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Abstract 
 

Bakgrund: Dagens skola ska arbeta med inkludering och ska på så sätt anpassa 

undervisningen efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Detta innebär att 

skolan ska stödja alla barn som på något vis kan behöva stöttning i sin utveckling och 

som även behöver dom rätta verktygen till att nå målen. Detta ställer krav på dagens 

lärare och dess kompetens, vilket kan skapa krävande utmaningar i att kunna ge alla 

elever en likvärdig utbildning. 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva vilka utmaningar dagens lärare besitter och hur dessa 

lärare kan arbeta med inkludering för elever i behov av särskilt stöd.  

Metod: Metoden som använts i studien har varit en litteraturstudie där sökning av 

vetenskapliga artiklar har varit i databaserna ERIC - EBSCO, SwePub och DIVA.  

Resultat: Efter kodning av de åtta inkluderade vetenskapliga artiklar har det skapats nio 

kategorier och därmed fyra teman. Det som framkom i studien var; Åstadkomma 

inkluderande relationer genom relationer mellan lärare och föräldrar, relationer mellan 

lärare och elever och slutligen mellan lärare och specialpedagog/speciallärare. Skapa 

inkluderande förutsättningar för läraren genom att få stöd i verksamheten och besitta rätt 

kompetens. Skapa inkludering för elevens bästa genom att se till att eleven inkluderas och 

skapa inkluderande arbetssätt. Utforma en inkluderande miljö genom klassrumsmiljö och 

ett flexibelt arbetssätt.  

Slutsats: Lärarens utmaning i sitt inkluderande arbete blir att tillsammans med andra 

yrkessamma inom skolans organisation samt vårdnadshavare arbeta mot samma mål där 

elevens välbefinnande och måluppfyllelse alltid ska vara i fokus.  
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1. Inledning 

  

Den svenska skolan bygger på de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle 

vilar på. Dessa värderingar innefattar bland annat den likvärdiga utbildningen som är starkt 

kopplad till vår demokratiska värdegrund. Skolverket (2011) skriver att hänsyn alltid ska tas 

efter elevernas olika förutsättningar och behov.  

Detta kan innebära att det finns olika sätt att nå skolans mål och undervisningen kan aldrig 

utformas lika för alla. Utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och 

alla människors lika värde. Oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet eller olika typer av 

funktionsnedsättningar ska alla elever ges samma möjlighet till en god utbildning (Skolverket, 

2011). Sedan införandet av den nioåriga grundskolan 1962 och den första läroplanen som 

publicerades i samband med grundskolans införande finns ett demokratiskt uppdrag som 

innefattar likvärdig utbildning och vad detta innebär för både elever och undervisningen som 

bedrivs. Enligt Skolverket (2011) är det inte tillräckligt att undervisa om de grundläggande 

demokratiska värderingarna utan all undervisning ska bedrivas i demokratisk form där våra 

värderingar ska vara ett dagligt inslag.  

 

Enligt Margareta Öhman (2006) har synen på barn och elever kommit att involveras inom 

både forskning, vetenskap och i politiska sammanhang. Synen på hur barn ska bemötas i 

undervisningen samt vilka mål och krav som ställs i skolan speglar vår syn på samhället och 

vad som anses viktigt att känna till. Av den anledningen har inkludering fått en annan 

innebörd i skolan i takt med att synen på barn och unga förändrats. Bengt Persson och 

Elisabeth Persson (2012) menar att inkludering idag inte är en fråga om fysisk placering utan 

bör alltid handla om hur skolan på ett professionellt sätt bemöter alla elever oavsett behov så 

undervisningen i skolan blir meningsfull och framåtsträvande på ett positivt sätt. Fram till 

grundskolans införande exkluderades i stort sätt alla elever med särskilda behov. Efter 1962 

påbörjades en omfattande process där allt fler elever skulle inkluderas i de vanliga klasserna 

istället för att placeras i speciella klasser eller skolor. Internationellt sett var Sverige ett 

föredöme inom inkludering i skolan. Trots detta menar Persson och Persson (2012) att 

exkludering är ett vanligt förekommande i skolan idag trots att forskningen inom området 

visar att inkludering har en bättre inverkan på de flesta elevers prestationer i skolan.  
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Lärarens uppdrag kommer att vila på skolans värdegrund där hänsyn till alla elevers olikheter 

ska tas. Av den anledningen finner vi det intressant och viktigt att ta del av den forskning som 

kan tydliggöra hur inkludering ser ut idag och vilka utmaningar vi kommer att ställas inför i 

vår kommande yrkesroll.  

 

1.2 Disposition 

 

Efter det inledande kapitlet kommer en bakgrund till studien att presenteras där 

inkluderingsbegreppet inom utbildning förklaras för att enklare förstå de fortsatta kapitlen. 

Därefter följer ett kapitel där ett kort syfte och frågeställningar presenteras och som kommer 

ligga till grund för denna studie. Därpå följer kapitlet som beskriver den valda metoden för 

studien vilket kommer innefatta datainsamling, avgränsningar och inklusionskriterier, urval, 

kvalitetsgranskning, etiska överväganden samt databearbetning. I kapitalet efter beskrivs det 

resultat som analyserats fram av de valda vetenskapliga artiklarna och som sedan delats in i 

teman och kategorier för att få en bra och tydlig struktur av resultatet. Efter detta följer ett 

analyskapitel som delats in i fyra teman som kopplats till det tidigare resultatet. Efter det 

kommer ett kapitel där en diskussion utifrån resultat och metod kommer föras. Därefter följer 

kapitlet där slutsatser kring arbetet tas upp. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt 

forskning, referenslista samt bilagor. 

2. Bakgrund  
 

Begreppen inkludering och likvärdighet ses som centrala utgångspunkter i den svenska 

skolan. Enligt Skolverket (2011) ska alla barn i Sverige ha rätt till en likvärdig utbildning. 

Utbildningen ska alltid anpassas till de förutsättningar och behov som de olika eleverna 

besitter. Skolorna ska arbeta med inkludering och med respekt för elevers olikheter och 

behov. Vilket innebär att skolorna måste arbeta mer djupgående med de elever som är i behov 

av särskilt stöd och ta reda på deras speciella behov.  

Skolverket (2011) menar att den svenska skolan vilar på en demokratisk grund som bland 

annat syftar till alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Med utgångspunkt i likvärdighet är 

inkludering en ständigt diskuterad fråga inom utbildning och huruvida de elever med särskilda 

behov ska inkluderas alternativt exkluderas för bästa möjliga undervisning. De lärare som 

arbetar ute i verksamheten ställs inför stora utmaningar att bemöta dessa elever och deras 

behov. Enligt Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson (2011) bör alla lärare inom skolans 
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verksamhet ha en generell kunskap om funktionshinder för att kunna bemöta dessa elever. 

Genom ett varierat arbetssätt och individuellt bemötande ges alla elever en chans att nå 

skolans mål och samtidigt vara inkluderade i en ordinarie klass.  

Eva Hjörne och Roger Säljö (2013) förklarar att ända sedan folkskolan inrättades i Sverige för 

omkring 150 år sedan har inkludering varit en aktuell fråga. Tanken med folkskolans 

införande var att fler barn skulle ges en möjlighet till utbildning. Men eftersom skolans 

struktur redan var starkt etablerad förändrades eller anpassades inte skolan eller utbildningen 

för de elever som kom från familjeförhållanden där utbildning inte var en självklarhet. Vilket 

ofta ledde till att de elever som inte kunde anpassa sig i skolan exkluderades snabbt genom att 

få gå om en eller flera årskurser alternativt hamnade i hjälpklasser där elever från de lägre 

samhällsklasserna var starkt överrepresenterade (Hjörne & Säljö, 2013).  

Ända fram till 1970-talet beskrevs elevers svårigheter som en defekt hos barnet vilket 

behandlades med specialundervisning i olika former. Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) 

fanns det uttryck i de styrdokument som var aktuella för tiden men på grund av okunskap och 

för få resurser var frågan om inkludering av elever med särskilda behov nästintill omöjligt att 

genomföra i praktiken. När elever med särskilda behov och funktionshinder senare under 

1970-talet fick en social innebörd ansågs det inte längre vara den enskilda eleven som skulle 

anpassa sig utan den omgivande miljön i skolan och undervisningen som avgjorde om eleven 

kunde inkluderas eller inte (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

I dag handlar inkludering i huvudsak om hur skolan och den enskilda läraren kan bemöta 

elever med särskilda behov så hen når skolans mål och kan fortsätta sin egen personliga 

utveckling. Bo Hejlskov Elvén (2014) hävdar att det fortfarande finns brister i 

inkluderingsfrågan och huruvida den ska praktiseras. Ett vanligt förekommande är den 

maktlöshet lärare i skolan kan känna i bemötandet av elever med särskilda behov, vilket enligt 

författaren ofta beror på för lite kunskap om både inkludering och arbetet kring detta samt hur 

barn med olika diagnoser ska bemötas och vad deras funktionshinder innebär för dem och 

deras skolgång.  

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att beskriva lärares inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

ordinarie klassrum, där lärarens arbete och utmaningar i dagens skola är i fokus.  

De frågeställningar som avses besvaras i denna studie är:  
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1. Vilka utmaningar kan lärare stöta på i sitt arbete mot ett inkluderande klassrum 

med barn i behov av särskilt stöd? 

2. På vilka sätt kan läraren arbeta med inkludering i klassrummet för att alla 

elever ska få en likvärdig utbildning?  

 

4. Metod  
 

Hela denna studie kommer att utgå från en litteraturstudie. Det innebär att vi systematiserar, 

analyserar och sammanställer valda artiklar som har sökts fram från olika databaser och som 

därav bedöms vara av god kvalitet. Det material som sökts upp är inom ett visst valt ämne, 

som i detta fall är ’’lärares utmaningar och arbete mot ett inkluderande klassrum med barn i 

behov av särskilt stöd’’. Allt material är studier som är av vetenskaplig grund, vilket menas 

med att studierna är kritiskt granskade av sakkunniga och att det finns en hög tillförlitlighet. 

Ofta är studier av vetenskaplig grund från befintligt forskningsmaterial. Katarina Eriksson 

Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) förklarar, genom att 

sammanställa och granska empirisk forskning inom ett visst valt ämne, kommer 

litteraturstudien att ge svar på det syfte och de frågeställningar som anges för att därmed 

kunna skapa fördjupad kunskap inom det valda ämnet. Vidare förklarar författaren att en 

litteraturstudie utförs för att skapa en större och djupare beskrivning av ett nuvarande 

kunskapsläge inom ett område men även för att generera ny kunskap. 

Under detta avsnitt kommer allt det som vi vidtagit vad det gäller val av datainsamling, 

avgränsningar/inklusionskriterier, urval, kvalitetsgranskning, etiska överväganden och 

databearbetning att presenteras och förklaras.  

4.1 Datainsamling 

 

Datainsamlingen av materialet har utgått från tre valda databaser som funnits fullt tillgängliga 

för oss genom vårt aktuella universitet. I de här databaserna har det kunnat sökas 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter. De databaser som valdes för denna rapport 

är: ERIC- EBSCO, SwePub och DIVA.  

De sökord som använts har varit flera och många men vi valde efter en tid ut de mest givande 

och relevanta sökorden i de alla tillämpade databaserna. I början användes sökord på svenska 

men sökningarna blev allt för tunna och vi valde därmed att söka enbart på engelska, vilket 

gav mycket fler sökresultat inom det område studien gäller. Barajas et al. (2013) poängterar 
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att om sökningarna blir för tunna är det en bra idé att överväga att söka på tillexempel 

engelska, eftersom det ger ett större sökresultat. I databaserna SwePub och DIVA kom det 

upp mycket av samma sökresultat vilket gjorde att vi inte sökte på samma sökord på dessa två 

databaser, för att få ett bredare urval av texter. De sökord och dess kombinationer som 

använts i rapporten är: ’’Inclusive*’’, ’’Inclusi* special need*’’, ’’Inclusive* AND special 

need* AND strategi*’’, ’’Inclusive* education* AND special need* AND strategi*’’, 

Inclusive* work OR strategies AND special need* och ’’Work AND inclusive* AND special 

AND need*’’. Se bilaga A.  

I början av sökningarna i databasen ERIC - EBSCO valde vi att söka på sökord som 

’’Inclusi*’’ och ’’Inclusive* special need*’’, men vi upptäckte snabbt att det blev en för bred 

sökning vilket fick oss att kombinera fler sökord med varandra inom det område vi var 

intresserad av. Med tiden kom sökningar av flera ord i kombination att visa flest relevanta 

vetenskapliga artiklar och därmed hittade vi ordkombinationer som gav det mest intressanta 

resultatet. Det var mestadels i databasen ERIC - EBSCO som vi fann flest väsentliga 

vetenskapliga artiklar till vår studie. Det vi ansåg viktigast var att sökorden vi använde skulle 

vara kopplade till våra frågeställningar för att få dessa frågor besvarade. Barajas et al. (2013) 

skriver att det högst väsentligt att använda sökord i databaser som är förknippade till den 

valda frågeställningen för att få tillgång till ett bra underlag för sin studie.  

Några så kallade booleska operatorer, AND och OR, har använts vid sökningar. AND; har 

används för att koppla ihop två ord med varandra och OR; har använts för att minst ett av de 

använda orden i sökningen ska ingå. Barajas et al. (2013) förklarar att detta används för att få 

ett smalare och ett mer exakt sökresultat där kombinationen av ord kommer att förekomma 

och därmed kan man finna ett mer väsentligt material till sin studie. 

4.2 Avgränsningar och inklusionskriterier  

 

I studien har vissa avgränsningar och inklusionskriterier valts att användas. Barajas et al. 

(2013) förklarar att med ett inklusionskriterie innebär det att de kriterier som ska kunna 

uppfyllas för att få medverka i studien och en avgränsning innebär ett kriterium som finns för 

att inte få ingå i studien. Detta är viktigt att ange för att studien från början ska ange vad som 

är intressant för denna studie och för att forskaren ska veta vad hen ska ha för kriterier i 

åtanke när datainsamlingen utförs.  

Vid sökningarna i databaserna ERIC-EBSCO, SwePub och DIVA har intervallet på hur gamla 

de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna ska vara, begränsats till mellan åren 2008-
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2018. Vi ansåg det inte relevant att ha med vetenskapliga artiklar och avhandlingar som var 

äldre än tio år. Eftersom uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur inkludering och 

likvärdig utbildning ser ut idag, inte en tid tillbaka mer än tio år sedan. På databasen ERIC-

EBSCO har avgränsningen ’’Peer-review’’ lagts till på varje sökning för att säkra att 

innehållet är av vetenskaplig grund och därav granskad av en sakkunnig inom området. I 

databaserna SwePub och DIVA har inte avgränsningen ’’Peer-review’’ funnits som val men 

istället har ’’Refereegranskat’’ använts som har samma innebörd som ’’peer-review’’, det vill 

säga vetenskapligt granskad för att fastställa en viss kvalitet i texten. I alla sökningar har både 

engelska och svenska valts som språk, detta för att det inte funnits tillräckligt mycket 

forskning inom rapportens ämne ’’ Lärarens utmaningar och arbete mot ett inkluderande 

klassrum med barn i behov av särskilt stöd’’ på enbart svenska. Därav valdes även engelska 

som avgränsning för att få ett större och fylligare urval. Avgränsningen ’’Fulltext’’ har även 

valts till vid sökningar för att få full tillgång till hela artikeln/avhandlingen online. 

Efter en närmare granskning återstod endast vetenskapliga artiklar eftersom de valda 

avhandlingarna inte uppfyllde kravet att vara vetenskapligt granskade och därmed valdes de 

bort. Utifrån de artiklar som blev de sökträffar som kom upp i de använda databaserna, valde 

vi först att läsa dess rubriker för att få en översikt om vad de handlade om sedan valdes några 

ut som var relevanta till rapporten och sedan lästes dess abstract för att få en närmare 

förklaring och förståelse över studiens syfte, metoder, analys och resultat. Efter detta valdes 

de med mest väsentlig abstract ut. För att i nästa steg granska texten mer i detalj och även 

kvalitetsgranskas i en så kallad induktiv analysmetod. Denna analysmetod förklaras närmare 

under avsnittet databearbetning. 

Övriga avgränsningar som utförts vid val av material, är att de texter som exkluderats innehöll 

studier om enbart elevens/elevernas syn på inkludering, vilket inte var vårt valda perspektiv 

och även studier på högre utbildningar som gymnasium och högskola. Studier som också 

innefattat ett perspektiv utifrån enbart vårdnadshavare har exkluderats för att vi har som avsikt 

att utgå från ett lärarperspektiv.  

De inklusionskriterier som gjordes vid val av material är; studier som hade ett lärarperspektiv, 

studier som hade som syfte att studera elever i behov av särskilt stöd, lärarens 

inkluderingsarbete i klassrumsmiljö, studier som hade ett abstract, studier på lågstadium, 

mellanstadium och högstadium. Till sist har studier som inkluderats i arbetet, behandlat barn i 

behov av särskilt stöd. Vilket menas med barn som i något avseende är i behov av särskilt 

stöd i sin utveckling och även att få stöd till att kunna nå de uppsatta målen.  
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4.3 Urval  

 

Urvalet som samlats ihop efter att ha sökt artiklar i de tre valda sökmotorerna, ERIC - 

EBSCO, SwePub och DIVA blev 59 stycken. Det hände att det dök upp samma artikel i två 

sökmotorer, det är inget vi har tagit med i vår beräkning. Alla dessa vetenskapliga artiklar 

som blev vårt urval har genomgått en första läsning av rubriker. Det var ett flertal texter som 

inte hade en rättvis rubrik till sitt innehåll, vilket gjorde att vi ändå valde att läsa igenom alla 

texters abstracts. Vi tog oss tid att läsa igenom dessa eftersom vi inte ville gå miste om bra 

texter som kunde bli en del av vår litteraturstudie. De texter som sedan valdes ut efter att ha 

läst dess abstracts blev totalt 17 stycken. Dessa blev sedan kvalitetsgranskade enligt två 

bedömningsmallar, en för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. Se bilaga C. 

Enligt Barajas et al. (2013) är det de texter som främst kan kopplas till studiens frågeställning 

och syfte som kan tas vidare till kvalitetsgranskning, eftersom dessa delar av studien måste 

kunna besvaras med hjälp av det valda materialet.  

Antalet vetenskapliga artiklar som efter kvalitetsgranskning bestod av hög kvalitet och som 

fick medverka i studien blev totalt sju stycken och en artikel fick medel kvalitet, som därav 

består av kvalitativa studier men också två studier som innehåller en blandning av både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Valet att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa 

studier föll på att studien ska få ett så brett perspektiv som möjligt inom det studerade 

området. Barajas et al. (2013) säger att det kan vara bra att ha i åtanke att urvalet i studien 

omfattar ett brett urval som utgår från små till stora grupper av människor. Detta är för att få 

ett så bra underlag som möjligt där studiens resultat blir av en djupare karaktär av områdets 

aktuella kunskapsläge. Att inkludera studier som mestadels består av kvalitativa studier är för 

att studiens frågeställning och syfte riktar sig mot att undersöka det subjektiva. Barajas et al. 

(2013) betonar att det är väsentligt att den insamlade datamaterialet står i relation till vad 

studien undersöker, tillexempel ur ett objektivt eller subjektivt perspektiv. Även Bryman 

(2008) förklarar relationen mellan kvalitativ forskning och att undersöka det sociala, vilket 

menas med att det verkliga tolkas och förklaras tillskilland mot den kvantitativ forskning som 

undersöker det objektiva, därmed ser forskaren samband och beteenden.  
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4.4 Kvalitetsgranskning  

 

Enligt Barajas et al. (2013) utförs en kvalitetsgranskning systematiskt på det material som är 

mest väsentligt till det valda ämnet efter läsning av textens abstract. Detta utförs för att 

säkerställa att texten har en viss kvalitet, där delar som analys, syfte, frågor, urval, 

mätinstrument och forskningens publiceringsår granskas med fördel av en bedömningsmall 

som består av ett flertal frågor som sedan avgör i vilken grad den aktuella texten befinner sig 

kvalitetsmässigt. Bedömningsmallen ger en sammanfattad gradering som föreligger av hög, 

medel och låg nivå av kvalitet. Barajas et al. (2013) skriver att efter att frågorna i 

bedömningsmallen har besvarats utförs en slutgiltig bedömning på innehållet och därav 

besluta av vilken kvalitet texten är. 

Denna litteraturstudie har inkluderats av sju texter som efter kvalitetsgranskning nått hög nivå 

av kvalitet och en text uppnådde medel kvalitet på grund av dess tunna urval, men texten i 

övrigt var av hög kvalitet. I och med detta så kan vi säkerställa att det valda materialet har 

innefattat i huvudsak hög kvalitet, vilket också resulterar i att denna litteraturstudie slutligen 

blir av en hög kvalitet. Det som varit i åtanke att vara högst väsentligt vid kvalitetsbedömning 

har varit att studiens resultat ska svara mot syftet, urvalet har tydligt beskrivits, etiska aspekter 

har vidtagits, tydliga inklusions/exklusionskriterier har nämnts, forskningsfrågorna blir 

besvarade och metoderna för studien är nämnda.  

De artiklar som valdes bort vid kvalitetsgranskningen ansågs inte uppfylla sitt syfte utifrån 

dess redovisade resultat, forskaren har inte angett vilka mätinstrument hen använt vid studien, 

studiens etiska överväganden har inte nämnts och slutligen valdes studier bort som inte har 

angett direkta inklusion/exklusionskriterier.  

En bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts med fem punkter som 

berör syfte, undersökningsgrupp, metoder, dataanalys och utvärdering. Detta i syfte att 

kvalitetsgranska de olika studiernas innehåll. De bedömningsmallarna litteraturstudien har 

använts sig av är hämtade ur boken ’’Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap’’ 

av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013). Se bilaga 

B. 
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4.5 Etiska överväganden  

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att alla som ingår i en studie ska inte kunna ta skada eller 

kränkas på något vis, forskningen ska vara tillgänglig för samhälles medborgare som därmed 

ska kunna medföra en förbättring inom miljö, livskvalitet och miljö. Bryman (2008) hänvisar 

till vissa etiska grundprinciper som en text bör ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom uppsatsen utgår 

från en litteraturstudie blir detta inte relevant att ta hänsyn till. Bryman (2008) menar också att 

det finns flera svårigheter med alla de medier som vi har tillgång till vid forskning så som 

internet, olika sökmotorer, diskussionsgrupper och sociala medier. Då studien bygger på 

litteraturstudier som innebär att frågeställningarna och syftet avses besvaras i texten, ska 

stödjas av tidigare forskning som därmed även är vetenskapligt granskad, blir inte dessa sätt 

att söka information aktuell.  

4.6 Databearbetning  

 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie består av sex stycken kvalitativa 

studier och två stycken artiklar som både är av kvalitativa och kvantitativa studier. Studien har 

använts sig av en litteraturstudie med en induktiv analysmetod. Barajas et al. (2013) förklarar 

att en induktiv analysmetod är en typ av innehållsanalys, där forskaren tar reda på mönster, 

teman och kategorier som inte nödvändigtvis behöver framgå uppenbart i texten. Målet med 

att använda en induktiv analysmetod är att finna ett djup i det som studeras, söka efter 

genomgående mönster och att skapa förståelse för det subjektiva. Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2015) berättar även dom, genom att analysera med en induktiv metod får 

forskaren fram slutgiltiga slutsatser från att samla in empiriskt material som kodas efter 

kategorier och teman.  

Fejes och Thornberg (2015) belyser även att det kan finnas vissa svårigheter med att använda 

kvalitativa analysmetoder, eftersom det krävs mycket från forskaren vad gäller att 

uppmärksamma det väsentliga och ta ut dessa delar till ett samlat resultat. Vidare förklarar 

författarna att en kvalitativ metod är utmärkt om forskaren vill betrakta det sociala som 

relationer, situationer och upplevelser.  

Genom att systematisera in texterna i teman syns skillnader och likheter som skapar ett visst 

mönster bland de valda texterna. Det som framträder mest tydligt i texterna kommer att bli i 

fokus när en induktiv analys utförs (Barajas et al. 2013).  
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Bryman (2008) förklarar att detta är en analysmetod där materialet läses igenom ett flertal 

gånger för att få en så stor förståelse som möjligt av texterna. En fördel är att skriva ut 

artiklarna och markera ut det som framträder i dom, för att tydligare se artiklarnas skillnader 

och likheter. Därefter sorteras texterna in i olika lämpliga koder som sedan ges i olika 

kategorier. Nästa steg är att skapa teman utefter de valda kategorierna och systematisera in 

texterna i dessa. Kodningen av materialet är den mest betydande delen av en litteraturstudie 

eftersom det är i kodningen som det valda materialets innehåll bryts ner i mindre bitar som 

sedan blir grunden i studiens fortsatta analysarbete, därmed är det viktigt att spendera tid på 

att koda materialet (Bryman, 2008). 

Utifrån genomläsning av de åtta valda kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklarna, fanns det 

flera genomgående koder som därmed skapade nio kategorier och av dessa skapades sedan 

fyra teman, som de alla har en relevans och koppling till uppsatsens frågeställningar och dess 

syfte. Efter att artiklarna sammanställts i olika teman utförs en mer djupgående analys av 

resultatet från de valda vetenskapliga artiklarna.  

5. Resultat  
 

Här presenteras resultatet av analysen av de åtta valda vetenskapliga artiklarna. Temat står 

som huvudrubriker och kategorierna står som en underrubrik till temat.  

5.1 Inkluderande relationer  

 

Koder; förståelse, föräldrar, samverkan, tillit,   

Dom valda kategorierna under detta tema är; Relationen mellan lärare och föräldrar, 

relationen mellan lärare och elever och sist relationen mellan lärare och 

speciallärare/specialpedagoger.  

5.1.1 Relationen mellan lärare och föräldrar  

 

Att ha en fungerande relation till elevens föräldrar är viktigt i många avseenden, inte främst 

om en elev är i behov av särskilt stöd i något avseende. I en studie av Twiggy Chan och 

Mantak Yuen (2015) visar dom vikten av att upprätthålla en nära och fungerande relation 

mellan de verkade lärarna och elevens föräldrar för att kunna skapa en maximal inkluderande 

utbildning. Föräldrarna som intervjuades i studien förklarade att kontakten till lärarna var ett 

viktigt sätt för dom som vårdnadshavare att se hur deras barn följde med i ämnena och på 

vilket sätt deras barn behövde stöttning både i skolan och i hemmet för att nå målen. 
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Föräldrarna i studien menade på att dom kände sig viktiga och prioriterade när dom blev 

inkluderade i verksamheten. Chan och Yuen (2015) skriver att skolan de valde att studera, 

utgav sig för att arbeta inkluderande och att dom ansåg att kontakten med elevernas föräldrar 

var en viktig del av att upprätthålla en inkluderande miljö och därmed utbildning. Den 

studerade skolan valde alltid att bjuda in elevernas föräldrar till skolans olika möten som 

berör verksamheten på olika vis. Detta var för att elevernas föräldrar ska få känna sig 

involverade i hur skolan arbetar men även för att föräldrarna ska kunna få vara med och 

påverka. Lärarna på skolan förklarade i intervjuer att de kunde utföra ett bättre och mer 

framgångsrikt inkluderingsarbete om de visste att föräldrarna också var delaktiga i elevernas 

framsteg och när de behövde stöd för att nå målen. Chan och Yuen (2015) menar att i och 

med detta arbetssätt blev det aldrig några överraskningar för föräldrarna över hur deras barn 

utvecklas i skolan och inte heller i de fallen eleverna var i behov av stöd för att kunna 

uppmuntras för att komma vidare mot de uppsatta målen.  

Selma Akalin, Seyda Demir, Bülbin Sucuoglu, Hatice Bakkaloglu och Fadime Iscen (2014) 

lyfter fram samverkan mellan föräldrar och lärare som en av de viktigaste delarna av en 

fungerande inkluderande utbildning som gynnar den undervisande läraren men speciellt 

eleven. I deras studie intervjuade dom 40 lärare som arbetade på den studerade skolan. I 

intervjuerna framkom det att de flesta lärare är positiva och för en bra relation till elevernas 

föräldrar eftersom det hjälper dom i sitt arbete med eleverna för att kunna arbeta framåt i 

utbildningen genom att lärarna har en kontinuerlig kontakt med föräldrarna både när det 

behövs sättas in extra stöd men också när det fungerar bra för eleven. Lärarna menade att 

arbetet med elevernas föräldrar kan i några fall vara avgörande för att dom ska kunna nå ett 

uppsatt mål med eleven eftersom arbetet hemma blir lika viktigt som arbetet i skolan, där 

föräldrarna blir närvarande hela vägen. Akalin et al. (2014) förklarar att i de fall där 

föräldrarna har varit skeptiska till att upprätthålla en nära och bra kontakt med lärarna har 

dom sedan ändrat sin åsikt när dom sett effekterna av en bra samverkan mellan föräldrar och 

lärare. Föräldrarna har uttryck att det känns bra att veta att jag som förälder har samma 

information om barnet som den verkade läraren och att det märks på barnet att hen blir 

tryggare i vetskapen om att de båda parterna samarbetar med varandra för att hen ska 

utvecklas, därmed känner sig barnet prioriterat. Claes Nilholm och Barbro Alm (2010) visar 

även dom i sin fallstudie av ett inkluderande arbetssätt, att det är betydande att hålla en bra 

kontakt med föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd eftersom det i de flesta fall behövs 

göras mycket olika åtgärder i hur lärarna lägger upp sin undervisning till dessa barn och hur 
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detta ska kunna gynna eleven så mycket som möjligt. Det visade sig i studien att kontakten till 

elevernas föräldrar ibland var en av de viktigaste punkterna för att eleven ska kunna nå målen 

eftersom eleven fick lika mycket stöd hemma av sina föräldrar som i skolan av sina lärare. 

Lärarna uppdaterade föräldrarna så fort dom upplevde att en åtgärd behövdes göras och med 

detta fick lärarna också med sig föräldrarna i sina tankar hur dom ska arbeta framåt utifrån 

elevens förutsättningar.  

5.1.2  Relationen mellan lärare och elever  

 

Jorun Buli-Holmberg och Sujathamalini Jeyaprathaban (2016) beskriver i sin studie, på vilket 

sätt de observerade lärarna arbetade med de elever som var i behov av särskilt stöd på 

lektionerna. Det framkom tydligt hur elever som inte kunde ta till sig en instruktion som var 

till hela gruppen direkt blev uteslutna, eftersom dom inte förstod eller fick det stöd hen skulle 

behöva haft för att kunna arbeta med den tilldelade uppgiften. Eftersom läraren inte anpassade 

materialet till de elever som behövde det, exkluderade eleverna sig själva och drog sig undan 

från gruppen. Vid observationerna kunde de se att lärarna försökte få med dessa exkluderade 

elever och ge dom stöd i efterhand men det var svårt att lyckas eftersom lektionen redan hade 

pågått en stund. Vanja Lozic (2014) förklarar i sin studie om inkludering av barn med autism, 

hur viktigt det är att dessa barn med alla typer av speciella behov känner tillit till sin lärare för 

att barnet ska vilja bli undervisat överhuvudtaget. I ett klassrum där det finns barn med autism 

är det en viktig grundsten att lärarna arbetar upp relationen med dessa barn från början för att 

kunna undervisa och fånga upp alla barn från lektionens start. Lozic (2014) beskriver 

relationen mellan elev och lärare som något självklart som alla lärare ska sträva efter som 

något väsentligt att arbeta mot eftersom det förenklar både för läraren själv men främst för 

eleven och hens tillit till att läraren aldrig utesluter eleven utan gör sitt yttersta för att vara ett 

rätt stöd. Akalin et al. (2014) understryker även dom på att lärarens kommunikation till elever 

i behov av särskilt stöd behöver vara god och att lärare som arbetar med dessa barn behöver 

ha kännedom om på vilket sätt de ska kommunicera för att nå fram på bästa vis.  

Lozic (2014) diskuterar problemet med att socialisera in barn i behov av särskilt stöd i 

ordinarie klasser, när de aldrig innan fått chansen att vara en del av en grupp. Det är 

problematiskt för eleven att hamna i denna situation eftersom hen rätt snabbt kommer dra sig 

undan och hamna utanför, men författaren menar på att det ligger ett stort ansvar hos lärarna 

att skapa en trygg grupp alla tillsammans, kanske redan från förskolan. Det är inte på något 

sätt optimalt för ett barn i behov av särskilt stöd att helt plötsligt bli inkluderad i en stor grupp 
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för första gången, när barnet aldrig tidigare har varit med om detta. Lozic (2014) fortsätter 

vidare att det måste finnas ett större engagemang från lärarna att de talar om olikheter i 

klasserna och att alla barn får dela sina tankar kring ämnet. För detta ska inte anses som något 

främmande att inkludera alla barn, oavsett om eleven har ADHD, autism eller ingen diagnos 

alls, alla ska få tillhöra en ordinarie klass. Akalin et al. (2014) skriver att de fick mycket 

funderingar i sin studie från verksamma lärare kring i hur de ska kunna förbereda barn för 

inkludering i ordinarie klassrum, hur talar lärare om de barn med speciella behov med den 

övriga klassen på ett korrekt sätt? I studien framkom det att lärarna finner det svårt att förklara 

för de övriga barnen om varför vissa barn beter sig på ett speciellt sätt, utan att det ska verka 

utmärkande på något vis. Akalin et al. (2014) menar att det är detta som är en stor problematik 

vid att arbeta med inkludering, eftersom alla skolor inte arbetar på ett inkluderande vis och 

eleverna är inte vana med att ha klasskompisar som har särskilda behov. Detta skapar 

olikheter hos människor där eleverna sorterar in varandra i fack. Författaren beskriver i sin 

studie att ett stort ansvar vilar på lärarna där de måste tala i sina klasser om att alla är olika 

men att det inte är något fel med det. Kommunikationen mellan lärare och elever måste bli 

bättre för att skolorna ska kunna arbeta med inkludering på ett gynnsamt sätt för alla individer 

(Akalin et al. 2014).  

Nilholm och Alm (2010) visar på att gruppaktiviteter är ett bra sätt att socialisera alla barn i 

en klass med varandra. Det arbetas alldeles för lite med detta och om gruppaktiviteter skulle 

införas i tidiga åldrar skulle olikheter inte uppmärksammas på samma sätt som det kan göras 

idag än om inkludering av barn med särskilt stöd inkluderas i ett senare skede. Buli-Holmberg 

och Jeyaprathaban (2016) talar även om detta efter att de utfört observationer i klasser där 

barn i behov av särskilt stöd i princip alltid exkluderades från den ordinarie klassen och där de 

istället fick sitta med en speciallärare utanför klassrummet. I studien kunde de se att eleverna i 

de observerade klasserna var vana vid att de delades upp under lektionerna och att de i princip 

aldrig fick aktiveras i gruppaktiviteter där alla elever i klassen, oberoende av sin diagnos, fick 

arbeta tillsammans.  

 

5.1.3  Relationen mellan lärare och speciallärare/specialpedagoger 

 

I James Mcleskey, Nancy L.Waldron och Lacy Redd (2014) studie framkommer det genom 

observationer att lärare som arbetar i ett ordinarie klassrum sällan fick stöd i att fråga 

speciallärare eller specialpedagog när det uppkommer situationer där läraren inte besitter rätta 
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kunskaper i praxis för att få med barn i behov av särskilt stöd i undervisningen. Efter 

intervjuer av de verksamma lärarna framkom det att de kände att de kunde be om hjälp när det 

hade behövts, men att lärarna hade inställningen av att kunna ordna det själv utan deras stöd. 

En väsentlig del av studiens resultat är att lärarna måste känna att de kan och att det ibland är 

en nödvändighet att fråga speciallärare och specialpedagog om stöd inför undervisningen. Det 

uppenbarade sig även i Megan Mackey (2014) forskning om inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd, att det fanns en bristande länk mellan de ordinarie lärarna och speciallärarna på 

skolan hon studerade. I intervjuer av de ordinarie lärarna talades det mycket om hur lite tid 

som erbjuds i veckorna för att kunna planera lektionerna tillsammans och att läraren fick 

förlita sig på sin egen kompetens inför lektionerna. Det uppmärksammades att det erbjöds 

planerad tid för att lärarna skulle kunna planera tillsammans och att läraren skulle kunna få 

stöd från specialläraren men att denna tid inte på något sätt användes effektivt.  

Chan och Yuen (2015) beskriver ett gott samarbete på skolan dom gjorde sin studie på där 

alla arbetande lärare, specialpedagoger och speciallärare tillsammans använde sig av en 

databas där all information om barnen och deras speciella behov fanns registrerat så att alla 

kunde ta del av samma information. När en lärare uppmärksammade ett visst beteende eller 

när en elev hade fått en diagnos konstaterad skrevs denna information in i databasen så att alla 

kunde få ta del av detta. Det var vanligt på skolan att lärarna arbetade i många olika klasser 

och de hade många barn att hålla ordning på, men att på detta sätt dela viktigt information om 

barnen blev det lättare för alla lärare att vara väl förberedd på vad som skulle kunna bli en 

utmaning under lektionen med dessa barn. Alla lärare, specialpedagoger och speciallärare 

hade ofta möten tillsammans där de diskuterade och lade planeringar kring lektioner och även 

framtagning av speciellt material som de ordinarie lärarna fick ta del av på sina lektioner för 

att kunna inkludera alla elever. Chan och Yuen (2015) skriver vidare att skolan som studien 

utfördes på alltid inleder nyanställningar med ett möte tillsammans, där de beskriver skolans 

arbetssätt, arbetet kring användning av databasen och även vikten av att arbeta tillsammans 

som lärare för att kunna ge eleverna en inkluderande undervisning. Skolans vision är att alla 

anställda ska arbeta mot samma mål och ha en medvetenhet kring inkluderande arbetssätt.  

Aristea Fyssa, Anastasia Vlachou & Elias Avramidis (2014) förklarar samarbetet på sin valda, 

studerade skola som ett stort oengagemang i att vilja samarbeta för att skapa en så bra 

inkluderande utbildning som möjligt, från lärarnas sida. Ett antal av de intervjuade ordinarie 

lärarna beskrev i intervjuer, att dom anser att dom inte besitter det största ansvaret för de barn 

i behov av särskilt stöd i deras klasser. Dom ansåg att de största ansvaret ligger hos dessa 
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barns egna lärare som även innehar rätt kompetens och verktyg för att kunna skapa 

inkluderande miljöer för eleverna. Författarna beskriver arbetsmiljön som delad, där de 

ordinarie lärarna har sina elever och speciallärarna/specialpedagogerna har fokus på sina 

elever. Consensus av hela studien är att det behöver ändras attityder till att kunna samarbeta 

och utbyta kunskap med varandra. Det ska inte anses som att någon elev är ”din” eller ”min”, 

utan det krävs samverkan för att kunna arbeta med inkludering. 

5.2 Skapa inkluderande förutsättningar för läraren  

 

Koder; ekonomi, stöd, utbildning, självförtroende. De valda kategorierna under detta tema är; 

Stöd i verksamheten och rätt kompetens.  

5.2.1  Stöd i verksamheten    

 

För att en inkluderande verksamhet ska fungera, behövs det stöd från rektorer vad det gäller 

ekonomi och tillgång till resurser, detta poängterar Akalin et al. (2014) i sin forskning. 

Författarna förklarar att lärarna upplevde att det krävs stöd och empati från rektorer vad gäller 

att få rätt tillgång till utbildade resurser till klasserna med barn i behov av särskilt stöd. 

Lärarna upplever att det ofta inte finns det stöd som skulle krävas från huvudmän på skolorna 

för att kunna arbeta med inkludering, eftersom det dras in på ekonomiska resurser mer och 

mer. I intervjuer med de berörda lärarna framkom det att dom anser att rektorerna inte har 

förståelse för lärarnas situation och att dom ofta inte blir lyssnade på. Detta bidrar till en svår 

och utmanande situation för lärarna eftersom dom blir stående med en klass där det finns flera 

barn i behov av särskilt stöd men som inte kommer få det stöd som dom behöver för att bli 

inkluderade i lektionen. Akalin et al. (2014) betonar även hur det minimala stödet från 

rektorerna även påverkar lärarna vad det gäller att få fortbildning och utbildning i tjänsten för 

att kunna få dom rätta verktygen till inkluderande arbete. Lärarna är villiga och positiva till att 

kunna få de rätta redskapen men dom uttrycker frustration över att inte få stöd till det från 

ledningen på skolorna. Även Lozic (2014) uttrycker svårigheter i att kunna skapa 

inkluderande lektioner när lärarna inte har den kunskap som krävs och inte heller det stöd som 

lärarna efterfrågar för att kunna få större kunskap inom området.  

Mackey (2014) konstaterar att problematiken i att många skolor inte arbetar inkluderande 

ligger i att verksamhetens huvudmän inte tar till de åtgärder som krävs. Finns rätt 

engagemang och kunskap kring inkludering hos huvudmännen kommer det även att förgrena 

sig på dess personal, eftersom de sprider ett budskap om att inkludering är något som ska 
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eftersträvas. Mackey (2014) fortsätter med att inkluderingsarbetet blir mindre komplicerat om 

alla på en skola är med på samma tåg, men att ansvaret ligger hos huvudmännen.  

5.2.2  Rätt kompetens 

 

Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) belyser att det råder bristande kompetens kring den 

personal som arbetar i klassrum som innefattar barn med i behov av särskilt stöd i den studie 

dom utfört. Den största utmaningen som framkom efter observationer i den fallstudie dom 

utförde, var att majoriteten av lärarna inte kunde behärska klassrumssituationerna som 

uppstod. Lärarna försökte lösa situationerna som uppkom men det resulterade i att elever blev 

exkluderade eller att eleverna exkluderade sig själva från lektionerna. Buli-Holmberg och 

Jeyaprathaban (2016) menar att de största utmaningarna i att inte besitta den kompetens som 

krävs, är att lärarna inte kan erbjuda alla elever som är i behov av särskilt stöd det rätta 

underlaget på lektionerna vilket dom kunde se i ett flertal tillfällen under observationerna av 

lektionerna. Lärarna besitter inte den rätta kompetensen för att kunna skapa inkludering för 

alla elever, vilket kräver utbildning eller en fortbildning i tjänsten menar författarna.  

Lozic (2014) påpekar att det tyvärr är alldeles för många elever som har lärare som inte har 

den kompetens hen skulle behöva besitta för att kunna arbeta inkluderande, speciellt med barn 

som har autism eftersom dessa barn behöver ha förstående lärare som har den sakkunnighet 

som råder kring autism men även beträffande andra diagnoser som finns i dagens klassrum. 

Elever med autism kan ha svårigheter med att uttrycka sig men även svårigheter i att 

socialisera sig, vilket den vederbörande läraren behöver ha en vetskap om. Fyssa et al. (2014) 

belyser vikten av att arbetande lärare bör inneha rätt kompetens för att arbeta med alla typer 

av barn i behov av särskilt stöd i ordinarie klassrum. I deras studie uppenbarade sig det att ett 

flertal lärare har en låg förväntan på dessa barn vilket kan menas med att lärarna inte medvetet 

till exempel parar ihop dessa barn med elever som klarar av högre utmaningar i 

gruppaktiviteter. Fyssa et al. (2014) skriver vidare att det i den studerade skolan behöver 

väckas en större medvetenhet bland verksamma lärare i hur dom kan arbeta med inkludering 

och att det måste ställas högre krav på ledningen på skolan för att få tillgång till rätt 

kompetens.  

James McLeskey, Nancy L Waldron & Lacy Redd (2014) beskriver i sitt studieresultat att den 

skola de undersökte kontinuerligt följer upp lärarnas arbete med inkludering, stöttar och 

hjälper varandra i veckomöten men även att huvudmännen ställer höga krav på sina utbildade 

lärare för att hålla en viss standard på skolan. Huvudmannen på skolan uttrycker genom 
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intervjuer att de anställda ska känna att dom besitter rätt grundkunskaper genom rätt 

kompetens för att ha de rätta förutsättningarna för att kunna arbeta med inkludering i 

undervisningen.   

 5.3 Skapa inkludering för elevens bästa 

 

Koder; tillhörighet, verktyg, inställning, samsyn. De valda kategorierna under detta tema är; 

Eleven inkluderas och inkluderande anpassningar. 

5.3.1 Eleven inkluderas  

 

Enligt Nilholm och Alm (2010) har tidigare forskning inom ämnet inkludering visat att 

inkluderingen i många fall enbart inneburit att de elever som av olika anledningar behöver 

anpassad undervisning endast flyttats in i klassrummet men att undervisningen blivit 

oförändrad. Detta kallar Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) för en traditionell 

undervisningsmetod där läraren inte anpassar undervisningen för några elever trots att vissa 

elever behöver detta för att nå undervisningens mål. Detta leder inte enbart till att eleven inte 

kan tillgodogöra sig undervisningen utan också att respekten för läraren minskar hos eleverna.  

Nilholm och Alm (2010) beskriver i sin artikel lärarnas arbetssätt i det stora hela handlar om 

att skapa en balans för eleverna där de skapar samhörighet i klassrummet och samtidigt 

tillgodoser alla elevers behov i undervisningen oavsett vilket behov av stöd eleven har. Enligt 

Fyssa et al. (2014) ges de elever med speciella behov en möjlighet att utvecklas och samverka 

med andra barn i flera olika miljöer i skolan när de inkluderas i den dagliga undervisningen i 

klassrummet vilket även leder till att förbättra dessa elevers inställning till samhället som över 

tid skapar positiva förutsättningar att kunna verka i samhället som fungerade individer. 

Genom att aktivt skapa en inkludernade klassrumsmiljö där alla elever ses som tillgångar 

istället för problem och där olikheter mellan elever ses som något positivt skapar läraren en 

miljö för eleverna där de lär sig värdet mellan människors olikheter och kan se detta som en 

tillgång istället för ett hinder samtidigt som de dagligen praktiserar de faktum att det inte 

spelar någon roll att alla inte är eller fungerar likadant (Nilholm & Alm, 2010). Detta styrks 

också i det forskningsresultat där Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) menar att 

interaktion mellan elever med eller utan särskilda behov skapar en ömsesidig acceptans. 

Fyssa et al. (2014) menar att det alltid bör finnas ett intresse för inkludering inom skolan 

baserat på de grundläggande frågor om jämlikhet och social rättvisa som utbildningen ska 

omfatta oavsett vad eleven har för individuella egenskaper. Trots detta framkom det under de 
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intervjuer som gjordes i samband med forskningen att nästan hälften av lärarna som ingick i 

studien var mycket negativa till inkludering av elever med särskilda behov vilket enligt Fyssa 

et al. (2014) är ett resultat av den okunskap inom området som många lärare har. Enligt  

McLeskey et al. (2014) visade deras studie att ett vinnande koncept för inkludering var just 

den positiva inställningen till inkludering av alla elever oavsett behov. Studien visade tydligt 

hur de verksamma lärarna, specialpedagogerna samt rektor hade ett tydligt gemensamt mål, 

vilket innebar en hög inkludering av barn i behov av särskilt stöd.  

5.3.2 Inkluderande anpassningar 

 

Enligt den studie av Nilholm och Alm (2010) där det under observationer och intervjuer 

framkom att det finns flera olika strategier för lärare att arbeta efter för att fler elever ska 

kunna inkluderas i den utbildning som bedrivs i klassrummen och som ska leda till att de kan 

nå utbildningens mål utan att exkluderas. Den första går ut på att anpassa instruktioner utifrån 

varje elevs behov, en del behöver mindre text eller mer utförliga instruktioner. Den andra 

strategin innebär att läraren har tydliga ramar i klassrummet som regler där alla elever är 

medvetna om sina skyldigheter att lyssna på varandra och ha respekt för andras åsikter. En 

konkret dagsplanering där det tydligt framgår vad skoldagen kommer att innefatta samt inom 

vilka tidsramar de olika lektionerna och rasterna gäller. Läraren bör också agera omedelbart 

vid problem oavsett vilken elev det gäller. Den tredje strategin handlar om att skapa 

aktiviteter där eleverna arbetar i grupper. Ytterligare en viktig strategi är föräldrakontakt 

vilket bör ske med täta mellanrum och där föräldrarna är delaktiga i det som sker i skolan. 

Den sista strategin innebär att läraren alltid har ett respektfullt bemötande där dennes 

profession i sammanhanget handlar om att aldrig sätta elever i situationer där de blir för 

utsatta vilket kan vara extra viktigt för de barn med någon typ av problematik (Nilholm & 

Alm 2010).   

Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) menar att anpassning av arbetsmaterial, läromedel 

samt vissa speciella anpassningar i klassrumsmiljön utgör en betydande del för att skapa en 

inkluderande utbildning. Vidare visade deras forskningsresultat att samarbete mellan ordinarie 

lärare och specialpedagog skapade en bredare syn på olika anpassningar eftersom fler 

kompetenser involverades i planeringen. Anpassningar av arbetsmaterial och läromedel kan i 

många fall få en mer effektiv effekt om de även anpassas efter barnets tycke så som en rosa 

skrivbok eller med en bild på en hund. Enligt Fyssa et al. (2014) är detta en enkel med i vissa 

fall har det en betydande inverkan på elever och deras skolarbete.  
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Enligt McLeskey et al. (2012) är engagerade lärare en viktig pusselbit i frågan om att 

inkludera elever i klassrummen. Oavsett hur mycket material och anpassningar som finns att 

tillgå krävs det att lärare använder sina resurser på ett effektiv och flexibelt sätt för de elever 

som kräver det. Vilket i sin tur leder tillbaka till det faktum att lärare behöver besitta en viss 

kunskap för att tillgodose alla elevers behov i undervisningen. Vidare visade McLeskey et al. 

(2012) genom sin forskning ett unikt inslag i arbetet mot en hög inkludering att den skola som 

ingick i undersökningen utvecklat ett eget dokumentationssystem för att övervaka elevers 

framsteg och eventuella bakslag. Detta dokumentationssystem visade sig vara mycket 

effektivt i utvärderingen av framförallt elever med speciella behov i undervisningen.  

 

5.4 Inkluderande miljö 

 

Koder; miljö, hjälpmedel, anpassning, flexibilitet. De valda kategorierna under detta tema är; 

Klassrumsmiljö och flexibelt arbetssätt. 

5.4.1 Klassrumsmiljö 

 

Klassrumsmiljön för de elever med speciella behov är en viktig del i frågan hur väl de 

kommer att fungera i en vanlig klass. Trots detta finns det otroligt lite forskningsresultat i 

denna fråga. Enligt Akalin et al. (2014) tar bara ett fåtal av det intervjuade lärarna upp 

problemet med miljön i klassrummet. I studien framkom det att många klassrum är trånga 

vilket gör det problematiskt att kunna placera bänkar och bord på ett fördelaktigt sätt. Vissa 

elever har större hjälpmedel i form av exempelvis en rullstol som kräver större utrymme. 

Problematiken med små klassrum kan också innebära att elever känner sig instängda eller att 

de behöver sitta nära klassläraren, en dörr eller ett fönster. Avskildhet i det egna klassrummet 

kan också vara svårt att uppnå i trånga utrymmen. 

Vidare menar Akalin et al. (2014) att en inkluderande klassrumsmiljö också handlar om ett 

bra klassrumsklimat där alla elever känner trygghet och förtroende för varandra. Flera av de 

intervjuade lärarna uppgav att deras elever la ett stort engagemang vid de elever som behövde 

hjälp. De hämtade saker eller förklarade uppgifter för varandra. Vilket enligt Akalin et al. 

(2014) resulterar i en god stämning där alla hjälps åt och stöttar varandra. Däremot visade 

resultatet i den studie som gjort av Fyssa et al. (2014) att barn med särskilda behov oftast 

valde att göra olika aktiviteter själv eller med andra med samma problematik. Detta var ett 
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mer vanligt förekommande vid fria aktiviteter som raster och gymnastik där undervisningen 

inte var lika styrd.  

5.4.2 Flexibelt arbetssätt. 

 

Enligt Fyssa et al. (2014) kan det i vissa fall vara elevens funktionshinder som styr huruvida 

hen kan inkluderas i klassrummet. Det finns exempel där eleven inte har förmåga att anpassas 

i den vanliga klassrumsmiljön under en hel skoldag. I forskningsresultatet framkom det bland 

annat att vissa lärare ansåg att inkludering av elever med speciella behov innebar att de i 

första hand hade ett eget rum där det gjorde sitt skolarbete tillsammans med en 

specialpedagog och i vid vissa tillfällen var med den ordinarie klassen. Nilholm och Alm 

(2010) menar att storleken på klassen är av betydande del för hur väl vissa elever kan 

inkluderas. Problematiken hos vissa elever kan ligga i just klasstorleken vilket gör det svårt 

för eleven att inkluderas vid alla aktiviteter som hålls i klassrummet. Vilket innebär att 

exkludering i vissa situationer är att föredra.  

Enligt Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) finns det flera sätt att arbeta kring 

inkludering med de elever som inte har möjlighet att klara en skoldag utan stöttning. En 

metod kallas en-till-en metoden utanför klassrummet och innebär att läraren förklarar en 

uppgift för hela klassen och där alla lyssnar på samma instruktioner. När eleverna ska börja 

med uppgiften får den elev som är behov av extra stöd följa med en specialpedagog eller 

annan vuxen och lösa uppgiften med hjälp av denne. Eleven avslutar lektionen i klassrummet. 

Denna metod går också att använda utan att eleven går ut ur klassrummet och där 

specialpedagogen stöttar eleven på samma sätt som om de hade varit ensamma. I vissa fall 

kan även en grupp på tre-sex personer som är i behov av särskilt stöd få tid utanför 

klassrummet tillsammans med en specialpedagog. De får uppgiften förklarad och hjälp med 

uppgiften när de behöver. De ges också möjlighet att diskutera med varandra om hur 

uppgiften ska lösas. Resultatet av studien visade att ett flexibelt arbetssätt kring elever med 

speciella behov är både nödvändigt och effektivt huruvida eleverna på bästa sätt klarar av sin 

skolgång (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban, 2016). 
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet som redovisats i det tidigare kapitlet att analyseras. 

6.1 Inkluderande relationer 

 

Inom inkludering i skolan finns det en mängd olika relationer som kräver engagemang och 

kunskap hur de påverkar elevens förutsättningar att nå skolans mål. Flera studier visar att 

lärare inte har tillräcklig kunskap för att bemöta alla elever när det är i behov av särskilt stöd. 

Enligt McLeskey et al. (2014) var flera lärare medvetna om sin egen bristande kunskap vad 

gäller att bemöta dessa elever men samtidigt medgav de att de inte tog hjälp av 

specialpedagoger trots att de hade den möjligheten. Även Mackey (2014) påpekar att flertalet 

lärare uppger att det försöker handskas med denna utmaning på egen hand och i vissa fall 

resonerar att de ordnar sig. Detta skulle kunna vara en effekt av att många lärare känner sig 

maktlösa och att deras egen lärarprofession inte ses som tillräcklig i de fall där de inte kan 

hjälpa elever med speciella behov. Forskningsresultat visar också att det finns en ovilja att 

samarbeta mellan yrkesgrupperna i skolan och att lärare och specialpedagoger/speciallärare i 

flera fall lägger över ansvaret på varandra istället för att samarbeta med sina respektive 

kunskaper menar Fyssa e al. (2014). Enligt McLeskey et al. (2014) visade deras 

forskningsresultat att ett överlägset koncept för en hög inkludering kräver en positiv 

inställning och hur alla verksamma yrkesgrupper i skolan måste arbeta mot samma mål 

samtidigt som de delar sin kunskap med varandra. 

I frågan om att skapa goda förutsättningar för huruvida väl elever med särskilda behov kan 

inkluderas i det ordinarie klassrummet påpekar Chan och Yuen (2015) vikten av en tät 

föräldrakontakt. De föräldrar som involverades i sina barns utbildning på ett aktivt och 

välfungerande sätt uppgav att de hade större möjligheter att påverka sina barns möjligheter till 

en inkluderande utbildning och där de även gavs möjlighet att förstå hur deras barn fungerade 

i skolan vilket också underlättar för hur det kan hjälpa och bemöta dem i sin hemmiljö. En tät 

föräldrakontakt blir ytterligare en viktig del när det kommer till att arbeta mot samma 

inkluderande mål och där olika kunskaper och kompetenser hjälper eleven att ta sig framåt i 
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sin utbildning. Att involvera vårdnadshavare kan innebära att de som arbetar med eleven i 

skolmiljön får ytterligare kunskap om eleven och även en helhetsbild eftersom de ges en 

möjlighet att förstå hur barnet fungerar utanför skolan.  

6.2 Skapa inkluderande förutsättningar för läraren  

 

För att uppnå inkluderande förutsättningar för läraren krävs både stöd och engagemang men 

också tillgång till material och resurser samt ett ekonomiskt stöd från huvudman. Då studier 

visar lärares bristande kompetens hur det ska arbeta och bemöta elever med särskilda behov 

krävs de att det ges en möjlighet till att komplettera sin kunskap. Tidigare framkom det en 

problematik kring samarbete mellan olika yrkeskategorier vilket resulterade i att kunskap gick 

förlorad. Akalin et al. (2014) menar att samarbete mellan lärare och specialpedagoger är en 

viktig del men att de ordinarie klasslärarna också kan vara i behov av utbildning i tjänsten för 

att få rätt verktyg att bemöta elever med speciella behov. Även Lozic (2014) påpekar 

svårigheterna att kunna skapa riktigt bra inkluderande möjligheter när inte de rätta 

kunskaperna finns. Akalin et al. (2014) menar att forskningsresultatet i deras studie visade att 

i de fall lärarna var positiva till inkludering och där de påpekade för rektorn att de behövde 

mer kunskap inom ämnet, hade de istället problem huruvida huvudmannen kunde eller ville 

erbjuda mer utbildning samt att de i vissa fall var negativa till att erbjuda resurser till ett 

inkluderande arbete. Resultatet av detta visar återigen hur viktigt det är att sträva mot samma 

mål oavsett yrkeskategori. En negativ inställning till ett inkluderande arbete innebär i 

slutändan att elever med speciella behov inte erbjuds en optimal utbildning utifrån sina 

förutsättningar. Enligt Fyssa et al. (2014) borde en positiv syn på inkludering vara en 

självklarhet inom skolan eftersom jämlikhet och social rättvisa inom skolan ska omfatta alla 

elever oavsett behov av stöd. 

6.3 Skapa inkluderande förutsättningar för eleven  

 

För de elever med speciella behov är det i de flesta fall nödvändigt med en eller flera 

anpassningar för att eleven ska kunna tillgodose sig utbildningens krav och mål. Enligt 

Nilholm och Alm (2010) finns det flera strategier att arbeta kring för att uppnå en fungerande 

inkludering i klassrummet. Det krävs ett stort engagemang och bred kunskap hur ett 

inkluderande ska ske samtidigt som det finns både större och mindre anpassningar. Det 

viktigaste att förhålla sig till blir i slutändan hur väl anpassningarna fungerar för eleven i 

relation till måluppfyllelse. Det går att anpassa instruktioner till uppgifter, ha tydliga regel i 

klassrummet eller olika typer av hjälpmedel såsom anpassade läromedel. En viktig del är 
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också lärarens bemötande av eleverna med särskilda behov. Buli-Holmberg och 

Jeyaprathaban (2016) beskriver hur den traditionella utbildningspraxis som förespråkas av 

vissa lärare gör det problematiskt för de elever som kräver anpassad undervisning eftersom 

denna traditionella metod bygger på att undervisningen är oförändrad för alla. Detta leder till 

att en del elever inte uppfyller utbildningens mål utan också tappar respekten för lärare och 

den egna självkänslan blir åsidosatt. Nilholm och Alm (2010) menar att lärarnas arbetssätt 

handlar om att skapa en undervisning där alla elever känner samhörighet samtidigt som de 

uppfyller sina mål. Genom att skapa en inkluderande miljö i klassrummet där alla är 

välkomna skapas också en acceptans hos andra elever där de lär sig integrera med olika typer 

av människor vilket i förlängningen gynnar deras sociala färdigheter. Fyssa et al. (2014) 

menar också att den inkluderande miljön skapar positiva förutsättningar för de elever med 

särskilda behov i och med att de får en positiv syn på andra människor och samhället i stort. 

Att inkluderas i en ordinarie klass betyder inte per automatik att elever kan eller behöver vara 

en del av den ordinarie klassen under en hel skoldag. I detta fall behöver lärare och 

specialpedagoger/speciallärare finna en balans där inkludering och exkludering samverkar för 

att nå en optimal undervisning. Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) menar att det finns 

många olika sätt att arbeta med elever även utanför klassrummet trots att de i största möjliga 

mån ska inkluderas i sin ordinarie klass. De kan arbeta själva utanför klassrummet 

tillsammans med specialpedagog eller tillsammans i en mindre grupp med andra elever och 

specialpedagog. I det senare fallet ges även eleverna möjlighet att diskutera uppgifter med 

varandra och inte bara med specialpedagogen vilket kan vara positivt i många avseenden. 

Resultatet av studien visade att ett flexibelt arbetssätt där eleven och dess behov alltid sätts i 

fokus ger den bästa utbildningen. Att inkluderas kan innebära flera olika saker vilket inte 

spelar någon roll så länge eleven ges goda förutsättningar att nå skolans mål samt att hans 

eller hennes välbefinnande blir tillfredsställt (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban, 2016). 

6.4 Inkluderande miljö  

 

Den inkluderande miljön är en viktig del hur väl en elev med särskilda behov kommer kunna 

inkluderas eller inte. Trots detta är det mycket få lärare som påpekar vikten av detta. Akalin et 

al. (2014) menar att bara ett fåtal av de intervjuade lärarna nämner något om klassrumsmiljön 

och hur det påverkar möjligheten till god inkluderingsförmåga. Många klassrum är inte 

anpassade för alla elever och dessutom är de trånga vilket hindrar läraren från att ställa bänkar 

och stolar på ett bra sätt som kan gynna vissa elevers förmåga till koncentration och rörlighet. 
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Anledningen till att frågan om klassrumsmiljön inte är lika diskuterad som många andra 

aspekter kan vara ett resultat av att det inte blir relevant att diskutera bordsplacering i 

förhållande till anpassade läromedel eller andra specifika anpassningar samt samverkan kring 

olika yrkesgrupper inom skolan även om det kan anses viktigt och inte kräver en stor 

uppoffring för någon att försöka placera bord och stolar på ett fördelaktigt sätt. 

Vidare menar Akalin et al. (2014) att klassrumsmiljö även handlar om ett välfungerande 

klimat i klassen mellan eleverna och lärare. Det handlar om att skapa olika situationer och 

övningar där eleverna får integrera och skapa kontakt med varandra genom skolarbetet. Enligt 

Fyssa et al. (2014) visade forskningsresultatet att barn med särskilda behov oftast valde att 

göra aktiviteter själva eller med andra med samma problematik. Detta var extra tydligt vid 

mer fria aktiviteter i skolan så som rast och idrott. Detta skulle kunna ses som ett 

misslyckande av att inkludera elever med särskilda behov. Det handlar om att skapa acceptans 

och förståelse hos de elever som inte är i behov av stöd och göra detta i klassrummet så det 

ser på sina klasskamrater som naturliga kompisar oavsett behov även utanför klassrummet där 

inkluderingen i många fall är både övervakad och inte självbestämmande eftersom läraren 

delar in elever i arbetsgrupper samt bestämmer hur skolarbetet ska utföras. 

7. Diskussion  
 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns flertalet utmaningar som lärare ställs 

inför i sitt inkluderingsarbete men det visar också möjligheterna för att kunna nå en hög 

inkludering.  

7.1 Resultatdiskussion 

 

I många fall handlar de om inställningen från klasslärare och andra involverade yrkesgrupper 

att vilja arbeta inkluderande men också att se sina egna brister inom området. Enligt Hejlskov 

Elvén (2014) finns det en bristande kunskap i inkluderingsfrågan samt hur den ska fungera i 

praktiken. Att arbeta inkluderande med elever med speciella behov kan innebära att lärare 

behöver kunskap om specifika diagnoser och vilka resurser som finns att tillgå i form av 

strategier och konkreta arbetsmaterial. Dessutom är alla elever unika vilket kräver en 

personlig kännedom av det specifika barnet, framförallt de barn som kräver en eller flera 

anpassningar. Detta kan resultera i att arbetet kring att inkludera elever kan ta längre tid då 

flera faktorer spelar in och involverade yrkesgrupper måste prova sig fram vad som är det 

mest optimala för eleven. 
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Persson och Persson (2012) menar att exkludering är ett vanligt förekommande trots att 

tidigare forskning visat att inkludering av de flesta elever stärker deras självkänsla och i 

längden deras möjligheter till att fungera i samhället senare i livet. Dessutom står det beskrivit 

i våra styrdokument att hänsyn alltid ska tas till elevers olikheter och förutsättningar och att 

ingen ska uteslutas på grund av exempelvis funktionsnedsättningar och där alla ges samma 

möjlighet till god utbildning (Skolverket 2011). Eftersom forskning visar att ett vinnande 

koncept för att nå en hög inkludering kräver både en positiv inställning och att flera 

yrkeskategorier samarbetar och delger sina specifika kompetenser ses det som ett ganska 

naturligt förekommande att det kan skapa problem när en eller flera yrkeskategorier 

alternativt vårdnadshavare inte samarbetar. Vi är ganska övertygande om att i de flesta fall vill 

alla involverade elevens bästa men utmaningen kan vara att målet skiljer sig åt eller att det 

råder delade meningar om vad som anses bäst för eleven. Det ligger även ett stort 

tolkningsutrymme i styrdokumenten att tolka vad som anses som god utbildning för vissa 

elever. Att alla elever ska ges samma möjlighet till god utbildning innebär inte per automatik 

att de ska inkluderas i klassrummet, det kan lika väl innebära att de ska exkluderas i de fall de 

ger bättre förutsättningar för en bra utbildning även om forskning i de flesta fall säger att 

inkludering är att föredra. Detta innebär att lärare kan ställas för utmaningar som kräver att 

tolka styrdokument, den enskilda elevens behov, sin egen inställning och kompetens och att ta 

del av andra yrkesgruppers kunnande och tyckande samt vårdnadshavares åsikter. 

Målet för utbildning och skola är att alla elever ska få en likvärdig utbildning och där de i 

slutändan når skolans mål. I de fall de olika yrkesgrupperna samt vårdnadshavarna är överens 

hur detta ska gå tillväga finns det en mängd olika sätt att genomföra den speciellt utformade 

undervisningen. Som vi nämnt tidigare är en viktig del av detta arbete den ordinarie lärarens 

kompetens vilket också innebär en kompetens om olika arbetsmaterial och strategier samt en 

personlig kännedom om eleven. En viktig aspekt är att hela tiden tänka på elevens bästa och 

hur väl de anpassningar som görs tillgodoser elevens behov av kunskap. Lärarens bemötande 

mot eleven är också en viktig del då barn behöver tillit framförallt i de fall där eleven helt 

eller delvis tappat självförtroendet på sig själv och sin egen förmåga vilket kan vara en 

negativ effekt av att eleven inte fått sina behov tillgodosedda. Persson och Persson (2012) 

menar att skolan idag ska vara framåtsträvande och där alla elever känner meningsfullhet för 

sina studier. Inkludering av elever med speciella behov har enligt Öhman (2006) fått en annan 

innebörd i takt med att samhället och dess syn på hur barn ska bemötas i undervisningen har 

förändrats från exkludering till inkludering. Detta visar en tydlig förändring på vår 
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uppfattning om den enskilda elevens behov av inkludering samt vad som anses vara det bästa 

för barnet. Detta innebär också en ökad utmaning för de klasslärare som är verksamma idag 

då det verkar som att hänsyn tas på ett annat sätt än tidigare vilket gör att mer tid läggs på den 

enskilda eleven.  

Enligt Nilholm och Alm (2010) måste lärare skapa en undervisning där alla elever känner 

samhörighet samtidigt som de uppfyller utbildningens mål. Detta kan innebära anpassade 

uppgifter, att få sitta nära ett fönster, få hjälp av lärare eller specialpedagog att utföra vissa 

uppgifter. Att inkluderas betyder inte heller att en elev i alla situationer ska vara med sin 

ordinarie klass utan han eller hon kan ha vissa lektioner eller delar av lektioner utanför 

klassrummet. Detta handlar om att göra en professionell bedömning vad som är bäst för den 

enskilda eleven.  

Enligt vår litteraturstudie har det framkommit att lärare generellt sätt har relativt låga 

förväntningar på elever med speciella behov eller förutfattade meningar hur de ska bemöta 

dem. Enligt Fyssa et. al (2014) arbetar vissa lärare utifrån sina låga förväntningar och låter 

inte alla barn få prova svårare uppgifter eller sätter de automatiskt med högpresterande elever 

för att vara säkra på att de ska klara sina uppgifter.  

Vi anser att det i första hand ska antas att eleven ska kunna vara i klassrummet med sina 

klasskamrater och i första hand få prova att göra samma uppgifter på samma sätt som den 

övriga klassen och utefter det göra de anpassningar som anses nödvändiga. Detta skulle kunna 

resulterar i att inga åtgärder som eleven egentligen inte kräver utförs. Vilket också kan ses 

som ett arbetssätt för läraren och andra yrkesgrupper på skolan att komma fram till vilket eller 

vilka behov en elev behöver i undervisningen. Vissa behov är inte självklara från början vilket 

kan kräva att lärare provar sig fram. 

7.2 Metoddiskussion 

 

Studien har innefattat en litteraturstudie men en induktiv analys av resultatet för att gå på 

djupet och därmed finna det subjektiva i texterna. Underlaget bestod av åtta vetenskapliga 

artiklar som söktes fram från tre databaser som fanns tillgängliga för oss genom vårt 

universitet. Vi valde att använda oss av ERIC - EBSCO, SwePub och DIVA som sökmotorer. 

Att använda både DIVA och SwePub i studien har visat sig vara lite av samma sökmotor, 

eftersom dessa gav oss i princip samma sökresultat vid sökningar. Vi använde tillslut bara 

engelska som språk, där dessa sökmotorer inte var de mest lämpade till att söka på svenska, 

eftersom det gav ett tunt sökunderlag. Precis som Barajas et al. (2013) skriver så är det en 
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fördel att använda sig av ett annat språk som engelska för att få ett fylligare sökresultat men 

även att använda rimliga andra avgränsningar för att få fram det underlag som passar 

forskarens frågeställning och syfte. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi använde oss av 

fann vi databasen ERIC - EBSCO, eftersom den gav ett fylligt underlag på engelska 

sökningar. Att enbart använda vetenskapliga artiklar på engelska kan vara en utmaning 

eftersom det inte är vårt första språk, vilket leder till att det kan uppstå feltolkningar. Vi lade 

mycket tid på att översätta texterna men stundtals påträffade vi meningar och ord som kunde 

vara svåra att tolka.  

Studien har använt sig av två kvalitetsgranskningsmallar som ger forskaren en bild av dess 

trovärdighet och vilken kvalitet som studien besitter. De artiklar som exkluderades från att ha 

blivit kvalitetsgranskade var nio stycken och de som fick bli en del av studien var totalt åtta 

artiklar. Dessa artiklar var efter bedömning av hög kvalitetsnivå. Genom att välja enbart att 

inkludera artiklar av hög kvalitet gav studien en hög nivå av trovärdighet, där delar som syfte, 

metoder, etik, urval och inklusion/exklusionskriterier bedöms besitta hög kvalitet. Detta 

medför att studiens resultat blir av god, hög klass, vilket Barajas et al. (2013) understryker är 

det som en forskare ska eftersträva i sin studie. Det är en betydande fördel om studien om 

möjligt kan innefatta studier av hög kvalitet.  

I studien använde vi oss av en avgränsning där vi valde att inkludera artiklar som innehöll 

forskning på låg- mellan och högstadium, vilket gav oss ett bredare perspektiv över ett större 

område istället för om vi enbart hade använt oss av artiklar som studerar lågstadium. Detta 

hade kunnat ge studien ett smalare perspektiv på hur inkludering beskrivs i dagens skola. 

Barajas et al. (2013) menar att det är positivt att innefatta studier som ger ett brett perspektiv 

inom det valda området för att se er flera synvinklar.  

Alla åtta inkluderade artiklar var i huvudsak av kvalitativ metod vilket gav oss ett bra och 

brett underlag som studerar det sociala och som försöker ta reda på meningen bakom 

händelser. Bryman (2013) belyser vikten av att använda sig av ett material som förhåller sig 

till vad det är som studien syftar till. Vill forskare granska det subjektiva eller det objektiva, 

därefter väljs också kvalitativ eller kvantitativa studier som blir till underlag för studien. Fejes 

& Thornberg (2015) poängterar det positiva med att använda sig av kvalitativa studier vid 

studerande av sociala fenomen eftersom det ger studien en djupare uppfattning av meningen, 

uppfattningen eller innebörden av det betraktade.  
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De vetenskapliga artiklar som innefattas i studien var spridda i hela världen i länder som 

USA, Grekland, Sverige, Hong Kong och Norge. Detta ger en bred bild av studiens syfte att 

beskriva inkludering av barn i behov av särskilt stöd som något större och som har en samlad 

bild av fenomenet. I och med att studien innehöll studier från hela världen blir också den 

samlade bilden av inkludering att detta är något som kan beskrivas och förklaras i ett större 

världsperspektiv och inte enbart ur ett smalt perspektiv ur en liten del av världen. 

8. Slutsatser  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilka utmaningar lärare ställs inför i deras 

arbete i att inkludera elever med speciella behov samt vilka arbetssätt som anses relevanta för 

att uppnå detta mål.  

Sammanfattningsvis har studien visat att de utmaningar lärare ställs inför i sitt arbete med 

inkludering är sin egen attityd till när det kommer till att inkludera elever med speciella behov 

samt att värdera sin egen kunskap och andra yrkessamma vuxna inom skolan. Där deras 

erfarenheter och kompetens alltid ska ses som tillgångar i arbetet för att kunna inkludera 

elever med särskilda behov. Elevens välbefinnande och chans att tillgodose sig utbildningen 

och målen som skolan ställer, ska alltid stå i fokus när olika anpassningar i elevens 

undervisning utförs. Stora krav ställs på läraren och dess profession när det kommer till att 

tolka styrdokument, involvera andra lämpliga yrkesgrupper och vårdnadshavare samt att 

arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål där olika åsikter och kompetenser finns.  

Lärare ställs också inför en mängd olika val av anpassningar där en eller flera sådan krävs för 

att en elev ska uppnå målen. Det kan också krävas att flera olika åtgärder prövas och 

utvärderas för att hitta det som passar elevens behov bäst. Som lärare krävs det också ett 

avvägande när en elev mår bättre av att exkluderas från klassen och arbeta självständigt och 

utanför klassrummet. Detta innebär inte att läraren misslyckats med sitt inkluderande arbete 

om detta anses vara det bästa för elevens välmående och utbildning då ett inkluderande i en 

ordinarie klass kan innebära att på ett flexibelt sätt inkluderas i olika situationer som eleven 

klarar av men där hen känner en tillhörighet. Fokus ska i alla avseenden vara på elevens 

behov att tillgodogöra sig utbildningen som leder till att nå skolans mål.  
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9. Förslag till fortsatt forskning  
 

Den forskning vi studerat talar relativt generellt om inkludering av elever med speciella behov 

och där barn med speciella behov innefattar alla elever som av någon anledning har behov av 

stöd i sin undervisning. Som framtidens yrkessamma lärare kommer vi möta flertalet elever 

med många olika diagnoser och funktionsnedsättningar vilket också kommer kräva en djupare 

kännedom hur dessa elever fungerar och ska bemötas i undervisningen därför kommer en mer 

specifik forskning om olika diagnoser krävas för att tillgodose dessa elevers behov av 

stöttning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

10. Referenslista  
Artiklar markerade med en * ingår i litteraturstudien.  

 

* Akalin, Selma., Bakkaloglu, Hatice., Demir, Seyda., Iscen, Fadime & Sucuoglu, Bülbin 

(2014). The Needs of Inclusive Preschool Teachers about Inclusive Practices, Eurasian 

Journal of Educational Research, Issue 54, 39-60, 2014.   

 

*Alm, Barbro & Nilholm, Claes (2010). An inclusive classroom? A case study of 

inclusiveness, teacher strategies, and children’s experiences. European journal of special 

needs education Vol 25, 239-252, 2010. doi: 10.1080/08856257.2010.492933 

 

*Avramidis, Elias., Fyssa, Aristea & Vlachou, Anastasia (2014). Early childhood teachers´ 

understanding of inclusive education and associated practices: reflections from Greece, 

International journal of early years education, 22(2), 223-237, 2014. doi: 

10.1080/09669760.2014.909309 

 

Barajas Eriksson., Katarina., Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap, Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber AB. 

 

*Buli-Holmberg, Jorun & Jeyaprathaban, Sujathamalini (2016). Effective practice in inclusive 

and special needs education, International journal of special education, 31(1) 2016. 

 

*Chan, Twiggy & Yuen, Mantak (2015). Inclusive education in an international school: A 

case study from Hong Kong, International journal of special education, 30(3), 2015.  

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber 

AB. 

  



31 
 

 

Hejlskov Elvén, Bo (2014). Beteendeproblem i skolan, Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla – Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan, Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

 

Jakobsson, Inga-lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder, 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Lozic, Vanja (2014). Inclusion through exclusion: Teacher´s perspectives on teaching 

students with autism, Cypriot journal of educational sciences, 09(1), 03-13, 2014.  

 

*Mackey, Megan (2014). Inclusive education in the United States: Middle school general 

education teacher´s approaches to inclusion, International journal of instruction, 7(2), 2014.  

 

*McLeskey, James., Redd, Lacy & Waldron, Nancy L (2014). A case of study of a highly 

effective, inclusive elementary school. The journal of special education, 48(1), 59-71, 2014. 

doi: 10.1177/0022466912440455 

 

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå 

framgång med alla elever, Stockholm: Liber AB. 

 

Skolverket, (2011/2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Stockholm: Skolverket. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 



32 
 

Öhman, Margareta (2006). Den viktiga vardagen - vardagsberättelser och värdegrund, 

Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

11. Bilagor  
 

Bilaga A - Sökmatris 

Tabell för sökning i databas, ERIC - EBSCO 

 

Datum  Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 Efter 

läsning av rubriker 

Urval 2 

Efter läsning 

av abstract 

2018-04-27 

  
 Inclusive* 

 

Peer-reviewed 

2008-2018 

Linked full 

text  

 5486  0  0 

2018-04-27 

  
Inclusi* special 

need* 

 

Peer-reviewed 

2008-2018 

Linked full 

text 

 1831  0  0 

2018-04-27 
  

Inclusive* work 

OR strategies 

AND special 

need* 

Peer-reviewed 

2008-2018 

Linked full 

text 

868  0  0 

2018-04-27 
  

Inclusive* AND 

special need* 

AND strategi* 

 

Peer-reviewed  

2008-2018 

Linked full 

text 

 88 15  5 

2018-04-27 Inclusive* 

education* AND 

special need* 

AND strategi* 

 

Peer-reviewed  

2008-2018 

Linked full 

text 

88 9 2 

2018-04-27 Work AND 

inclusive* AND 

special AND 

need* 

 

Peer-reviewed  

2008-2018 

Linked full 

text 

72 8 2 
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Tabell för sökning i databas, SwePub  

 

Datum        Sökord 

 

Avgränsningar Träffar Urval 1 Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter läsning 

av abstract 

2018-04-28 
  

 Inclusive* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

 424  0  0 

2018-04-28 
  

Inclusi* special 

need* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

 28  8  2 

2018-04-28 
 

Inclusive* AND 

special need* AND 

strategi* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

0 0 0 

2018-04-28 
 

Inclusive* 

education* AND 

special need* AND 

strategi* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

0 0 0 

2018-04-28 
 

Inclusive* work 

OR strategies AND 

special need* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

102 11 3 

2018-04-28 
 

Work AND 

inclusive* AND 

special AND need* 

 

Rafereegranskat 

2008-2018 

Fritt online 

6 1 1 
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Tabell för sökning i databas, DIVA  

 

   Datum            Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 

Efter läsning 

av rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstract 

2018-04-28 Inclusive* 

 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

 240  0  0 

2018-04-28 Inclusi* special need* 

 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

 23 5 1 

2018-04-28 Inclusive* AND special 

need* AND strategi* 

 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

1 0 0 

2018-04-28 Inclusive* education* 

AND special need* AND 

strategi* 

 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

0 0 0 

2018-04-28 Inclusive* work OR 

strategies AND special 

need* 

 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

0 0 0 

2018-04-28 Work AND inclusive* 

AND special AND need* 

Refereegranskat 

2008-2018 

Fulltext i Diva 

8 2 1 
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Bilaga B – Artikelöversikt  
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Artikeln

r: 

  

Författa

re 
     Titel  
       År  

         La

nd 
             Syfte     Design Data- 

insamling 
  Urval Resultat Kvalitets

nivå efter 

granskni

ng 

1.  Jorun Buli-

Holmberg & 

Sujathamalini 

Jeyaprathaba

n 
’’Effective 

practice in 

inclusive and 

special needs 

education’’  
(2016) 

 

 Norge  

Skapa förståelse 

och kunskap om 

hur olika 

klassrumskonstell

ationer kan skapa 

en inkluderande 

miljö för barn med 

speciella behov. 

Undersöka den 

allmänna läraren 

och 

speciallärarens 

roll i klassrummet 

för att främja 

inkludering. 

 

Kvalitativ  

 

Direkt 

observation. 

24 skolor 

83 elever  

Bättre 

interaktion 

mellan 

allmän 

lärare och 

speciallärar

e. 

Anpassat 

material, 

kreativa 

lektioner 

och  
lärare med 

rätt 

kompetens 

i ämnet.  

 

 Hög 

2. Selma Akalin, 

Seyda Demir, 

Bülbin 

Sucuoglu, 

Hatice 

Bakkaloglu & 

Fadime Iscen 
’’The needs of 

inclusive 

preschool 

teachers about 

inclusive 

practices’’  
(2014)  

 

Turkiet  

Undersöka vilka 

behov och vilka 

kvalitéer som 

finns hos lärare 

som arbetar 

inkluderande med 

barn med 

funktionsnedsättni

ngar i sina 

klasser.  

Kvalitativ  

   

        

Halvstruktur

erade 

intervjuer.  

Djupa 

intervjuer. 

Fallstudie. 

40 lärare  Studien visade 

att majoriteten 

kände inte att 

de hade rätt 

kompetens 

eller verktyg 

att kunna 

arbeta med 

barn med 

speciella 

behov. Ingen 

stöttning från 

ledningen och 

den 

ekonomiska 

delen styr. 

Positiv attityd 

till att arbeta 

med 

inkludering. Få 

med föräldrar 

och samhälle i 

inkluderingsar

betet. 

 

Hög 

3. Vanja Lozic 
’’Inclusion 

through 

exclusion: 

Teacher´s 

perspectives 

on teaching 

students with 

autism’’  
(2014) 

 

 

Sverige  

Syftet är att 

undersöka vilka 

utmaningar och 

vilka 

förutsättningar 

lärare har att 

arbeta med barn 

med speciella 

behov och hur 

lärare själva ser 

på inkludering 

med barn med 

speciella behov i 

ett ordinarie 

klassrum.  

      

Kvalitativ  

Djupa 

kvalitativa 

intervjuer.  

6 lärare  Resultatet 

visade att 

elever med 

autism 

behöver 

mycket stöd i 

alla typ av 

undervisning 

pga. 

bristande 

motivation, 

minne och 

rastlöshet. 

Sociala 

problem är 

ett faktum 

och tilliten till 

läraren är 

avgörande. 

Barn med 

autism har 

 

Hög 
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lättare att 

inkluderas i 

små 

grupper. 

4. James 

McLeskey, 

Nancy L 

Waldron & 

Lacy Redd. 
“A case study 

of a highly 

effective 

inclusive 

elementary 

school” 
(2014) 

  USA  Syftet var att se 

varför en skola 

har hög 

inkludering.   

     

Kvalitativ 

Intervjuer med 

öppna frågor. 
Observationer 

i klassrum. 
Tagit del av 

dokument.  

22 lärare 
2 

specialpeda

goger 
1 rektor. 

Studien visade 

att lärarna var 

mycket 

delaktiga i de 

beslut som 

fattas rörande 

inkludering 

och var 

mycket 

effektiva med 

sina resurser 

trots att 

skolans 

ekonomi inte 

vara så bra. 

Det fanns stort 

fokus även på 

lärarens 

behov. All 

personal hade 

en stark 

strävan efter 

att alla elever 

skulle kunna 

gå i sin 

vanliga klass 

och arbetade 

mot samma 

mål.  

 

Hög 

5. Aristea 

Fyssa, 

Anastasia 

Vlachou & 

Elias 

Avramidis 
‘’Early 

childhood 

teacher´s 

understanding 

of inclusive 

education and 

associated 

practices: 

Reflections 

from Greece’’  
(2014) 

 
Grekland 

Syftet är att se 

olika lärares 

uppfattningar och 

dess olika 

strategier för 

inkludering av 

barn med 

speciella behov.  

      

Kvalitativ/k

vantitativ 

Halvstrukture

rade 

intervjuer. 

Strukturerade 

observationer

. 

 

45  
lärare och 

32 

specialpeda

goger. 

Studien 

visade att 

lärarna 

behöver ha 

rätt anpassat 

material och 

en anpassad 

miljö för 

inkludering 

med barn 

med 

speciella 

behov. En 

avgörande 

faktor är 

lärarens 

egna 

uppfattningar 

och 

engagemang

. Bättre 

samarbete 

mellan 

speciallärare 

och ord. 

lärare för att 

planera och 

besitta 

 

Hög 
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samma 

kunskap. 

6. Megan Mackey. 
“Inclusive 

education in the 

united states: 

Middle school 

general 

education 

teachers 

approaches to 

inclusion” 
(2014) 

   USA Syftet med texten är 

att ta reda på hur 

tre lärare i olika 

klasser arbetar för 

att inkludera elever 

med 

funktionsnedsättnin

gar. 

Kvalitativ Djupa 

intervjuer. 

Observation

er.  

 

 3 lärare 

Lärarna gavs 

alltid frihet att 

utforma sina 

egna lektioner 

och planera 

för de elever 

med speciella 

behov vilket 

de tyckte va 

bra men 

uppgav 

samtidigt att 

de hade för 

lite kunskap 

om dessa 

elevers behov 

och hur man 

skulle kunna 

hjälpa dom 

ytterligare om 

de fick mer 

kontakt med 

speciallärare 

och andra 

yrkesgrupper. 

 

Medel 

7.  Twiggy Chan 
Mantak Yuen. 
’’Inclusive 

education in an 

international 

school. A case 

study from Hong 

Kong’’ 
(2015) 

Hong 

Kong 

Syftet var att se på 

vilket sätt en skola 

arbetar med 

inkludering och 

effekten av detta på 

undervisningen och 

eleverna med 

speciella behov. 

Skolan utgav sig för 

att arbeta 

inkluderande.  

    

Kvalitativ/K

vantitativ 

 

Halvstrukturer

ade intervjuer.  

Deltagande 

observationer.  

Tagit del av 

dokument.  

 

9 lärare  

2 elever  

 

Resultatet 

visade att 

relationen 

och 

samarbetet 

mellan 

lärarna på 

skolan 

prioriterades 

högt och av 

detta 

skapades en 

trygg 

inkluderande 

miljö för 

lärarna i sin 

yrkesroll och 

för eleverna. 

Lärarna 

inkluderar 

eleverna till 

sitt eget 

arbete, kring 

arbetssätt, 

mål etc, för 

att eleven 

ska blir 

engagerade.  
 

 

    Hög 
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8. Claes Nilholm 

& Barbro Alm. 

’’An inclusive 

classroom? A 

case study of 

inclusiveness, 

teacher 

strategies and 

children´s 

experiences’’  

(2010) 

 

 

Sverige 

 

Syftet med studien 

var att skapa en 

metod för att se hur 

man kan undersöka 

hur ett klassrum är 

inkluderande och på 

vilket sätt dessa 

klassrum 

definierade men 

även arbetade med 

inkludering med 

barn av särskilt 

stöd.  

      

     

Kvalitativ  

 

Djupa 

Intervjuer. 

Fallstudie 

under två års 

tid.  

Observationer

.  

 

 

15 elever  

2 lärare  

 

 Resultatet 

av studien 

visade sig 

vara att ett 

viktigt 

fenomen för 

att ett 

klassrum ska 

verka 

inkluderande 

är att skapa 

samhörighet 

i klassen för 

att skapa 

trygghet 

mellan 

eleverna, se 

till varje 

elevs 

enskilda 

behov och 

att en mindre 

klasstorlek 

gynnar 

barnen.  

   

  Hög  
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Bilaga C – Checklista för kvalitativa och kvantitativa studier 
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