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Abstract

This work is a study, conducted by interviews, of how teachers evaluate the concepts of 

inclusion and integration. The aim of this work is to obtain views on the possible differences 

between teachers' own definitions and the previous research definitions. The earlier published 

research which was read during this work, together with the three interviews which were 

conducted is the basis for the study. I've done three interviews in which two of the people 

interviewed are active teachers and the third who works as an assistant headmaster at a school 

located in a suburb of Stockholm. The interviewed teachers have been working for different 

periods in the school which gave me the opportunity to highlight differences between teachers 

definitions depending upon the experience they had.

The results of this study highlight that the school is aware of the importance the concepts of 

inclusion and integration have and also the importance of putting them into practice.  The 

study also concludes that the definitions teachers have of inclusion and integration is not the 

same as described within the literature. In addition, some teachers feel uncomfortable with the 

subject and hence are not actively working with inclusion and integration.
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1. Bakgrund

1.1 Inledning

Anledningen till att jag valt att forska och skriva ett examensarbete om detta ämne är att jag 

vid flera olika tillfällen under min utbildning till lärare/förskollärare stött på ordet inkludering 

och/eller integrering, men vid nästan alla tillfällen har det dock förekommit en förklaring eller 

definition på orden som varit olik den jag tidigare hört. Det är viktigt att belysa dessa begrepp 

och bena ut vad de egentligen betyder och hur man inom skolan använder sig av dessa 

begrepp. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen och de olika teorier som finns kring 

begreppen inkludering och integrering har tittat på hur lärare i en förortsskola ställer sig till 

begreppen och hur de beskriver att begreppen används i skolans verksamhet.  

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att göra en jämförelse mellan verklighet, forskning och övrig 

litteratur när det gäller inkludering och integrering ur ett lärarperspektiv.
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2. Teorier och tidigare forskning

2.1 Historik

Institutioner för handikappade, fattiga och andra samhällsklasser som inte ansågs vara lika 

gynnade som andra började uppföras redan på 1800 - talet i stora delar av västvärlden. Dessa 

brukar kallas de förmoderna institutionerna och här samlade man alla typer av människor vare 

sig de ansågs vara psykiskt sjuka eller var döva. De bodde tillsammans och motivet till dessa 

var att man skulle ta bort bördan för familjerna som dessa människor tillhörde så de skulle 

slippa vara samhället till last (Tøssebro,2004:17). När man senare började uppföra vad man 

kallade de moderna institutionerna började man skilja på grupperna och man skapade ett ställe 

för döva, ett för blinda och så vidare. Ett motiv som då blev tydligt i uppbyggandet var att 

man ville få kontroll över de människor som ansågs svagt begåvade eller på andra sätt inte 

passade in i samhället så satt de inte skulle föra sina ”dåliga gener” vidare 

(Tøssebro,2004:17).  Denna utbyggnad av institutioner fortsatte sedan att växa ända fram till 

1960 talet då man i Sverige och övriga norden började arbeta för att alla barn, oavsett 

handikapp skulle gå i samma skolor och i samma klasser. Motiven ändrades och man började 

lägga ner institutioner, special sjukhus och special skolor (Brodin, Lindstrand 2004:69). När 

detta nytänkande började slå igenom kom begreppet integrering att användas men med tiden 

blev det ett begrepp som urvattnats vilket då öppnar för behovet av ett nytt begrepp 

(Myndigheten för skolutveckling, Nilholm, 2006:6). Jan Tøssebro visar även i sin bok 

”Integrering och inkludering” från 2004 på brister i användandet av begreppet integrering.

Inkludering har sedan det blev ett erkänt begrepp genom Salamancadeklarationen 1994 varit 

ett begrepp inom skolan som diskuterats mycket och används för att undervisningen för ”barn 

i behov av stöd” ska kunna utvecklas och bli så bra som möjligt (Myndigheten för 

skolutveckling, Nilholm, 2006).  I deklarationen står det bland annat att ”skolan har till 

uppgift att skapa möjligheter för det enskilda barnets utveckling och lärande utifrån hans eller 

hennes egna förutsättningar och behov” (Salamancadeklarationen, 1994:3). Deklarationen 

skriver också, enligt Brodin och Lindstrand (2004), att skolan ska ge plats för alla barn, 

respektera olikheter och tillgodose individuella behov (Brodin och Lindstrand, 2004:108). 

Genom att anta deklarationen skrev Sverige på att verkligen arbeta för att upp nå en skola för 

alla och speciellt för dem som har det svårt både inom skolan och inom det sociala 

(Salamancadeklarationen 1994). Deklarationen beskrivs också i boken ”World yearbook of 

education 1999. Inclusive edacuation” (1999) som väldigt kraftfull i arbetet med att stimulera 

utvecklingen av den inkluderade utbildningen (Daniels och Garner, 1999).  
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Inkluderingsbegreppets intågande på skolarenan gjorde att man till stor del slutade använda de 

tidigare begreppen som mainstreaming och integrering eftersom många ansåg att dessa 

begrepp inte längre passade eftersom orden börjat användas på för många olika arenor och 

getts för många olika betydelser (Myndigheten för skolutveckling, Nilholm, 2006:4).

Skillnaden mellan inkludering och tillexempel mainstreaming var att när man pratade och 

arbetade med mainstreaming ansåg man att barnet behövde vara ”redo” att komma in i den 

vanliga klassen (Allen and Cowdery, 2005:3). Mainstreaming beskrivs också som att alla 

skall platsa in i huvudfåran som finns i samhället (Rosenqvist i Rabe och Hill, 2001:25).

2.2 Begreppsförklaring

Eftersom det, som jag nämner ovan, finns två begrepp, inkludering och integrering, som både 

i forskningen och i övrig litteratur till stor del används synonymt men också görs skillnad på, 

vill jag redan här definiera begreppen och förklara hur jag arbetet igenom kommer att 

använda begreppen.

För att förstå begreppet inkludering måste man veta var det kommer ifrån och hur 

ursprungsdefinitionen ser ut. Inkludering kommer ifrån ordet inclusion som i sin tur förklaras

i boken”The Exceptional Child, Inclusion in Early Childhood Education” såhär:

Inclusion means providing all students within the mainstream appropriate educational programs 

that are challenging yet geared to their capabilities and needs as well as any support and assistance 

they and/or their teachers may need to successful in the mainstream. But an inclusive school also 

goes beyond this. An inclusive school is a place where everyone belongs, is accepted, supports, 

and is supported by their peers and other members of the school community in the course of 

having their educational needs met (Allen and Cowdery, 2005:4). 

Grundbetydelsen av orden är att man skall föra samman något till en helhet 

(Tøssebro,2004:12).

Myndigheten för skolutveckling har i sin utredning ”Inkludering av elever ”i behov av särskilt 

stöd” Vad betyder det och vad vet vi” gjord av Claes Nilholm förklarat begreppet inkludering 

på detta sätt: ”I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska 

vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna)” (Myndigheten för 

skolutveckling, Nilholm, 2006:14). Vidare skriver Nilholm att det finns en skillnad mellan 

begreppen inkludering och integrering då han menar att integrering mer står för att de barn 
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som är avvikande ska försöka passas in i en från början inte avsedd miljö för dem 

(Myndigheten för skolutveckling, Nilholm, 2006:14).   

Inkludering är det begrepp man oftast stöter på i dagens samhällsdebatt och ses som en 

efterträdare till begreppet integrering som enligt många, och som tidigare nämnts, blivit ett 

utvattnat begrepp. Integreringsbegreppet och också inkludering i Tøssebros bok (2004:12) står 

för ”att föra ihop något till en helhet”. Jag kommer i uppsatsen att använda både begreppet 

inkludering och begreppet integrering eftersom båda begreppen till stor del finns med i den 

litteratur som är relevant även om det ofta också gör skillnad på begreppen vilket jag tydligt 

kommer visa i delen som handlar om tidigare forskning. 

2.3 Tidigare forskning

Nedan har jag gjort en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen kring begreppet inkludering och integrering. Det är också till stor det detta jag 

kommer att ha som utgångspunkt i mitt arbete med att analysera varje intervju jag har gjort.

Ett problem som uppmärksammats av bland annat den norske professorn Jan Tøssebro är att 

ordet inkludering ofta blir självmotsägande, vilket innebär att ordet i olika sammanhang säger 

emot sig själv. Detta exempel visar tydligt på hur motsägelsefullt begreppet är. 

”Om två eller tre elever är inkluderade menar läraren då att resterande elever inte är 

inkluderade eller menar man att de som är inkluderade egentligen inte hör till helheten?”

(Tøssebro,2004:12). Ett annat problem som uppkommit när man talar om inkludering är hur 

man skall tolka den idag så populära meningen ”en skola för alla” (LPO 94). Denna mening 

kan också tolkas på helt olika sätt beroende på var i meningen man lägger betoningen. Ska 

man säga ”en SKOLA för alla” eller ”en skola för ALLA”? Betydelsen blir väldigt olika 

beroende på hur man uttalar meningen. I LPO talar man mycket om att all undervisning i 

skolan skall planeras och anpassas till varje individs behov och förutsättningen (LPO 94). 

Inkludering har därför blivit ett begrepp som skall leda till att detta mål uppfylls. Dock är det 

viktigt att poängtera, menar Jane Brodin och Peg Lindstrand i boken ”Perspektiv på en skola 

för alla”(2004:69), att barn inte är inkluderade bara för att de befinner sig i samma klassrum 

om barnen inte ses som en del av klassen och gemenskapen samtidigt som de får undervisning 

utifrån sina egna behov och på sin egen nivå.

När man talar om inkludering och integrering och att skolorna arbetar eller strävar mot att 

arbeta på detta sätt, visar forskningen som tidigare gjorts på ämnet att för att lyckas krävs att 

skolans behöver få till stånd en djup förändring. Detta menar Kerstin Göransson i boken 
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”Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och inkludering”(2004:67) är avgörande 

för att lyckas. Författaren skriver vidare att genom att inte få till en förändring i skolans syn 

på barnen blir inkludering och integrerings arbetet ett verktyg för att de olikheter som vi i 

skolan möter bland eleverna ska bli så minimala som möjligt (Göransson, 2004:67). 

I den tidigare forskningen som finns att läsa finns det olika dimensioner av begreppen 

integrering och inkludering för att nämna ett exempel så kan man i en av skolverkets 

publikationer finna att forskaren Peder Haug i sin definition talar om segregerande och 

inkluderande integrering eftersom att han menar att begreppet integrering annars blir alldeles 

för brett och öppet (Skolverket, Haug, 1998:21). Genom att specificera integrering med 

segregerande och inkluderande integrering menar Haug att man lättare kan förstå hur 

situationen ser ut i verkligheten och i den faktiska verksamheten (Skolverket, Haug, 1998:21). 

Med segregerande integrering menar Haug att vissa barn har ett behov av andra skolformer 

eller har ett behov av att vid vissa tidpunkter vistas i en mindre grupp utanför klassen 

(Skolverket, Haug, 1998:22). Betydelsen av segregerad integrering blir då att barnet ibland 

eller på heltid segregeras från den ordinarie undervisningen för att istället integreras i en 

annan grupp. Det viktiga här menar författaren är att man hittar det som är optimalt för eleven 

i fråga (Skolverket, Haug, 1998:22). För att nå fram till vad som för eleven i fråga är den 

bästa situationen måste man involvera sakkunniga i frågan. Det blir vid detta tillfälle en fråga 

specialundervisning och man lägger vikt vid ökad professionalisering men utgångspunkten är 

fortfarande den samma, att eleverna skall kunna integreras tillbaka till klassen och kunna gå 

där på samma villkor som de andra eleverna (Skolverket, Haug, 1998:23). 

Inkluderad integrering handlar då istället om att alla undervisning skall kunna ske inom den 

klass där barnet från början är inskriven. Grundprincipen för att använda denna inriktning av 

begreppet integrering är att alla bara har en demokratisk rättighet till lika deltagande 

(Skolverket, Haug, 1998:23). Genom detta synsätt ser skolan barnens olikheter och anpassar 

undervisningen till att den enskilda individen. Genom att anta detta synsätt, menar Haug, att 

det innebär att lärarna som undervisar i klassrummet måste ha tillräckliga kunskaper för att 

kunna undervisa alla barn (Skolverket, Haug, 1998:24). Även 1996, i första upplagan av 

”Boken om integrering. Idé, teori, praktik” pratar man om att målet med integrering är att 

sträva efter en demokratisk människosyn (Emanuelsson i Rabe och Hill, 2001:16). Här menar 

man också att integrering inte är något som bara ska omfatta några få speciella utan alla 

människor emellan (Emanuelsson i Rabe och Hill, 2001:17). 

Forskning har också visat att integreringsbegreppet, som har varit det man tidigare använt, har 

blivit misstolkat i många avseenden. Begreppets ursprungliga mening har, som sagts, vara att 
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framhålla en gemenskap och en helhet (Tøssebro, 2004:12), och det är säkert något man 

stävat efter. Misstolkningen ligger i att man använde begreppet som ett slags metodbegrepp 

som skulle hjälpa utvecklingen framåt. Man likställde begreppet integrering med återgärder 

(Emanuelsson i Tøssebro, 2004:111). Detta skriver även Emanuelsson om i Rabe och Hills 

bok ”Boken om integrering. Idé, teori, praktik” (2001:12) På samma sätt menar Claes 

Nilholm att begreppet integrering misstolkats. I publikationen Forskning i Fokus nr 28 skriver 

Nilholm i sin artikel ”Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” Vad betyder det och 

vad vet vi”(2006:14), som getts ut av Myndigheten för skolutveckling, att 

integreringsbegreppet för ofta i skolsammanhang kopplas ihop med att individen ska anpassas 

till systemet som i det här fallet då är skolan. Därför menar Nilholm att ett bättre ord att 

använda är inkludering då det i större utsträckning istället betecknar systemets anpassning till 

individen (Myndigheten för skolutveckling, 2006:15). I boken ”Boken om Integrering Idé, 

teori, praktik”(2001) skriven av Tullie Rabe och Anders Hill beskrivs ordets integrering som 

en målsättning som är ideologiskt motiverad. Det författarna menar är att 

integreringsbegreppets användande har en målsättning, alltså de personer som använder 

begreppet vill nå fram till målet integration vilket i sin tur betyder att alla har rätt till hel och 

full tillhörighet, lika värde och gemenskap. Integrationens mål är att man skall se olikheterna 

som något som gynnar gemenskapen och det gemensamma arbetet (Emanuelsson i Rabe och 

Hill, 1996:11, se även Haug, 1995:95). Författaren till kapitlet kritiserar samhället i 

användandet av integreringsbegreppet. Han menar att genom att man använder ordet slarvigt 

försummar man den ideologiska målsättningen. Istället för att se alla som lika etiketterar och 

särkategoriserar de barn som är annorlunda (Emanuelsson i Rabe och Hill, 2001:12). Kerstin 

Göransson skriver liknande i sin bok ”Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och 

inkludering” att i en inkluderande skola får inte elevernas möjlighet att bli delaktig i skolan 

och i livet dröja tills omgivningen menar att man är likvärdig (Göransson, 2004). Att bli 

delaktiga i samhället är också något som Yvonne Karlsson menar är grundläggande i sin 

avhandling från 2008 ”Att inte vilja vara ett problem. Social organisering och utvärdering av 

elever i en särskild undervisningsgrupp” (Karlsson, Linköpingsuniversitet, 2008). 

Ingemar Emanuelsson kritiserar också användandet av begreppet integrering då det används i 

samband med tal om placering. Han menar att det då är helt fel eller i alla fall onödigt 

eftersom man då också ofta lägger till något på ordet, såsom individualintegrerad, och i 

många av dessa fall så handlar det som tidigare nämnts om placering och inte integrering. Det 

han också menar är att vid dessa så kallade integrerings försök uppnår man oftast motsatsen 
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eftersom det är den stora ”normala” gruppen som sätter upp linjerna för hur allt skall vara 

(Emanuelsson i Rabe och Hill, 2001:11). 

European Agency for Development in Special Needs Eduacation har gjort en undersökning i 

15 olika länder där de har studerat hur inkluderingen i dessa länders skolor ser ut och på så 

sätt fått fram ett antal förutsättningar för att inkludering ska kunna ske på ett bra sätt i 

klassrummen. Bland annat så menar dem att lärarnas attityder spelar en stor roll för förmågan 

att kunna anpassa undervisningen för de elever som behöver det, lärarna behöver större 

kunskaper i ämnet och hur det ska fungera samt att samarbetet med instanser utifrån måste 

fungera för att nå en bra inkludering (European Agency for Development in Special Needs 

Eduacation, Meijer 2003:4,5,11). Undersökningen som genomfördes visar också på att 

ansvaret för att alla barns behov möts ligger till stor del hos specialläraren när inte lärarens 

kompetens inte räcker till eller då lärarens attityd till inkluderande arbetssätt inte är positivt 

(European Agency for Development in Special Needs Eduacation, Meijer 2003:11). Liknande 

faktorer visar även Nilholm är viktiga för att inkludering ska ske på ett bra sätt (Myndigheten 

för skolutveckling, 2006:44). 

Forskningen har visat att det finns fördelar med inkludering. Bland annat så skriver Allen och 

Cowdery i boken ”The exeptional child . Inclusion in Early Childhood Education” att man ser 

att eleverna gynnas socialt och inlärningsmässigt av inkludering. De skriver vidare att 

faktorerna som gör att eleverna gynnas bland annat består i att eleverna får mer stimulerande 

och varierad undervisning och att schemat utformas och man fokuserar på elevernas starka 

sidor och förutsättningar (Allen and Cowdery, 2005:14). Nilholm visar även i sin studie om 

inkludering att det finns klara fördelar med inkludering så som tillexempel att inkludering gör 

att vi inte kategoriserar eleverna, inkludering främjar barnens och elevernas rätt till 

delaktighet, alla barn drar nytta av ett inkluderande arbete (Myndigheten för 

skolutveckling,(2006:40).  

2.4 Frågeställningar

Vad menar lärare i en förorts skola när de talar om inkludering och integrering? 

Hur används begreppen inkludering och integrering i skolan?

Har de intervjuade lärarna samma definition och uppfattning om begreppet som de som 

forskar och skriver om ämnet?
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3. Metod

3.1 Urval

Jag valde att kontakta ett antal lärare på skolan där jag gjort min VFU. Urvalet av lärare 

gjordes utifrån deras erfarenhetsgrad inom yrket. Jag ville få en så stor skillnad mellan de 

olika lärarnas erfarenhet eftersom det förmodligen gör skillnad i undersökningen. Lärarna 

som intervjuas kommer inte från samma arbetslag vilket också var ett aktivt val från min sida 

då jag tror att svaren som lärarna lämnar kan vara påverkade av de andra lärarna som redan 

blivit intervjuade. 

Urvalet kan också beskrivas som ett bekvämlighetsurval då jag visste att dessa personer hade 

möjlighet att ställa upp och eftersom tiden för arbetet är väldigt begränsad kände jag att det 

var bra att välja intervjupersoner som jag redan hade en relation till vilket gjorde det lättare 

vid intervjuerna eftersom det blev mer avslappnat. Jag kontaktade personerna tidigt för att inte 

personerna skulle känna en tidspress utan kunna planera för intervjun i god tid. 

3.2 Datainsamlingsmetoder

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod. Vilket har inneburit att mina data har en 

lägre grad av representativitet eller generaliserbarhet och resultatet blir kvalitativt utan 

siffermässiga kvaliteter (Larsen, 2009:22). Några fördelar med kvalitativ forskningsmetod är 

att man möter intervjupersonerna ansikte mot ansikte vilket gör att bortfallet inte blir speciellt 

stort eftersom det är sällan som en intervju person inte dyker upp på intervjun (Larsen, 

2009:26). Det är också en fördel med att man kan gå ner mer på djupet på de svar man får och 

kunna fånga upp andra aspekter av den intervjuades tankar, vilket är målet med min 

undersökning (Larsen, 2009:27). Denna metod kändes mest relevant då jag vill få fram vad

lärarna tyckte och ansåg om begreppet vilket kunde ha blivit svårt att få fram på något annat 

sätt, dock hade jag erfarenhet från min egen VFU som jag kunnat använda mig av för att 

antingen bekräfta eller kritisera det intervjupersonerna berättar. Till intervjuerna gjorde jag en 

intervjuguide utifrån Steinar Kvale och Svend Brinkmanns bok ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” från 2009 där de utförligt beskriver vilka frågor som är bra och vilka 

frågor som är mindre bra, hur utformandet av en bra intervju bör se ut o.s.v. Tillexempel talar 

Kvale och Brinkmann om att ”intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg” och att ” 

intervjuarens förmåga att förnimma den omedelbara innebörden av ett svar och den horisont 

av möjliga innebörder som öppnar sig är avgörande” (Kvale och Brinkmann, 2009:150).

Frågorna som jag utformat har en låg standardisering eftersom jag även vill kunna hoppa 
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mellan frågorna i intervjuguiden om det är så att intervjupersonen själv ger ett svar som leder 

in på en fråga som i intervjuguiden kommer senare. 

Jag valde att göra ostrukturerande intervjuer där jag använder min intervjuguide till stöd så att 

alla ämnen som ska behandlas under intervjun behandlas (Larsen, 2009: 84). Jag valde att 

kombinera de ostrukturerade intervjuerna med samtalsintervjuer då jag ville kunna tala och 

diskutera med intervjupersonen för att klargöra och utveckla deras egna tankar samt att de ska 

få kunna prata fritt om de ämnen som intervjun tar upp (Larsen, 2009: 85). En del av intervjun 

skedde som en begreppsintervju där syftet skulle vara att klargöra ett eller flera begrepp som i 

mitt fall var inkludering och i viss mån även integrering. Syftet med begreppsintervju var 

också att kartlägga begreppen utifrån intervjupersonernas föreställningar om dem (Kvale och 

Brinkmann, 2009:167). Denna form kommer till användning i mitt arbete då jag i mina 

frågeställningar vill ha svar på hur lärare ställer sig till begreppet inkludering och integrering i 

jämförelse med vad den forskning som jag tidigare tagit upp säger.  

3.3 Genomförande

För att kunna genomföra denna studie intervjuades lärare från olika årskurser i skolan och 

även en biträdande rektor vilket i sammanhanget bli intressant då hon har ett större ansvar på 

skolan och förmodligen en större inblick i hur skolan ställer sig till inkludering och 

integrering.

Intervjuerna gjordes med hjälp av bandspelare då jag som intervjuare kunde koncentrera mig 

på vad intervjupersonen berättade och kunde spinna vidare på eventuellt intressanta utsagor.  

Intervjuerna som genomfördes transkriberade jag själv och skrev ut eftersom, som Kvale och 

Brinkmann beskriver, jag ska kunna säkra detaljer som är relevanta (Kvale och Brinkmann, 

2009:196). 

Intervjupersonerna har behandlats med sekretess och likaså skolan på vilken lärarna jobbar.

Intervjuerna genomfördes under en vecka, dock inte under samma dag. Varje intervju varade i 

ungefär en timme. De två lärarna intervjuades efter skoldagens slut vilket innebar att de var 

ganska trötta och ibland kändes det som om de bara ville bli klara för att få gå hem. Den 

biträdande rektorn intervjuades mitt på dagen innan lunch och även hon kändes stressad då 

hon hade ett annat möte direkt efter. Hon ville absolut inte att intervjun skulle dra ut på tiden.
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3.4 Den forskningsetiska aspekten

De etiska aspekterna som jag utgått ifrån är de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002)

tillhandahåller. Nedan beskrivs dessa krav i korthet:

- Informanten ska upplysas om undersökningens syfte och omfattning. Detta får gärna 

ske skriftligt. Informanten skall informeras om att deltagandet i undersökningen helt 

och hållet är frivilligt och att informanten när som helst kan dra sig ur 

(Informationskravet).

- Informantens samtycke skall ges till den som utför undersökningen

(Samtyckeskravet).

- Informanten skall informeras om att all information om informanten kommer att 

behandlas konfidentiellt och ändras så att informantens identitet inte kan avslöjas 

(Konfidentialitetskravet).

- Informanten ska informeras om att all information som inhämtas under 

undersökningen kommer endast att användas i forskningsändamål (Nyttjandekravet).

Vetenskapsrådet har också ett antal rekommendationer som jag även tagit i beaktning under 

inhämtandet av informationen samt skrivandet av uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).
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4. Resultat

4.1 Sammanställning av intervjuer

Här kommer en kort sammanfattning av intervjuerna som har gjorts under arbetet. Detta för 

att ge en överblick på vad som kommit fram under intervjuerna för att sedan kunna göra en 

grundligare analys av materialet.

4.1.1 Intervju med lärare ett

Denna lärare har jobbat i skolan i snart sju år då skolan byggdes. Hon var då precis 

nyutexaminerad och har då varit verksam lika länge som utbildad lärare. 

För lärare ett betyder inkludering att man anpassar undervisningen för varje enskild individ 

och utifrån var eleven befinner sig både kunskapsmässigt men också utifrån de sociala 

aspekterna som finns. 

Det man generellt kan säga om lärare ett är att hon är ganska kritisk till hur skolan ifråga 

arbetar med inkludering idag. Hon anser att skolan försöker se till så att alla barn får gå i sin 

egen klass men att det inte alltid fungerar och att skolan då måste ta ett större ansvar att se till 

så att de barn som inte klarar av att vara i sina ordinarie klasser får en annan lösning, till 

exempel genom att inkluderas i en mindre grupp där specialkompetens finns att tillgå. Hon 

tycker också att skolans utbildning till lärarna om inkludering är för liten. Det är i stort sätt 

bara då det uppdagas något problem hos en elev som man får stöttning och hjälp men inte ens

då är den tillräcklig. Lärare ett menar att det pratas för lite om inkludering och hur det skall 

fungera på skolan. Verkligheten går inte ihop med hur läroplaner och kursplaner ser ut. 

Lärare ett kritiserar också specialpedagogerna och den specialpedagogiska kompetensen som 

finns på skolan. Hon menar att den måste nå ut mer till de ”vanliga” pedagogerna för att 

eleverna ska få så bra hjälp som möjligt. ”Om vi klassrumspedagoger skulle få mer 

handledning, stöd och konkret material skulle vi inte stå lika handfallna” är ett exempel på hur 

lärare ett menar att specialpedagogens roll i skolan måste ändras. Hon säger även att ” hos oss 

är det specialläraren själv som styr och ställer över saker och ting”. 

I den bästa av världar tolkar jag det som att hon också skulle vilja att specialpedagogen också 

jobbar mer inkluderande och värderar begreppet inkludering högre än vad som sker idag. Idag 

beskriver lärare ett att det inte sker på skolan. All specialpedagogisk hjälp till eleverna sker 

utanför klassrummet, vilket leder till att eleverna exkluderas från den vanliga undervisningen 

och missa på så sätt mycket av det sociala i klassrummet. 
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På frågan om inkludering och integrering betyder samma sak svarar lärare ett tvetydigt. Hon 

säger först att det är en skillnad då integrering för henne mer betyder att det kommer någon 

utifrån som ska integreras, till exempel en nyanländ medan inkludering menar hon betyder att 

någon är med från början. Sedan ändrar sig lärare ett och säger att det nog i stort sätt betyder 

samma sak. Här är ytterligare ett bevis på att det är två begrepp som är svåra att handskas 

med. Precis som i litteraturen inom ämnet ställer lärare ett först begreppen lite i motsats till 

varandra för att sedan ändra sig och likställa dem eller använda de synonymt. 

Lärare ett är också kritisk till hur skolan är uppbyggd. Hon poängterar att det visserligen inte 

är något man kan påverka men att det ställer till problem då man vill jobba med inkludering 

och utgå ifrån barnens behov. I vissa fall skulle man behöva en traditionell skola för att kunna 

jobba med inkludering. 

4.1.2 Intervju med lärare två

Lärare två har varit verksam inom skolvärlden sedan 1993 och jobbat på skolan sedan den 

byggdes för sju år sen och då som biträdande rektor.  

Liksom lärare ett anser lärare två att inkludering betyder att ta hänsyn till varje barns behov. 

Hon menar att inkludering är att se utanför normalitetsramen och anpassa undervisningen till 

de elever som inte passar in i ramen. Hon anser att skolan är bra på att anpassa 

undervisningen till de barn som har fysiska och påtagliga handikapp medan de skulle kunna 

bli bättre på att hjälpa de barn med tillexempel diagnos. 

Hon tycker att skolan pratar om problemet med inkludering och att det inte sopas under 

mattan. ”Vi pratar om det och det är inte så att vi inte inkluderar men vi skulle kunna göra det 

ännu bättre för att tillgodose det enskilda barnets behov”.

Lärare två tycker skolan jobbar bättre med inkludering inom de lägre åldrarna eftersom det då 

inte är så många pedagoger involverade. Hon menar också att det är lättare att för skolan att 

jobba inkluderande då hela deras verksamhet genomsyras av projektarbete. 

På frågan om hon tycker att skolan uppfyller kraven för en skola för alla så menar lärare två

att de gör det men att den enskilda pedagogens definition är olika och därför ser arbetet med 

inkludering och en skola för alla olika ut i alla de olika klasserna. 

Ett utvecklingsområde som skolan har, är att bli bättre på att se alla elevers talanger 

exempelvis säger lärare två såhär: ”Eftersom varje enskild pedagogs definition ser olika ut 

menar jag att normalitetsramen har krympt. Vad ingår i det här för alla?”

Lärare två anser att det finns utbildning på skolan om inkludering dock är den mer 

metodinriktad än begreppsinriktad. Hon beskriver att skolans specialläraraktiviteter, bland 
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annat inom språk, nu har börjat läggas på klasslärarnas bord. Vilket i sin tur på det området 

leder till än bättre inkludering i klassrummet och att lärarna blir mer utbildade inom 

specialpedagogiken. Utbildning är annars inget hon själv fått. Hon har heller inte själv läst in 

sig på inkludering utan utgår till stor del från sina erfarenheter vad gäller inkludering. Hon 

trycker också att på att det är viktigt för arbetslagen att diskutera hur man bäst möter barnens 

behov så att de kan gå i sina ordinarie klasser. Lärare två säger också att hon tycker att 

utbildningen är viktig eftersom hon menar att skolan från början måste veta hur de ska jobba 

och hantera barn med speciella behov. Hon menar att det inte ska börjas arbeta med problemet 

när det dyker upp utan kunskapen ska redan finnas där. 

Hon beskriver situationen med resurser på skolan som fungerande. Att skolan organiserar 

utifrån resurserna som finns och då framförallt i de lägre åldrarna. 

Om inkludering och integrering betyder samma sak svarar lärare två att de egentligen gör det 

fast det finns ändå en skillnad i betydelsen. Hon menar att integrering är en form av 

inkludering då man kanske behöver flytta på eleven på grund av att skolans resurser inte 

räcker till. Då kan en integrering i en annan skolform vara ett alternativ. Hon beskriver också 

att inkludera barn under en annan skolform men ändå låta barnet vara inkluderat i den 

ordinarie klasser är ett alternativ i extremfall. 

Lärare två talar om att medvetenheten kring barnen och inkluderingen av dessa är det 

viktigaste i arbetet samt att samtliga pedagoger som rör sig runt barnet vet vad som gäller och 

hur arbetet ska se ut. Hon skulle också vilja se att det sker en större inkludering i klassrummet 

med de fall då specialpedagogisk hjälp behövs. Hon tycker att dagens sätt att arbeta, att 

exkludera eleverna genom att plocka ut dem, är gammeldags och att det där behövs en 

förändring. Sen även att den specialpedagogiska hjälp som finns ska var under längre tid. Hon 

menar att då specialpedagogen jobbar med barnet skall det vara mer intensivt och inte bara en 

timme här och där. 

4.1.3 Intervju med lärare tre

Lärare tre jobbar inom de lägre åldrarna och har även hon varit på skolan i snart sju år. Hon är 

förskollärare i grunden men har vidareutbildat sig genom olika kurser och på så sätt blivit 

behörig att även jobba lite högre upp i åldrarna. 

Lärare tre hade svårt med begreppet inkludering. Hon hade nästan aldrig hört begreppet men 

att hon genom att lyssna på ordet kunde förstå att det handlade om att något som ska in i något 

annat. Även lärare tre har som utgångspunkt att se till varje elev och dess speciella 

förutsättningar. Dock menar hon att det är skillnad om man redan på förhand vet om att 
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eleven har problem för då kan man på ett annat sätt ändra miljön så att den på ett bra sätt kan 

främja inkludering. Hon anser inte att skolan har någon gemensam linje att gå på utan varje 

pedagog har sin egen uppfattning. Exempelvis säger lärare tre att:

”Jag tycker det är väldigt viktigt att diskutera hur vi ser saker. Det skulle man behöva lyfta 

mer på skolan så att man gemensamt på skolan får några yttre ramar att gå efter. Det är barnen

som får lida för att vi inte har en mall att gå efter”. 

Samtidigt tycker hon också att det kan vara svårt att ha en gemensam linje på hela skolan 

eftersom det mycket är från fall till fall hur man skall jobba med eleven dock anser hon att det 

kan vara bra att diskutera i det stora hela hur skolan ställer sig till inkludering, något som hon 

inte vart med om. Även om lärare tre inte har hört begreppet inkludering så många gånger så 

är hon väl bekant med integrering och en skola för alla. Här menar hon att det är av stor vikt 

hur man lägger betoningen i meningen en skola för alla. Meningen får olika betydelse 

beroende på om man betonar skola eller alla. Integreringsbegreppet känner hon spontant 

används mer när man pratar om invandring, men att eftersom hon inte är så bekant med 

inkluderingsbegreppet kan hon inte direkt svara på om det skulle vara någon skillnad mellan 

begreppen.

Hon tycker inte heller att skolan bistått med någon speciell utbildning om inkludering. Det är 

bara om det uppstått problem som hon har upplevt att man fått någon speciell utbildningen 

eller handledning dock säger hon att: ”Det har funnits erbjudanden om att åka iväg på 

utbildningar om ADHD men då gäller det bara en specifik form av problematik inte generell 

utbildning om inkludering och integrering”. 

Lärare tre tycker också att det är synd att skolan inte jobbar mer för att barn med speciella 

behov ska kunna hjälpas i klassrummet. Hon tycker också att det ges för lite tid för hjälp, hon 

tror inte att det hjälper med en timme i veckan utan det skulle behöva komma mer frekvent 

och att skolans syn måste överrensstämma med pedagogernas. Synen på verksamheten är inte 

densamma i ledningen som i arbetslagen vilket gör att ledningen inte riktigt förstår de behov 

som finns i verksamheten. Även om lärare tre anser att barn till största del ska inkluderas i 

klassrummet så anser hon sig ändå inte tycka att det är det som alltid ska gälla. Hon anser att 

det blir för stor fokus på att alla ska ingå i en klass, en klass behöver inte vara en grupp med 

30 elever utan en klass kan vara en grupp med fem elever. 

Lärare tre tycker att hennes syn på skolan och inkludering har förändrats genom åren genom 

att hon fått mer erfarenhet har hon insett att alla inte kan passa i samma mall. Detta tror hon 

beror på eleverna som hon under sin yrkesverksamma tid har mött. 
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4.2 Sammanfattande analys

För att få en så djup analys och ett så bra resultat som möjligt av min undersökning, har jag 

här valt att sammankoppla resultat och analysdelen. Jag har också valt att analysera resultatet 

under rubrikerna:

- Betydelse av begreppen inkludering och integrering

- Inkludering och integrering i praktiken

- Utbildning om inkludering och integrering för lärarna i skolan

- Inkludering, integrering och en skola för alla. 

Jag kommer efter varje analys att ge en sammanfattning kring vad som framkommit.

4.2.1 Betydelse av begreppen inkludering och integrering

Rent generellt kan man se på alla lärares svar att de tycker att inkludering och till stor del 

också integrering betyder att se till varje barns och elevs behov. De menar också att varje elev 

ska få vara som dem är utan att de plockas bort från eller blir undantagna den ordinarie 

undervisningen och verksamheten. Alla tre lärarna vill att man i största möjliga mån skall 

inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen och att de skall få gå i sina ordinarie 

klasser, dock visar intervjuerna att lärarna är oense om hur det ska gå till och huruvida detta 

sker idag. Lärarnas uppfattning om skolans roll och betydelse för begreppet är också delad. 

Lärare ett och två anser att skolan har gemensam linje som de går efter medan lärare tre inte 

alls tycker att skolan har någon uttalad gemensam linje. 

Här kan man se att alla tre lärarna som intervjuats har, som nämnts ovan, samma definition på 

begreppet inkludering. Dock använder ingen den betydelsemässiga definition som beskrivits 

ovan av Tøssebro (2004:12), nämligen att skapa en gemenskap och en helhet. Lärarna som 

intervjuats har med andra ord lika definitioner på begreppet men ingen av dem använder 

begreppet så som tillexempel Tøssebro (2004) beskriver begreppet. Däremot kan man se att 

lärarna vill se till barnens olikheter och ge barnet undervisning efter deras behov vilket många 

utav tidigare nämnda författare menar är viktigt. Att ta vara på barnens olikheter för att gynna 

gemenskapen och hela gruppen är något som till exempel Ingmar Emanuelsson i sitta kapitel i

Rabe och Hills (2001) bok. Lärare två uttalar sig om elevers talanger och att pedagogerna 

måste bli bättre på att hitta dem men eftersom, menar lärare tre, alla pedagoger har sin egen 

definition kan en talang som hos ett barn anses värdefull av en pedagog förbises av en annan 

pedagog. 

En iakttagelse från intervjuerna är att det endast är en lärare, lärare två, som talar om 

normalitet och dess betydelse för inkluderingen i skolan. Vad som anses vara normalitet är 
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den viktigaste utgångspunkten när man talar om inkludering. Om samhället inte skulle ge ut 

ramar och visa attityder för vad samhället anser vara normalt skulle heller inte några 

avvikelser kunna ses, dock beskriver Jerry Rosenqvist i sitt kapitel om integration i boken 

”Integrering. Idé, teori, praktik” (2001:31) att normaliteten eller normalkurvan som han kallar 

det ska beskriva den normala variationen mellan alla människor, vilket då innebär att när 

skolor idag talar om normaliteten så ska det innefatta alla elever oberoende av de problem 

som kan finnas runt eleven i fråga. Alla är normala fast befinner sig på olika delar av kurvan.

Läraren som intervjuas ser inte normalitet så som Rosenqvist beskriver och då är frågan hur 

ställer sig skolan till normalitet? Och en intressant fråga blir det framförallt här då det är 

skolans biträdande rektor som uttalar sig. Det faktum att samhället idag sätter upp ramar för 

vad som ska anses vara normalt och som barnen i skolan påverkas av kan också vara en 

bidragande orsak till att många barn idag inte faller inom ramen och ses som avvikande och 

därför delvis hamnar i speciella undervisningsgrupper och segregeras. Under intervjun ger 

lärare två en viss kritik mot samhället och dess sätt att sätta upp normer och ”pracka” på 

barnen dessa i samhället. För att lärare, menar lärare två, ska kunna ge barnen undervisning 

utifrån deras förutsättningar och kunna ta tillvara på deras talanger måste normerna och 

värderingarna i samhället ändras. Detta kan kopplas till det som Göransson skriver om 

inkludering. Författaren talar om att skolan måste genomgå en djup förändring, alltså en 

förändring på alla plan i skolan inte bara små förändringar i vart och ens klassrum. 

(Göransson, 2004).

4.2.1.1Sammanfattning

Begreppet inkludering definieras i stort sätt lika av de tre intervjuade lärarna, vilket också 

visar att skolans gemensamma linje lyser igenom, dock verkar två av lärarna, lärare ett och

tre, tycka att skolan inte har någon uttalad linje att följa och att det inte har tagits upp någon 

gång som hon vet om. Lärare ett anser dessutom att det är något som det måste pratas mer om 

eftersom att läroplaner, kursplaner och politiker i kommunerna kräver att man jobbar på det 

här viset. Hon påpekar att om beslutsfattarna någon gång skulle se verkligheten för vad den är 

skulle inte de här problemen finnas. Lärare två däremot berättar att skolan visst pratar om 

inkludering och hur man ska kunna uppnå en sådan på ett bra sätt. Lärarna är alltså oense om 

skolans roll i det hela och huruvida skolan har någon gemensam linje överhuvudtaget. 

Eftersom jag själv varit med i verksamheten och undervisningen ställer mig frågande till 

lärare tvås uttalande om att de pratar om inkludering. Jag har inte varit med om att jag någon 

gång under min tidigare VFU på skolan hört något som helst samtal om inkludering, varken i 
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arbetslaget eller i skolan överhuvudtaget. Min personliga åsikt är att skolans 

inkluderingsförsök inte fungerar på ett bra sätt då många av eleverna med speciella behov 

sällan inkluderas i undervisningen. Eleverna är visserligen ofta i klassrummet men sällan eller 

aldrig deltagande i undervisningen, vilket i sin tur leder till att eleverna hamnar efter i arbetet 

och även i viss mån blir utanför gemenskapen i klassen. Här kan vi återigen återkomma till 

vad Brodin och Lindstrand (2004:69) talar om i sin bok ”Perspektiv på en skola för alla” att 

bara för att elever befinner sig i klassrummet betyder det inte att de är inkluderade i 

undervisningen.

Lärarnas definitioner av begreppen inkludering och integrering liknar till stor del den 

allmänna definitionen som ges i de böcker som är skrivna om ämnet dock är det ingen som 

jag nämner ovan som kopplar ihop individens enskilda behov med att individen skall ses som 

en del av helheten som är begreppens ursprungliga betydelse enligt Tøssebro (2004:12). 

4.2.2 Inkludering och integrering i praktiken

Som jag tidigare nämnt anser alla lärare att huvudsakliga uppgiften när det gäller inkludering 

och integrering är att de skall utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar. Hur gör de då 

för att lyckas med detta och uppnå en bra inkludering? Lärare ett och två menar att det skolan,

och de själva, gör är att försöka anpassa omgivningen så att det passar barnets behov och 

förutsättningar. Detta är förenligt med det som Nilholm beskriver i sin studie om begreppet 

inkludering och som jag ovan redovisat. Han visar också på att inkluderingen är en process 

som skall pågå över tid (Myndigheten för skolutveckling, 2006:16). Lärarna menar också 

detta samtidigt som de särskiljer elever med fysiska och synliga handikapp och elever med 

icke fysiska och synliga handikapp. Citatet nedan demonstrerar detta:

L2 - ”En inkludering är ju, alltså barn med fysiska handikapp, som är påtagliga, att det ska 

anpassas såtillvida att det är toaletter som ska vara anpassade för rullstolar och om man har ett 

sådant handikapp. Där tycker jag ändå att vi lever upp till och att vi kan hantera. Men barn med 

dolda former av handikapp, det vill säga icke utredda barn, som ändå kanske har ADHD, 

Aspberger eller liknande, där tycker jag att skolan har ett utvecklingsområde”. 

Om man som lärare, och till viss del också skola eftersom det är biträdande rektor vi pratar 

med, särskiljer på olika sorters handikapp och ger elever olika sorters stöd och stöttning 

beroende av detta arbetar man då inkluderande? I Rabe och Hills bok står det bland annat att 

”skolans uppgift är att motverka att svårigheter uppkommer, dvs. förändra villkoren för den 
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sammanhållna gruppens gemenskap så att den ska ge bättre möjligheter till helt och fullt 

deltagande för alla elever” (Rabe och Hill, 2001:17). Här menar man då att skolan skall ändra 

sin verksamhet till förmån för barnen som annars inte blir en del av gemenskapen. Det man då 

ser är att enligt citatet ovan, så gör skolan det i större utsträckning till de elever som har 

påtagliga handikapp än till de elever som inte har det. Alla lärare är inte nöjda med hur 

skolans arbete med inkludering ser ut. Det konstateras att de elever som inte har ett synligt 

eller påtagligt handikapp inte alls får samma anpassning i skolan som de barn som har ett 

påtagligt och synligt handikapp. Läraren i citatet visar på brister i hanteringen av dessa elever.  

Alla tre lärare nämner ovan att de och skolan försöker anpassa miljön till individen precis så 

som både Rabe och Hill (2001) och Nilholm (2006) menar att man ska göra. Det intressanta i 

detta bli då också att två av de intervjuade lärarna också tycker att skolans uppbyggnad gör 

det svårt att anpassa miljön för eleverna. Lärarna menar att genom att skolan är uppbyggd på 

ett visst sätt kan inte inkluderingen bli så bra som den skulle kunna bli i en annan 

skolbyggnad. Eftersom skolans uppbyggnad är på ett visst sätt med stora fönster åt alla håll, 

öppna lokaler där elever som tillexempel ska till och från matsalen går igenom andras 

klassrum bli följaktligen resultatet att elever som behöver en anpassad skolmiljö segregeras 

till andra delar av skolan där det finns en möjlighet att stänga om sig. Då försvinner även 

ansvaret från den enskilda pedagogen i klassrummet till någon annan, oftast till 

specialpedagogen som har ett eget rum. Alla tre lärarna beskriver också att samarbetet mellan 

dem själva och specialpedagogen inte är bra då det inte följer upp varandras arbete med 

anpassningen något som Peder Haug i sin bok ”Spesialpedagogiske utfordringar”(1995) 

menar är viktigt. Han skriver bland annat att det specialpedagogerna blir en del av arbetslaget 

och är med vid planeringar av arbetet osv., (Haug,1995:101). Detta leder till att elever som 

behöver specialanpassad undervisningen sällan slussas tillbaka i den ordinarie 

undervisningen. Detta bör, enligt Nilholm (2006), inte få hända. Han menar att särlösningar 

ska undvikas och den specialkompetens som kanske kan behövas i vissa fall skall vara länkad 

till den ordinarie undervisningen så att alla, även ordinarie lärare känner sig delaktig 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006:7). Konsekvenserna av detta bli då att 

inkluderingsarbetet inte fungerar helt och fullt i skolan. Rabe och Hill (2001) påvisar detta då 

de menar att arbetet med att anpassa miljöerna i skolan är svårt men också väldigt angeläget. 

De skriver vidare att så länge samhället grundar sig på demokratin kommer arbetet med att 

anpassa miljöerna vara angeläget och så länge det ses som negativt att förlora en medlem ur 
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gemenskapen är det positivt eftersom det är då integrerings arbetet utvecklas (Rabe och Hill, 

2001:22).

Som vi tidigare varit inne på menar lärarna att den specialpedagogiska hjälp som finns att 

tillgå alltför sällan kan ses i den dagliga undervisningen. De barn som är i behov av denna 

hjälp segregeras från undervisningen under vissa stunder eller under längre perioder under 

dagen. Detta är ett fenomen som alla de tre lärare jag pratat med motsäger sig. Lärare tre 

menar tillexempel att hon tror om den specialpedagogiska hjälpen som finns i skolan skulle 

vara mer använd i den dagliga undervisningen skulle bättre resultat kunna uppnås.

Tillexempel beskriver hon att den specialpedagogiska hjälpen endast finns att tillgå en timme 

per vecka för vissa barn. Hon säger: ”Det är ett gammeldags sätt att se på det och ändå tycker 

jag att man har läst om det här länge”.

Lärare två menar också detta samtidigt som hon påpekar att det är synd att skolan idag inte är 

så modern. Men om en skola som är relativt modern i övrigt med tanke på att den bara är sju 

år gammal och har ett modernt tänk i övriga undervisningen och verksamheten hur kommer 

det sig då att skolan just på det ämnet som är så viktigt för vissa barn fortfarande lever kvar i 

det gamla? Det står i alla fall klart att de tre lärarna som jag talat med tycker att skolan måste 

arbeta för att det här ska ändras. Lärare två menar tillexempel att skolan måste 

metodutvecklas och genom dessa metoder få till en bättre inkludering för de barn som 

behöver lite extra stöd.

4.2.2.1 Sammanfattning

Begreppen inkludering och integrering används i skolan enligt lärarna som ett slagord för att 

alla elever ska få vara delaktiga i undervisningen men med lite efterforskande så kommer det 

fram att skolan inte alls kan fullfölja sina åtaganden att jobba inkluderande. Detta beroende på 

flera olika faktorer enligt lärarna, bland annat så är miljön inte så tillfredställande som den 

skulle kunna vara för vissa vilket leder till att de blir segregerade iväg till ett annat klassrum, 

skolans specialpedagoger och den specialpedagogiska hjälpen som finns i skolan är omodern 

och erbjuds enbart utanför klassrummet vilket också leder till att eleverna segregeras istället 

för att inkluderas i den ordinarie verksamheten. Det praktiska användandet av inkludering är 

inte vad det skulle kunna vara och framför allt inte vad lärarna säger att den är. Som jag 

nämnt tidigare tycker lärarna att de arbetat med inkludering i skolan men när vi talar om hur 

klassrumssituationen ser ut i praktiken så framkommer det att det oftare förekommer att man 

segregerar, alltså tar ut barnen som behöver hjälp, än att man tar in hjälpen i klassrummet, 

inkluderar, så att barnen fortfarande har möjlighet att vara en del av gemenskapen.
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Något som framkommit i diskussionen om hur inkluderingen fungerar i praktiken är att skolan 

till stor det försöker anpassa miljöerna som eleverna vistas som enligt tidigare forskare och 

författare anses vara bra (se tidigare forskning).  

4.2.3 Inkludering, integrering och en skola för alla

Vad lärarna som intervjuades kunde komma fram till vad gäller de tre begreppen inkludering, 

integrering och en skola för alla var att alla begreppen både hör ihop och kan ses som olika 

varandra och lärarna känner mer att integrering handlar om invandrare och hur dem ska 

komma in i samhället på ett bra sätt. De förknippar inkludering mer med skolans värld.

Lärare tre säger exempelvis att det har skett en förändring över tid vad gäller dessa begrepp. 

Hon beskriver att när hon började inom skolan var det populärt med ”en skola för alla” och 

hur man ser på den meningen är avgörande för hur undervisningen läggs upp i skolan.

”Det beror på hur man lägger betydelsen i meningen. En skola för ALLA eller en SKOLA för 

alla. Ska alla passa in i samma mall eller ska mallen anpassas efter varje elev”? 

Hon tycker att synen många gånger i skolan blir att alla ska passas in samma mall vilket är 

helt motsägande om man tittat på hur forskningen definierar ord som inkludering, integrering 

och en skola för alla. Som tidigare tagits upp ovan skall alla barn få känna en delaktighet i 

gemenskapen oavsett vad man har för problematik kring sig vilket då innebär att skolan måste 

anpassa mallen efter varje elevs behov så att denna delaktighet infinner sig hos eleven. 

En annan intressant iakttagelse som jag gjorde under intervjuerna var att två av lärarna, lärare 

ett och tre inte alls är säkra på att en inkludering av ett barn med svårigheter alltid är det bästa. 

Dom menar att vissa barn skulle hade bättre om de segregerades från den ordinarie 

undervisningen för att istället inkluderas i en mindre grupp med lärare som har 

specialkompetens. De talar alltså om Haugs (1998:22) segregerande inkludering eftersom de 

menar precis som Haug att vissa barn skulle må bättre av att inkluderas helt eller delvis i en 

mindre grupp. Även om eleverna visserligen segregeras ifrån den klass där eleven är inskriven 

så blir elever och andra sidan inkluderad i en annan grupp vilket är förenligt med det som 

forskning jag har redovisat visat. Gemenskapens betydelse är av stor vikt för eleverna i skolan 

men att vara i ett klassrum med 28 andra elever ger inte alltid en bra känsla av delaktighet för 

eleverna. Tolkningen av lärarnas utsagor blir således att skolan i vissa fall måste ge elever 

möjlighet att finna gemenskap i någon annan grupp eller klass än den ordinarie. Detta 

alternativ finns enligt lärare två i de äldre åldrarna men inte i de yngre åldrarna såsom F-2. 

I de yngre åldrarna räknar man med att lärarna skall täcka upp för varandra vilket leder till att 

en del elever återigen hamnar mellan stolarna. De ansvariga lärarna i klassen känner att de 
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inte har tid att fånga upp eleverna och man vill samtidigt inte lägga över bördan på någon 

annan i arbetslaget, vilket i sin tur leder till att elever inte blir inkluderade i vare sig den ena 

eller den andra gruppen. Lärare tre beskriver att det i arbetslaget har gjorts försök med nivå 

anpassade grupper i vissa ämnen som visat bra resultat men att det ofta rinner ut i sanden på 

grund av att man inte kan genomföra arbetet med grupperna konsekvent då sjukdomar inom 

arbetslaget uppkommer och det leder i sin tur till att arbetet med smågrupperna blir lidande 

den dagen eller den veckan. I motsats till lärare tres uttalande tycker lärare två att jobbet med 

inkludering fungerar bättre i de yngre åldrarna trots att det inte finns någon mindre grupp att 

tillgå. Jag tolkar det som att lärare två tycker att det fungerar bättre eftersom det inte är så 

många pedagoger involverade vilket gör att barnet slipper möta nya ansikten hela tiden. 

Min uppfattning är att många skolor och lärare kan lätt hänga upp sig på att inkluderingen 

bara ska innefatta att eleven skall tillbaka in i den ordinarie klassen men det behöver som sagt 

inte alltid vara så. Elever behöver visserligen sin ordinarie klass för att utvecklas socialt men 

vem är det som säger att det inte kan få även den biten i en mindre klass mer lämpad för deras 

behov? Lärare ett och tre tror att många gånger kan skolan ha för höga ambitioner med sitt 

inkluderingsarbete vilket leder till att skolan tappar fokus på vad som är viktigast, nämligen 

att eleverna mår och har det bra i skolan. 

Lärare tre säger tillexempel:

”Vi måste få vara olika individer… Det är fel att utsätta eleverna för något som gör att de inte 

känner en gemenskap för att de inte är som alla andra”.

Med ett uttalande som detta får man känslan av att läraren ifråga känner att det finns en 

relativt stor risk att vissa utav de barn som behöver få en inkluderandeundervisning faller 

mellan stolarna. Skolan bollar problemet ner till den enskilda läraren som utifrån sina egna 

erfarenheter och sin egen syn på verksamheten försöker ge barnet det stöd och den hjälp som 

barnet behöver för att känna sig och vara en del av gemenskapen. Om klassläraren känner att 

hon själv inte kan lösa situationen bollas problemet vidare till speciallärarna med deras 

kompetens och helt plötsligt i denna karusell har man glömt att se till vad barnet själv vill och

behöver utifrån barnets egna förutsättningar.

4.2.3.1 Sammanfattning

Det som framkommit under intervjuerna med lärarna är att inkludering, integrering och en 

skola för alla är begrepp som varje lärare verkar tycka olika saker om. Skolans roll i det hela 

har också en avgörande betydelse. Att skolan jobbar aktivt med inkludering är viktigt men 

minst lika viktigt påpekar de intervjuade är det att skolan stannar upp och tittar till de behov 
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som finns. Problemen mellan klasslärarna och de speciallärare som finns på skolan nämns 

också som ett problem då det gäller inkludering. Att eleverna bollas runt mellan den ena och 

den andra läraren gynnar definitivt inte eleverna då det gäller att känna delaktighet i 

gemenskapen. Något som blir tydligt i diskussionen med lärarna om dessa tre begrepp är att 

skolan måste hitta en gemensam linje som alla kan följa för annars blir risken att eleverna som 

behöver ett stöd och i ett inkluderande arbetssätt hamnar i skymundan då varje pedagog gör 

som de själva vill. 

4.2.4 Utbildning om inkludering och specialpedagogens roll i inkluderingsarbetet

Som det framkommit i tidigare forskning om inkludering och integrering behöver lärarna 

utbildning om både begreppet i sig och arbetssättet. Detta talar bland annat Meijer om i 

European Agency for Development in Special Needs Eduacation (2003) och Nilholm i 

publikationen från Myndigheten för skolutveckling (2006) om. Detta är även något som alla 

tre intervjuade lärare ser en avsaknad av. De ges sällan någon utbildning på skolan om ämnet i 

fråga och det som kanske finns är sällan täckande. I ett utdrag av en intervju beskrivs 

situationen såhär:

Lärare 1 (L1): ”Det har funnit utbildning att tillgå när det uppdagats något men inte sådär 

allmänt.”

Intervjuare (I): ”Hade du velat ha mer?”

L1: ” Ja mycket mer, eftersom det krävs så mycket att man ska göra det och då tycker jag att man 

ska få mycket stöttning. Man får ta mycket eget ansvar att utbilda sig.”

Lärare två svarar på samma fråga:

I(I) – Ges någon utbildning om inkludering?

Lärare 2 (L2) – Inte inom ämnet så, utan mer inom metodutveckling och vi pratar mycket om 

det… Just nu har vi en utbildning i år 3-5 för att säkra språket hos barnen som kallas pilen.

Av citaten ovan att döma så ser vi att avsaknaden av utbildningen finns där men att 

pedagogerna i verksamheten känner ett större behov av den än vad skolledningen verkar 

förstå. Lärare två nämner istället ett pilot projekt inom språk som de just nu håller på att 

arbeta med men det har absolut inget mer utbildning om inkludering att göra. 
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Redan i böcker om förskolans verksamhet poängteras det att de som skall ge stöd till barn 

med behov av stöd måste ha kunskap om området de ska ge stöd i (Björck – Åkesson i 

Sandberg, 2009:26). Genom att läsa forskningen förstår man att det är viktigt med kunskap 

om ämnet för att elever och barn ska kunna bli inkluderade i den ordinarie undervisningen 

vilket också lärarna känner ett stort behov av. Om inte lärarna känner sig förtrogna med det

arbete de ska utföra så är det kanske inte så konstigt att många barn i dagens skolor sitter med 

på lektionerna i skolan men inte kan ta till sig undervisningen eftersom det stöd de är 

berättigade till inte finns. Detta visar återigen det Brodin och Lindstand pratar om är viktigt 

att ha med sig nämligen att barn inte är inkluderade bara för att de befinner sig i samma 

klassrum (Brodin och Lindstrand, 2004:69), 

En annan problematik som beskrivs av bland annat lärare ett är att även om det finns utbildad 

personal på ämnet så är det oftast specialpedagogerna som har den utbildningen och deras 

kunskap förmedlas sällan ner till de ”vanliga” klasslärarna. Som tidigare tagits upp här i 

analysen så bollas många elever över till specialpedagogens bord och tas ut ifrån klassrummet 

för att få det stöd som behövs. De lärare ett efterfrågar i intervjun är bland annat material och 

internutbildning från just specialpedagogerna eftersom det är oftast där kunskapen finns.

Denna stöttning från specialpedagogerna uteblir ofta och lärare ett beskriver det som att ” de 

kör sitt eget race på något vis”. 

Lärare tre pratar om att resurserna finns i skolan men de behöver fördelas bättre något som 

även lärare två håller med om men att det är svårt då utbildningen saknas och varje enskild 

pedagog har sin egen syn på saken. Vilket också leder till att skolan inte ska säkerställa 

inkludering eftersom det blir beroende på vilken pedagog man hamnar hos. Om skolan istället 

skulle gå ut med gemensamma ramar till varje arbetslag skulle dessa sedan kunna utforma en 

givande inkludering tillsammans och på så sätt skulle skillnaderna mellan pedagogerna 

minska. Visserligen så skulle inkluderingsarbetet se olika ut för varje elev ändå eftersom varje 

elev har olika förutsättningar, men de stora ramarna för hur man ska jobba är lika för alla. 

Detta gör det också lättare för varje pedagog att förstå och kunna kräva mer utbildning 

eftersom dessa förmodligen skulle komma från skolledningen och vara ett krav. Skolan måste 

här ta sitt ansvar som skola och inte lämna pedagogerna vind för våg utan någon som helst 

guidning i arbetet. 

Lärare tre menar också att stöttningen i klassrummet för lärare så att eleverna får bästa 

möjliga utbildning inte alltid behöver bestå i att en specialpedagog kommer in klassrummet 

och ger barnet det den behöver. Jag tolkar det som att hon menar att det ibland skulle räcka 
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med att en person kommer in och tar hand om lektionen så att hon själv skulle kunna ge 

barnet som behöver stöd det extra stödet om hon hade haft lite mer utbildning själv.

4.2.4.1 Sammanfattning

Utbildningsfrågan som uppkommit då det gäller inkludering är otroligt viktig för lärarna 

ifråga. De eftersöker mer utbildning om ämnet eftersom de menar att läroplaner och 

kursplaner och andra dokument som skolan har som riktlinjer kräver att lärarna arbetar med 

detta, och arbetet blir inte tillfredställande om man inte har en adekvat utbildning inom ämnet. 

Skolledningens inställning som kommer fram i och med intervjun med den biträdande rektorn 

på skolan är att de tycker att de pratar om det men att de inte ger någon speciell utbildning på 

ämnet. Detta visar i sin tur att skolans medvetenhet om hur viktig utbildning om inkludering 

är finns där men att det inte efterföljs. Hur kan man som skola gå ut med att man arbetar 

aktivt med inkludering och pratar om det om man inte ger sina pedagoger en bra grund att stå 

på. Allt återkommer till att om pedagogerna inte känner förtrogenhet med arbetssättet de ska 

arbeta med blir arbetet inte tillfredställande för vare sig pedagogerna eller eleverna vilket i sin 

tur leder till att inkludering bara blir ett ord man använder för att det låter bra men inte 

används i den verkliga verksamheten på skolan. 



28

5. Slutsats

Inkludering och integrering är ord som används flitigt i samhället och i de oändligt många 

diskurser som finns. I skolans värld är inkludering det begrepp som idag används mest även 

om läroplaner och liknande också använder en skola för alla och integrering. Det som 

framkommit i denna undersökning är att även om skolor och lärare använder begreppen 

relativt ofta så är det långt ifrån alla som förstår betydelsen och använder orden på det 

definitionsmässiga sätt som litteraturen beskriver och det var det som var tanken med det här 

arbetet. Vilken betydelse lägger lärare i begreppen inkludering och integrering och hur 

används det i praktiken. Undersökningen har också visat att den skola som undersöktes har 

brister i det praktiska arbetet med inkludering. De segregerar eleverna från sina 

ordinarieklasser för att eleverna ska kunna få stöttning vilket leder till att eleverna också 

segregeras från gemenskapen i klassen om än det bara är för en kortare stund. Samtliga 

intervjuade lärare har också dålig kunskap om inkludering och inkluderande arbetssätt. Vilket 

det i böcker och utredningar om inkludering och integrering står mycket om, och hur viktigt 

det är. Lärarna som intervjuats i undersökningen har visat sig vara ganska kritiska till just 

detta avsnitt. Utbildning är något som de själva tycker är otroligt viktigt men att det sällan 

förekommer om just inkludering och integrering. Efterfrågan är stor men det poängteras också 

från lärarnas håll att det inte alltid behöver vara inköpt utbildning. De menar att det många 

gånger skulle räcka med intern utbildning från skolans specialpedagoger.

Något av vikt som också kommit fram är att det i många dokument som skolan har att luta sig 

mot, exempelvis skolans läroplan, står att skolan skall jobba för en skola för alla. Dock 

framkommer det inte i dokumenten hur detta ska gå till och det är därför fritt för tolkning, 

vilket i sin tur leder till att varje skola och i princip varje pedagog på skolorna kan ha sin egen 

uppfattning om vad inkludering och integrering innebär och hur det ska arbetas med. Detta 

gör att många elever inte får en tillfredställande inkluderande undervisning och i många fall 

även segregeras då varje pedagog som jobbar med barnet har en syn på inkludering och en 

skola för alla som är olik någon annan pedagogs syn.

En av mina frågeställningar var att ta reda på om de intervjuade lärarnas definition stämmer 

överrens med den definition som forskningen ger. Resultatet av denna undersökning har visat 

att det lärarnas definition både stämmer överrens med den litteratur jag läst samtidigt som den 

även i vissa avseenden inte stämmer överrens. En av författarna beskriver att begreppens 

ursprungliga definition är att föra samman till en helhet (Tøssebro,2004:12) vilket ingen av de 

intervjuade lärarna ger som definition dock är det inte heller några av författarna som använde 
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begreppen som den ursprungliga betydelsen beskriver. Mer eller mindre alla författarna som 

jag tittat på beskriver inkludering och integrering som att man ska se till elevernas olikheter 

och ta tillvara på dessa. Denna beskrivning ger även de intervjuade lärarna. Begreppen 

omtolkas utifrån den ursprungliga betydelsen vilket ger lärare och andra människor som 

använder begreppen ett stort område att använda begreppen inom. Detta kan tillviss del vara 

bra då den ursprungliga definitionen inte alltid är optimal dock är nackdelen att det, eftersom 

det finns så många definitioner, blir svårt att inom arbetslaget ha en gemensam linje om man 

inte talar om det innan. Att prata om begreppen är något som för lärarna i intervjuerna är 

viktigt och som det råder delad insikt om huruvida det förekommer på den undersökta skolan. 

Begreppen används men de intervjuade lärarna menar att de inte talat om betydelsen och hur 

man skall arbeta utifrån inkludering och integrering med varken sina arbetskollegor eller 

skolan i stort. 

Två av lärarna uttrycker under intervjuerna att det bästa inte alltid är att inkludera eleverna 

och detta är något man måste ta i betänkande då man väljer arbetssätt. Vissa barn kanske 

måste segregeras för att det är det bästa utifrån deras situation. Det man då måste se till är att 

när eleverna plockas ut ur sina ordinarie klassrum och bort från den gemenskapen är att de 

inkluderas in i en annan grupp och får känna gemenskap där. Vissa av författarna i den lästa 

litteraturen talar också om att det nödvändigtvis inte behöver vara så att eleverna inkluderas i 

den ordinarie klassen utan att de istället inkluderas i någon annan mindre grupp. Det 

viktigaste menar författarna är att eleverna känner gemenskap och att man som skola och 

lärare utgår ifrån elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, Haug, 1998:22, 

Emanuelsson i Rabe och Hill, 1996:11 och Haug, 1995:95). Det är skolan och lärarna som ska 

anpassa sig så att eleverna får det bra.     
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6. Avslutande reflektion

Begreppen inkludering och integrering är svårdefinierade och det var bland annat det som 

lockade mig att skriva ett arbete begreppen och dess betydelse för både verksamma lärare och 

hur dessa använder begreppen i verksamheten. Mina egna tankar kring det som framkommit 

under arbetets gång är att skolan och lärarna som deltagit i studien är att skolan och lärarna 

vill arbete med inkludering men att det inte alls blir som de tänkt sig och detta kan bero på 

flera olika saker men det jag främst ser som en orsak är att utbildningen om begreppen inte är 

så tillfredställande som det skulle behöva vara för att inkluderingen av elever med behov av 

stöd ska vara tillfredställande för alla inblandade. Min uppfattning av skolans arbete är att de 

vill så mycket mer än vad som sker i verkligheten. De erkänner att det finns 

utvecklingsområden inom inkluderingsarbetet på skolan men jag får känslan att skolan inte 

vet hur de ska gå vidare med arbetet. Att specialpedagogerna blir mer delaktiga i 

verksamheten och i arbetslaget tror jag kan vara ett steg i rätt riktning. Att få med dem i 

undervisningen och planeringen av undervisningen tror jag kan ge mycket i arbetet med 

inkludering. Eleverna får möjlighet att få vara kvar i klassrummet men ändå få den hjälp som 

den enskilda individen behöver. Det är också det som lärarna beskriver är bland det viktigaste 

när man talar om inkludering. Att elevernas individuella behov tillgodoses. Genom att hjälpen 

flyttas in i klassrummet tror jag skulle gynna eleverna som är i behov av hjälpen både 

kunskapsmässigt och socialt eftersom de då fortfarande kan se sig själva som en del av 

gemenskapen så som det beskskrivs i mycket av den litteratur jag läst.

Under arbetets gång har många nya frågor väckts kring inkludering. Tillexempel har frågan 

om skolans ansvar och gemensamt synsätt växt sig stark hos mig. Det skulle vara intressant 

att också ta reda på vad för krav man som pedagog kan ställa på skolan när det handlar om 

inkludering. Är det lärarnas ansvar att ställa krav på skolan eller är det kommunansvariga som 

måste ta steget och trycka mer på skolledningen för att det ska ske en förändring? Framför allt 

skulle det vara intressant att ta reda på hur ledningar och kommunansvariga ställer sig till 

inkludering och att det, som det framkommit här, inte fungerar som de förväntas i praktiken. 

Det är barnen i skolorna som blir lidande då skolans praktiska arbete med de stöd de är 

berättigade till inte fungerar. Det är synd att vi i samhället idag fortfarande har svårt att 

acceptera olikheter och ge den hjälp till dem som behöver utan att konstant ifrågasätta varför 

hjälpen och resurserna måste finnas.  
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8. Bilaga 1

Intervjuguide

Inledande frågor

Vad har du för roll på skola?

Hur länge har du arbetat på den här skolan?

Hur länge har du varit verksam inom skolan?

Inkludering

Vad innebär ordet inkludering för dig?

Hur har synen och definitionen på inkludering förändrats genom åren?

Har skolan någon gemensam definitionen av inkludering och hur den skall genomföras?

Tycker du att skolan uppfyller kravet på ”en skola för alla”?

Hur har skolan gett dig kunskap och utbildning som kan behövas för att förstå begreppet 

inkludering? 

Hur fick ni den utbildningen?

Har du själv läst in dig på begreppet? I så fall hur?

Betyder inkludering och integrering samma sak för dig? Förklara.

Hur ser en ideal situation med inkludering ut? Ser det ut så i praktiken på skolan?

Hur ser samarbetet ut mellan de inblandade instanserna ut för att nå en lyckad inkludering?

Vilka kriterier måste uppfyllas för att uppnå en bra inkludering enligt dig och din definition?


