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Elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som finns i alla skolor. Det kan vara elever som har 
specialundervisning eller får sina behov tillgodosedda i den egna klassrumsmiljön. Med inkludering av elever i 
behov av särskilt stöd menas att eleverna istället för särskild specialundervisning skall få den hjälp de behöver i 
den ordinarie klassrumsmiljön, mÉå= ~íí= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ë~ãíáÇáÖí= ëâ~ää= ~åé~ëë~ë= ÉÑíÉê= ÉäÉîÉåë= ÄÉÜçî= çÅÜ=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=Vi anser att inkluderingsarbetet är viktigt då vi i vår framtida roll som lärare dagligen kommer 
att stöta på dessa elever. Att ha en kännedom om hur man som pedagog kan arbeta med inkludering av elever i 
behov av särskilt stöd bedömer vi som viktigt.=
 
Syftet med vårt arbete är= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= Üìê= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= áåâäìÇÉê~ë= á= ÇÉå= çêÇáå~êáÉ=
âä~ëëêìãëìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=^êÄÉíÉí=~îëÉê=~íí= í~= êÉÇ~=é™=Üìê= ÑÉã=ä®ê~êÉ=éä~åÉê~ê= áåÑ∏ê=çÅÜ=êÉëçåÉê~ê=çã=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖ=~î=ÉäÉîÉê=á=ëáå~=âä~ëëêìãK=c∏ê=~íí=éêÉÅáëÉê~=ëóÑíÉí=Ü~ê=îá=î~äí=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW=
=
1. Hur kan inkluderingsarbete av elever i behov av särskilt stöd gå till i skolan? 
  
2. Hur resonerar lärare om sitt undervisningssätt i relation till möjligheten att inkludera dessa elever?  
 
Vi har valt att titta på hur arbetet med inkludering kan gå till i skolorna. För att kunna svara på detta har vi valt 
att genomföra kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som har olika syn på begreppet ”barn i behov av 
särskilt stöd”. Vårt resultat visar att arbetet med inkludering skiljer sig från skola till skola. För kunna 
genomföra ett bra arbete med inkludering krävs det, enligt våra respondenter, bra arbetsmaterial och tillgång på 
resurspersonal. Bristen på dessa kan göra att arbetet med inkludering försvåras. Det finns inget ”recept” som 
pedagoger kan använda på alla sina elever, utan undervisningen måste individanpassas. 
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Förord 

Vägen till detta arbete har varit lång och intensiv samtidigt som den har varit väldigt rolig 
och lärorik. Vi har fått många nya erfarenheter som vi kommer att ha användning av i vårt 
framtida yrke som lärare. Eftersom vi bor tio mil ifrån varandra har vi valt att träffas intensivt 
några dagar i veckan. Stora delar av arbetet har vi skrivit tillsammans. Den enda delen som vi 
delat upp var teoridelen.  
 
Som avslutning vill vi passa på och tacka våra respondenter, våra familjer och vänner som 
korrekturläst men framförallt vår handledare för allt stöd och hjälp vi fått under arbetets gång.   
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1. INLEDNING 
Elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som finns i alla skolor. Det kan vara elever som 
har specialundervisning eller får sina behov tillgodosedda i den egna klassrumsmiljön. Under 
lärarutbildningen har vi vid ett flertal tillfällen stött på inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd. Det vill säga, ÉäÉîÉê= ëçã= Ñ∏äàÉê= ÖêìåÇëâçä~åë= ä®êçéä~å= ãÉå= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= á= Éíí=
ÒÖê®åëä~åÇÒ=Ç®ê=ÇÉ=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=~íí=å™=ìéé=íáää=ã™äÉå=á=ÖêìåÇëâçä~åë=ä®êçéä~å=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=®ê=
Ñ∏ê= ÒÇìâíáÖ~Ò= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏äà~= ë®êëâçä~åë= ä®êçéä~åK= fÇ~Ö= Ñáååë= ÇÉí= á= ÖÉåçãëåáíí= íêÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= ®ê= á=
ÄÉÜçî=~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= á=î~êàÉ=âä~ëëêìã=aÉ=Ö™ê= áî®Ö= íáää= ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖ= Éíí= îáëëí= ~åí~ä=é~ëë= á=
îÉÅâ~å=çÅÜ=®ê=é™=∏îêáÖ~=äÉâíáçåÉê=âî~ê=á=âä~ëëêìããÉí=EmÉêëëçåI=OMMTFK=aÉí=îá=îáää=äóÑí~=Ñê~ã=á=î™êí=
~êÄÉíÉ=®ê=Üìê=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=â~å=áåâäìÇÉê~ë=á=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=Ñ™=ëí∏Ç=çÅÜ=Üà®äé=Ç®êK=
=
bå=éÉÇ~ÖçÖ= á=Ç~ÖÉåë= ëâçä~= ~êÄÉí~ê=çÑí~ëí=ãÉÇ=âä~ëëÉê= ëçã=ÄÉëí™ê= ~î= á= ÖÉåçãëåáíí=ORJPM=ÉäÉîÉêK=
^êÄÉí~ê=ã~å=é™= ÇÉí= Ü®ê= ë®ííÉí= ®ê= ÇÉí= ÉåäáÖí=qáÇÉã~åI=oçëÉåèîáëíI= i~åëÜÉáãI=o~å~Ö™êÇÉåI= çÅÜ=
g~ÅçÄëëçå= EOMMQF= ëî™êí= ~íí= Üáåå~= ëÉ= çÅÜ= ìééã®êâë~ãã~= ~ää~= ÉäÉîÉê= á= Éíí= âä~ëëêìã= é™= Éå= çÅÜ=
ë~ãã~=Ç~ÖK=aÉ=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=Éå=éêçÄäÉã~íáâ=ëçã=Ñáååë=®ê=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=Ñ™=íáääÖ™åÖ=íáää=Éå=
Éñíê~=êÉëìêëéÉêëçå~ä=íáää=ëáå=âä~ëëI=îáäâÉí=Ü~ê=ãÉÇÑ∏êí=~íí=ëã™ÖêìééÉêå~=ìí~åÑ∏ê=âä~ëëêìããÉå=∏â~êK=
mÉêëëçå=EOMMTF=ë®ÖÉê=~íí=ëâçä~å=Ü~ê=Ääáîáí=ãÉê=ëÉÖêÉÖÉê~Ç=çÅÜ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ã∏íë=~ääí=ãÉê=ë®ää~å=á=
ëáå~=ÜÉãâä~ëëêìãK=c∏ê=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=â~å=ÇÉí=î~ê~=ëî™êí=~íí=Ñ™=ÇÉå=Üà®äé=ëçã=
ÇÉ= ÄÉÜ∏îÉêK= Idag är det så att: ”tillgång till experter på ’särskilda behov’ har medfört att 
klasslärare lärt sig att ’tänka bort’ dessa elever i sin undervisningsplanering” (Persson, 2007, 
s. 24).== 
=
Nilholm (2006) skriver i en rapport för Skolverket, Inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd, att elever som går på specialundervisningen lämnar sitt klassrum och sina kamrater för 
att få extra stöd och hjälp. Detta kan för många elever skapa en känsla av utanförskap. 
Samtidigt skall arbetet med inkludering innebära att en elev som är i behov av särskilt stöd är 
delaktig i klassverksamheten hela tiden och arbetar med samma eller liknande uppgifter som 
de andra eleverna. Elever i specialundervisning har lägre prestationskrav än de elever som är 
inkluderade i sin vanliga klass. Man talar även om att kraven automatiskt blir lägre i mindre 
grupper då eleverna inte ser vad klasskamraterna arbetar med. Dock ställer specialläraren 
speciellt anpassade krav på just de här elevernaK==
 
Att arbeta med inkludering och specialundervisning kräver olika former av pedagogik. 
Specialundervisningen innebär att man lyfter bort de som ”inte passar in” och placerar dem i 
en särskild grupp. Ofta görs detta för att skapa gynnsammare förutsättningar för de andra 
eleverna i klassen, men även för pedagogen underlättas undervisningen (Tideman m.fl., 
2004). Genom att arbeta med inkludering försöker man sammanföra dessa två grupper och 
skapa en helhet där man ser olikheter som en tillgång. Huruvida detta fungerar eller inte beror 
på klassrumssituationen. Med klassrumssituationen menas både klassrummets utformning, 
eleverna, pedagogen samt eventuella klassassistenter. För att kunna arbeta för en skola för 
alla krävs det att verksamheten engageras, inte bara den enskilda läraren (Nilholm, 2003). I 
skolan är det viktigt att utgå ifrån de olika förutsättningar som eleverna har. Man kan se till 
att anpassa skolmiljön, arbetssätt och arbetsmetoder. Om eleven kräver åtgärder är det 
skolans uppdrag att se till så att särskilda resurser tillsätts (Persson, 2007). Om allt fler 
pedagoger börjar arbeta med inkludering av elever i behov av särskilt stöd kommer 
specialpedagogiken att bli delvis överflödig. En möjlighet är att kombinera dessa två och 
flytta in specialpedagogen in i klassrummet. På detta vis stöttar vi de elever som bäst behöver 
det samtidigt som de slipper lämna sin ”hemmiljö” (Nilholm, 2006).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
póÑíÉí= ãÉÇ= ~êÄÉíÉí= ®ê= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= Üìê= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= â~å= áåâäìÇÉê~ë= á= ÇÉå=
çêÇáå~êáÉ=âä~ëëêìãëìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉåäáÖí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=^êÄÉíÉí=~îëÉê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=Üìê=ÑÉã=ä®ê~êÉ=
éä~åÉê~ê= áåÑ∏ê= çÅÜ= êÉÑäÉâíÉê~ê= ∏îÉê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖ= ~î= ÉäÉîÉê= á= âä~ëëêìããÉíK= c∏ê= ~íí=
éêÉÅáëÉê~=ëóÑíÉí=Ü~ê=îá=î~äí=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW=
 

1. Hur kan inkluderingsarbete av elever i behov av särskilt stöd gå till i skolan? 
 

2. Hur resonerar lärare om sitt undervisningssätt i relation till möjligheten att inkludera 
dessa elever?  
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3. TEORETISK ANKNYTNING 

Teoridelen kommer att genomsyras av hur skolan och enskilda pedagoger kan arbeta med 
inkludering av elever med särskilda behov. Inledningsvis tar vi upp specialundervisningens 
historia för att efter det komma in på integreringens framväxt och vidareutveckling till 
inkludering. Vidare skriver vi om vad styrdokumenten säger om arbetet med inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd. Därefter lyfter vi fram vikten av det sociokulturella 
perspektivet på lärande för eleverna, till sist skriver vi om hur ett arbete med inkludering kan 
gå till i skolorna.   

3.1 Specialundervisningens historia 
Enligt Brodin och Lindstrand (2004) har elever i behov av särskilt stöd alltid funnits. Idag 
arbetar man med att försöka inkludera eleverna i klassrummen, tidigare blev dessa elever 
segregerade genom specialundervisning utanför klassrummet. I mitten av 1800-talet började 
man tala om att införa speciella klasser för elever som inte riktigt hängde med sina 
klasskamrater. Det infördes något som kallades för minimikurser. I dessa klasser fanns det 
ingen speciell hjälp att få men skolan ville ändå ha denna grupp av elever samlade utanför 
den ordinarie klassen. En anledning som angavs var att de elever som behövde extra stöd 
men ändå var kvar i sin klass störde undervisningen för de övriga eleverna. År 1879 infördes 
den första hjälpklassen där eleverna fick särskild hjälp för just dem. För de elever som gått i 
dessa separata grupper kom problemet när de kommit ikapp sina andra jämnåriga kamrater. 
Att ta sig ur den grupp där man fått specialundervisning och bli en del av hela klassens 
gemenskap var då inte lätt. En av orsakerna till elevernas placering i grupper utanför 
klassrummet var brister i lärarnas kompetens. Lärarna hade ingen kunskap för att kunna stötta 
denna grupp av elever. Värdet av högre utbildning hos lärarna växte mer och mer allteftersom 
elevantalet ökade.  
 
För många pedagoger har det följaktligen varit svårt att skapa en bra undervisning för elever i 
behov av särskilt stöd. 1962 startades därför en ettårig speciallärarutbildning som gav 
färdigutbildade lärare en möjlighet att få specialutbildning för elever i behov av särskilt stöd. 
I utbildningen ingick information om olika typer av handikapp samt olika 
undervisningsmetoder för att undervisa dessa elever. Speciallärarutbildningen upphörde 1988 
då själva lärarutbildningen fick krav på sig att innehålla minst 10 akademiska poäng med 
specialpedagogik. När speciallärarutbildningen upphörde började specialpedagoger överta 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De arbetade med eleverna enskilt och utanför 
klassrummen. Specialpedagogerna är fortfarande en stor del av arbetet med elever med 
särskilt behov av stöd. Speciallärare och specialpedagogers arbetsuppgifter är inte samma 
men de liknar varandra i den bemärkelsen att de stöttar och hjälper elever som behöver det. 
Specialpedagogen har alltid varit specialiserad på grupp- och organisationsnivå. En stor del 
av deras arbete går ut på att handleda lärare, utveckla den specialpedagogiska organisationen 
på skolan samt arbeta med att utforma åtgärdsprogram. Specialläraren arbetar mer på 
individnivå där de hjälper de enskilda eleverna i klassrummet (Vernersson, 2007). 

3.1.1 Inkluderingens framväxt ur integrering 

_ÉÖêÉéé= ëçã= åçêã~äáëÉêáåÖ= çÅÜ= áåíÉÖêÉêáåÖ= íçÖë= ìéé= ìåÇÉê= ÑäÉê~= ÇáëâìëëáçåÉê= é™= NVRMJNVSM=
í~äÉíK=f= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉíí~=Ä∏êà~ÇÉ=®îÉå=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ëçã=åçêã~äáëÉêáåÖëéêáåÅáéÉå=âçãã~=ìéé=
çÅÜ=åçêã~äáëÉêáåÖ=çÅÜ= áåíÉÖêÉêáåÖ= ä~ÇÉë=ìåÇÉê=ÇÉíí~= ë~ãäáåÖëçêÇK=j™äÉí= î~ê= ~íí= ~ää~=ã®ååáëâçê=
ãÉÇ= å™Öçå= Ñçêã= ~î= ÑìåâíáçåëåÉÇë®ííåáåÖ= ëâìääÉ= äÉî~= á= ë~ãÜ®ääÉí= ëçã= îÉã= ëçã= ÜÉäëí= çÅÜ= é™=
ë~ãã~= îáääâçêK= qáää= Ñ∏äàÇ= ~î= ÇÉíí~= ä~ÇÉë= ëàìâÜìë= çÅÜ= áåëíáíìíáçåÉê= Ñ∏ê= éÉêëçåÉê= ãÉÇ=
ÑìåâíáçåëåÉÇë®ííåáåÖ=åÉêK=aÉ=ëâìääÉ=Äç=ÜÉãã~=çÅÜ=Ö™=á=î~åäáÖ=ëâçä~=éêÉÅáë=ëçã=~åÇê~=Ä~êåK=c∏ê=
~íí=ÇÉíí~=ëâìääÉ=Ääá=ã∏àäáÖí=ÑáÅâ=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå=Éå=éÉêëçåäáÖ=~ëëáëíÉåí=ëçã=ëâìääÉ=ëí∏íí~=Ç®ê=Ü~å=
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áåíÉ= âä~ê~ÇÉ= ëáÖ= ëà®äîK= j~å= ~åé~ëë~ÇÉ= ®îÉå= ä®êçãÉÇäÉå= ë™= ~íí= ÇÉ= ëâìääÉ= âìåå~= ÇÉäí~= á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ëçã= ∏îêáÖ~= ÉäÉîÉêK= fåâäìÇÉêáåÖëã™äÉå= îá= Ü~ê= áÇ~Ö= ®ê= Éíí= êÉëìäí~í= ~î= ÇÉëë~=
ÇáëâìëëáçåÉê= ëçã= Ñ∏êÇÉë= ìåÇÉê= ÄÉå®ãåáåÖÉå= åçêã~äáëÉêáåÖëéêáåÅáéÉå= E_êçÇáå= çÅÜ= iáåÇëíê~åÇI=
OMMQFK=
 
I början av 1960-talet då integreringsbegreppet kom upplevdes det som en genomgripande 
valmöjlighet där alla elevers behov sattes i centrum. Att integrera en elev som är i behov av 
särskilt stöd menas att eleven anpassas till övriga gruppen så att de tillsammans blir en 
välfungerande grupp. För att få tillgång till stöd krävs det att en elev kräver mer stöd och 
hjälp än vad som ses som normalt (Haug, 1998). Nilholm (2006) skriver i en rapport för 
Skolverket att elever under många år i skolan blivit segregerade från gruppen och att denna 
situation skapar ett behov för ett nytt begrepp där man tar in delarna i helheten, nämligen 
integrerar elever sina i ordinarie klasser. Han skriver vidare att begreppet integrering betyder 
att man anpassar en elev som är avvikande så att han eller hon passar in i gruppen. Istället för 
att eleverna blir segregerade utifrån gruppen blir de integrerade och har full delaktighet i 
klassen. Alla elevers lika värde står i centrum och man ser olikheter som en del av 
utvecklingen istället för att se olikheter som hämmande.  
 
Skillnaden mellan integrering och inkludering är inte alltid lätt att förklara, men det som de 
flesta forskare anser idag är att begreppet inkludering växte fram ur integrering. Inkludering 
sågs från början som en synonym till ordet integrering men har allt eftersom tiden gått 
utvecklats och blivit ett eget begrepp. Inkluderingsbegreppet ses inte som någon jättestor 
förändring så som integrering gjorde när det först kom på 1960-talet, utan istället ses 
inkludering som en tillgång för att lyfta fram och arbeta på nya sätt med samma grupp av 
elever (Nilholm, 2006).  Inkludering slog igenom i samband med Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2001)=Ç®ê=Éå=áåíÉêå~íáçåÉää=ë~ãëóå=çÅÜ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖëëíê~íÉÖá=
Ñ∏ê= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç=ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK=aÉí= ®ê= ëâçä~åë= ~åëî~ê= ~íí= ëÉ= íáää= ë™= ~íí= ÇÉå=
ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåë=ÄÉÜçî=íáääÖçÇçëÉë=ë™=~íí=Ü~å=Ääáê=áåâäìÇÉê~ÇK=^lla elever är olika och olikheten 
skall ses som en tillgång, inte som ett hinder EpîÉåëâ~=råÉëÅçê™ÇÉíI=OMMNFK=
=
Vernersson (2007) berättar i sin bok, Specialpedagogik ”i ett inkluderande perspektiv”, att vi 
sedan länge haft ett samhälle som hävdar att alla människor har lika värde. Samtidigt är, både 
historiskt sett och idag segregering ofta den första lösningen för dem som avviker från 
normen. I skolans fall innebär det att elever i behov av särskilt stöd får specialundervisning 
utanför det egna klassrummets väggar. Specialundervisningen är en form av ett segregerande 
arbetssätt eftersom eleven byter miljö för att senare återvända till det egna klassrummet. För 
vissa elever krävs detta arbetssätt medan det är mindre gynnsamt för andra. Om klassens egen 
pedagog anpassar sin undervisning så att alla elever fångas upp kan en del av 
specialundervisningen ske i det egna klassrummet för vissa elever. Även om en elev befinner 
sig i svårigheter så behöver det inte gälla för alla ämnen utan eleven kan behöva extra stöd 
under en särskild undervisningssituation. Hjörne och Säljö (2006) utvecklar detta vidare 
genom att tala om hur segregeringsarbetet ser ut idag. De beskriver att det idag är vanligt att 
man har ”oasen” eller ”lilla gruppen” på skolorna. Dessa grupper har samma funktion som de 
tidigare observationsklasserna och specialklasserna hade. Meningen med dessa grupper har 
varit och är att försöka ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver, för att de 
sedan ska kunna återgå till sitt vanliga klassrum.  
 
bìêçéÉ~å= ^ÖÉåÅó= Ñçê= aÉîÉäçéãÉåí= áå= péÉÅá~ä= kÉÉÇë= bÇìÅ~íáçå= EOMMPF= Ü~ê= éêçÇìÅÉê~í= çÅÜ=
éìÄäáÅÉê~í= Éå= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉå= á= NR= ÉìêçéÉáëâ~= ä®åÇÉêK=
rndersökningen beskriver att elever som är i behov av särskilt stöd kan ha en eller flera olika 
situationer där de behöver få extra stöd och hjälp. De lärare som medverkar i 
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undersökningen, och som aktivt arbetar med att inkludera elever i vanliga klasser, beskriver 
att den problematik som är svårast att hantera i en inkluderande miljö är de sociala och 
emotionella. En diagnos som ADHD bygger ofta på överaktivitet hos eleven, då handikappet 
inte alltid påverkar elevens inlärningsförmåga.  Elever med inlärningssvårigheter är det 
lättare att hjälpa genom material och varierad undervisning. De sociala och emotionella 
svårigheterna visar sig oftast genom uppförande och motivation. Hjörne och Säljö (2006) 
beskriver en stor framväxt av neuropsykiatriska skador, eller snarare en diagnos av dem, som 
Aspergers, dyslexi, dyskalkyli med flera under senare delen av 1900-talet. När en elev inte 
riktigt hänger med sina klasskamrater startar sökandet på en diagnos, en anledning till varför 
eleven har en speciell problematik. Detta har medfört att allt fler elever i grundskolan har ett 
förmodat handikapp. Orsaken till det tycks vara att hjälp inte tillsätts utan att en ordentlig 
utredning av elevens svårigheter har tillsats. Författarna vill även påvisa att elever i behov av 
särskilt stöd har ett behov av att få delta i undervisningen i klassrummet tillsammans med 
sina klasskamrater. De har rätt att få delta i samma utbildning som resterande delen av 
klassen istället för att gå iväg till specialundervisningen. Haug (1998) är inne på samma linje 
när han talar om begreppet inkluderande integrering, som enligt hans definition innebär att 
elever skall få sin undervisning i den klass som de tillhör. Precis som ovanstående författare 
menar Asmervik (2001) att alla elever är olika oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller 
inte. Istället för att plocka ut dessa elever så är det viktigt att se skillnaderna mellan eleverna 
som något positivt. Även om eleverna befinner sig på olika utvecklingsnivåer kan de lära sig 
av varandra. Författaren säger vidare att elever i behov av särskilt stöd behöver vistas i en 
normal miljö. Elever som går på specialundervisning och lämnar sitt klassrum känner sig ofta 
inte är lika bra som sina klasskamrater. Pedagogen kan stötta eleven i detta genom att 
framhäva de positiva sidorna hos eleven. Det är viktigt att se möjligheterna, och inte glömma 
bort elevens resurser.  
 
I dagens diskussioner finns det således liknande tankar som föddes under 1960-talet. Positiva 
aspekter av att inkludera elever i den vanliga klassrumsundervisningen stöds både av forskare 
och i styrande dokument, som vi senare skall visa. Samtidigt finns det problem som 
tydliggörs bland annat genom Hjörne och Säljös (2006) studie där elevernas möjlighet till 
extraresurser är beroende av att de är benämnda som elever i behov av särskilt stöd. 
Elevernas rättigheter och lärarnas möjligheter för inkluderingsarbetet är tätt knutna till 
varandra. 

3.1.2 En skola för alla 

Tideman m.fl. (2004) hävdar att ett sätt att få en elev inkluderad i sin klass kan vara att 
skolan arbetar för en skola för alla, vilket ligger i linje med både Skolverkets skrifter och 
Salamancadeklarationen. En skola för alla står för att alla elever oavsett klass, genus, 
etnicitet, och förmåga är välkommen till skolan för att få en bra undervisning och en bra 
skolgång. Det blir inte en skola för alla om inte alla elever får chansen att känna tillhörighet 
och delaktighet med sin ursprungliga klass. Vernersson (2007) skriver att i en skola för alla 
bör elever som befinner sig i svårigheter ses som en del av den naturliga variationen som 
finns i alla klasser. När en elev har behov av särskilt stöd fokuseras undervisningen kring vad 
eleven inte klarar av. Det som eleven klarar utan problem glöms bort och läggs åt sidan. För 
en skola för alla krävs en varierad undervisning där elever får möta både fram- och motgång. 
Tideman m.fl. (2004) tar upp att elever i behov av särskilt stöd ska ses som en resurs i sin 
klass. Det är viktigt att eleven inte bara betraktas som annorlunda av de andra eleverna. 
Persson (2007) beskriver att det är alla elevers rätt att utifrån sina förutsättningar få känna 
delaktighet och gemenskap. Utifrån det kan eleven få en gynnsam skolgång, där de får 
utvecklas och lära sig nya saker utifrån sina individuella villkor. Denna målsättning ställer 
”stora krav på lärarna att anpassa innehåll och undervisningsmetoder till elevernas olikheter” 
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(Persson, 2007, s. 133). Författaren beskriver även att det är viktigt att man som pedagog 
bedömer eleverna individuellt. Man kan inte utgå ifrån en förutbestämd mall på vad eleverna 
ska klara av. Vidare beskrivs det att om skolan skall kunna bli till för alla krävs det alltså att 
den kan ta emot många olika elever med olika behov. En elev i behov av särskilt stöd har rätt 
till samma utbildning som övriga elever. För att det här skall vara möjligt krävs det att 
personalen i skolan har en bred kompetens och är villiga att arbeta tillsammans i väl 
strukturerade lärarlag (Persson, 2007). 

3.1.3 Undervisning för alla elever i ett och samma klassrum  

Elever i behov av särskilt stöd behöver inte vara en specifikt avgränsad grupp, utan det kan 
vara elever som behöver hjälp under olika lång tid och på olika nivåer (Lång, 1996). Detta 
innebär att ÉäÉîÉå=Ü~ê=ê®íí=~íí=Ñ™=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~Ç=ÉÑíÉê=ëáå~=ÄÉÜçî=ìí~åÑ∏ê=âä~ëëêìããÉí=
ÉääÉê=ãÉÇ=ëí∏Ç= Ñê™å=Éå=~åå~å=éÉÇ~ÖçÖI=çã=ÇÉí= áåíÉ=Ö™ê= ~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉå=Éå= ÑìääÖçÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖ= á=
âä~ëëêìããÉí= EmÉêëëçåI= OMMTFK=sÉêåÉêëëçå= EOMMTF= Ñçêíë®ííÉê= é™= ë~ãã~= äáåàÉ= ÖÉåçã= ~íí= ë®Ö~= ~íí=
ÇÉå=ëçÅá~ä~=ãáäà∏å=á=âä~ëëêìããÉí=â~å=ëâ~é~=Éå=ÖçÇ=ä®ê~åÇÉãáäà∏=Ñ∏ê=Éå=ÉäÉî=ãÉÇ=ë®êëâáäÇ~=ÄÉÜçîK=
lã=ÉäÉîÉå=ã™ëíÉ=ä®ãå~=âä~ëëêìããÉí=â~å=Éå=ÇÉä=ÉäÉîÉê=ìééäÉî~=ãçíë~íëÉåK=bå=ëíçê=éêçÄäÉã~íáâ=
ëçã=e~ìÖ=ENVVUF=çÅÜ=káäÜçäã=EOMMSF=äóÑíÉê=®ê=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=å®ê=ÉäÉîÉå=âçããÉê=íáääÄ~â~=íáää=
ëáå= âä~ëë= çÅÜ= Ü~ê= Ö™íí= ãáëíÉ= çã= Éå= ÇÉä= ~î= ÖÉãÉåëâ~éÉå= á= âä~ëëêìããÉíK= lã= Éå= ÉäÉî= ÄÉÜ∏îÉê=
ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê= Éå= ä®åÖêÉ= íáÇ= ë™= Ñáååë=ÇÉí= Éå= êáëâ= ~íí= ÉäÉîÉå= áåíÉ=â®ååÉê= ëáÖ=ÇÉä~âíáÖK=
bäÉîÉå= â~å= é™= ë™= ë®íí= ãáëë~= Éå= ëíçê= ÇÉä= ~î= ÖÉãÉåëâ~éÉå= á= âä~ëëêìããÉí= çÅÜ= Ñ™= ëî™êí= ~íí= Üáíí~=
íáääÄ~â~=íáää=ëáå=éä~íë=á=âä~ëëÉåK=^êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=ëâ~ää=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=ÇÉí=ëí∏Ç=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉêI=Ñ~ëí=
á=ÇÉå=î~åäáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK==
=
f=ëâçäçêå~=áÇ~Ö=Ñáååë=î~êâÉå=ëéÉÅá~ää®ê~êÉ=ÉääÉê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉê=á=ÇÉå=ã™å=ëçã=ÇÉ=ÄÉÜ∏îëK=c∏ê=~íí=
~ää~= ÉäÉîÉê= ëâ~ää= Ñ™= ÇÉå= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ÇÉ= ÄÉÜ∏îÉê= âê®îë= ÇÉí= Éñíê~= åçÖÖê~åå= éä~åÉêáåÖ= Ñê™å=
âä~ëëä®ê~êÉåI=Ç™=âìåëâ~éëÄêÉÇÇÉå= á= Éå= ÉäÉîÖêìéé=â~å=î~ê~=ãóÅâÉí= ëíçêK=c∏ê=~ää~= ÉäÉîÉê= ëçã=®ê= á=
ÄÉÜçî=~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç=ìíÑ®êÇ~ë= Éíí= ÇçâìãÉåí= ëçã=â~ää~ë= ™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK I programmet skrivs 
hur situationen ser ut idag och vilka åtgärder som krävs för att hjälpa eleven. Detta kan till 
exempel röra sig om särskilt anpassade läromedel men också specialundervisning eller 
undervisning i mindre grupp med mera. I ett åtgärdsprogram skrivs anteckningar om 
problematiken eleven har samt en eventuell diagnos. Vid utfärdandet av ett åtgärdsprogram 
skall föräldrar, behöriga lärare, skolsköterska samt kurator vara delaktiga. Ett åtgärdsprogram 
används utöver den individuella utvecklingsplanen som alla elever har från årskurs F-9. En 
individuell utvecklingsplan utfärdas på ett utvecklingssamtal och innehåller långsiktiga samt 
kortsiktiga individuella mål utifrån målen i läroplanen Lpo 94 (Vernersson, 2007). 
 
För att åstadkomma kvalitativ undervisning för alla elever i klassrummet är det viktigt med 
resurser och olika stödjande arbetssätt. European Agency for Development in Special Needs 
Education (2003) skriver att förutom klasslärare behövs det även klassassistenter samt annan 
stödpersonal. Det behövs dessutom ett gott samarbete personalen emellan, samt för- och 
efterplanering med utvärdering för att arbetet skall bli kvalitativt. Inkludering betyder inte att 
en ensam klasslärare alltid skall ta hand om elever i behov av särskilt stöd samtidigt som den 
har ansvar för övriga klassen. Elever som är i behov av stöd behöver stöttning även i 
klassrummet, om än inte alltid. Genom att vara fler än en personal i varje klass får alla elever 
i klassen den individuella hjälp de behöver. I den undersökning European Agency for 
Development in Special Needs Education publicerat berörs även hur arbetet med inkludering 
av elever i behov av särskilt stöd kan fungera ute i skolorna. I flera av de olika länderna i 
undersökningen arbetar lärare samt assistent eller resurslärare i en klass tillsammans. 
Undervisningsformerna varierar och man arbetar mycket i små grupper som byts regelbundet. 
Att arbeta med inkludering tar inte bort behovet av särskilt stöd men det ger elever som 
behöver extra stöd en chans att fungera som alla andra elever i skolan. Ett karakteristiskt drag 
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för inkludering är att eleverna inte skall behöva lämna klassrummet utan få den hjälp de 
behöver i sitt eget klassrum. ”Blandad gruppering och en mer differentierad undervisning är 
nödvändig för att bemöta elever med olika behov. Tydliga mål, alternativa tillvägagångssätt 
för lärande och flexibla instruktioner underlättar lärandet i heterogena grupper” (European 
Agency for Development in Special Needs Education, 2003, s. 6). 

3.2 Styrdokument i skolan 
pâçä~å= ëíóêë= ~î= çäáâ~= ä~Ö~ê= çÅÜ= êÉÖäÉê= å™Öê~= ~î= ÇÉã= ®êI= dêìåÇëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåI= iéç= VQ= çÅÜ=
p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉåK=sá=âçããÉê=Ü®ê=åÉÇ~å=~íí=îáë~=é™=ìíÇê~Ö=ìê=ÇÉãK=

3.2.1 Grundskoleförordningen  

I grundskoleförordningens 5 kap. 1 § står det att:  
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har 
framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i utarbetandet av programmet 
(SFS 2006:205) (Werner, 2007, s. 93). 
 

Vidare i 5 kap. 4 § står det även:  
 
En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst 
skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver 
stöd (SFS 1997:599) (Werner, 2007, s. 94). 

 
I 5 kap. 5§ ges det även anvisningar om olika slag av stödåtgärder: 

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första 
hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd 
istället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp (SFS 1997:599) 
(Werner, 2007, s. 94). 

 
Dessa punkter innebär att alla elever har rätt till en undervisning anpassad till sina 
individuella behov. I grundskoleförordningen kan vi tydligt läsa att en elev har rätt till 
specialpedagogiskt stöd. Detta för att eleven ska kunna komma upp till målen i grundskolans 
läroplan. Innan hjälp sätts in ska ett åtgärdsprogram utfärdas. Kan eleven inte få hjälp i sin 
ordinarie skolmiljö har den rätt till enskild stöttning. 

3.2.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) beskriver vilket ansvar skolan har för att identifiera 
och uppmärksamma de elever som har svårigheter i skolarbetet. I skolans värdegrund och 
uppdrag står det att: 
 
• undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (s.4) 
 

• skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (s.4) 

 

• eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (s.7) 

 

De här punkterna visar att man i arbetet som pedagog bör anpassa undervisningen utifrån 
vilka elever man har. Speciellt för de elever som har svårigheter förväntas skolan se till så att 
undervisningen fungerar. Det är bra om eleven kan känna sig trygg så att viljan att lära sig 



=
=

= NO=

nya saker blir en självklarhet. Att lärare idag utgår ifrån en mer varierad undervisning kan 
göra så att de får med sig alla elever. Undervisningen kan som det står i Lpo 94 aldrig formas 
lika för alla, det finns inte en elev som är den andra lik men skolan skall kunna ta emot alla 
elever oavsett bakgrund och kunskap.  
 
 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former (s. 9). 

 
Här syns tydligt i Lpo94 vikten av att utforma en varierad undervisning. Genom att låta 
eleverna vara delaktiga i utformningen av undervisningen tar pedagogen tillvara på sina 
elevers nyfikenhet att lust att upptäcka och lära sig nya saker. 
 
I Mål och riktlinjer står det att alla som arbetar i skolan skall: 
 
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och, (s. 12) 
 
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (s. 12) 
 
Det är betydelsefullt att skolan är en inbjudande miljö för alla elever, så att de blir motiverade 
att lära sig nya saker och på så sätt kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Det är viktigt att elever 
i behov av särskilt stöd inte glöms bort, utan att de också får möjlighet att få nya lärdomar. 
Vidare i läroplanen står det att: 
 
Läraren skall  
 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, (s. 12) 
 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, (s. 12) 
 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven: (s. 12) 
 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 
(s. 12) 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt (s. 12) 
- Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~êÄÉí~=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=EëK=NPF 

=
Lpo 94 genomsyras av att elever skall undervisas utifrån sina individuella förutsättningar och 
behov. Pedagogen kan se till att planera sin undervisning så att alla elever stimuleras och 
utvecklas. Att stimulera eleven till att få känna nyfikenhet och viljan att lära sig nya saker är 
betydelsefullt. Ett sätt enligt Lpo 94 kan vara att arbeta ämnesövergripande.  

3.2.3 Salamancadeklarationen  

p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉå= EpîÉåëâ~= råÉëÅçê™ÇÉíI= OMMNF= Ñ∏êÉëéê™â~ê= Éå= ëâçä~= Ñ∏ê= ~ää~= çÅÜ= á= ÇÉå=
ÇçâìãÉåíÉê~ë=ÇÉå=áåíÉêå~íáçåÉää~=ë~ãëóåÉå=çÅÜ=ÇÉå=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖëëíê~íÉÖáå=Ñ∏ê=Ä~êå=á=
ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏ÇK= aÉâä~ê~íáçåÉå= ~åíçÖë= ÉÑíÉê= Éå= âçåÑÉêÉåë= ~åçêÇå~Ç= ~î= rkbp`l= çÅÜ=
pé~åáÉå=NVVQK=aÉâä~ê~íáçåÉå=í~ê=ìéé=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=ê∏ê~åÇÉ=Ä~êåë=ê®ííáÖÜÉíÉê= áåçã=ëâçä~åK=
qÉñíÉêå~= á= ÇÉâä~ê~íáçåÉå= ®ê= êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê= Ñ∏ê=Üìê= ëâçä~å= Ä∏ê= ~êÄÉí~I= ÇÉí= ®ê= áåÖÉå= ä~ÖíÉñí=
ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=iéç=VQK==aÉâä~ê~íáçåÉå=áååÉÜ™ääÉê=Ää~åÇ=~åå~í=Ñ∏äà~åÇÉ=éìåâíÉêW=
=

• Òî~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ê®íí=íáää=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ñ™=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìééå™=çÅÜ=ÄáÄÉÜ™ää~=
Éå=~ÅÅÉéí~ÄÉä=ìíÄáäÇåáåÖëåáî™I=

• î~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ìåáâ~=ÉÖÉåëâ~éÉêI=áåíêÉëëÉåI=Ñ~ääÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåä®êåáåÖëÄÉÜçîI=
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• ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉå= ëâ~= ìíÑçêã~ë= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖëéêçÖê~ããÉå= ÖÉåçãÑ∏ê~ë= é™= ë™Ç~åí= ë®íí= ~íí= ÇÉå= ÄêÉÇ~=
ã™åÖÑ~äÇÉå=~î=ÇÉëë~=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=ÄÉÜçî=íáääî~ê~í~ëI==

• ÉäÉîÉê=ãÉÇ=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ã™ëíÉ=Ü~=íáääÖ™åÖ=íáää=çêÇáå~êáÉ=ëâçäçê=ëçã=ëâ~ää=íáääÖçÇçëÉ=ÇÉã=áåçã=Éå=
éÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=ë®ííÉê=Ä~êåÉí=á=ÅÉåíêìã=çÅÜ=ëçã=â~å=íáääÖçÇçëÉ=ÇÉëë~=ÄÉÜçîÒ=EpîÉåëâ~=råÉëÅçê™ÇÉíI=OMMNI=ëK=
NSFK==

=
f=p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉå=ìåÇÉêëíêóâë=®îÉå=~íí= ëâçä~å= ëâ~ää=Ü~=éä~íë= Ñ∏ê=~ää~=Ä~êå=ç~îëÉíí= ÒÇÉê~ë=
Ñóëáëâ~I=áåíÉääÉâíìÉää~I=ëçÅá~ä~I=ëéê™âäáÖ~=ÉääÉê=~åÇê~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êÒ=EpîÉåëâ~=råÉëÅçê™ÇÉíI=OMMNI=
ëK=OOFK=båäáÖí=ÇÉâä~ê~íáçåÉå=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ìíÖ™ê=áÑê™å=Ä~êåÉíë=ÄÉÜçî=çÅÜ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=
aÉí= ®ê= ~åÖÉä®ÖÉí= ~íí= ëâçä~å= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= Éíí= áåíÉÖêÉê~í= ë~ãÜ®ääÉ= çÅÜ= ãÉÇ= ÇÉíí~= ãáåëâ~= ÇÉ=
ÇáëâêáãáåÉê~åÇÉ=~ííáíóÇÉê=ëçã=Ñáååë=á=ë~ãÜ®ääÉí=áÇ~ÖK=aÉâä~ê~íáçåÉå=ë®ÖÉê=®îÉå=att alla barn som 
kräver stöd har rätt att få det. De skall få tillgång till stödpersonal eller annat stöd ”inom 
ramen för den ordinarie kursplanen” (Svenska Unescorådet, 2001, s. 32). Personalen kan vara 
en assistent, speciallärare, specialpedagog eller klassens lärare. Alla elever har rätt att få 
undervisning samtidigt och i samma lokal som sina klasskamrater. Om eleven kräver extra 
stöd från en vuxen skall de få den hjälpen. Behovet av hjälp varierar från individ till individ 
men det är viktigt att lyfta fram att behoven skall tillgodoses oavsett hjälpbehov. 

3.3 Att ta ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
p®äà∏= EOMMMF= ëâêáîÉê= ~íí= Éå= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= í~åâÉ= á= ÇÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉí= ®ê= ë~ãëéÉäÉí=
ãÉää~å=áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÖêìééÉåK=aÉí=®ê=ÖÉåçã=áåíÉê~âíáçå=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å=ã®ååáëâçê=
ëçã=êÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ= ëâ~é~ë=çÅÜ= Ñ∏êë= îáÇ~êÉK=dÉåçã=âçããìåáâ~íáçåÉå=Ääáê=
ÉäÉîÉå=ãÉÇîÉíÉå=çã=îáäâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=ÇÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~íí=ÑìåÖÉê~=á=ë~ãëéÉäÉí=ãÉÇ=
~åÇê~K=hçããìåáâ~íáçå=®ê=~ääíë™=î®ÖÉå=íáää=~íí= Ñ∏êëí™=Üìê=ã~å=ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=âä~ëëâ~ãê~íÉê=çÅÜ=
ä®ê~êÉ=ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=âê~î=Ñê™å=çãÖáîåáåÖÉå=é™=î~Ç=ã~å=ëâ~ää=ä®ê~=ëáÖ=
çã=çäáâ~=®ãåÉåK==
=
aóëíÜÉ=EOMMPF=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉå=êóëâÉ=éêçÑÉëëçêå=sóÖçíëâáàë=ÄÉÖêÉéé=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåK=
hçêíÑ~íí~í= â~å= ã~å= ë®Ö~= ~íí= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çã= î~Ç= Éå= ÉäÉî= Ñ∏ê= íáääÑ®ääÉí= â~å= âä~ê~= ~î= ëà®äî= çÅÜ=
éçíÉåíá~äÉå= Ñ∏ê= î~Ç=ÇÉå=â~å=ÖÉåçãÑ∏ê~= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ëí∏Ç= áÑê™å= Éå=îìñÉå=ÉääÉê=ãÉê= ÉêÑ~êÉå=
â~ãê~íK=^ääí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~=ÉåäáÖí=sóÖçíëâáà=EaóëíÜÉI=OMMPFK=aÉí=ëçã=ÉäÉîÉå=
áÇ~Ö=ÄÉÜ∏îÉê=Üà®äé=ãÉÇ=â~å=ÇÉå=áãçêÖçå=âä~ê~=ëà®äîK=a®êÑ∏ê=Ääáê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=
áåíÉ=å∏àÉê=ëáÖ=ãÉÇ=ÇÉí=ëçã=ÉäÉîÉå=Ü~ê=ìééå™íí=ìí~å=~íí=ã~å=ëíê®î~ê=ãçí=~íí=ÉäÉîÉå=ÜÉä~=íáÇÉå=ëâ~=
ìíîÉÅâä~ë=EaóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPFK=mÉÇ~ÖçÖÉê=â~å=Ü~=çäáâ~= áåëí®ääåáåÖ~ê=íáää=ÉäÉîÉêë=ìíîÉÅâäáåÖX=
~åíáåÖÉå= ëÉê= ã~å= éçíÉåíá~äÉêI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ~íí= ÉäÉîÉê= â~å= ìíîÉÅâä~ë= Ä™ÇÉ= ëçÅá~äí= çÅÜ=
âìåëâ~éëã®ëëáÖíI= ÉääÉê= ë™= ëÉë= Éå= ÉäÉî= ëçã= Éíí= Üçééä∏ëí= Ñ~ää= Ç®ê= éÉÇ~ÖçÖÉå= áåíÉ= â~å= é™îÉêâ~=
ëáíì~íáçåÉåK= mêçÄäÉãÉå= ëâóääë= Ç™= é™= ÉäÉîÉåI= ~íí= ÇÉå= ÒÜ~ê= å™Öçå= Äêáëí= ÉääÉê= éÉêëçåäáÖ= åÉÖ~íáî=
ÉÖÉåëâ~éÒ=EeìåÇÉáÇÉI=OMMPI=ëK=NQRFK=oáëâÉå=ãÉÇ=Éíí=ë™Ç~åí=éÉêëéÉâíáî=®ê=~íí=ÉäÉîÉå=âçããÉê=~íí=
Ö∏ê~=ÇÉí=ëçã=ÇÉå=íêçê=Ñ∏êî®åí~ë=~î=ÇÉåK=e~ê=ÉäÉîÉå=Ñ™íí=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~íí= ä®ê~êÉå=~åëÉê=~íí=Ü~å=
áåíÉ= â~å= å™Öçí= ë™= Ääáê= ÉäÉîÉå= â~åëâÉ= áåíÉ= ë™= ãçíáîÉê~Ç= ~íí= îáë~= ãçíë~íëÉåK= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉå=ëéçêê~ê=~ää~=ëáå~=ÉäÉîÉêI=ëéÉÅáÉääí=ÇÉ=ëçã=®ê=ÄÉÜçî=~î=äáíÉ=Éñíê~=Üà®äéK=^íí=Ü~=òçåÉå=Ñ∏ê=
ã∏àäáÖ= ìíîÉÅâäáåÖ= ëçã= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= Ääáê= Ç®êãÉÇ= îáâíáÖí= EeìåÇÉáÇÉI= OMMPFI=
ë~ãíáÇáÖí=ëçã=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=çÅâë™=ëí∏Çë=~î=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=í~åâÉå=çã=~íí=ä®ê~åÇÉ=
ëâÉê=ÖÉåçã=âçããìåáâ~íáçåK==

3.4 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd 
f=ÇÉíí~=ëáëí~=íÉçêÉíáëâ~=~îëåáíí=ëâ~ää=îá=åì=Ö™=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ãÉê=éê~âíáëâí=å®êã~=çëë=î~Ç=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖ= á= éê~âíáâÉå= â~å= áååÉÄ®ê~K= ríÖ™åÖëéìåâíÉå= Ñ∏ê= ÇÉ= Ñ∏äà~åÇÉ= ~îëåáííÉå= ®êI= Ñ∏ê= ~íí=
ë~ãã~åÑ~íí~= î~Ç= ëçã=Üáííáääë= ÄÉê∏êíëI= ~íí= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖ= ~î= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí=
ëí∏Ç= áååÉÄ®ê=~íí= ÉäÉîÉå=ëâ~ää=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ= á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™= ë~ãã~= ë®íí= ëçã=ëáå~=â~ãê~íÉê= á=
âä~ëëÉåK=jÉåI=ë~ãíáÇáÖí=ëâ~ää=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=ÄÉÜçî=çÅÜ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK==
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3.4.1 Skapande av god inkludering   

káäÜçäã= EOMMSF= ÄÉëâêáîÉê= Éíí= ~åí~ä= éìåâíÉê= ëçã= ÄÉÜ∏îÉê= ìééÑóää~ë= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~= Ääá= Éå= ÖçÇ=
áåâäìÇÉêáåÖK=Dessa punkter kännetecknar inte bara hur ett bra arbete med inkludering kan 
genomföras utan dessa punkter är även viktiga för att få en väl fungerande skola. 
 
• ”ledarskap med en klar vision 
• övergripande planering med uppföljningar 
• flexibelt stöd 
• reflektion 
• övergripande policy 
• samarbete i undervisningen 
• engagemang från elever och föräldrar” 

(Nilholm, 2006, s. 44)  
=
Nilholm (2006) har lyft fram dessa punkter för att han vill visa vad han anser behövs för att 
skapa ett bra arbete med inkludering. Syftet med punkterna är inte att den ska användas som 
en checklista som pedagoger måste följa, utan tanken är att den kan användas som 
utgångspunkt. I sin första punkt talar han om ledarskap och vikten av lärarens kompetens och 
mål. En annan punkt handlar om att arbetet med inkludering behöver både förplaneras och 
utvärderas regelbundet för att se att ingen elev i den ordinarie klassrumsundervisningen 
halkar efter. Om specialundervisningen sker i mindre grupp kan specialläraren lättare följa 
elevens utveckling och sätta in stöd där det behövs. I en av de andra punkterna poängterar 
han vikten av pedagogernas kompetens.  Resurslärare och klasslärare bör arbeta tillsammans 
och skapa en varierad undervisning där alla elever fångas in. I skolan är det viktigt att man 
har ett gott samarbete i arbetslagen och även samverkan med föräldrarna är viktig. Om skolan 
lägger upp en plan för en god arbetsmiljö krävs den sista biten för en god kvalitet att 
föräldrarna stöttar arbetssättet. Vidare talar författaren om skolans stöd bakom pedagogen för 
den enskilda klassen. Kvalitativt inkluderingsarbete omfattar inte bara en ensam pedagog 
utan kräver stöd ifrån hela verksamheten inom skolan samt hemmet. Begreppet segregering 
har tidigare belysts i arbetet, med den beskrivningen att eleven lämnar klassrummet, men det 
kan även innebära att eleven befinner sig i klassrummet, men inte inkluderas i 
klassgemenskapen. Författaren lyfter även upp betydelsen av ”[…] att öka kunskapen om hur 
konkreta arbetsformer i olika ämnen leder till inkluderande och segregerande processer” 
(Nilholm, 2006, s. 46). 

3.4.2 Pedagogens uppgift 

Det gäller för pedagogen och resten av arbetslaget att anpassa undervisningen genom att ta 
hänsyn till de individuella skillnader som finns i ett klassrum och se dem som möjligheter 
snarare än hinder (Haug, 1998). Olikheterna finns inte bara mellan elever som behöver extra 
stöd och de elever som inte behöver det. Skillnader finns mellan alla elever i klassen och det 
är dem som pedagogerna måste ta hänsyn till och försöka använda till något positivt i 
inlärningen. De elever som är i behov av särskilt stöd kan antingen behöva stöttning under en 
kortare period eller behöva det mer kontinuerligt (Öhlmér, 2000). Att arbeta med inkludering 
gör det möjligt för dessa elever att få den hjälp de behöver utan att segregeras från resten av 
klassen, segregering i det här avseendet menas att eleven lämnar klassrummet för att få 
stödundervisning. ”Särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet betonas” 
(Nilholm, 2006, s. 17). bìêçéÉ~å=^ÖÉåÅó=Ñçê=aÉîÉäçéãÉåí=áå=péÉÅá~ä=kÉÉÇë=bÇìÅ~íáçå=EOMMSF=
ÄÉëâêáîÉê=ìíáÑê™å=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=
äáâî®ä=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ëçã=ÇÉ=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉêå~K=aÉíí~=~êÄÉíÉ=âê®îÉê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=á=
âä~ëëêìããÉí=â®ååÉê=íáää=~ää~=ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éÉêK=c∏ê=~íí=âìåå~=â®åå~=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=âìåëâ~éÉê=âê®îë=
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î®ä=ÇçâìãÉåí~íáçå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉåK=jÉå= Ñ∏ê= Éå= Éåë~ã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê= áåíÉ= ~ääíáÇ=ã∏àäáÖí= ~íí=Ü~=ÖçÇ=
îÉíëâ~é=çã=~ää~=ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=bå=áåÇáîáÇìÉää=ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=ãÉÇ=ÉåëâáäÇ~=
ã™ä=ëâ~ää=ìíÑçêã~ë=Ñ∏ê=~ää~=ÉäÉîÉêK=aÉ=ÄÉëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉ=ëâçäçê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ëçã=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=Ñçêã~ê=ëáå~=âä~ëëÉê=å™Öçí=ãáåÇêÉ=®å=åçêã~äíK=aÉíí~=ÖÉê=áåíÉ=Ä~ê~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=
~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=Äê~=ä®ê~åÇÉãáäà∏=ìí~å=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=çÅâë™=Éå=ãÉê=âî~äáí~íáî=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
å®ê= âä~ëëíçêäÉâÉå= ®ê= ãáåÇêÉK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~êÄÉí~ê= ®îÉå= ãÉÇ= ëã™= ÖêìééÉê= áåçã= ÇÉå= ãáåÇêÉ=
âä~ëëÉå=çÅÜ=~íí=~êÄÉí~=á=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉê=á=âä~ëëêìããÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=~ää~=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ™=íáääÖ™åÖ=
íáää= Ç™=ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí= ä®ê~= ~î= î~ê~åÇê~= ∏â~êK= ^ääí= ÑäÉê= ÉäÉîÉê= Ü~äâ~ê= ÉÑíÉê= á= ëâçä~å= é™= ÖêìåÇ= ~î=
âä~ëëÉêå~ë= ëíçêäÉâK= ÒbäÉîÉê= ëçã= Üà®äéÉê= î~ê~åÇê~I= ë®êëâáäí= á= Éíí= ëóëíÉã= ãÉÇ= ÑäÉñáÄä~= çÅÜ= î®ä=
ÖÉåçãí®åâí~= ÉäÉîÖêìééÉêáåÖ~êI= Çê~ê= åóíí~= ~î= ~íí= ~êÄÉí~= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ~åÇê~Ò= EbìêçéÉ~å=
^ÖÉåÅó=Ñçê=aÉîÉäçéãÉåí=áå=péÉÅá~ä=kÉÉÇë=bÇìÅ~íáçåI=OMMPI=ëK=NTFK==
 
Nilholm (2006) påpekar att det i en klass med 25 elever finns många olika personligheter och 
utvecklingsnivåer och att det pedagogiska arbetet bör anpassas efter det. Att arbeta som lärare 
kräver flera olika kompetenser. Ett arbete med inkludering kräver kunskap i hur man kan 
göra detta till en fungerande verksamhet. Eftersom att elever med särskilda behov finns i 
varje klassrum krävs det inte bara pedagogik ifrån lärarens sida utan även kunskaper inom det 
specialpedagogiska kunskapsfältet. ”(Special)pedagogisk kompetens ses följaktligen som 
länkad till en förmåga att anpassa undervisningen till elevernas olika förutsättningar så att 
alla känner delaktighet i arbetet” (Nilholm, s. 17, 2006). Som pedagog är det viktigt med ett 
tydligt syfte med undervisningen, där man medvetandegör konsekvenserna för den enskilda 
eleven eller klassen. Här är planering och genomförande av lektionerna extra viktiga 
(Persson, 2007).  
 
JacobsenI=`Üêáëíá~åëÉå=çÅÜ=p~åÇ=J= gÉëéÉêëÉå (2004) skriver att en viktig del för att få en väl 
fungerande klass med inkluderade elever, är att börja med att skapa en god klasstämning. Om 
pedagogen lyssnar till elevernas förslag på olika arbetsuppgifter som de vill göra inom olika 
ämnen, skapar man enligt henne ett demokratiskt klassrum där alla elever känner sig 
delaktiga i sin läroprocess. Som lärare kan man ta tillvara på elevernas idéer om olika 
lektionsförslag. Nilsson (2007) belyser att när lärare i arbetet med ämnesintegrering 
presenterar ett tema för eleverna kan pedagogen fråga vilka ämnen de tror att man får in om 
man exempelvis skall arbeta med tema människan. Genom att lärare och elever tillsammans 
väljer ett tema kan elevernas lust att lära öka och de får möjlighet att bli delaktiga. Att 
förankra lärandet till elevernas vardag ökar förståelse för temaarbetet. Jacobsen m.fl. (2004) 
tar upp vikten av att lyssna på eleverna. Om pedagogen sedan använder deras förslag i 
inlärningssyfte ökar både stimulansen och arbetsmiljön i klassrummet. För eleverna är det 
viktigt att känna att de lär tillsammans med sina kamrater i klassrummet och inte att de bara 
arbetar med uppgifter som pedagogen valt ut. i~ÇÄÉêÖ=ENVVQF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Ñ™=ÉäÉîÉå=ãçíáîÉê~Ç=
®ê=ÖêìåÇÉå=íáää=~ääí= ä®ê~åÇÉI=ìí~å=~íí=î~ê~=ãçíáîÉê~Ç=®ê=~ää=Ñçêã=~î=åó=áåä®êåáåÖ=ëî™êK=c∏ê=ã™åÖ~=
ÉäÉîÉê= á= ëâçä~å= ë~âå~ê= ä®ê~åÇÉí= áååÉÄ∏êÇK= ^íí= Ääá= íáääÇÉä~Ç= Éå=ã~íÉã~íáâìééÖáÑí= ìí~å= ~íí= Ñ∏êëí™=
åóíí~å=ãÉÇ=ä®ê~åÇÉí=â~å=Ñ∏êëî™ê~=áåä®êåáåÖÉåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êëí™ê=î~êÑ∏ê=ÇÉ=ëâ~=ä®ê~=
ëáÖ=åó~= ë~âÉêK=c∏êÑ~íí~êÉå=ÄÉëâêáîÉê= ®îÉå= îáâíÉå= ~î= ~íí=çã= Éå=ã®ååáëâ~= ëâ~ää= ä®ê~= ëáÖ=åó~= ë~âÉê=
âê®îë=Ä™ÇÉ=ãçíáîÉêáåÖI=ã™ä=çÅÜ=ìééãìåíê~åK=pçã=éÉÇ~ÖçÖ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=îáë~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=
ã~å=íêçê=é™=ÇÉê~ë=â~é~ÅáíÉíI=~íí=ÇÉ=â~å=âä~ê~=~î=ã™åÖ~=çäáâ~=ë~âÉê=çÅÜ=â~å=äóÅâ~ëK=k®ê=ÉäÉîÉêå~=
äóÅâ~ë= ∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉå= çÅÜ= îáäà~å= ~íí= ä®ê~= ëáÖ=ãÉêK=rí~å= å™Öçå= Ñçêã=~î= ÑÉÉÇÄ~Åâ= Ñ∏êëîáååÉê=
Çêáîâê~ÑíÉå=Ñ∏ê=~íí=í~=áå=åó=âìåëâ~éK 

3.4.3 Att ha eleverna som utgångspunkt i undervisning 

Som pedagog är det enligt Kinge (2000) betydelsefullt att visa förtroende för eleverna. Att 
man möter eleverna med empati och öppenhet är viktigt, eventuella fördomar får inte synas i 
kontakten med eleverna. Pedagoger får inte värdera eller bedöma elevernas känslor eller 
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handlingar, utan det viktiga är att de visar och har förståelse för elevernas handlingar och de 
signaler de sänder ut. Författaren säger vidare att ha kunskap om varför eleven handlar eller 
beter sig på ett visst sätt är en viktig kunskap som pedagog. Vet man motivet bakom så är det 
lättare att hjälpa eleven i sin utveckling. Och grunden till allt detta är att man är empatisk mot 
sina elever. Ladberg (1994) lyfter fram att en av de absolut största uppgifterna som 
pedagoger har är att ge elever beröm och visa eleverna att de ser och hör dem. Att gå till 
skolan och hem igen utan att bli sedd eller bekräftad av någon är något som ingen elev skall 
behöva uppleva. När en elev är i behov av särskilt stöd är det lätt att de ”försvinner” i 
klassrummet. De elever som syns är de som pratar högst och är delaktiga på lektionerna. 
Elever som kräver lite extra stöd och hjälp riskerar att glömmas bort på helklasslektioner 
eftersom de inte alltid hänger med på alla genomgångar. Alla elever behöver bli sedda i 
skolan, och alla elever behöver extra hjälp och stöd ibland. Den hjälp som alla elever 
behöver, det behöver elever i behov av särskilt stöd mer av. Nilholm (2003) anser att när 
lärare arbetar i en klass är det viktigt att arbetet utvärderas för att se vem eller vilka elever 
som är delaktiga på lektionerna. Är det samma elever som är engagerade på en viss lektion 
varje vecka och inte på andra? Genom att lärare ställer de didaktiska frågorna: vad, varför 
och hur så kan de få en bra översikt när de planerar sina lektioner. 
 
Att vara noga med bänkplaceringen kan ha stor betydelse för undervisningen och eleverna. 
Genom att vara lyhörd för elevernas behov i relation till varandra kan pedagogen genom 
bänkplaceringen se till så att det blir en bra stämning och arbetsro. Att ha elevernas olika 
behov som utgångspunkt och göra en placering efter det kan vara avgörande för att arbeta 
med inkludering i en klass. Att man som lärare känner sina elever är en förutsättning för att 
skapa god undervisning. Det är viktigt att pröva nya tankesätt och att ta tillvara på elevernas 
tankar och idéer (Jacobsen m.fl. 2004). Det är även viktigt att ta till vara på de positiva 
egenskaperna hos eleverna, det de är bra på. Det är viktigt att de får känna att de också kan 
lyckas (Atterström & Persson, 2000). DÉí=®ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=â®åå~=ëáÖ=çãíóÅâíI=~íí=
ÇÉå= â~å= â®åå~= ~íí= ÇÉå= íáääÑ∏ê= å™Öçí= íáää= âä~ëëÖÉãÉåëâ~éÉåK=lã=éÉÇ~ÖçÖÉå= â~å= Ñ™= ÉäÉîÉêå~= ~íí=
â®åå~=~íí=ÇÉê~ë=âìåëâ~éÉê=ê®âå~ë=çÅÜ=ìééëâ~íí~ëI=â~å=ÇÉí=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=~íí=Ääá=ãÉê=ãçíáîÉê~Ç=çÅÜ=
ÉåÖ~ÖÉê~ÇK= aÉí= ®ê= Äê~= çã= ÉäÉîÉêå~= â®ååÉê= ~íí= ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= âìåëâ~é= ®ê= å™Öçí= ëçã= ã~å= Ü~ê=
~åî®åÇåáåÖ= ~î= EaóëíÜÉI= OMMPFK=ûîÉå= â®åëä~å= ~î= ~íí= ÇÉê~ë= áåíêÉëëÉå= â~å= Ñ™= î~ê~=ãÉÇ= çÅÜ= ëíóê~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=îáâíáÖK=c∏ê=çã=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=á=âä~ëëêìããÉí=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~ë=áåíêÉëëÉå=ëâ~=Ñ™=
î~ê~=Éå=ÇÉä=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ë™=®ê=ÅÜ~åëÉå=ëí∏êêÉ=~íí=ã~å=Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=Ääá=ãçíáîÉê~ÇÉ=~íí=îáäà~=
ä®ê~=EaóëíÜÉ=C=fÖä~åÇI=OMMPFK 

3.4.4 Undervisningsmaterial för arbete med inkludering 

råÇÉê=NVSMJí~äÉí= ÄäÉî=ÄÉÜçîÉí= ~î=åáî™~åé~ëë~ÇÉ= ä®êçãÉÇÉä= ëíçêíK= i®ê~êå~= Ü~ÇÉ= áåíÉ= íáääê®ÅâäáÖí=
ãÉÇ=âçãéÉíÉåë=Ñ∏ê=~íí=í~=Ü~åÇ=çã=ÉäÉîÉê=ëçã=ÄÉÜ∏îÇÉ=Éñíê~=ëí∏Ç=ÉääÉê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ëå~ÄÄí=ÄäÉî=
âä~ê~= ãÉÇ= ìééÖáÑíÉêå~K= fjr= EáåÇáîáÇì~äáëÉê~Ç= ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖF= âçã= Ç®êÑ∏ê= ìí= ãÉÇ=
ä®êçãÉÇÉä= Ç®ê= î~êàÉ= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑí= Ñ~ååë= á= ÑäÉê~= çäáâ~= ëî™êáÖÜÉíëåáî™ÉêK= aÉíí~= î~ê= Éíí=
ëãáÇáÖí=ë®íí=~íí=ä™í~=ÉäÉîÉêå~=~êÄÉí~=ãÉÇ=äáâå~åÇÉ=í~ä=ãÉå=ãÉÇ=çäáâ~=ëî™êáÖÜÉíëÖê~ÇK=cê~ãÑ∏ê~ääí=
ë™= Ü~ÇÉ= ÉäÉîÉêå~= ë~ãã~=Ä∏ÅâÉê= çÅÜ= ä®ê~êÉå=ÄÉÜ∏îÇÉ= áåíÉ= ëà®äî= íáääîÉêâ~=ã~íÉêá~äK=aÉëë~= Ä∏ÅâÉê=
Ä∏êà~ÇÉ=~åî®åÇ~ë=á=ÉäÉîÖêìééÉê=çã=OM=ÉäÉîÉê=çÅÜ=íî™=ä®ê~êÉK=f=Ä∏êà~å=íóÅâíÉ=Ä™ÇÉ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=
~íí= ÇÉí= ÑìåÖÉê~ÇÉ= Äê~K= bäÉîÉêå~= ~êÄÉí~ÇÉ= ÜÉäí= áåÇáîáÇìÉääíI= ãÉå= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ~êÄÉí~ÇÉ= ãÉÇ=
äáâå~åÇÉ= ìééÖáÑíÉê= ìíåóííà~ÇÉë= ~äÇêáÖ= Ñ∏ê= ÖÉãÉåë~ãã~= ÖÉåçãÖ™åÖ~êK= açÅâ= ~êÄÉí~ÇÉ= ÉäÉîÉêå~=
Éåëâáäí=çÅÜ=á=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉêK=bÑíÉê=Éå=íáÇ=ìééí®ÅâíÉ=ä®ê~êå~=~íí=ÇÉ=ëéê~åÖ=êìåí=çÅÜ=Üà®äéíÉ=ë~ãã~=
ÉäÉîÉê= ÜÉä~= íáÇÉåI= ãÉå= ~íí= îáëë~= ÉäÉîÉê= ~äÇêáÖ= Ü~ååë= ãÉÇ= ëçã= Ç™= áåíÉ= ê®âå~ÇÉ= ã~íÉã~íáâ=
∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉíK= aÉ= ë~íí= ãÉëí= çÅÜ= êìää~ÇÉ= íìãã~êå~= Ç™= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉêå~= Ü~ÇÉ=
ãóÅâÉí=íÉñí=çÅÜ=~íí=ä∏ë~=í~äÉå=ìí~å=~íí=âìåå~=ä®ë~=Äê~=î~ê=å®ëí=áåíáää=çã∏àäáÖí=EsÉêåÉêëëçåI=OMMTFK=
Inom matematiken talar man idag om hastighetsindividualisering. Att arbeta med 
hastighetsindividualisering innebär att eleverna blir tilldelade en och samma bok från start 
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och får sedan arbeta på i sin egen takt. För att komma runt problemet med olika 
utvecklingsnivåer arbetar idag många lärare med hastighetsindividualisering (Löwing & 
Kilborn, 2002).  

3.4.5 Olika strategier för inkludering 

Sundell (2002) tar i en undersökning om åldersintegrering upp att elever i den 
åldershomogena klassen lätt blir tilldelade olika roller. De elever som är i behov av särskilt 
stöd hamnar lätt i en roll i en grupp för sig. I en klass finns det omkring tre grupper, en för de 
snabba eleverna, en för elever i behov av särskilt stöd och en neutral grupp däremellan. När 
elever som är i behov av specialundervisning lämnar klassrummet blir deras roll väl synlig 
för resten av klassen. Vissa roller är mer markanta och inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd, i klassrummet, kan göra dessa roller mindre framträdande. Brodin och 
Lindstrand (2004) skriver att när eleverna vet att de tillhör gruppen som behöver extra stöd 
finns risken att de väljer att inte kämpa för att bli bättre i skolan. De vet att de tillhör en viss 
roll och att byta den rollen är ett stort steg, därför slutar många elever att försöka.  
 
Sundell (2002) tar upp att ett av målen med åldersblandade klasser är att minska dessa roller. 
För en elev som är långsam sticker klasskamraterna iväg i den åldershomogena klassen och 
eleven får svårt att se sina framsteg. I en åldersblandad klass kommer det däremot nya elever 
hela tiden och framstegen för den svaga eleven blir mer tydliga. När man arbetar med 
åldersblandade klasser sker en stor del av undervisningen med exempelvis årskurs 2-3 i 
samma klassrum. Om arbetssättet överförs in i en åldershomogen grupp kan det ändå skapas 
en gemenskap där eleverna lär av varandra. Detta genom att arbetsmaterialet är nivåanpassat 
precis som undervisningen är i en åldersblandad klass.=e~ìÖ=ENVVUF=é™éÉâ~ê=~íí=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=
Ü~ê=ãóÅâÉí=ã~âí=á=~íí=âìåå~=~åé~ëë~=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ë™=~íí=ÇÉå=é~ëë~ê=ÇÉ=ÉäÉîÉêå~K=mêÉÅáë=ëçã=á=
~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ= âä~ëëÉêI= Ç®ê= ÉäÉîÉêå~= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= é™= çäáâ~= ìíîÉÅâäáåÖëåáî™Éê= Ä™ÇÉ=
ãçÖå~Çëã®ëëáÖí=çÅÜ=âìåëâ~éëã®ëëáÖíI=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=~åé~ëë~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=ÖÉåçãÖ™åÖ~ê=ë™=~íí=
ÇÉ=é~ëë~ê=~ää~=ÉäÉîÉêå~=á=en åldershomogen klass K jÉÇ=Éíí=î®ä=çêÖ~åáëÉê~í=~êÄÉíëë®íí=â~å=Öä~ééÉí=
ãÉää~å= ÉäÉîÉê= ëçã= ®ê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= çÅÜ= ÇÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= êÉÇ~å= ìééÑóääí=ã™äÉå= Ñ∏ê= ëáå=
™êëâìêë=ãáåëâ~K= ^íí= ~êÄÉí~=ãÉÇ= Éíí= áåâäìÇÉê~åÇÉ= ~êÄÉíëë®íí= ë®ííÉê= ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖÉå= äáíÉ= ™í=
ëáÇ~åK= 
 
Ett annat arbetssätt att arbeta utifrån för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, är att 
gruppintegrera elever. Brodin och Lindstrand (2004) beskriver vad gruppintegrering innebär, 
nämligen att man placerar mellan tre och fem elever i behov av särskilt stöd i en vanlig klass. 
Att stödet ges inne i det vanliga klasrummet påverkar även de övriga eleverna. För många av 
de andra eleverna upplevs detta positivt eftersom de själva får se att det finns människor som 
kan behöva extra stöd ibland. Även om många av eleverna inte behövt stöd under en längre 
tid så kommer det alltid situationer där svårigheter uppstår. Vidare skriver författarna om 
olika former av integrering och för att uppnå en totalintegrering krävs det att eleven har både 
social, fysisk och funktionell integrering. Med socialintegrering menar de att eleven fungerar 
socialt med sina klasskamrater och har ett utbyte av dem både på lektionstid och på raster. 
Med fysiskintegrering menar de att eleven befinner sig i samma klassrum som sina 
klasskamrater och följer deras skoldag precis som vilken elev som helst. Den funktionella 
integreringen beskriver de som en liten sammanfattning av de tidigare nämnda men även att 
eleven kan arbeta i samma klassrum och få den undervisningen han eller hon behöver. Saknas 
någon av dessa tre delar menar författarna att man inte kan bli integrerad i skolan (Brodin & 
Lindstrand, 2004).  
 
I arbetet som pedagog är en viktig arbetsuppgift att se till att elever som behöver extra hjälp 
får känna sig delaktiga i undervisningen, och det får inte bara bli en kroppslig närvaro. 
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Eleverna måste även få känna att de också är och kan vara en resurs i det gemensamma 
lärandet. Som det är idag så är problemet på många skolor att man inte tar tillvara på den 
mångfald av skillnader som finns hos eleverna (Persson, 2007). En annan vinkling av 
problematiken benämner=aóëíÜÉ=EOMMPI=ëK=RNF=ëçã=ÒÇÉí=áåíÉêëìÄàÉâíáî~=êìããÉíÒK=aÉí=ÄÉëâêáîÉê=
ÉåäáÖí=ÜÉååÉ=î~Ç=ëçã=®ê=ÖçÇí~ÖÄ~êí=~íí=ë®Ö~=çÅÜ=Ö∏ê~=á=âä~ëëêìããÉíK=k®ê=Éå=ÉäÉî=ëâ~=ëî~ê~=é™=Éå=
Ñê™Ö~= î®îÉê= ÇÉå= áåI= çÑí~ëí= çãÉÇîÉíÉíI= î~Ç= ëçã= ~åëÉë= ä®ãéäáÖí= ~íí= ë®Ö~= çÅÜ= ëî~ê~= á= ÇÉåå~=
ÖêìééÉêáåÖI= î~Ç= ä®ê~êÉå= ÉääÉê= ÇÉ= ~åÇê~= ÉäÉîÉêå~= Ñ∏êî®åí~ê= ~íí= ÉäÉîÉå= ëâ~= ëî~ê~K=h~å= áåíÉ= ÉäÉîÉå=
ÄÉã®ëíê~= ÇÉ= ÇçäÇ~= âçÇÉêå~= ®ê= ÇÉí= ä®íí= ~íí= Ü~å= â®ååÉê= ëáÖ= ìí~åÑ∏ê= ÖÉãÉåëâ~éÉå= ëçã= Ñáååë= á=
âä~ëëêìããÉíK= eìåÇÉáÇÉ= EOMMPF= ëâêáîÉê= ~ííW= Òbå= Äê~= ä®ê~êÉ= ëâ~é~ê= é™= Éíí= áåäÉîÉäëÉÑìääí= ë®íí= Éíí=
áåíÉêëìÄàÉâíáîí=êìã=ëçã=áåâäìÇÉê~ê=~ää~=ÉäÉîÉê=ë™=~íí=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=íêóÖÖ~=çÅÜ=â~å=âçããìåáÅÉê~=
ä®íí=çÅÜ=å~íìêäáÖíÒ=EeìåÇÉáÇÉI=OMMPI=ëK=NROFK= aóëíÜÉ=EOMMPF=ÄÉëâêáîÉê=®îÉå=~íí=ÇÉí=á=ëâçä~å=Ñáååë=
çäáâ~=êÉÖäÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=Ñ∏äà~I=îáëë~=®ê=ëóåäáÖ~=~åÇê~=ÇçäÇ~K=aÉí=â~å=Ü~åÇä~=çã=î~Ç=ëçã=Ö®ääÉê=á=
âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=é™=ê~ëíÉêå~K=jÉå=®îÉå=Üìê=ã~å=ëâ~=âä®=ëáÖ=çÅÜ=éê~í~=Ñáååë=ÇÉí=çëâêáîå~=êÉÖäÉê=
çãK= c∏êëí™ê= ã~å= áåíÉ= ÇÉå= ÇçäÇ~= âçÇÉå= ®ê= ÇÉí= ä®íí= ~íí= ã~å= ëçã= ÉäÉî= Ü~ãå~ê= ìí~åÑ∏ê=
ÖÉãÉåëâ~éÉåK=c∏ê=Éå=ÉäÉî=ãÉÇ=ëçÅá~ä=éêçÄäÉã~íáâ=â~å=ÇÉí=é™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉëë~=âçÇÉê=î~ê~=ëî™êí=~íí=
Ääá=Éå=ÇÉä=~î=ÖÉãÉåëâ~éÉå=ãÉÇ=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~K=
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4. METOD  
sá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~î=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÑçêãÉå=ëçã Johansson & Svedner (2006) tar upp 
Ç®ê= Ñê™Öçêå~=®ê= ÑçêãìäÉê~ÇÉ= Ñ∏ê=~íí=∏ééå~=Éå=ÇáëâìëëáçåK=sá=Ü~ê=ìåÇÉê=î™ê=îÉêâë~ãÜÉíëÑ∏êä~ÖÇ~=
ìíÄáäÇåáåÖ= çÄëÉêîÉê~í= íî™= ~î= î™ê~= êÉëéçåÇÉåíÉê= çÅÜ= Ü~ÇÉ= äáíÉ= âìåëâ~é= çã= ÇÉê~ë= ~êÄÉíëë®íí= çÅÜ=
~åî®åÇåáåÖ=~î=ã~íÉêá~äK=q~Åâ=î~êÉ=ÇÉíí~=Ä~Ç=îá=~ää~=î™ê~=êÉëéçåÇÉåíÉê=~íí=í~=ãÉÇ=ëáÖ=ã~íÉêá~ä=ëçã=
ÇÉ= ~åî®åÇÉê= á= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ÄÉå®ãåë= á= êÉëìäí~íÉí= ëçã= _êáííI= `~êáåI=
j~êáÉI=mÉíê~=ë~ãí=^ååáâ~K 

4.1 Urval och datainsamling 
f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=áåíÉêîàì~ÇÉ=îá=éÉÇ~ÖçÖÉê=ãÉÇ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=
ë®êëâáäí=ëí∏ÇI=Ä™ÇÉ=á=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖ=á=~åå~í=êìã=®å=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=áåâäìÇÉê~ÇÉ=á=âä~ëëÉåK=
sá= íçÖ= âçåí~âí= îá~= ÉJã~áä= çÅÜ= íÉäÉÑçåK= sá= ÄÉê®íí~ÇÉ= Ñ∏ê= êÉëéçåÇÉåíÉêå~= î~Ç= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
ëâìääÉ=Ü~åÇä~=çã=çÅÜ=~íí=îá=ëâìääÉ=Ü~=ëàì=Ñê™Öçê=ë~ãí=~íí=áåíÉêîàìå=ÄçêÇÉ=Ü™ää~=ëáÖ=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=
Éå=íáãã~K=fåå~å=áåíÉêîàìå=áåÑçêãÉê~ÇÉë=®îÉå=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=çã=~íí=áåíÉêîàìå=ëâìääÉ=ëéÉä~ë=áåK=
sá= î~äÇÉ= ~íí= ëâáÅâ~= î™ê~= Ñê™Öçê= îá~= ÉJã~áä= Éå= îÉÅâ~= áåå~å= áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉå~K= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâìääÉ=Ñ™=Éå=ÅÜ~åë=~íí=ÑìåÇÉê~=∏îÉê=Üìê=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ëà®äî~=
ÇÉÑáåáÉê~ê= ÄÉÖêÉééÉí= ÒÄ~êå= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏ÇÒK=jÉå= ®îÉå= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉ= ëâìääÉ= Ñ™= íáÇ= íáää= ~íí=
éäçÅâ~=Ñê~ã=ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=~åî®åÇÉê=íáää=ÇÉëë~=Ä~êåK=
=
f= ë∏â~åÇÉí= ÉÑíÉê= êÉëéçåÇÉåíÉê= íçÖ= îá= âçåí~âí=ãÉÇ= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= îá= îáëëíÉ= ~êÄÉí~ê= ~âíáîí=ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖK==bå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=Carin, ~êÄÉí~ê=ãÉÇ=å™Öê~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ö™ê=á=™êëâìêë=ÑÉã=çÅÜ=ëÉñ=á=
Éå=äáíÉå=ÖêìééK=bå=ÇÉä=~î=íáÇÉå=ÄÉÑáååÉê=Üçå=ëáÖ=á=âä~ëëêìããÉí=ãÉÇ=âä~ëëÉå=çÅÜ=Éå=ÇÉä=~î=íáÇÉå=á=
Éíí=~åÖê®åë~åÇÉ=êìã=ãÉÇ=Éå=ãáåÇêÉ=Öêìéé=ÉäÉîÉêK=`~êáå=tillverkar eget material till sina elever, 
vilket vi tyckte var intressant eftersom en av våra frågor berör tillgång till arbetsmaterial. 
Marie, som arbetar på samma skola som Carin, blev vi rekommenderade att intervjua därför 
att hon har ett annat perspektiv på situationen. Hon arbetar nu med en elev i en klass på 
skolan för att möjliggöra inkludering. Det vill säga, hon är där den resurs som eleven annars 
skulle ha haft utanför klassrummet. Den tredje informanten, Britt, ®ê= âä~ëëÑ∏êÉëí™åÇ~êÉ= á= Éå=
™êëâìêë=Éíí=ãÉÇ=ON=ÉäÉîÉêK=f=âä~ëëÉå=Ñáååë=ÇÉí=íêÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ÄÉëâêáîë=ëçã=ÒäáíÉ=çêçäáÖ~Ò=çÅÜ=Éå=ÉäÉî=
ãÉÇ=áåä®êåáåÖëéêçÄäÉã~íáâK=c∏ê=ÇÉ=ÒçêçäáÖ~Ò=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=_êáíí=Éå=êÉëìêëéÉêëçåK=De två resterade 
informanterna blev vi rekommenderade av en handledare att intervjua. En av dem är Petra 
som är lärare i matte/no i årskurs 3-6. f=ÇÉ=çäáâ~=âä~ëëÉêå~=Ç®ê=Üçå=~êÄÉí~ê=Ñáååë=ÇÉí=ÑäÉê~=ÉäÉîÉê=
ëçã=®ê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=Annika, den sista respondenten, arbetar som extra resurs= á=Éå=
™êëâìêë=cJS=ëâçä~=Ç®ê=Üçå=~äíÉêåÉê~ê=ãÉää~å=ÑäÉê~=çäáâ~=âä~ëëÉêK==
=
cê™å=Ä∏êà~å=Ü~ÇÉ=îá=í®åâí=áåíÉêîàì~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Éåëâáäí=çÅÜ=éä~åÉê~ÇÉ=íáÇ=é™=Åáêâ~=SM=ãáåìíÉêK=
k®ê= îá= âçã= íáää= ÇÉå= Ñ∏êëí~= ëâçä~å= îáë~ÇÉ= ÇÉí= ëáÖ= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ü~ÇÉ= í®åâí= ~íí= ÇÉ= ëâìääÉ= ëáíí~=
íáääë~ãã~åë= é™= áåíÉêîàìåK= cê™å= Ä∏êà~å= ÄäÉî= îá= ÑìåÇÉêë~ãã~= çã= Éå= ~î= ÇÉã= ëâìääÉ= í~= ∏îÉê=
áåíÉêîàìå=ãÉå=ÇÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=ÇÉí=ÄäÉî=Éå=î®äÇáÖí=Öáî~åÇÉ=áåíÉêîàìK=bÑíÉêëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=áåíÉ=
â®åÇÉ=î~ê~åÇê~=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=ÄäÉî=ÇÉí=çÅâë™=Éå=Çá~äçÖ=ÇÉã=ÉãÉää~å=Ö®ää~åÇÉ=ÇÉ=~âíìÉää~=Ñê™Öçêå~=
çÅÜ=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ãÉÇ=ëáÖ=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=îáë~ÇÉ=ìééK=aÉíí~=ÄäÉî=Éå=ãóÅâÉí=Öáî~åÇÉ=áåíÉêîàì=ëçã=î®ä=
ÄÉäóëíÉ= çäáâ~= ëáÇçê= çÅÜ= ~ëéÉâíÉê= ~î= î™ê~= Ñê™ÖçêK= m™= ÇÉå= ~åÇê~= ëâçä~å= âìåÇÉ= Éå= ~î= ÇÉ= íî™=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= áåíÉ= ÇÉäí~= é™= ÖêìåÇ= ~î= ëàìâÇçã= îáäâÉí= ÖàçêÇÉ= ~íí= Éå= ~î= î™ê~= Ñê™å= Ä∏êà~å= Ñóê~=
éä~åÉê~ÇÉ= áåíÉêîàìÉê=ÄäÉî= áåëí®ääÇK=c∏ê= ~íí=âçãéÉåëÉê~=ÄçêíÑ~ääÉí= î~äÇÉ= îá= ~íí= Ö∏ê~= óííÉêäáÖ~êÉ= Éå=
ÖêìééáåíÉêîàì= ÉÑíÉêëçã= îá= Ñ~åå= ÇÉåå~= Ñçêã= Öáî~åÇÉK= p~ãã~åä~Öí= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= ÑÉã= éÉêëçåÉê=
áåíÉêîàì~íëI=Ñ∏êÇÉä~ÇÉ=é™=Éå=ÉåëâáäÇ=áåíÉêîàì=çÅÜ=íî™=ÖêìééáåíÉêîàìÉêK=aÉëë~=íêÉ=áåíÉêîàìÉê=Ü~ê=î~êáí=
~î= âî~äáí~íáî= â~ê~âí®êK= aÉå= ®åÇêáåÖ= îá= Öàçêí= î~Ç= ~îëÉê= ÖêìééáåíÉêîàìÉêå~= ~åëÉê= îá= Ü~ê= ÄÉêáâ~í=
ëî~êÉå=ëçã=îá=î~ê=ìíÉ=ÉÑíÉê=EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=
fåíÉêîàìÑê™Öçêå~=ÖàçêÇÉ=îá=ìíáÑê™å=î™ê~í=ëóÑíÉ=çÅÜ=î™ê~=íî™=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=c∏êëí~=Ñê™Ö~å=Ü~åÇä~ê=
çã=Üìê=Éå=ÉäÉî= á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí= ëí∏Ç=â~å=áåâäìÇÉê~ë= á=âä~ëëÖÉãÉåëâ~éÉåK=lÅÜ=ÇÉå=~åÇê~=çã=
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Üìê=ä®ê~êÉ=â~å=~åé~ëë~=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=íáää=ÇÉëë~=ÉäÉîÉêK=sá=îáääÉ=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=Üìê=áåâäìÇÉêáåÖ=â~å=
ëÉ=ìí=é™=çäáâ~=ëâçäçêK=sá=îáääÉ=®îÉå=á=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=áåÑçêã~åíÉêå~=ëÉ=é™=Üìê=ä®ê~êÉ=ÇÉÑáåáÉê~ê=
ÄÉÖêÉééÉí= ÒÄ~êå= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏ÇÒ= çÅÜ= Üìê= ÇÉê~ë= ÇÉÑáåáíáçå= é™îÉêâ~ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖK=bíí=~åå~í=çãê™ÇÉ=îá=îáääÉ= äóÑí~= Ñê~ã= á= áåíÉêîàìå=î~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖëë®ííI=ÇÉí=îáää= ë®Ö~=
Üìê= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= Ö™ê= íáää= á= âä~ëëêìããÉí= ãÉÇ= áåâäìÇÉê~ÇÉ= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏ÇK=
bÑíÉêëçã=î™êí=~êÄÉíÉ=ëóÑí~ê=íáää=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=ìíÉ=á=ëâçäçêå~I=îáääÉ=îá=ëÉ=Üìê=î™ê~=êÉëéçåÇÉåíÉê=
éä~åÉê~ÇÉ=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ë~ãí=îáäâÉí=ã~íÉêá~ä=ÇÉ=~åî®åÇÉK=aÉí=ëáëí~=çãê™ÇÉí=îá=äóÑíÉ=Ñê~ã=ãÉÇ=
áåíÉêîàìÑê™Öçêå~=î~ê=Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=áåâäìÇÉê~=êÉëéÉâíáîÉ=ëÉÖêÉÖÉê~=ÉäÉîÉêK=^íí=Ñ™=Ü∏ê~=Üìê=
óêâÉëîÉêâë~ãã~=ä®ê~êÉ=~êÄÉí~ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=áåâäìÇÉêáåÖ=ã∏àäáÖ=ä™Ö=®îÉå=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Éå=~î=î™ê~=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK==
=
fåíÉêîàìÉêå~=ÖàçêÇÉ=îá= íáääë~ãã~åë=çÅÜ=îá= ëéÉä~ÇÉ= áå=ÇÉã=Ñ∏ê=~íí=âìåå~= äóëëå~=é™=ÇÉí= áåëéÉä~ÇÉ=
ã~íÉêá~äÉí= ÑäÉê~= Ö™åÖÉêK= sáÇ= ëáÇ~å= ~î= Ä~åÇáåëéÉäåáåÖ~êå~= Ñ∏êÇÉ= îá= çÅâë™= ~åíÉÅâåáåÖ~ê= áÑ~ää= ÇÉí=
ëâìääÉ= Ääá= éêçÄäÉã= ãÉÇ= Ä~åÇáåëéÉäåáåÖÉåK= ^ää~= áåíÉêîàìÉêå~= íê~åëâêáÄÉê~ÇÉë= ÇáêÉâí= ÉÑíÉê=
áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=çã=å™Öçå=áåÑçêã~íáçå=ëâìääÉ=Ö™=Äçêí=á=ÉñÉãéÉäîáë=Äêìë=á=ãáâêçÑçåÉå=Ü~ÇÉ=
îá= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ãáåå~ë= î~Ç= ëçã= Ü~ÇÉ= ë~Öíë= EgçÜ~åëëçå= C= pîÉÇåÉêI= OMMSFK= dÉåçã= ~íí=
íê~åëâêáÄÉê~= ã~íÉêá~äÉí= á= ÉÑíÉêÜ~åÇI= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ~íí= ÉåÄ~êí= Ñ∏êäáí~= çëë= é™= ~åíÉÅâåáåÖ~ê= ìåÇÉê=
áåíÉêîàìÉêå~I= Ü~ÇÉ= îá= ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ~å~äóëÉê~= î~Ç= ëçã= ë~ÖíëK=aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= îá= áåíÉ= Ü~ê=
Ñ∏êäáí~í=çëë=íáää=Ü~ëíáÖí=åÉÇíÉÅâå~ÇÉ=åçíÉêáåÖ~ê=ìí~å=á= äìÖå=çÅÜ=êç=Ü~ê=âìåå~í=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ÇÉí=
ëçã=ë~ÇÉëK=f=íê~åëâêáÄÉêáåÖÉå=åÉÇíÉÅâå~ÇÉë=Çá~äçÖÉå=çêÇ~Öê~åí=á=ëáå=ÜÉäÜÉíK=^å~äóëÉêå~=Ü~ê=ëÉÇ~å=
ìíÖ™íí=áÑê™å=ÜÉä~=ã~íÉêá~äÉí=çÅÜ=ã∏àäáÖÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=çëë=~íí=ëÉ=ÑÉã=íÉã~íáëâ~=çãê™ÇÉåK=f=êÉëìäí~íÇÉäÉå=
êÉÇçîáë~ê=îá=ÇÉëë~=~å~äóëÉê=ÖÉåçã=~íí=î~êî~=Åáí~í=ãÉÇ=ÄÉëâêáî~åÇÉ=íÉñíK=

4.2 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukàt (2005) är det viktigt att vara två intervjuare. Detta för att man får fler 
utgångspunkter när man analyserat svaren. En nackdel kan vara att om det är en ensam 
respondent så kan den känna sig underlägsen och svaren blir på så sätt hämmade. Detta var 
vad som hände i en av våra intervjuer, där respondenten var ensam. Vi uppfattade henne som 
osäker, hon började på en mening och sen fortsatte hon på nästa utan att avsluta den första. 
Medan vi i de två andra intervjuerna upplevde det som positivt att både vi och respondenterna 
var två. Vi anser att vi inte kan ställa den ensamma respondentens svar mot de andra fyra 
pedagogerna, detta eftersom respondenternas förutsättningar varit olika. Även andra 
omständigheter kan påverka som dagsform, tid på dagen eller om respondenten är stressad. 
Detta kan ha påverkat arbetets tillförlitlighet. Men vår bedömning är ändå att intervjuerna har 
uppnått vårt mål med arbetet, nämligen att ge svar på frågor om hur man kan arbeta med 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Genom att ge frågorna en vecka innan 
intervjutillfället hade respondenterna också tid att förbereda sig. Dock är alltid risken stor att 
de förbereder sig olika mycket. Vi valde ändå att göra detta på grund av att vi ville ha 
genomtänkta svar eftersom våra frågor bland annat innefattar begreppsförklaringar de själva 
måste fundera på. Frågorna berörde även delar som har med planering av undervisning att 
göra och kan vara svårt att svara på utan att ha reflekterat innan. 
 
f=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=∏â~ë= íêçî®êÇáÖÜÉíÉå= àì= ÑäÉê= êÉëéçåÇÉåíÉê=ã~å= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~îK= =bÑíÉêëçã=îá=
áåíÉêîàì~í= ÑÉã= éÉÇ~ÖçÖÉê= ®ê= î™ê= ÖêìåÇëíçããÉ= áåíÉ= ë™= ëíçê= ëçã= çã= îá= áåíÉêîàì~í= íáçI= ãÉå=
íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=îá=Ü~ê= Ñ™íí=é™=î™ê~=ëî~ê=®ê=ëíçê=ìíáÑê™å=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~K=^íí=îá=ëéÉä~ÇÉ= áå=ëî~êÉå=
Ö~î= çëë= ÇÉëëìíçã=ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí= ~å~äóëÉê~= çÅÜ= êÉJ~å~äóëÉê~= ëî~êÉåK=sá= î~ê=ìíÉ= ÉÑíÉê= ~íí= ëÉ= Üìê=
ã~å=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK==

4.3 Etiska överväganden 

sá=ë™Ö=íáää=~íí=áåÑçêãÉê~=ÇÉ=éÉêëçåÉêå~=îá=ëâìääÉ=áåíÉêîàì~=çã=~íí=ÇÉí=î~ê=Éå=ÑêáîáääáÖ=áåíÉêîàìK=aÉ=
ÑáÅâ=îÉí~=~íí=ÇÉ=å®ê= ëçã=ÜÉäëí=âìåÇÉ=~îÄêóí~= ëáå=ãÉÇîÉêâ~å= á= áåíÉêîàìåK=sá=ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=ëóÑíÉí=



=
=

= ON=

ãÉÇ=~êÄÉíÉí=çÅÜ=Üìê=êÉëìäí~íÉå=áÑê™å=áåíÉêîàìÉêå~=ëâìääÉ=éêÉëÉåíÉê~ë=çÅÜ=~åî®åÇ~ëK=sá=âä~êÖàçêÇÉ=
®îÉå=~íí=ÇÉí=âçããÉê=~íí=î~ê~=Éå=~Äëçäìí=~åçåóãáíÉíK=aÉí=îáää= ë®Ö~= áåÖÉå=ìíçãëí™ÉåÇÉ=âçããÉê=
~íí= âìåå~= äáëí~= ìí= îáäâ~= îá= Ü~ê= áåíÉêîàì~í= çÅÜ= î~ê= ÇÉ= ~êÄÉí~êK= båäáÖí= píìâ•í= EOMMRF= ã™ëíÉ= ~ääí=
áåë~ãä~í= ã~íÉêá~ä= Ñ∏êëí∏ê~ë= ÉÑíÉê= ~íí= Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉí= Ü~ê= ÖçÇâ®åíëI= ®îÉå= ÇÉíí~= áåÑçêãÉê~ÇÉë=
êÉëéçåÇÉåíÉêå~=çãK=



=
=

= OO=

5. RESULTAT 
sá= âçããÉê= á= êÉëìäí~íÇÉäÉå= äóÑí~= Ñê~ã= Üìê= Éíí= ~êÄÉíëë®íí= ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖ= â~å= Ö™= íáää= ìíÉ= á=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK=c∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=î~êáÉê~ê=Ñê™å=ëâçä~=íáää=ëâçä~=ìíáÑê™å=
êÉëìêëã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=ìééÄóÖÖå~ÇK=sá=Ü~ê=ìíáÑê™å=áåíÉêîàìÉêå~=Ñ∏êë∏âí=~íí=
äóÑí~=Ñê~ã=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=~î=áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=Ä™ÇÉ=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉêK=fåíÉêîàìÉêå~=
äóÑíÉ=Ñê~ã=ÑäÉê~=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=áåçã=î™êí=®ãåÉëçãê™ÇÉ=çÅÜ=îá=Ü~ê=î~äí=~íí=ÇÉä~=áå=ÇÉëë~=á=ÑÉã=çäáâ~=
íÉã~çãê™ÇÉåK=aÉ=ÑÉã=íÉã~çãê™ÇÉå~=®êW=
=

• _ÉÖêÉééÉí=ÒÄ~êå=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇÒ=
• qáääÖ™åÖ=íáää=~êÄÉíëã~íÉêá~ä=
• oÉëìêëéÉêëçå~äÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉí=
• ^êÄÉíëä~ÖÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåâäìÇÉêáåÖ=
• j∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=áåâäìÇÉêáåÖ=á=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=

5.1 Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 
cê™Ö~å=äÉÇÇÉ=íáää=î~êáÉê~ÇÉ=ëî~ê=ãÉå=ÇÉå=ÇÉäÉå=ë~ãíäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ü~ÇÉ=ë~ãã~=™ëáâí=çã=î~ê=~íí=
Éå=ÉäÉî=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=®ê=Éå=ÉäÉî=ëçã=â~å=Ü~=ÑäÉê~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ëî™êáÖÜÉíÉêK=e~å=ÉääÉê=
Üçå=â~å=ÄÉÜ∏î~=ëí∏Ç=ëçÅá~äí=ÉääÉê=ãÉÇ=çäáâ~=ãçãÉåí=á=ëâçä~åK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=íçÖ=®îÉå=ìééI=~íí=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=ëâ~ää=Ñ™=ÇÉå=Üà®äé=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=âê®îë=ÇÉí=Éñíê~=êÉëìêëÉêK=j~êáÉ=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉ=ÄÉÖêÉééÉí=
ëçã= ÒÄ~êå= ëçã= áåíÉ=âä~ê~ê= ~î= ~íí= Ü®åÖ~=ãÉÇ= âìåëâ~éëã®ëëáÖí= ÉääÉê= ëçÅá~äíÒK=j~êáÉ= ÄÉëâêáîÉê= ®îÉå=
îáÇ~êÉ=~íí=ÒÇÉí=â~å=àì=î~ê~=Ä~ê~=ëçÅá~äíI=Ä~ê~=âìåëâ~éëã®ëëáÖí=ÉääÉê=Ä™Ç~=ÇÉä~êI=çÅÜ=ÇÉí=Éå~=â~å=ÖÉ=ÇÉí=
~åÇê~= çÅÜ= íî®êíçãÒK=jÉÇ= ÇÉíí~=ãÉå~ê= Üçå= ~íí= ÉäÉîÉêå~ë= éêçÄäÉã~íáâ= çÑí~ëí= Ñ∏äàë= ™íK=`~êáå= Ü∏ää=
ãÉÇ=j~êáÉ=çã=ÇÉåå~=ÇÉÑáåáíáçåI=ãÉå=îáääÉ=ÜÉääêÉ=ä®ÖÖ~=íìåÖîáâíÉå=é™=ÇÉå=ëçÅá~ä~=éêçÄäÉã~íáâÉåK==
eçå= ë~W=Òà~Ö= íóÅâÉê=ÇÉí=®ê= ëçÅá~äíÒK=_êáíí=ÄÉå®ãåÇÉ=ÄÉÖêÉééÉí= ëçã=ÒÉäÉîÉê= ëçã= áåíÉ=âä~ê~ê=~î=~íí=
Ñ∏äà~=ëâçä~åë=çÅÜ=âä~ëëÉåë=êÉÖäÉêÒK=mÉíê~=çÅÜ=^ååáâ~=~åëÉê=Ç®êÉãçí=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=Ä™ÇÉ=ëçÅá~ä~=çÅÜ=
âìåëâ~éëã®ëëáÖ~=éêçÄäÉãK=^ååáâ~=ë®ÖÉê=~íí=ÒÇÉí=î~êáÉê~ê=Ñê™å=ÉäÉî=íáää=ÉäÉîK=^íí=ã~å=â~å=î~ê~=äáíÉ=
ëÉå= ãÉÇ= çäáâ~= ë~âÉê= çÅÜ= íáåÖ= ÉääÉê= ~íí= ã~å= Ü~ê= ëî™êáÖÜÉíÉê= ~íí= Ü~åíÉê~= ëáå~= â®åëäçêÒK= mÉíê~ë=
ÄÉëâêáîåáåÖ=®êW=Òà~Ö=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=ÉãçíáçåÉääíI=ëçÅá~äí=çÅÜ=âìåëâ~éëã®ëëáÖíI=Ç®ê=ÇÉí=ë~âå~ë=Äáí~êI=Ç®ê=
ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=Üà®äé=çÅÜ=ëí∏ÇÒK==
=
bÑíÉêëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ÇÉÑáåáíáçåÉê= ëâáäàÉê= ëáÖ=™í= ëâáäàÉê= ëáÖ=®îÉå=ÇÉê~ë=ÄÉã∏í~åÇÉ=~î=éêçÄäÉãÉí=
™íK=`~êáå=çÅÜ=j~êáÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=êÉëìêëÉê=~íí=íáääÖ™=Ç®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ÇÉê~ë=
ÉÖÉå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=~åé~ëë~ëK=_êáíí=ÄÉëâêáîÉê=~íí=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ÄÉíÉÉåÇÉéêçÄäÉã~íáâÉå=®ê=ëî™ê=Ñ∏ê=ÇÉå=
ÉåëâáäÇ~=ä®ê~êÉå=~íí=Ü~åíÉê~I=Ç™=~êÄÉíëêçå=ëí∏êë=Ñ∏ê=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=á=âä~ëëÉåK=eçå=îáää=äóÑí~=Ñê~ã=
~íí=ÇÉí=®ê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìééÖáÑí=~íí= Ñáåå~= ä∏ëåáåÖ~ê=é™=éêçÄäÉã~íáâÉåK=mÉíê~=é™éÉâ~ÇÉ=~íí=
ÇÉí=®ê=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=~ää~=íêÉ=ëçã=á=Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå=ëâ~é~ê=éêçÄäÉã~íáâ=Üçë=ÉäÉîÉåK=jÉå=ÇÉí=®ê=
ÇÉå=ÉãçíáçåÉää~=ÄáíÉå=Üçå=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=ìééäÉîÉê=ëî™ê~ëí=~íí=Ü~åíÉê~K=bñÉãéÉäîáë=â~å=ÉäÉîÉå=Ü~=
éêçÄäÉã=ãÉÇ= ëáíí= â®åëäçäáîI= ë™= ~íí= ÇÉå= â~å= Ñ™= çî®åí~ÇÉ= îêÉÇÉëìíÄêçííK=aÉíí~= â~å= ÉåäáÖí= ÜÉååÉ=
é™îÉêâ~=éÉÇ~ÖçÖÉå=åÉÖ~íáîíK=_êáíí=®ê= áååÉ= äáíÉ=é™=ë~ãã~= äáåàÉ=çÅÜ=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉí=®ê=Éíí= ëí∏êêÉ=
éêçÄäÉã=çã= Éå= ÉäÉî= Ü~ê= ÄÉíÉÉåÇÉéêçÄäÉã= ®å= çã= ÇÉå= Ü~ê= áåä®êåáåÖëéêçÄäÉãK=k®ê= Éå= ÉäÉî= Ü~ê=
ÄÉíÉÉåÇÉéêçÄäÉã=â~å=ÇÉí=ÉåäáÖí=_êáíí=Ääá=Éå=ë®âÉêÜÉíëêáëâI=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=
ÇÉå=∏îêáÖ~=âä~ëëÉåK=_êáíí=çÅÜ=mÉíê~=äóÑíÉ=®îÉå=Ñê~ã=~íí=ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ê=çã=ÉäÉîÉå=Ü~ê=Éå=Çá~ÖåçëK=
båäáÖí=_êáíí=ë™=â~åëâÉ=ÉäÉîÉå=áåíÉ=~åå~êë=Ñ™ê=ÇÉå=Üà®äé=Ü~å=Ü~ê=ê®íí=íáääK=jÉÇ=Éå=ëéÉÅáÉää=Çá~Öåçë=
ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=^aea=Ñ∏äàÉê=Éå=îáëë=éêçÄäÉã~íáâ=ë~ÇÉ=mÉíê~K=jÉÇ=^aea=ãÉå~ë=~íí=ÉäÉîÉå=®ê=
∏îÉê~âíáî=çÅÜ=Ü~ê=ëî™êí=~íí=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=é™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~I=Éå=~åå~å=Çá~Öåçë=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=
ÉäÉîÉå=åÉÖ~íáîí=®ê=ÇóëäÉñá=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=ÉäÉîÉå=Ü~ê=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîëî™êáÖÜÉíÉêK==



=
=

= OP=

5.2 Tillgång till arbetsmaterial 
båäáÖí=Ä™ÇÉ=j~êáÉ=çÅÜ=`~êáå=ë™=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=ÒÑ®êÇáÖíÒ=~êÄÉíëã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=â~å=~åî®åÇ~=íáää=
ÇÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= ÄÉÜ∏îÉê= äáíÉ= Éåâä~êÉ=ã~íÉêá~äK=aÉ= ~åë™Ö= ~íí= ÇÉ= ä®êçÄ∏ÅâÉê= ÇÉ= ~åî®åÇÉê= íáää= ëáå~=
ÉäÉîÉê=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ë™=ä®íí~=~íí=~åé~ëë~=ë™=Ç®êÑ∏ê=Ñ™ê=ÇÉ=çÑí~ëí=Ö∏ê~=ëáíí=ÉÖÉí=ã~íÉêá~äK=aÉ=Ü~ê=®îÉå=
Ñê™Ö~í= ®äÇêÉ= âçääÉÖçê= çÅÜ= íáíí~í= á= çäáâ~= ã~íÉêá~äêìãK= aÉí= Ü®ê= ~êÄÉíëë®ííÉí= Ü~ê= ®îÉå= mÉíê~= çÅÜ=
^ååáâ~=~åî®åí=ëáÖ=~îK=`~êáå=ÄÉëâêáîÉê=~íí=ëçã=~äíÉêå~íáî=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Éíí=ëíçêí=~êÄÉíëëÅÜÉã~=ëçã=ëâ~=
Ö®ää~=ÜÉä~=âä~ëÉå=ë™=Ü~ê=Üçå=Öàçêí=Éíí=äáíÉí=ëçã=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå=Ü~ê=é™=ëáå=Ä®åâK=eçå=ë®ÖÉê=~ííW=
ÒÇÉëë~=Ä~êå=í~ê=áåíÉ=íáää=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=Ü®åÖÉê=Ñê~ããÉ=ìí~åÁ=ÇÉ=îáää=Ü~=ÇÉí=é™=ëáå=éä~íëÒK=j~êáÉ=ÄÉê®íí~ê=
~íí=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=ÇÉå=ÉäÉîÉå=ëçã=Üçå=®ê=êÉëìêë=íáää=ë™=Ü~ê=ÇÉ=Ü~äîâä~ëëíáãã~ê=Éå=ÇÉä=~î=ëâçäÇ~ÖÉåK=
eçå= ÄÉê®íí~ÇÉ= ®îÉå= ~íí= ÉäÉîÉå= áåíÉ= ÄÉÜ∏îÉê= ëí∏ííåáåÖ= ìåÇÉê= ÜÉä~= ëâçäÇ~ÖÉåI= ìí~å= îáëë~=
~êÄÉíëãçãÉåí=âä~ê~ê=Ü~å=ëà®äîK=bå=ÉäÉî=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ëí∏Ç=ÜÉä~=íáÇÉå=ÉåäáÖí=
j~êáÉK=eçå=îáë~ÇÉ=çëë=Éíí=éä~åÉêáåÖëëÅÜÉã~=Ñ∏ê=êÉëíÉå=~î=íÉêãáåÉå=Ç®ê=ÇÉí=ëí™ê=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=~êÄÉí~=
ãÉÇI=ëÉå=Ü~ê=Üçå=ÒéäçÅâ~í=ã~íÉêá~ä=íáää=Üçåçã=äáíÉ=Éåâä~êÉ=Ä∏ÅâÉê=ãÉå=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=ë~ãã~=ë~âÉê=
ëçã= ÇÉ= á= ∏îêáÖ~= âä~ëëÉå= Ü~êÒK= pçã= íáää= ÉñÉãéÉä= å®ê= ÇÉ= ëâ~= ~êÄÉí~= çã= âêçééëÇÉä~ê= ë™= Ñáååë= ÇÉí=
ã~íÉêá~ä= ëçã=®ê=~åé~ëë~í= Ñ∏ê=ÜçåçãK=f=ÉåÖÉäëâ~å=âçããÉê=ÉäÉîÉå=~íí=Ñ™=ëÉ=é™=Éå=Ñáäã=ëçã=®ê=é™=
Ü~åë=åáî™=çÅÜ=ÉÑíÉê=ÇÉå=Ö∏ê~=å™Öê~=ìééÖáÑíÉêK=e~å=âçããÉê=®îÉå=Ñ™=ëã™=Éåâä~=Ä∏ÅâÉê= ëçã=Ü~å=
ëâ~=ä®ë~=çÅÜ=ëÉå=ëâêáî~=íáääK= 
 j~êáÉ=ÄÉê®íí~ê=~ííW=ÒÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçå=Äçâ=Ç®ê=ÇÉí=ëí™ê=ëéÉÅá~ä~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=ìí~å=îá=Ñ™ê=
ëà®äî~=éäçÅâ~=çÅÜ=äÉí~ÒK=^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄÉê®íí~ÇÉ=~íí=ÇÉ=ä®ÖÖÉê=åÉê=ãóÅâÉí=íáÇ=é™=~íí=éä~åÉê~=çÅÜ=
Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá=ë™=Äê~=ëçã=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=j~êáÉ=ë®ÖÉêW=Òã~å=í~ê=ëáÖ=íáÇ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
ÇÉí=ë™=Äê~=ëÉåÒK==
=
bíí=îÉêâíóÖ= ëçã= äóÑíÉë= Ñê~ã=~î= êÉëéçåÇÉåíÉêå~= Ñ∏ê= ~åé~ëëåáåÖ=~î=ã~íÉêá~ä= íáää= ê®íí=åáî™= Ñ∏ê=ÇÉå=
ÉåëâáäÇ~= ÉäÉîÉå= ®ê= ™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉíK= f= ÇÉã= ëí™ê= ÇÉí= Éå= ìíÑ∏êäáÖ= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= ÉäÉîÉåë=
éêçÄäÉã~íáâ= çÅÜ= îáäâ~= ëí∏Ç= ëçã= ®ê= áåë~íí~K= ^ää~= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ü~ê= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~íí= ~êÄÉí~= ãÉÇ=
™íÖ®êÇëéêçÖê~ãI=ãÉå=ÇÉ=Ü~ÇÉ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ÇÉã=é™=çäáâ~=ë®ííK=`~êáå=ÄÉê®íí~ÇÉ=~íí=å®ê=ã~å=ã®êâÉê=
~íí=Éå=ÉäÉî=ÄÉÜ∏îÉê= äáíÉ=Éñíê~=Üà®äé=ë™=í~ê=ã~å=ìéé=ÇÉí=é™=Éíí=ÉäÉîî™êÇëã∏íÉK=p~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=
ëâÉê=Äêìâ~ê=Üçå=ëâêáî~=Éå=áåÇáîáÇìÉää=~êÄÉíëéä~å=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîK=aÉíí~=ìåÇÉêä®íí~ê=®îÉå=~åé~ëëåáåÖ=
~î=~êÄÉíëã~íÉêá~ä=Ç™=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉí=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=~åé~ëëåáåÖÉåK=aÉíí~=
Ö∏ê=Üçå=Ñ∏ê=~íí=Üçå=ëâ~=âìåå~=Üà®äé~=ÉäÉîÉå=êÉÇ~å=Ñê™å=ëí~êí=á=ëâçä~åK=k®ê=ëÉÇ~å=Ñ∏ê®äÇê~êå~=Ääáê=
áåâçééä~ÇÉ=ëâêáîÉê=ã~å=íáääë~ãã~åë=Éíí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=ëçã=Ü~ê=ä™åÖëáâíáÖ~=ë~ãí=âçêíëáâíáÖ~=ã™äI=
î~Ç= ëçã= ëâ~ää= Ö∏ê~ë= åì= çÅÜ= å®ê= ÇÉí= ëâ~= ìíî®êÇÉê~ëK= dÉåçã= ÇÉëë~= ã™ä= â~å= äÉâíáçåÉêå~= çÅÜ=
~êÄÉíëã~íÉêá~äÉí= ëíÉÖîáë=~åé~ëë~ë=ìíáÑê™å=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=`~êáå= ë®ÖÉê=~ííW=ÒÇÉí=ëçã=®ê=Äê~=
ãÉÇ=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=®ê=~íí=ã~å=ëÉê=éêÉÅáë=ÇÉí=Ü®ê=àçÄÄ~ê=îá=ãÉÇK=sá=ëâ~ää=ë~íë~=é™=~íí=Ü~å=ëâ~ää=âìåå~=
ä®ê~=ëáÖ=ä®ë~=çÅÜ=ÇÉí=Ü®ê=Ö∏ê=îá=Ü®ê=çÅÜ=ÇÉí=Ü®ê=àçÄÄ~ê=îá=ãÉÇ=ÜÉãã~ÒK=båäáÖí=ÜÉååÉ=ìåÇÉêä®íí~ê=ÇÉí=
çã= ã~å= Ü~ê= Öàçêí= ìéé= Éå= íóÇäáÖ= ~êÄÉíëÑ∏êÇÉäåáåÖK= Annikas upplevelse av arbetet med 
åtgärdsprogram är negativ. Hon sade: ”för mig har inte åtgärdsprogram fungerat särskilt 

bra. De har bara varit ifyllda lite sådär, men inte så som man önskar. Tiden räcker inte till”. 
Det är svårt att skapa en bra undervisning om man inte har tillräckligt med tid sa Annika. Att 
tiden inte räcker till är ett övergripande problem som alla pedagogerna lyfte fram. Att både 
hinna med det som beslutats i åtgärdsprogrammet och samtidigt se till så att arbetsmaterialet 
är anpassat för den enskilde eleven, är något som beskrivs som mycket tidsödande.  
`~êáå=îáë~ÇÉ=çëë=ÑäÉê~=ÉñÉãéÉä=é™=ã~íÉêá~ä=ëçã=Üçå=íáääîÉêâ~í=ëà®äîI=îá=ÑáÅâ=ëÉ=Üìê=Üçå=Ñê~ãëí®ääí=
êáåÖé®êã~ê= íáää= ëáå~= ÉäÉîÉêI= ÇÉ= ëÉê= äáâ~Ç~å~= ìí= é™= ìíëáÇ~å= ãÉå= áåìíá= â~å= ÇÉ= ëâáäà~= ëáÖ= ™íK= f=
êáåÖé®êãÉå=â~å=Üçå=ë®íí~=áå=çÅÜ=í~=ìí=ã~íÉêá~ä=Ñ∏ê=~íí=~åé~ëë~=Éåëâáäí=íáää=î~êàÉ=ÉäÉîK=^åäÉÇåáåÖÉå=
íáää= ~íí= Üçå= íáääîÉêâ~ê= ÉÖå~= Ä∏ÅâÉê= ëçã= ëÉê= äáâ~Ç~å~= ìí= é™= ìíëáÇ~å= ®ê= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉê= ëçã= ®ê=
áåâäìÇÉê~ÇÉ= á=âä~ëëÉå= ëâ~ää= Ñ™=â®åå~=ëáÖ=ÇÉä~âíáÖ~=®îÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~êÄÉíëã~íÉêá~äK=eçå=îáë~ÇÉ=
®îÉå=Éå=~êÄÉíëÄçâ=ëçã=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=Éå=îÉÅâçÇ~ÖÄçâI=î~êàÉ=ÑêÉÇ~Ö=Ñ∏äàÉê=ÇÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ÜÉã=
Ñ∏ê=é™ëâêáîåáåÖ=çÅÜ=âçããÉåí~êK=`~êáå=íóÅâÉê=~íí=ÄçâÉå=∏â~í=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=çÅÜ=~íí=
ÇÉ=Ääáîáí=ãÉê=ÇÉä~âíáÖ~= á= ëáå~=Ä~êåë= ëâçäÖ™åÖK= f=ã~íÉã~íáâÉå= Ü~ê=`~êáå=ìíÖ™íí= áÑê™å= ä®êçãÉÇäÉí=
j~ííÉëíÉÖÉå=Ç®ê=Üçå=Ü~ê=åáî™~åé~ëë~í=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉíí~=®ê=ëéÉÅáÉääí=Äê~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=



=
=

= OQ=

ë®êëâáäí= ëí∏ÇK=dÉåçã=~íí=~åé~ëë~=ã~íÉêá~äÉí=Ääáê=~ää~=ÉäÉîÉêå~=ÇÉä~âíáÖ~I= áåÖÉå=ÉäÉî=Ääáê=ìíéÉâ~ÇK=
pÉÇ~å= Ü~ê= Üçå= ~êÄÉí~í= ãóÅâÉí= ãÉÇ= ~íí= éê~í~= çÅÜ= ÇáëâìíÉê~= ã~íÉã~íáâI= îáäâÉí= `~êáå= ~åëÉê= ®ê=
à®ííÉîáâíáÖí= ~íí= ã~å= Ö∏êK= eçå= ~êÄÉí~ê= ®îÉå= ãóÅâÉí= ãÉÇ= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~I= ÇÉíí~= ~êÄÉí~ê= ®îÉå= _êáíí=ãóÅâÉí= ãÉÇK= _™ÇÉ= `~êáå= çÅÜ= _êáíí= ë®ÖÉê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= âä~ê~ê=
Ö~åëâ~=ëî™ê~=ìééÖáÑíÉêI=çÑí~=ä∏ëÉê=ÇÉ=ìééÖáÑíÉêå~=íáääë~ãã~åë=é™=í~îä~åK=aÉíí~=~êÄÉíëë®íí=ãÉå~ê=ÇÉ=
∏â~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå= Ñ∏ê= ÉäÉîÉê= á=ÄÉÜçî=~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç=~íí=Ääá=ÇÉä~âíáÖ~= á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=a®êãÉÇ=
éÉâ~ê= ÇÉ= áåíÉ= Ä~ê~= é™= Üìê= ~êÄÉíëã~íÉêá~äÉí= ëÉê= ìíI= ìí~å= çÅâë™= é™= îáâíÉå= ~î= Üìê= ÇÉí= ~åî®åÇë= á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK= bíí= ~åå~í= ë®íí= ~íí= Ü~åíÉê~= ëáíì~íáçåÉå= ëçã= äóÑíë= Ñê~ã= ~î= ~ää~= éÉÇ~ÖçÖÉê= ®ê= ~íí=
ëíêóâ~=ìééÖáÑíÉê=á=ÄçâÉåK=båäáÖí=ÇÉã=ë™=â~å=ã~å=áåíÉ=âê®î~=~î=ÉäÉîÉê=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=Éñíê~=Üà®äé=~íí=
ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~=ë~ãã~=ã®åÖÇ=ìééÖáÑíÉê=ëçã=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉêK=
=
mÉíê~= ÄÉê®íí~ê= ~íí= ÜÉååÉë= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ëçã= ä®ê~êÉ= é™= ãÉää~åëí~ÇáÉí= ®ê= ~íí= ÇÉí= áÄä~åÇ= ®ê= ëíçê~=
ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å= çäáâ~= ÉäÉîÉê= á= âä~ëëÉêå~K= bñÉãéÉäîáë= ë™= â~åëâÉ= Éå= ÉäÉî= áåíÉ= â~å= ~åî®åÇ~= ÇÉí=
ä®ëã~íÉêá~ä=ã~å=~åî®åÇÉê= á=âä~ëëÉåI=ìí~å=ã~å= Ñ™ê= ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=ëâ~é~=Éíí= ä®ëã~íÉêá~ä=é™=ÉäÉîÉåë=
åáî™I=ÇÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= ®ê=~íí=ÇÉí= ®ê= ä~Öçã=ëî™êáÖÜÉíëÖê~ÇK=eçå= ë®ÖÉêW= Òã~å=îáää= àì= ëçã= ÉäÉî= áåíÉ=Ü~=
íáääÄ~â~=ÇÉå=ÄçâÉå=ã~å=Ü~ÇÉ=á=Éíí~å=å®ê=ã~å=Ö™ê=á=ÑÉãã~åI=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=àì=à®ííÉàçÄÄáÖíK=p™=Ç™=Ö®ääÉê=ÇÉí=
àì=~íí=Ö∏ê~=Éíí=ë™Ç~åí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÑìåÖÉê~êÒK=k®ê=`~êáåë=ÉäÉîÉê=ëâ~=~êÄÉí~=ãÉÇ=~íí=ëâêáî~=Ñáåí=ë™=Ñ™ê=
ÇÉ=Éå=Äçâ=ãÉÇ=Éå=Ü~äî=ëáÇ~=ãÉÇ=ÄáäÇ=çÅÜ=Éå=Ü~äî=ëáÇ~=ãÉÇ=ê~ÇÉêK=a®ê=á=Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=ÉñÉãéÉäîáë=
ëâêáî~=Éå=îÉêëK=pÉÇ~å=Ñ™ê=Éå=âä~ëëâ~ãê~í=ä®ë~=îÉêëÉåK=aÉí=`~êáå=ã®êâíÉ=î~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=~åëíê®åÖÇÉ=
ëáÖ=ãÉê=å®ê=ÇÉí=Ñ~ååë=Éå=ãçíí~Ö~êÉ=íáää=íÉñíÉåI=çÅÜ=ÇÉí=ëéÉä~ÇÉ=áåÖÉå=êçää=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÑ~ååë=ëáÖ=
é™= çäáâ~= åáî™ÉêK=^ää~= ÉäÉîÉêå~= íóÅâíÉ= ÇÉí= î~ê= êçäáÖí= ~íí= Ä™ÇÉ= ëâêáî~= Éå= îÉêëI=ãÉå= ®îÉå= ä®ë~= ëáå~=
â~ãê~íÉêë=îÉêëÉê=ÉåäáÖí=`~êáåK=^ååáâ~=ÄÉê®íí~ÇÉ=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=ìåÇÉêä®íí~ë=çã=ã~å=ÇÉä~ê=
áå=âä~ëëÉå=á=ëã™ÖêìééÉêK=m™=ÇÉíí~=ë®íí=Ääáê=Éå=ÉäÉî=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=áåíÉ=äáâ~=ìíë~ííK=sáÇ~êÉ=
ë®ÖÉê=Üçå=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=®åÇê~ê=çã=á=ÖêìééÉêå~=áÄä~åÇI=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ääáê=ë™=íóÇäáÖí=
îáäâ~=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=á=ÇÉ=çäáâ~=ÖêìééÉêå~K=mÉíê~=®ê=áååÉ=é™=ë~ãã~=ëé™ê=å®ê=Üçå=ë®ÖÉêW=ÒÇÉå=Ä®ëí~=
î®ÖÉå=®ê=~íí=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=~êÄÉí~ê=á=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ÒK===
=
_êáíí=~åëÉê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ÜÉååÉë=ìééÖáÑí=ëçã=ä®ê~êÉ=~íí=Üáíí~=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÉäÉîÉå=ÄÉÜ∏îÉêI=ìí~å=
Üçå=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑíK=_êáíí=ÄÉê®íí~ÇÉ=~íí=ÇÉí=á=ÜÉååÉë=âä~ëë=Ñáååë=Éå=ÉäÉî=
ëçã= Ü~ê= Éíí= ÉîÉåíìÉääí= áåä®êåáåÖëéêçÄäÉãK= bäÉîÉå= ~êÄÉí~ê= Ö~åëâ~= ë~âí~= çÅÜ= ë®ÖÉê= áåÖÉåíáåÖ= é™=
äÉâíáçåÉêå~K=bäÉîÉå=Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=Ä™ÇÉ=ãÉÇ=ä®ëåáåÖÉå=çÅÜ=ãÉÇ=ã~íÉã~íáâÉåK=_êáíí=Ü~ê=î~äí=
~íí= áåíÉ= Ö™= îáÇ~êÉ= íáää= ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå= ìí~å= îáää= ~îî~âí~= çÅÜ= ëÉ= î~Ç= ëçã= Ü®åÇÉê=ãÉÇ= ÉäÉîÉåë=
ìíîÉÅâäáåÖK=eçå=ë~=~íí=Üçå=áåíÉ=~åî®åÇÉê=å™Öçí=ëéÉÅáÉääí=ã~íÉêá~ä=íáää=ÇÉå=Ü®ê=ÉäÉîÉå=ìí~å=ÇÉå=Ñ™ê=
~åî®åÇ~=ë~ãã~=ã~íÉêá~ä=ëçã=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=á=âä~ëëÉåK=aÉ=íêÉ=ÉäÉîÉêå~=á=ÜÉååÉë=âä~ëë=ëçã=®ê=
äáíÉ=çêçäáÖ~=~åî®åÇÉê=ÜÉääÉê=áåÖÉí=~åå~í=ã~íÉêá~äK=aÉ=Ü~ê=áåÖÉí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=áåä®êåáåÖÉå=ìí~å=Ü~ê=
ëî™êí=~íí=ëáíí~=ëíáää~=çÅÜ=í~=áåëíêìâíáçåÉê=áÑê™å=ä®ê~êÉåK==

5.3 Resurspersonalens betydelse för inkluderingsarbetet  
^ää~= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= éê~í~ê= çã= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= ®ê= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= íáääÖ™åÖ= íáää= Éå= êÉëìêëéÉêëçå= á=
âä~ëëêìããÉíK=K=K=K=bíí=âî~äáí~íáîí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=Ö™ê=áåíÉ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=ëçã=Éåë~ã=éÉÇ~ÖçÖK=
aÉíí~=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=Éå=ÉäÉî=ëçã=Äêìâ~ê=Ö™=íáää=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖI=âê®îÉê=ë~ãã~=Üà®äé=®îÉå=á=
âä~ëëêìããÉíK= lã= ã~å= ëçã= âä~ëëä®ê~êÉ= áåíÉ= Ñ™ê= íáääÖ™åÖ= íáää= Éå= êÉëìêëéÉêëçå= â~å= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖ=î~ê~= ëî™êí=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~K=^íí=Éå=ÉäÉî=Ääáê= áåâäìÇÉê~Ç= á=âä~ëëÉå=ÄÉíóÇÉê= áåíÉ=Ä~ê~=~íí=
Ü~å=ëâ~ää=ÄÉÑáåå~=ëáÖ=á=âä~ëëêìããÉí=ìí~å=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~ää=ÑìåÖÉê~=ëçã=îáäâÉå=~åå~å=ÉäÉî=ëçã=ÜÉäëíK=
^ååáâ~=ÄÉëâêÉî=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=aÉíí~=ëâ~=Ö®ää~=ç~îëÉíí=Üìê=
ãóÅâÉí=ÉääÉê=äáíÉ=Üà®äé=ÉäÉîÉå=ÄÉÜ∏îÉêK=ÒaÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=~íí=ã~å=ëÉê=ÉäÉîÉåÒI=ÉåäáÖí=mÉíê~K=ûîÉå=~íí=
Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí=éê~í~=ãÉÇ= ëáå~= âçääÉÖçê= ®ê= îáâíáÖí= ÉåäáÖí= ~ää~= ÑÉãK=j~å=â~å= íáääë~ãã~åë= Ñáåå~=
ä∏ëåáåÖ~ê=é™=éêçÄäÉã=ë™=~íí=ã~å=â~å=Üà®äé~=ÇÉå=ÉäÉî=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉíK=j~êáÉ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉí=®ê=
îáâíáÖí=~íí=éÉêëçå~äÉå=êìåí=ÇÉ=Ü®ê=Ä~êåÉå=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ê=Üìê=Ç~ÖÉå=Ü~ê=Ö™ííI=çã=ã∏àäáÖí=
î~êàÉ=Ç~ÖK=båäáÖí=j~êáÉ=áååÉÄ®ê=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå=Òëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=~íí=
ëáíí~=~î=íáÇÉå=çÅÜ=~íí=Ñ™=å™Öçí=ÖàçêíÒK=`~êáå=Ü∏ää=ãÉÇ=j~êáÉ=çã=ÇÉíí~K=_êáíí=~åëÉê=~íí=Éå=ÉäÉî=ëçã=
Ü~ê=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí= ëí∏Ç=ëâ~=Ñ™=ÇÉí=Éåëâáäí=ãÉÇ=Éå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖK=båäáÖí=ÜÉååÉ=â~å=Éå=ÉäÉî= á=



=
=

= OR=

ÄÉÜçî=~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç=áåâäìÇÉê~ë= á=âä~ëëêìããÉíI=Ä~ê~=ÇÉí= Ñáååë=Éå=êÉëìêë= ëçã=Ü~ê= íáÇ=~íí=Üà®äé~=
ÜçåçãLÜÉååÉK=eçå=íêçê=áåíÉ=~íí=ã~å=ëçã=Éåë~ã=éÉÇ~ÖçÖ=â~å=Üà®äé~=Éå=ÉäÉî=ëçã=Ü~ê=ÄÉÜçî=~î=
Éñíê~=ëí∏ÇK=j~êáÉ=ë®ÖÉê=®îÉå=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=å™Öçí=åÉÖ~íáîí=~íí=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÖÉë=
á=Éíí=~åå~í=êìã=®å=á=âä~ëëêìããÉíK=c∏ê=Ä~êå=ãÉÇ=ÉñÉãéÉäîáë=Çá~ÖåçëÉå=^aea=â~å=~ää~=áåíêóÅâ=
ìåÇÉê=Ç~ÖÉå=î~ê~=î®äÇáÖí=àçÄÄáÖ~I=çÅÜ=~íí=Ç™=Ñ™= ä®ãå~=âä~ëëêìããÉí=Éå=âçêí=íáÇ=Òâ~åëâÉ=®ê=ÇÉê~ë=
ÖìäÇëíìåÇ= é™= Ç~ÖÉåÒK=jÉå=Üçå=éç®åÖíÉê~ê= ®îÉå= îáâíÉå= ~î= ~íí= áåâäìÇÉê~ë= á= âä~ëëêìããÉí=çÅÜ= ~íí=
ÉäÉîÉå=Ñ™ê=î~ê~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉêK==
=
j~êáÉ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉí=áÇ~Ö=áåíÉ=®ê=ë™=î~åäáÖí=ãÉÇ=ÖêìééÉêáåÖ~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=áåíÉ=ä®ÖÖÉê=ã®êâÉ=íáää=
çã=Éå=ÉäÉî=Ö™ê= áî®ÖI=Ä~ê~=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ= áåíÉ=é™éÉâ~ê=ÇÉíI= ë™=Ääáê=ÇÉí=çÑí~ëí= áåÖÉí=éêçÄäÉãK=
`~êáå= ÄÉê®íí~ê= ~íí= Üçå= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= Ñóê~= ÉäÉîÉê= á= ÑÉãã~å= çÅÜ= Ñóê~= ÉäÉîÉê= á= ëÉñ~åK= aÉ= ~êÄÉí~ê=
íáääë~ãã~åë= á= Éíí= êìã=ÄêÉÇîáÇ=âä~ëëêìããÉíI= îáëë~= ~î= ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÉê= Éñíê~= ëí∏ííåáåÖ=çÅÜ= äìÖå=
çÅÜ= êç= îáëë~= ëíìåÇÉê= ìåÇÉê= Ç~ÖÉåK= eçå= ë~= çÅâë™= ~íí= Üçå= áåíÉ= ~ääíáÇ= í~ê= ãÉÇ= ëáÖ= àìëí= ÇÉ= Ñóê~=
ÉäÉîÉêå~=ëçã=Üçå=Äêìâ~ê=~êÄÉí~=ãÉÇI=ìí~å=áÄä~åÇ=â~åëâÉ=Üçå=í~ê=íî™=~î=ÇÉã=çÅÜ=íî™=~åÇê~=ÉäÉîÉê=
á=âä~ëëÉåK=aÉí=ÄÉêçê=ÜÉäí=é™=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~K=aÉí=®ê=î~êá~íáçåÉå=~î=~íí=áÄä~åÇ=î~ê~=áåâäìÇÉê~ÇÉ=á=
âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=~íí= áÄä~åÇ=Ñ™=î~ê~= á=ÇÉå=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉå=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Éå=Öóååë~ã=
ëâçäÖ™åÖK=eçå= é™éÉâ~ê= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= ®ê= ~íí=ã~å= ëçã= éÉÇ~ÖçÖ= Ü~ê= éä~åÉê~í= çÅÜ= ÄÉê®íí~í= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=Òî~Ç=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~I=î~ê=ã~å=ëâ~=î~ê~I=ãÉÇ=îÉã=ã~å=ëâ~=î~ê~I=Üìê=ä®åÖÉÒK===

5.4 Arbetslagets betydelse för arbetet med inkludering 
Ò^íí=Ñ™=ëí∏Ç=áÑê™å=ëáå~=âçääÉÖçê=®ê=^=çÅÜ=lÒI=ÉåäáÖí=^ååáâ~K=^íí=Ü~=Éíí=î®äÑìåÖÉê~åÇÉ=~êÄÉíëä~Ö=~åëÉê=
~ää~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖ=~î=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ëí∏Ç=ëâ~ää=
ÑìåÖÉê~K=mÉíê~=çÅÜ=`~êáå=é™éÉâ~ÇÉ=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=éê~í~=çã=î~Ç=ëçã=Ü®åí=ìåÇÉê=
Ç~ÖÉåK=dÉåçã=~íí= îÉåíáäÉê~= ëáå~= í~åâ~ê= çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=Ääáê= ÇÉí= á= Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå= ~íí=ã~å=çêâ~ê=
î~ê~=Éíí=Äê~=ëí∏Ç=çÅÜ=Éå=éêçÑÉëëáçåÉää=éÉÇ~ÖçÖ=™í=ëáå~=ÉäÉîÉêK=^ååáâ~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=
~êÄÉíëä~Ö=®ê=~íí=í~åâÉå=ãÉÇ=ÇÉí=®ê=Äê~I=ãÉå=á=ëäìí®åÇ~å=ë™=ëí™ê=ã~å=Ç®ê=ëçã=Éåë~ã=éÉÇ~ÖçÖ=®åÇ™K=
ÒaÉí= ®ê= àì=®åÇ™= à~Ö= ëçã=éÉÇ~ÖçÖ= ëçã= ëâ~= êç= ~ääí= á= ä~åÇI=ÇÉí= âê®îë= Éåçêãí=ãóÅâÉí= ~î=ÇÉå= ÉåëâáäÇ~=
ä®ê~êÉåÒK= aÉí= Ä®ëí~= ®ê= çã= ÇÉí= Ñáååë= å™Öçå= ìíçãëí™ÉåÇÉ= ã~å= â~å= éê~í~= ãÉÇ= ÉåäáÖí= ÜÉååÉK=
dêìåÇáÇ¨å= ãÉÇ= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉí= ~î= áåâäìÇÉêáåÖ= ®ê= ~íí= êÉëìêëéÉêëçåÉå= ëâ~ää= Ñäóíí~ë= áå= á=
âä~ëëêìããÉíK= dÉåçã= ~íí= ã~å= Ç™= ®ê= íî™= ëçã= ~åëî~ê~ê= Ñ∏ê= Éå= âä~ëë= ìåÇÉêä®íí~ë= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖK= _êáíí= ÄÉê®íí~ÇÉ= ~íí= ã~å= íáÇáÖ~êÉ= é™= ÜÉååÉë= ëâçä~= áåíÉ= ë™= ~âíáîí= Ü~ê= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ=
~êÄÉíëä~ÖK=jÉå=åì=îáää=ÇÉê~ë=åó~= êÉâíçê=~íí=ÇÉ= ëâ~=~íí=ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~=ÇÉíí~K=_êáíí= Ñ∏êëí™ê=~íí= í~åâÉå=
ãÉÇ= ~êÄÉíëä~Ö= ®ê= ~íí= ã~å= â~å= Ñ™= ëí∏ííåáåÖ= çÅÜ= Üà®äé= á= ÇÉ= éêçÄäÉã= çÅÜ= ëî™êáÖÜÉíÉê= ëçã= â~å=
ìééâçãã~=ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉí= á= Éåë= âä~ëëI=ãÉå= Üáííáääë= ë™= íóÅâÉê= Üçå= áåíÉ= ~íí= íê®ÑÑ~êå~= á=
~êÄÉíëä~ÖÉå=Ü~ê=ÖÉíí=ë™=ãóÅâÉíK=eÉååÉë=ìééäÉîÉäëÉ=®ê=~íí=ÇÉ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=á=ëí~êíÖêçé~êå~K=aÉ=Ü~ê=
áåíÉ=êáâíáÖí=Ñìååáí=êìíáåÉê=Ñ∏ê=î~Ç=~êÄÉíÉí=á=~êÄÉíëä~ÖÉå=ëâ~=âìåå~=~åî®åÇ~ë=íáääI=ãÉå=Üçå=íêçê=çÅÜ=
Üçéé~ë= ~íí= ÇÉ= âçããÉê= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~ë= á= Ñê~ãíáÇÉåK=^ååáâ~= é™éÉâ~ÇÉ= çÅâë™= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí=
êÉâíçêå=Ñáååë=ãÉÇ=ëçã=Éå=Çêáî~åÇÉ=ãçíçê=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖK=

5.5 Möjligheten för inkludering i åldersblandade klasser 
råÇÉê=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=j~êáÉ=çÅÜ=`~êáå=âçã=îá=áå=é™=~íí=Ü~=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=â~å=
Öóåå~=áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉíK=_™Ç~=íî™=Ü~ê=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=áåâäìÇÉê~ÇÉ=á=
™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉêK=aÉ=Ü~ÇÉ=çäáâ~= ™ëáâíÉê=çã=îáäâ~= Ñ∏êJ=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~ê=ÇÉí= Ñáååë=ãÉÇ=~íí=Ü~=
™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=Ñ∏ê=ÇÉëë~=ÉäÉîÉêK=j~êáÉ=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=Ä®ííêÉ=~íí=Ü~=™äÇÉêëÜçãçÖÉå~K=eÉååÉë=
Ñ∏êâä~êáåÖ=î~ê=~íí=ÇÉí=Ääáê=ã™åÖ~=çäáâ~=ÖêìééÉêáåÖ~ê=ìåÇÉê=Ç~ÖÉåI= ëçã=â~å=ëâ~é~=çêçI=Ä™ÇÉ= Ñ∏ê=
ä®ê~êÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=båäáÖí=j~êáÉ=ÄÉÜ∏îë=ÇÉí=ãÉê=êÉëìêëÉê=å®ê=ã~å=Ü~ê=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=
®å= å®ê=ã~å=Ü~ê= ™äÇÉêëÜçãçÖÉå~= âä~ëëÉêK=eçå= í~ä~ê= çã=~íí= ÉäÉîÉê= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= ëçã=
ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=®åÇ™=ë®êëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™å=ÇÉ=êÉëíÉê~åÇÉ=ÉäÉîÉêå~K=pçã=ÉñÉãéÉä=
í~ä~ÇÉ=Üçå=çã=Éå=éçàâÉ=ëçã=Üçå=®ê=êÉëìêë=Ñ∏êK=ûîÉå=çã=âä~ëëÉå=á=ëáÖ=®ê=Ää~åÇ~Ç=Ü~ê=Ü~å=®åÇ™=Éå=
âçãéäáÅÉê~Ç= êÉä~íáçå=ãÉÇ= âä~ëëâ~ãê~íÉêå~= çÅÜ=Ü~ê= ëî™êí= ~íí= âçåÅÉåíêÉê~= ëáÖK=eçå= ~åëÉê= ~íí= Éå=
ÉäÉî= á= ÄÉÜçî= ~î= ë®êëâáäí= ëí∏Ç= Ü~ê= ëî™ê~êÉ= ~íí= Ääá= áåâäìÇÉê~Ç= á= Éå= ™äÇÉêëÄä~åÇ~Ç= âä~ëë= ®å= á= Éå=



=
=

= OS=

™äÇÉêëÜçãçÖÉå=âä~ëëK=bäÉîÉêå~ë=™äÇÉê=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëåáî™=Ääáê= íóÇäáÖ~êÉI=®ê=ÉäÉîÉå=ëî~Ö=®ê=êáëâÉå=
ÉåäáÖí=ÜÉååÉ=~íí=ÉäÉîÉå=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=é™=ë~ãã~=åáî™=ëçã=ÉäÉîÉêå~=á=ÇÉå=óåÖêÉ=™êëâìêëÉåK==
=
aÉíí~=Ü™ääÉê=áåíÉ=`~êáå=ãÉÇ=çãK=båäáÖí=ÜÉååÉ=ë™=Ääáê=ÇÉí=áåíÉ=äáâ~=íóÇäáÖ~=åáî™ÖêìééÉêáåÖ~ê=á=Éå=
™äÇÉêëÄä~åÇ~Ç=âä~ëëK=eçå=~åëÉê=~íí=ëé®ååîáÇÇÉå=®ê=ëí∏êêÉ=ãÉää~å=ÉäÉîÉêå~=á=Éå=™äÇÉêëÄä~åÇ~Ç=âä~ëë=
çÅÜ= ÇÉí= ëÉê= Üçå= ëçã= éçëáíáîí= Ñ∏ê= ÉäÉîÉåë= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= Ääá= áåâäìÇÉê~ÇI= ÇÉëëìíçã= ∏â~ê=
ë~ãÜ∏êáÖÜÉíÉå= ÉäÉîÉêå~= ÉãÉää~åK=bäÉîÉêå~= äÉâÉê= áåíÉ= Ä~ê~=ãÉÇ= ÇÉã= ëçã= ®ê= äáâ~= Ö~ãä~= ëçã=ÇÉ=
ëà®äî~I= ìí~å= ÇÉ= â~å= äÉâ~= Ä™ÇÉ=ãÉÇ= óåÖêÉ= çÅÜ= ®äÇêÉ= âä~ëëâ~ãê~íÉêK=aÉí= ëçã= Ç®êÉãçí= â~å= î~ê~=
åÉÖ~íáîí=ãÉÇ=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=ÉåäáÖí=`~êáå=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=çäáâ~=ä™åÖ=ëâçäÇ~ÖK=p™=ÇÉí=â~å=
Ääá=Éå=ÇÉä=~îÄêçíí=ìåÇÉê=Ç~ÖÉåK=cê™å=Ñ∏ê®äÇê~Ü™ää=Ü~ê=Üçå=ÇÉëëìíçã=Ñ™íí=Ü∏ê~=~íí=ÇÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=
®ê=àçÄÄáÖí=~íí=ÇÉê~ë=Ä~êå=ã™ëíÉ=Äóí~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=î~êàÉ=™êK=aÉíí~=Ü~ê=`~êáå=Ç®êÉãçí=~äÇêáÖ=Ü∏êí=
Ñê™å=å™Öê~=ÉäÉîÉêK=`~êáå=~åëÉê=~íí=Ñ∏êÇÉä~êå~=∏îÉêî®ÖÉê=å~ÅâÇÉä~êå~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=
áåâäìÇÉêáåÖ=á=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉêK==
=
bÑíÉêëçã=îá= âçããáí= áå=é™=ÇÉåå~= áåíêÉëë~åí~= Ñê™Ö~= é™= Ñ∏êëí~= áåíÉêîàìå= ë™= î~äÇÉ= îá= ~íí= ëí®ää~= ÇÉå=
®îÉå= íáää= _êáííK=lÅÜ=_êáíí= ÄÉê®íí~ÇÉ= ~íí= Üçå= ~äÇêáÖ= Ü~ê= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= ™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ= âä~ëëÉêI= Üçå=
Ü~ÇÉ=áåÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉí=âìåÇÉ=î~ê~=Äê~=ÉääÉê=Ç™äáÖí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖK=sá=î~äÇÉ=
®îÉå= ~íí= ëí®ää~= ë~ãã~= Ñê™Ö~= íáää= ^ååáâ~= çÅÜ=mÉíê~K=^ååáâ~= ë~= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= í~åâÉå=ãÉÇ=
™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=Ü~ê=êçí~í=ëáÖ=Üçë= ä®ê~êå~=é™=ëâçä~åI=Ñ∏ê=®ê= ä®ê~êå~=éçëáíáî~=ë™=®ê=ÇÉí=ëí∏êêÉ=
ÅÜ~åë= ~íí= ÇÉí= âçããÉê= ~íí= ÑìåÖÉê~= ÉåäáÖí= ÜÉååÉK= eçå= ÄÉëâêáîÉê= ®îÉå= ~íí= ÇÉí= á= ™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=
âä~ëëÉê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ëóåë=çã=Éå=ÉäÉî=íáää=ÉñÉãéÉä=áåíÉ=Ü~ê=ë~ãã~=ÄçâK=ÒbäÉîÉê=Ü~ê=ë™=ä®íí=~íí=ëÉ=~íí=
ÇÉå=Ü®ê=ÉäÉîÉå=áåíÉ=Ü~ê=ë™Ç~åí=ëçã=ã~å=ëâ~=Ü~=á=ÇÉå=Ü®ê=âä~ëëÉåÒK=^ååáâ~ë=ìééäÉîÉäëÉ=®ê=®îÉå=~íí=
ÉäÉîÉêå~=â~å=Üà®äé~=î~ê~åÇê~I=~íí=Éå=®äÇêÉ=ÉäÉî=â~å=Üà®äé~=Éå=óåÖêÉ=çÅÜ=íî®êíçãI=ãÉå=ÒÇÉí=Ü®åÖÉê=
çÅâë™= äáíÉ= é™=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=®ê=ãçí= î~ê~åÇê~ÒK=^ååáâ~ë=ÜÉäÜÉíëìééäÉîÉäëÉ=~î= ™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=
âä~ëëÉê= ®ê= éçëáíáîK= mÉíê~= Ü~ê= Éå= ~åå~å= ÄáäÇI= ÉåäáÖí= ÜÉååÉ= Ääáê= ëí~åÇ~êÇÉå= é™= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
ÄÉíóÇäáÖí= ä®ÖêÉ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K=aÉ=®äÇêÉ= ÉäÉîÉêå~= á= âä~ëëÉå= Ñ™ê= Éå= Ñ∏ê= ÒÉåâÉäÒ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ÇÉ=
óåÖêÉ=Éå=Ñ∏ê=ëî™êK=eçå=~åëÉê=®îÉå=~íí=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÒÄäáê=®ååì=ãÉê=ìíë~íí~=á=ÇÉí=
Ü®ê= ä®ÖÉíÒK= båäáÖí= ÜÉååÉ= ®ê= Éíí= Äê~= áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉ= ãóÅâÉí= ëî™ê~êÉ= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= á= Éå=
™äÇÉêëÄä~åÇ~Ç=âä~ëëK=p™=ÜÉååÉë=ìééäÉîÉäëÉ=~î=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=™äÇÉêëÄä~åÇ~ÇÉ=âä~ëëÉê=®ê=åÉÖ~íáîK==
=
=
=
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6. DISKUSSION 
sá= Ü~ê= ÇÉä~í= ìéé= î™ê= Çáëâìëëáçå= á= íî™= ÇÉä~êI= êÉëìäí~íÇáëâìëëáçå= çÅÜ= ãÉíçÇÇáëâìëëáçåK= f=
êÉëìäí~íÇáëâìëëáçåÉå=âçããÉê=îá=~íí=ÄáåÇ~=áÜçé=ÇÉ=çäáâ~=ÇÉä~êå~=á=î™ê=ìééë~íë=íáää=Éå=ÜÉäÜÉí=Ç®ê=îá=
äóÑíÉê=ÇÉ=çäáâ~=~ëéÉâíÉêå~=~î=áåâäìÇÉêáåÖ=îá=ëí∏íí=é™=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=j™äÉí=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=î~ê=
~íí=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=ä®ê~êÉ=â~å=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=áåâäìÇÉê~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=á=ÇÉí=çêÇáå~êáÉ=
âä~ëëêìããÉíK=sá= íóÅâÉê= ~íí= î™êí= ~êÄÉíÉ= ÖÉíí= çëë= Éå= Äê~= îáåâäáåÖ= ~î=Üìê= ~êÄÉíÉí= â~å= Ö™= íáää= ìíÉ= á=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK=aáëâìëëáçåÉå=âçããÉê=~íí=ìíÖ™=áÑê™å=î™êí=ëóÑíÉ=çÅÜ=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ÖÉåçã=~íí=
íáíí~=é™=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=áåíÉêîàìêÉëìäí~íÉåK=f=ãÉíçÇÇáëâìëëáçåÉå=âçããÉê=îá=~íí=äóÑí~=Ñê~ã=Üìê=îá=
Ö™íí=íáää=î®Ö~=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=a®ê=Ü~ê=îá=®îÉå=äóÑí=Ñê~ã=Üìê=áåíÉêîàìÉêå~=î~êáí=ìééä~ÖÇ~=çÅÜ=
Üìê=îá=Ö™íí=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ëî~ê=é™=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK===

6.1 Resultatdiskussion 
aÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=îá=î~äÇÉ=Ñ∏ê=~íí=éêçÄäÉã~íáëÉê~=ëóÑíÉí=î~ê=Ñ∏äà~åÇÉW=
 

1. Hur kan inkluderingsarbete av elever i behov av särskilt stöd gå till i skolan? 
 

2. Hur resonerar lärare om sitt undervisningssätt i relation till möjligheten att inkludera 
dessa elever?  

 
Den första frågan fick vi svar på genom både litteratur och våra intervjuer med fem 
pedagoger. Litteraturen lyfte fram flera olika möjligheter till genomförande av inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd och flera av respondenterna gav exempel på hur arbetet med 
inkludering går till på deras skolor. På två av skolorna arbetar man med extra resurser i 
klassrummet medan på den sista skolan arbetar pedagogen ensam. Dessa olika förutsättningar 
påverkar även planeringen av arbetet med inkludering. För två pedagoger i ett och samma 
klassrum öppnar det sig fler möjligheter att arbeta med inkludering, möjligheten att dela 
klassen i mindre grupper kan skapa gynnsamma förutsättningar för lärande. För en ensam 
pedagog är möjligheten att dela klassen obefintlig, istället kan anpassning ske av 
arbetsmaterialet. 
 
^åÇê~=Ñê™Ö~å=®ê=ÑçêãìäÉê~Ç=é™=ë™=ë®íí=~íí=ÇÉå=Ñê®ãëí=ÖÉíí=ëî~ê=ìíáÑê™å=áåíÉêîàìÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíáÑê™å=Ç~ÖÉåë=ä®êçÄ∏ÅâÉêK=ûîÉå=~íí=~ää~=ÉäÉîÉêë=
áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçî=ëâ~ää=íáääÖçÇçëÉë=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=ìééÑóää~K=aÉ=~åëÉê=Ç®êÉãçí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉåë=
~êÄÉíëë®íí= ~Äëçäìí= â~å= Ö∏ê~= ÉäÉîÉêå~= áåíÉÖêÉê~ÇÉ= êÉëéÉâíáîÉ= ëÉÖêÉÖÉê~ÇÉK= c∏ê= ~íí= ëÉ= íáää= ~íí= ÇÉê~ë=
ÉäÉîÉê= Ääáê= áåíÉÖêÉê~ÇÉ= Ü~ê= ÑäÉê~= ~î= ÇÉã= î~äí= ~íí= íáääîÉêâ~= ÉÖÉí= ã~íÉêá~äK= m™= ÇÉíí~= ë®íí= ~åëÉê=
êÉëéçåÇÉåíÉêå~=~íí=ÇÉí=®ê=ä®íí~êÉ=~íí=áåâäìÇÉê~=~ää~=ÉäÉîÉêå~K=k™Öê~=~î=êÉëéçåÇÉåíÉêå~= äóÑíÉ=Ñê~ã=
îáâíÉå=~î=~íí=â®åå~=ëáå~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Üìê=ÇÉíí~=â~å=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖ=~î=áåâäìÇÉêáåÖë~êÄÉíÉíK=

6.1.1 ”Barn i behov av särskilt stöd”  

Att sätta en enhetlig definition av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” har varit en 
genomgående svårighet i litteraturen och i våra intervjuer. Detta har även inneburit en 
problematik kring arbetet med inkludering. Eftersom synen på barn i behov av särskilt stöd 
skiljer sig åt kan detta få direkt påverkan på pedagogernas arbetssätt. En av respondenterna 
ansåg att det är specialpedagogens uppgift att arbeta fram material och skapa en bra skolgång 
för elever i behov av särskilt stöd. Hon ansåg därför att hon inte behövde bli delaktig i detta 
arbetssätt. De andra fyra respondenterna ansåg att problematiken kan variera från elev till 
elev och även ifrån situation till situation, därför får de se till att plocka fram material som 
passar den enskilde eleven. Långs (1996) beskrivning är att barn i behov av särskilt stöd inte 
är någon åtskiljande eller bestämd grupp barn utan att de kan ha problematik under långvarig 
eller kortvarig tid. Vernersson (2007) är inne på samma linje som Lång samt våra 



=
=

= OU=

respondenter när hon skriver att problematiken varierar från elev till elev. Tre av 
respondenterna svarade att problematiken kan vara både social och kunskapsmässigt. En 
annan av pedagogerna svarade att elever i behov av särskilt stöd oftast har sociala 
svårigheter. Hon anser att de har svårt att följa normen på skolan. Den sista respondenten 
pratade om att den sociala biten är svårare att hantera i klassrummet. Inlärningssvårigheter 
påverkar inte de andra eleverna i klassen, vilket de sociala kan göra enligt henne. Öhlmér 
(2000) menar att elever som är i behov av särskilt stöd antingen kan behöva stöttning under 
en kortare eller längre period vilket även Marie beskrev under intervjun. Hon talade om en av 
sina egna elever som också behöver stöttning under vissa arbetspass under en dag, men inte 
under andra. Carin fyllde i och påpekade att de tillfällen eleven inte behöver hjälp är det 
viktigt att låta honom arbeta själv. Vår uppfattning är att ingen elev är den andra lik och detta 
gäller även barn i behov av särskilt stöd.  

6.1.2 Kan samarbete främja arbetet med inkludering?  
Våra respondenter tog alla upp problematiken om att inte räcka till som ensam lärare i dagens 
klassrum. De påpekar särskilt att tiden inte räcker till. Arbetet som ligger bakom exempelvis 
eget tillverkat material finns det inte tid för under en vanlig heltidstjänst. Vi upplever att 
pedagogerna känner sig pressade för att de inte räcker till. Det är genom sin vilja att stötta 
eleverna de arbetar vid ett flertal tillfällen utöver sin arbetstid för att skapa material till 
barnen. Tanken att få dela klassen med någon upplever vi skulle vara av stort värde för 
pedagogerna. I Lpo 94 står det att alla elever skall ges möjlighet att få den stöttning de 
behöver i skolan. Detta tolkas ofta som att behovet av fler resurser i varje enskild klass ökar, 
detta för att kunna skapa en god lärandemiljö för samtliga elever. Resurser i form av extra 
personal spelar vidare en viktig roll när det gäller inkluderingen av elever i behov av särskilt 
stöd. Där kan den extra personen i klassrummet vara avgörande för elevens möjligheter att bli 
inkluderad. Marie lyfter särskilt fram detta under intervjun då hennes arbete är att vara den 
extra resursen som alla de andra respondenterna efterfrågar.  
 
Faktum är att det i dagens skola inte är en självklarhet med extra resurspersoner. Detta anser 
både vi och respondenterna får allvarliga konsekvenser för om en skola för alla ska kunna 
genomföras. Vår bild av skolan idag är att styrdokumenten säger att alla elever har rätt till att 
få den hjälp de behöver i klassrummet, men verkligheten ute i skolorna ser inte ut på detta 
vis. Skolan som institution ställs ofta inför svårigheten att leva upp till samhällets krav och 
styrdokumentens mål. Ett resultat av detta är att eleverna därför får sitt stöd i 
specialundervisning utanför klassrummet, utan att det tas hänsyn till vad som bäst gynnar den 
enskilda eleven. Emellertid såg vi en vilja hos våra respondenter att göra det bästa av 
situationen och skapa förutsättningar för lärande. Lärares engagemang för elevernas bästa 
kan därför ses som en nyckel till att elevernas skolgång blir så positiv som möjligt, trots 
brister i förutsättningar och resurser. 
 
Verksamhetens organisation är en aspekt som kan ha stor påverkan på arbetet med 
inkludering. Genom en väl fungerande organisation där det finns väl fungerande arbetslag 
kan personalens kompetens tas till vara (Nilholm, 2003; 2006; Persson, 2007). Även 
föräldrars medverkan och stöttning är viktiga faktorer kring arbetet med inkludering. Alla 
våra respondenter påpekade dessa faktorer för att få en väl fungerande verksamhet. Petra 
beskrev läraryrket som ett ensamt yrke, och finns inte möjligheten till möten med kollegor är 
det svårt att skapa en bra förutsättning för undervisning. Utan ett bra samarbete i arbetslaget 
krävs det mycket enskilt arbete från pedagogens sida. Det är också viktigt att stöd kommer 
från speciallärare och resurspersonal (Vernersson, 2007). Att dessa personer finns till hands 
gör att arbetsuppgifterna och arbetsbördan kan fördelas mellan fler än en ensam pedagog. 
Dock fungerar det inte så inom skolans verksamhet säger Annika som beskriver att det på 
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ytterst få skolor finns väl fungerande arbetslag. För att skapa dessa arbetslag krävs det, menar 
Annika, att rektorn är där som en drivande motor. Om det finns en rektor med stark drivkraft 
kan detta arbetssätt komma att fungera så som man som enskild pedagog önskar fortsätter 
hon. Detta tolkar vi som att respondenterna vill skapa en bra arbetsmiljö för eleverna men att 
de själva känner att de inte har möjligheten att göra detta fullt ut. När Annika påpekar vikten 
av rektorns drivkraft känns det som att denna utopi faktiskt kan bli verklighet. Vi har via 
intervjuerna hört att det verkligen finns skolor där man arbetar i väl fungerande arbetslag där 
de samarbetar för att fördela arbetsbördan och skapa en mer kvalitativ undervisning för 
eleverna.  

6.1.3 Vikten av tillgång till arbetsmaterial 

Arbetsmaterialet är också en viktig aspekt av elevers rätt till delaktighet och gemenskap. I 
denna samhörighet skall de få utvecklas och lära sig nya saker utifrån sin egen 
utvecklingsnivå. Detta ställer stora krav på lärarna då deras arbete är att anpassa 
arbetsmaterial efter elevernas förutsättningar. Flera av respondenterna lyfter fram att 
tillgången på material för arbetet med inkludering är svag. Med inkluderande material menar 
respondenterna material som är nivåanpassat så att eleverna kan arbeta med liknande 
uppgifter men på olika nivå. Carin hade till intervjutillfället tagit med sig olika material som 
hon använder både för planering av lektioner, för att kunna följa upp varje elev efter en 
skoldags slut och en arbetsbok där hon höll kontakt med föräldrarna. Hon berättar själv att 
det är viktigt att planera och att veta var varje enskild elev ligger i sin utveckling. Eftersom 
det, enligt henne, inte finns något material som är anpassat efter just hennes elever har hon 
valt att skapa eget material. Bland annat i matematiken har hon valt att göra eget material, 
hon här där utgått ifrån läromedlet Mattestegen.  

 

I övriga ämnen har Carin gjort egna böcker där uppgifterna är nivåanpassade efter elevernas 
individuella förutsättningar. För de snabbare eleverna har hon satt in extra material i den 
ringpärm eleverna arbetar med. Hennes upplevelse är att eftersom pärmarna har samma 
omslag upplever inte eleverna lika tydligt att de befinner sig på olika nivåer. Vid 
intervjutillfället blev vi lite fundersamma över allt arbete som man behöver lägga ner för att 
få en fungerande undervisning. Från början trodde vi att det bara var några få energiska lärare 
som la ner all denna tid för att göra material. Men nu i slutet av vårt arbete har vi insett att 
som pedagog krävs det att man lägger ner tid och energi på att skapa ett fungerande material. 
Vår uppfattning är även att oavsett hur bra färdigt material som finns så känner inte 
läromedelsförlagen till just dessa specifika elever. Det material som vi sett exempel på är 
arbetsmaterial som anpassas med hjälp av datorn.  
 
Persson (2007) tar upp vikten av att man som pedagog har en noggrann planering och 
uppföljning av sina lektioner. På så sätt blir man medveten om vilka konsekvenser 
arbetsmaterialet får för den enskilda eleven samt att man vet var eleven ligger i sin 
utvecklingsnivå. Att Carin använt färdigt material som mall för att sedan göra eget som är 
anpassat efter sina elever är något vi kommer att ta med oss till vår framtida arbetsplats. Om 
man har anteckningar om hur varje arbetsdag sett ut för varje enskild elev är det lättare att 
upptäcka om någon halkar efter och behöver lite stöttning. Vid användning av dagliga 
anteckningar under en längre period kan pedagogen få en bra bild om hur 
undervisningsformen fungerar, men även upptäcka vilka arbetsformer och uppgifter som 
passar den enskilda eleven bäst.  

6.1.4 Olika vägar till inkludering 

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) skriver att elever som 
har sociala och emotionella problem är svårast att hantera i en inkluderande miljö. Petra och 
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Britt lyfter samma problematik när de talar om att hålla lektioner i helklass. Vidare talar de 
båda om att elever med inlärningsproblem ofta går att stötta genom varierande 
arbetsuppgifter, medan barn med social och emotionell problematik ofta stör de andra 
eleverna i klassen. Vidare under samtalets gång lyftes även de ”normala” elevernas kvalité på 
undervisningen upp. Vårt arbete speglar främst de elever som är i behov av särskilt stöd men 
det som både Petra och Britt lyfte fram är även att övriga elever i klassen måste få sina behov 
tillgodosedda. Britt talar vidare om de sociala beteendeproblemen som stör resterande del av 
klassen. Vår tolkning av denna problematik som både European Agency for Development in 
Special Needs Education’s (2003)undersökning tar upp samt Petras och Britts svar är att 
genom att man är fler pedagoger i klassrummet ökas undervisningskvalitén för hela klassen, 
inte bara för elever som är i behov av särskilt stöd. De tar även upp att de ”duktiga” barnen 
får chansen att bli synliga. I litteratur gällande inkludering har vi endast stött på en liten del 
om hur undervisningen skall formas för dessa elever. Detta anser vi vara ett problem då alla 
barn har rätt att få synas och höras.  
 
En pedagog som undervisar 30 elever behöver vara väldigt flexibel, de behöver anpassa 
undervisningen för att passa båda de ”snabba” och de ”långsamma” eleverna. Det är viktigt 
att pedagogen utmanar de ”duktiga” eleverna så att de vill lära sig nya saker och därmed 
utvecklas.  Ett annat sätt att se på en ökad kvalitet i skolan är att ta utgångspunkten att låta 
eleverna lära av varandra då kunskapsinlärningen sker i samspel med andra (Asmervik, 
2001). Det innebär, vilket är i linje med Vygotskijs tankar (se Dysthe, 2003) om utveckling, 
att barn som befinner sig på olika utvecklingsnivåer lär av varandra. Asmervik formulerar sig 
dock på ett sådant sätt att det framstår som att detta inte är lika självklart som att elever på 
samma nivå automatiskt har ett kunskapsutbyte av varandra. Detta håller vi med om då 
eleverna även bör arbeta med elever på samma nivå för att få utmaningar. Men samtidigt 
håller vi med Petra om det hon säger gällande vikten av att låta eleverna arbeta i mindre 
gruppkonstellationer där eleverna befinner sig på olika nivåer. Hon anser att eleverna i dessa 
grupper skall vara blandade med elever på olika utvecklingsnivå samtidigt som eleverna i 
grupperna skall variera.  
 
Olika utvecklingsnivå behöver inte innebära att man arbetar med åldersblandade klasser 
samtidigt som det kan vara ett tydligt exempel på arbete mellan elever på olika nivåer. När 
man arbetar med åldersblandade klasser sker undervisningen för exempelvis årskurs 2-3 i 
samma klassrum (Sundell, 2002). När det gäller arbetet med åldersblandade klasser har 
åsikterna hos våra respondenter skiljt sig åt. Carin har själv arbetat under flera år med 
åldersblandade klasser och lyfte fram flera positiva delar. Den mest positiva delen anser hon 
är att eleverna får träffa barn i olika åldrar och utbyta kunskap genom olika 
gruppkonstellationer. En elev i behov av särskilt stöd behöver inte alltid känna att han eller 
hon är sämst eftersom det varje läsår börjar elever som är yngre. Att en elev som behöver 
extra stöd får vara delaktig och hjälpa en yngre kamrat är oerhört viktigt för självkänslan 
påpekar Carin. Marie och Petra är inte riktigt lika övertygade om att arbetet med 
åldersblandade klasser är bra. De anser att det blir rörigt då det varje år kommer in nya 
elever. Petra påpekar särskilt att kvalitén på undervisningen blir betydligt lägre då de äldsta 
barnen i klassen får en för ”enkel” undervisning och de yngsta barnen en för svår. Haug 
(1998) beskriver att trots de olika nivåerna i klassen kan arbetsmaterialet anpassas så det 
passar alla elever och på så vis ge dem en kvalitativ undervisning. Åsikterna om 
åldersblandade klasser skiljer sig från pedagog till pedagog. Vi tycker att det verkar vara 
intressant med arbetet med åldersblandade klasser och kan tänka oss att arbeta på detta vis i 
vårt framtida yrke som lärare.  
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En annan möjlighet för att främja arbetet med inkludering är att arbeta med ämnesintegrering 
där man arbetar parallellt med flera olika ämnen samtidigt. I Lpo 94 står det att eleverna har 
rätt att få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Genom detta arbetssätt svarade en av 
respondenterna att undervisningen kan varieras mer genom att exempelvis utgå ifrån ett tema. 
Nilsson (2007) pratar om att om man ska börja arbeta med ett temaarbete i skolan så kan man 
låta eleverna få välja vad de vill arbeta med, som exempel gav han tema människan. Detta 
tycker vi verkar vara ett intresseväckande sätt att arbeta, då man gör eleverna delaktiga i sin 
utbildning. aÉíí~=ãÉÇ= ~íí= ÉäÉîÉêå~= Ñ™ê= î~ê~=ãÉÇ= çÅÜ= ∏åëâ~= î~Ç=ã~å= îáää= ~êÄÉí~=ãÉÇ= í~ê= ®îÉå=
aóëíÜÉ=çÅÜ=fÖä~åÇ=EOMMPF=ìééK=aÉ=ëâêáîÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=â®åå~=ëáÖ=çãíóÅâí=çÅÜ=
ìééëâ~íí~ÇK=aÉíí~= â~å= ÉåäáÖí= ÇÉã= Ñ™= ÉäÉîÉå= ~íí= Ääá=ãÉê=ãçíáîÉê~Ç=çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉê~ÇK=sá= ~åëÉê= ~íí=
~êÄÉí~ê=ã~å= ëçã= éÉÇ~ÖçÖ= ÉÑíÉê= ÇÉí= Ü®ê= ~êÄÉíëë®ííÉí= ë™= Ñ∏äàÉê=ã~å= iéç= VQK=a®ê= ëí™ê= ÇÉí= Ää~åÇ=
~åå~í=~íí=ã~å=á=ëâçä~å=Ä∏ê=~êÄÉí~=ãÉÇ=~íí=ëâ~é~=Äê~=ìíîÉÅâäáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=Dysthe 
(2003) lyfter fram Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” och den innebär att 
vad en elev kan klara själv och vad han kan klarar av i samspel med läraren eller en mer 
erfaren kamrat. Vi har under arbetets gång stött på vikten av att eleverna lär av varandra. Mer 
eller mindre har det även funnits en tanke om detta hos alla respondenterna menar vi. =
 
Om Pedagogen väljer att uppmuntra eleven till att utvecklas så är elevens möjligheter till 
inkludering större. Marie gav ett exempel att man som pedagog under en helklass lektion 
ibland ställer frågor till klassen. Hon berättade att man som pedagog kan låta eleven slippa 
svara på vissa typer av frågor eller bestämma sig för att låta eleven svara oavsett om han vill 
eller inte. Om man låter elevens önskan råda kan detta leda till segregering enligt henne. 
Pedagogens uppgift blir här att guida och stödja eleven för vidare utveckling. Har en elev i 
behov av särskilt stöd svårigheter med att prata inför klassen, kan pedagogen innan lektionen 
förklara för eleven vad som ska hända. Ibland vill en elev svara inför klassen men är rädd att 
svara fel. Om vi som lärare förbereder eleven på att en viss fråga kommer att ställas, kan 
eleven få chans att fundera en stund innan. Detta kan ge den osäkra eleven självförtroende 
och mod att våga svara högt inför sina klasskamrater. Genom pedagogens guidning har så 
eleven nått vidare i sin potentiella utvecklingszon.  

6.2 Metoddiskussion  
Syftet med vår undersökning var att se hur elever inkluderas i den ordinarie 
klassrumsundervisningen. Genom att vi haft två gruppintervjuer och en enskild har vi upplevt 
skillnad i våra svar då gruppintervjuerna lett till längre diskussioner och där flera olika 
aspekter dykt upp. Våra intervjuer har varit kvalitativa och formulerade för diskussion 
(Stukat, 2005). Vi som intervjuare höll oss i bakgrunden och lät respondenterna utveckla 
tankar och idéer utan att känna sig pressade. När de svarat ställde vi följdfrågor utifrån vad de 
själva lyfte fram. På gruppintervjuerna inspirerade respondenterna varandra att berätta och 
diskuterade svaren då de även ställde frågor till oss och till varandra. Detta kan ha påverkat 
validiteten då de deras svar kan ha varit formulerade utifrån den andres svar. Men genom att 
låta respondenterna tala fritt kunde de själva styra samtalet och lägga vikten på det som de 
ansåg var viktigast förmodar vi. Det här mynnade ut i att intervjufrågorna fick väldigt olika 
svar. I förlängningen ledde det till en svårighet genom att svaren inte kunde ställas emot 
varandra. Genom att pedagogerna lyfte fram olika delar kring arbetet med inkludering och att 
se olika sätt att inkludera elever i behov av särskilt stöd upplever vi att många av våra frågor 
kring inkludering har besvarats.  Nu i efterhand känner vi att fråga sju var överflödig, då de 
tidigare ställda frågorna besvarade denna fråga. Även respondenterna verkade hålla med om 
detta då deras svar blev väldigt kortfattade. De andra frågorna känner vi oss tillfredsställda 
med då de gav utförliga svar från respondenterna. Vid första intervjutillfället tog 
respondenterna upp arbetet med åldersblandade klasser samt åtgärdsprogram. Dessa två delar 
ansåg vi var väldigt intressanta för vårt arbete och valde därför att lägga in dem som 
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följdfrågor vid de andra intervjutillfällena. I efterhand anser vi att frågorna borde ha funnits 
med på det förplanerade intervjudokumentet som skickades ut. Detta för att de skulle ha haft 
samma möjlighet att förbereda sig på dessa frågor också. 

6.3 Avslutande reflektion 
Under arbetets gång har många tankar och funderingar väckts. En stor fråga var hur man som 
pedagog kan hjälpa en elev i behov av särskilt stöd. Det vi kommit fram till är att det finns 
mångas olika vägar att gå. Det finns inget ”recept” som pedagoger kan använda på alla sina 
elever, utan undervisningen måste individanpassas. Vi håller med våra respondenter att en 
god föräldrakontakt är viktig i arbetet med våra framtida elever, men framförallt är detta 
viktigt i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vi anser att vårt arbete har relevans för 
vårt framtida yrke som lärare. Att ha en kännedom om hur man som pedagog kan arbeta med 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd bedömer vi som viktigt. 
 

Efter att vi läst litteraturen och genomfört intervjuer har vi funderat på om det går att anpassa 
undervisningen så att den passar alla individer. Vår bedömning är att det finns stora 
möjligheter att genomföra detta. Under förutsättning att man får det stöd och den hjälp man 
behöver, både från rektorn, men framförallt ifrån arbetslaget. 

6.4 Framtida forskning 
fåâäìÇÉêáåÖ=~î=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=®ê=Éíí=ÄêÉíí=®ãåÉ=ëçã=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçí=ÒêÉÅÉéíÒ=
Ñ∏ê=Üìê=ã~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÑäÉê~=î®Ö~ê=~íí=Ö™=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖ=á=Üìê=ã~å=
é™= Ä®ëí~= ë®íí= ëâ~é~ê= Éå= Äê~= áåâäìÇÉêáåÖK= bå= ã∏àäáÖÜÉí= Ñ∏ê= Ñçêíë~íí= ÑçêëâåáåÖ= ®ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå=
à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉää~å= ÑäÉê~= çäáâ~= ëâçäçêë= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= áåâäìÇÉêáåÖ= çÅÜ= ìíáÑê™å= ÇÉí= ìåÇÉêë∏â~= çã=
ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ëà®äî~=î~ê~=áåâäìÇÉê~ÇÉK=bå=~åå~å=îáåâäáåÖ=ëâìääÉ=®îÉå=âìåå~=î~ê~=ÜìêìîáÇ~=
Ñ∏ê®äÇê~êå~= ìééÑ~íí~ê= ~íí= ÇÉê~ë= Ä~êå= Ääáê= áåâäìÇÉê~ÇÉK= sá= Ü~ê= á= ~êÄÉíÉí= äóÑí= Ñê~ã= îáâíÉå= ~î=
ë~ã~êÄÉíÉ= á= ~êÄÉíëä~ÖÉí= ë~ãí= êÉëìêëéÉêëçå~äÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ= á=âä~ëëêìããÉí= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~ää=Ääá=
áåâäìÇÉê~ÇÉK= bå= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= îá= ëâìääÉ= îáäà~= ëÉ= á= Ñê~ãíáÇ~= ÑçêëâåáåÖ= ®ê= Ç®êÑ∏ê= Üìê= ~êÄÉíëä~ÖÉíë=
ë~ã~êÄÉíÉ=â~å=é™îÉêâ~=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=áåâäìÇÉêáåÖK=
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