorier tar vi i mindre utsträckning del av varandras världar. 

Vi möter bara människor som liknar oss själva och det blir vår norm. Människor från en 

annan bakgrund eller med fysiska eller psykiska handikapp blir en normavvikelse. Skulle barn 

istället gå på en skola med många invandrare, blir de olika kulturerna en norm som vi lär oss 

samarbeta med. Barnet kommer då i vuxenlivet inte se invandrare som annorlunda. Det 

samma gäller barn med fysiska eller psykiska funktionshinder. Placerar vi de barnen på en 

speciell skola ger vi inte barnen möjlighet att vidga sin norm. Detta menar jag inte är lönsamt 

för någon. 

 

Olikheter som en tillgång 

Även fast jag idag anser mig vara vuxen slår det mig att jag ibland kommer i diskussioner där 

jag förvånas över att andra inte har samma utgångspunkt som jag. Saker som för mig är en 

självklarhet är inte det för någon annan. Jag kan då få svårt att motivera mig eftersom jag 

aldrig ifrågasatt min ståndpunkt tidigare i den specifika frågan, det har bara varit en 

självklarhet. Men i mötet med människor som ser saker på ett annat sätt än jag själv ges jag 

chansen att hitta anledningar och motivationer eller omvärdera min ståndpunkt och utvecklas 

på så sätt. Jag får ta del av andras synsätt och skapar förståelse för dem. Om jag ständigt 

omgav mig av människor som hade min bakgrund, mina erfarenheter och värderingar skulle 
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jag gå miste om många lärdomar och utveckling av min egen identitet. Av den anledningen 

anser jag det vara meningsfullt att vi ser olikheter som en tillgång istället för ett problem. 

 

Stämpling  
Något jag valt att inte prioritera i bakgrund och resultat, men som ändå är en stor del i detta 

ämne, är risken med att stämpla barn i skolan när man letar fel på barnet i form av en diagnos. 

Haug (2006) tar upp frågan om diagnostisering, han menar att den biologiska forskningen 

blivit framstående och att föräldrar och lärare väljer att undvika den sociala förklaringen i 

välfärden. Att vi i dag blundar för vårt ansvar för välfärden är något jag håller med om och 

redan han reflekterat över. Det jag vill belysa nu är vårt ansvar i skolan som pedagoger, och 

även i hemmet, men som pedagog är det främst skolans verksamhet man ansvarar för därför 

koncentrerar jag mig på det. Som rektorn säger och styrdokumenten ska vi anpassa skolan 

efter barnen, skolan är till för barnen och inte tvärtom. Jag ser en viss risk i att se på barns 

svårigheter enbart som biologiska. För om vi gör det blundar vi för vad som faktiskt kan göras 

i verksamheten och därmed bortser från skolans uppgift att anpassa skolan efter barnet. I mitt 

resultat har jag presenterat olika synsätt på barn och olika arbetssätt som de tillämpar på en 

skola och som spelar stor roll.  Om vi väljer att se att orsaken till barnets svårigheter ligger 

hos barnet är det lätt att frånta sig skulden och därmed behöver man inte ändra på något. Det 

är inte helt ovanligt att jag hör pedagoger säga att han/hon har svårt med koncentrationen, att 

lyssna eller samarbeta. Det är inte lika vanligt att någon säger ”jag vet inte hur jag ska arbeta 

för att hjälpa barnet i samlingen” eller ”jag lyckas inte få hans/hennes intresse”.  För när det 

gäller koncentrationssvårigheter tror jag ofta att barnet visst kan koncentrera sig på de saker 

barnet finner meningsfullt. Så i stället skulle pedagogen kunna se det som att det är 

pedagogen som har svårigheter med att fånga barnets intresse.  

 

Jag inser att jag inte är särskilt insatt i de biologiska orsaker till olika diagnoser, därför 

förnekar jag dem heller inte men jag vill ändå uppmärksamma vad man kan göra om man ser 

barnet som en helhet. Med det menar jag att man ser både den biologiska orsaken och den 

sociala. Jag frågar mig hur stor påverkan diagnostiseringen kan få på barnet? Haug (2006) 

refererar till en studie som visar att de barn som inte fått en diagnos i skolan klarar sig bättre i 

samhället än de som fått en diagnos, även fast de haft samma svårigheter. Jag tänker tillbaka 

på när jag själv gick i skolan och minns att känslan av acceptans från omgivningen var viktig. 

Det var även viktigt att känna gruppgemenskap. Jag begrundar hur det hade varit om jag 

ständigt känt mig annorlunda eller bortsorterad av skolan och samhället, vad kan den känslan 

av utanförskap leda till? Om man alltid känner sig dömd, oaccepterad och bortplockad kan det 

ge ett utanförskap och agg mot samhället? 

 

Mia har upplevt att de barn som har fysiska handikapp lättare får den hjälp de behöver. 

Medans de barn som kämpar med aggressioner har svårare. Inte allt för sällan har hjälp i form 

av resurs i gruppen satts in efter att något inträffat. Delvis kan jag förstå om så är fallet, 

fysiska handikapp syns oftast vid första ögonkastet medans aggressivitet framkommer efter en 

viss tid. Mia pratar om att de första månaderna i förskolelassen har barnen sin ”smekmånad” 

och det är först efter ett tag som dessa problem blir tydliga. Det kan låta tragiskt att behöva 

vänta på farliga situationer, men samtidigt kan det vara ett tecken på att skolan försöker 

anpassa sig till barnet så långt som möjligt innan de väljer att plocka ur barnet eller ge barnet 

en assistent.  
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Diagnos på egenskaper? 
Impulsivitet, koncentrationssvårigheter, outvecklad motorik, försenad språkutveckling och 

svårigheter i kamratrelationer låter det som symtom på en sjukdom? Haug (1998) ifrågasätter 

att man sätter en diagnos på dessa egenskaper, han syftar till att det råder oenigheter mellan 

det medicinska och psykologiska ämnesområden om det ens är möjligt att ställa diagnos på 

det sätt man gör. Haug (1998) menar att vetenskapen grundas i osäkra kunskaper. Som jag sa 

tidigare så tänker jag inte ifrågasätta de biologiska faktorerna. Men jag anser att alla dessa 

egenskaper är något man kan arbeta med i skolan. Jag är nästintill övertygad om att alla barn 

kan koncentrera sig på vad de finner intressant. Om en pedagog uppfattar att ett barn sällan 

koncentrerar sig på vad pedagogen vill att barnet ska, kan pedagogen då dra slutsatsen att 

barnet har koncentrationssvårigheter? Bara för att barnet inte koncentrerar sig på vad de 

vuxna önskar, betyder inte det att barnet har koncentrationssvårigheter, det enda vi med 

säkerhet vet är att barnet har svårt att koncentrera sig på just det som pedagogen vill. Kan 

barnet koncentrera sig på något annat då är det ju inte barnets förmåga att koncentrera sig som 

det är fel på. Det jag menar är att det finns en risk med att man väljer att lägga felet hos 

barnet. Gör man det bortser man från att se över sin egen roll. Som rektorn säger så handlar 

det om att få ett fungerande relation och ett förtroende mellan barnet och de vuxna. Sara 

instämmer och berättar att hon försöker finna vägar till barnen genom barnets intressen. Hittar 

pedagogen de vägarna tror jag även att koncentrationen blir bättre.  

 

Eftersom kulturer och miljöer i vår värld och vårt samhälle skiljer sig åt kommer utvecklingen 

inte att ske på samma sätt hos alla människor (Säljö, 2000).  Alltså kommer barns språk, 

motorik och sociala egenskaper i kamratrelationer utvecklas olika fort beroende barnets 

bakgrund. Det är detta vi i skolan ska möta, komplettera och anpassa oss efter. 

 

 

Arbetet med inkludering 
Uttrycket barn i behov av särskilt stöd syftar på flera slags svårigheter som jag tidigare 

nämnt. Men i resultatet syftar jag oftast på barn med socioemotionella svårigheter eftersom 

jag tolkar informanterna som att de i allmänhet syftar till det. Jag antar att de gör det för att de 

upplever att det är de barnen som är svårast att inkludera. En utgångspunkt för att kunna 

inkludera alla barn i skolan är såklart att alla barn möts i skolan. Nu upplever jag inte riktigt 

att så är fallet men vi bör trotts det göra vad vi kan i skolan för att främja inkludering. Nedan 

följer en diskussion kring hur vi kan arbeta med inkludering på skolan. 

 

Se och förstå barnet 
Om vi utgår från de barn som är i behov av socialt stöd för inkludering, så kan jag se att det är 

ett stort arbete som är väldigt betydelsefullt. Det informanterna och litteraturen visat mig är att 

ett bra redskap för att kunna hjälpa barnet är att skapa ett förtroende hos barnet. Jag behöver 

också ha kännedom om barnets bakgrund för att kunna veta vart i utvecklingen man ska möta 

barnet. Ofta hör jag vuxna som menar att barn vill inte ha vuxna som kompisar. Detta håller 

jag med om samtidigt som jag vill balansera det med att inte bli för styrande så man inte 

riskerar att bli en översittare som barnet inte lyssnar till. Det här är en svår balansgång som 

pedagogen ständigt måste granska. Om vi har som utgångspunkt att vi ska skapa en relation 

som bygger på förtroende till barnet. Då tror jag att en allt för styrande pedagog inte hittar 

vägen in till barnet. Som jag tidigare tagit upp så är regler och tydlighet viktigt. Men en allt 
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för auktoritär pedagog kommer inte vinna något förtroende. Ska pedagogen kunna hjälpa 

barnet i dess utveckling och lärande behövs en relation som möjliggör detta lärande. 

 

Segregerad inkludering - två skolformer? 
Har vi en segregerad inkludering? I Sverige har vi fortfarande särskolor och specialklasser. 

Att en skola har smågrupper som kan bestå av ”de bråkiga barnen” eller de svagpresterade är 

heller inte allt för ovanligt. Jag skulle nog säga att det är ganska vanligt. När jag i höstas 

tittade i min sons skolkatalog och kom till skolans högstadieklasser hittar jag ”lilla gruppen”. 

Jag gissar att ”lilla gruppen” är killar som varit för bråkiga för att gå i vanlig klass så de har 

plockat ut dem till en liten grupp. Jag skulle nog kalla det för segregerad inkludering. Men 

skolan i fråga ser förmodligen denna åtgärd som nödvändig.  

 

Vislie (1995) konstaterar i en studie att vi har två utvecklingslinjer, en för särskola och en för 

”vanlig” skola. Så visst har vi till viss del segregerad inkludering. Jag läser i en artikel om en 

skola som hade sämst betygsresultat i Sverige, de blev tillsagda att göra vad de ville åt 

situationen utan några öviga resurser än vad de redan hade. Skolan bestämde sig för att arbeta 

efter fullständig inkludering och höjde sina resultat markant. Efter att ha läst den artikeln fylls 

jag med hopp om att en fullt inkluderad skola i Sverige inte är omöjligt, det finns bara olika 

sett att se på saken och olika hanteringssätt. 

 

 

Inkludering för exkludering 
Ett arbetssätt som jag tror Haug (2006) skulle beskriva som segregerad inkludering är 

exkludering för inkludering. Innan jag började studien visste jag inte hur jag skulle ställa mig 

i frågan om att exkludera barn för att sedan inkludera dem. Jag vet fortfarande inte hur jag 

ställer mig. Jag förstår resonemanget med att man ibland kan behöva plocka ur vissa barn som 

en del i processen. Jag kan se fördelarna men samtidigt påminns jag av vad Haug (2006) säger 

att svensk skola tenderar att ha en segregerad inkludering, och att en förutsättning för 

inkludering är att alla barn delar samma skola.  

 

Vi har ett segregerat samhälle, där vi bosätter oss i olika stadsdelar utifrån hur mycket pengar 

vi tjänar och vilken bakgrund vi har. Dessa skillnader blir dessutom större.  Friskolornas 

framgång har dessutom som nackdel att sortera barn till olika skolor inte bara utifrån 

bakgrund utan även utifrån intressen hos barnen till exempel sportinriktade barn till en skola 

och religiösa barn till en annan. Jag undrar om det kan ha till följd att det blir näst intill 

omöjligt för en del skolor att arbeta med inkludering i den bemärkelse som Haug (2006) 

refererar till av två orsaker: Behovet av särskilt stöd ökar, samt att barn sorteras i skolan 

eftersom samhället är segregerat. När jag begrundar det har jag resonerat på följande vis: I 

och med att det blir större skillnader mellan rika och fattiga funderar jag på om detta kan ha 

samband med att fler barn är i behov särskilt stöd idag? Fler diagnostiseras, fler söker plats på 

särskolor och det är inte ovanligt med rapporter från BRIS att barn mår sämre. Gunnar 

Sandelin, presschef på BRIS säger i en artikel i sund.nu att han upplever en ökning av 

samtalen. I Lärarnas Tidning (2006-02-08) i en rapport av Rädda barnen kan man läsa att 

segregeringen i skolan har ökat. Vilket även Westlin & Allodi (2002) kommit fram till i sin 

avhandling. Min tanke är helt enkelt att när vuxna mår sämre, till följd av fattigdom, mår även 

barnen sämre och när barn mår sämre visar de det på olika sätt. En del innesluter sig medan 

andra agerar utåt. Skolans tolkning är att barnet är i behov av särskilt stöd. Barnet får sedan en 

diagnos, till exempel damp, när det egentligen handlar om barn som skriker efter vuxnas och 

samhällets hjälp och vägledning. När samhället är väldigt segregerat tror jag att skolan får 
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svårt att arbeta med inkludering på ett optimalt sätt. Samhället vänder barnen ryggen när det 

på det här sättet accepterar att barnen mår allt sämre. Dels menar jag att samhället bär ett visst 

ansvar för att barn mår sämre och behovet av särskilt stöd ökar efter som vi tillsammans 

skapat en ökning av segregeringen i samhället. Samhället har ett ansvar för de förutsättningar 

för inkluderingsarbetet som skolan ges. Dels undrar jag, hur ska skolan kunna arbeta med 

inkludering fullt ut när de inte har förutsättningen att alla barn möts på skolan? Med dessa 

förutsättningar kanske det bästa sättet att arbeta med inkludering blir exkludering för 

inkludering. 

 

 

Likvärdig utbildning 
I läroplanen står det att alla barn skall ges likvärdig utbildning. Ingen närmare förklaring ges. 

Mina funderingar kring det är att för att ge barnen likvärdig utbildning måste man ge dem 

olika utbildning. Med det menar jag att barn behöver utbildning utifrån deras individuella 

förutsättningar. Barn som behöver mer matematikkunskaper ska få möjligheten att öva det 

och barn som behöver mer social övning ska ges det. Inte många skulle ifrågasätta om läraren 

ägnar mer tid åt de elever som har svårigheter med matematiken på mattelektionerna. Men när 

det gäller barn med sociala svårigheter är det relativt vanligt att omgivningen menar att de 

barnen tar tid och förstör för övriga gruppen. Vernersson (2002) menar att det finns två 

anledningar till att man plockar ut barn ur en klass, man vill rädda barnet eller övriga klassen. 

Utan att lägga någon värdering i huruvida det är rätt eller fel i enskilda fall att plocka ut barn 

ur klassen frågar jag mig om det i vissa fall kan vara frågan om okunskap. För har de vuxna 

inte kunskap om barnets behov, kan de heller inte tillfredställa behovet.  Nu är det 

förmodligen lättare att se ett barns matematiksvårigheter och förstå att det är mer 

matematikkunskaper barnet behöver, än att tyda bristande sociala egenskaper och kunna 

komplettera barnet med det. Men det har även att göra med vilken barnsyn vi har. Tidigare 

talade man om barn med behov av särskilt stöd, synen var då att felet låg hos barnen. Den 

synen försvårar också att omgivningen ser vad de kan göra för att skapa en förändring för 

barnet. Så för att ge barnen en likvärdig utbildning måste man anpassa utbildningen efter 

barnen. Utifrån individerna ska skolan komplettera barnen med de kunskaper de är i behov av.  

 

 

Övriga funderingar 
År 1842 startade Svenska folkskolan, den var ämnad för de barn som man ansåg kunde 

inhämta kunskap i normal takt. Från det har vi kommit långt. Idag säger våra styrdokument att 

alla barn ska inkluderas i skolan. Kontrasterna mellan dessa två synsätt är stora. Vi kommer 

förmodligen aldrig se svensk skola som den såg ut år 1842. Men jag befarar ändå att i och 

med ett mer segregerat samhälle kommer vår syn på vad som är normativt minska. Kanske 

behöver vi se vad segregering leder till innan vi reagerar. Synen på att skolan måste skydda de 

normala barnen från de ”obildade” är inte allt för olik det Vernersson (2002) pekar ut som 

orsaken till att exkludera barn, då hon menar att det beror på att man vill rädda klassen från 

barn i behov av särskilt stöd och tvärtom. Så helt främmande tror jag inte att 1842 års syn på 

skolan är. Skolan och samhället har kommit långt sen dess men vi borde ständigt se över vart 

vi är idag och vart vi är på väg. Kanske har vi ändå tagit ett steg tillbaka mot ett mer 

segregerat synsätt i skolan tillföljd av ett allt mer segregerat samhälle. 
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Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuterar jag för och nackdelar med den metod jag valt, undersökningens 

tillförlitlighet, generaliserbarhet samt validitet och reliabilitet tas också upp.  

 

Till en början var min tanke att göra ostrukturerade intervjuer. I efterhand såg jag att det mer 

liknade semistrukturerade intervjuer. Då jag hade några utgångsfrågor och sedan ställde 

följdfrågor. Eftersom jag inte ville jämföra lärarnas och rektorns svar med varandra såg jag 

ingen anledning att ställa samma frågor till alla. I stället kan man säga att intervjuerna 

kompletterar varandra. Efter första intervjuerna reflekterade jag över vad som sagts och kom 

på följdfrågor och nya frågor till ämnet. På så sätt upplever jag att jag fick ut mycket av 

intervjuerna. 

 

Efter att ha gjort intervjuer med rektorn och tre av pedagogerna hade jag svårt att boka in den 

sista intervjuen på grund av tidsbrist och sjukdom. Därför gjordes den sista intervjuerna på 

telefon, vilket inte är det optimala. Eftersom jag då inte får samma kontakt med den jag 

intervjuade men jag upplevde ändå alla samtalen givande.  

 

Validitet handlar om att man i genomförandet av sin undersökning mätt det man avsett att 

mäta medan reliabilitet rör sig om hur hög tillförlitlighet undersökningen har. Om man kan 

göra om undersökningen med samma resultat har undersökningen hög reliabilitet (Stukát 

2005). Jag anser mig fått svar på det jag ville i intervjuerna, observationerna och med hjälp av 

litteratur. Genom att komplettera med observationer har jag kunnat koppla teorin med 

verkligheten. Resultatet när man gör intervjuer och observationer beror på vilka man 

intervjuar och observerat. Studien är en fallstudie och resultatet är utifrån en enskild skola. 

Eftersom mitt syfte var att ta reda på hur och varför man ska arbeta med inkludering av barn i 

behov särskilt stöd valde jag en skola där de har stor erfarenhet av frågan. Hade 

undersökningen gjorts på en skola där de inte möter problemet så ofta tror jag att resultatet 

blivit annorlunda. Men skulle samma undersökning göras på en liknande skola tror jag 

resultatet skulle bli ungefär detsamma.  

 

Vidare forskning 
Jag har kommit på så många andra studier man skulle kunna göra. Som jag tidigare nämnt 

menar Englund (1995) att forskning kring sociala aspekters påverkan på barn i behov av 

särskilt stöd saknas. Haug (2006) påpekar att den biologiska forskningen till orsaker för barns 

svårigheter varit framstående. Med de i tanken kan jag bara konstatera att samhällets, 

kulturers och vuxnas bemötandes påverkan på barn svårigheter, är ett forskningsområde som 

skulle kunna mättas.  

 

Andra forskningsområden skulle kunna vara hur diagnostiseringen påverkar barns framtid, 

man skulle även kunna forska närmare om friskolors inverkan på inkludering.  

 

Jag funderade efter att smått ha börjat min studie på att ändra fokus. Jag tänkte mig att jag i 

stället skulle jämföra två skolors arbetssätt. En skola där man delvis inkluderar alla barn i 

klassen med en skola där man har särskoleklasser i byggnaden men i enskild klass.   
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Bilaga 1 (Brev till föräldrarna)  
 
Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Hanna Persson och studerar på högskolan i Gävle. Jag läser min sista termin och gör 

därför mitt examensarbete som handlar om inkludering. XXX är min kontaktskola därför 

kommer jag vara vissa dagar i ert barns klass. Jag kommer göra observationer som jag 

använder i mitt arbete. Jag kommer i det inte använda några namn eller kopplingar till skolan. 

Jag kommer heller inte ta några kort eller filma. Jag behöver ert tillstånd för att göra 

observationer.  

Tack så mycket! 

 

 

Hanna Persson 

Telefonnummer: XXX 

E-mejl: XXX 

 

Handledare: Daniel Pettersson 

E-mejl: XXX 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

□ Jag godkänner att mitt barn medverkar i observationer. 

 

□  Jag godkänner  INTE att mitt barn medverkar i observationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets namn:……………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarnas underskrift:………………………………………………………………………... 
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Bilaga 2 (Intervjufrågor vi samtalade kring, alla frågor ställdes inte till alla intervjuade) 

 

1. Anser du att inkludering av barns i behov av särskilt stöd är viktigt? Om ja, varför? 

2. Hur arbetar ni med inkludering? 

3. Kan alla barn inkluderas? 

4. Hur förhåller man sig till de barn som inte verkar vilja ingå i en grupp? 

5. Hur lär man ut sociala egenskaper? 

 

Utifrån de svar jag fick ställde jag följdfrågor de handlade  samhällets roll och om regler, 

samarbets och värderingövningar. 
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Bilaga 3 (mejl 1 till rektorn) 

 

Hej! 

Jag heter Hanna Persson och studerar sista terminen på högskolan i XXXX. Jag har haft min 

praktikplats på XXXskolan med XXX och XXX. Jag gör nu mitt examensarbete som handlar 

om inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Vi pratade om det i våras du, jag och XXX. I 

arbetet vill jag ta reda på hur ni på XXXkolan arbetar med inkludering genom intervjuer och 

ev observationer.  

Jag skulle gärna boka en tid med dig för intervju. För mig passar det alla dagar i veckan, utom 

onsdagar.  

 

Du kan nå mig via mejl eller på telefonnummer: XXXXX 

 

Hälsningar // Hanna Persson 
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Bilaga 4 (mejl 2 till rektorn) 

Hej XXX! 

Mitt arbete kommer handla om inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Mitt syfte är att ta 

reda på hur ni på skolan tänker kring ämnet och löser problem. Och fördjupa mig i vad 

läroplanen och forskning säger om ämnet. Jag vill försöka koppla samman teori och praktik. 

Eftersom jag upplever att litteratur kan säga en sak men i verkligheten ser annorlunda ut. För 

att ta reda på det tänkte jag intervjua dig och ett par lärare. Jag tänkte göra observationer men 

är lite fundersam på hur det skulle funka om jag utgick från XXXX eller om jag ska ta allmänt 

i en klass.  

  

Jag kommer göra kvalitativa intervjuer vilket betyder att det är den intervjuades resonemang 

jag vill komma åt. Därför är det bara tre frågor. Men de är ganska stora frågor. Om jag kan 

fördjupa mig i XXXX och får föräldrarnas godkännande till det kanske jag lägger till några 

frågor om honom. 

  

Tack så mycket för din hjälp! 

  

Mvh// Hanna Persson 

 

 

 


