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Within special education, there is a big dilemma where some mean that school should include
all pupils in the same school class, regardless students' needs for assistance, while others
believe that students with special needs to be placed in small adapted groups where students
have similar needs is to exclude pupils. While others argue that the inclusion can sometimes
lead to exclusion. The aim is to investigate what meaning teachers and special education
teacher gives the concept of inclusion in school and what consequences it entails in teaching.
This study is based on a number of qualitative interviews of teachers and specialist teachers to
obtain answer of the following questions.


Has the concept of inclusion and integration the same significance and meaning
according to those asked teachers, special educators and special educators?



Which students should be included, according to those asked teachers, special teachers
and special teachers?



What is required to work from an inclusive perspective, according to the asked
teachers, special teachers and special teachers?



Perceive the asked teacher, special educators and special teachers some disadvantages
of inclusion?



Which students receive special education instruction in the schools were asked?



Do the asked teacher, special educators and special teachers think that there is a school
for all?

The results of this study is that teachers and special instructors have difficulty in
distinguishing the concepts and that they puts the same emphasis on inclusion as the
integration, the students must adapt to school and not vice versa. The teachers believe that
schools today do not possess the skills and resources needed to meet students' needs. The
results show that inclusion can have an opposite effect in the daily activities of the school.

Keywords: Inclusion, a school for all, special education, special education teachers, special
education, teacher
Nyckelord: Inkludering, en skola för alla, specialpedagogik, speciallärare, specialpedagog,
lärare.
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1 Inledning
Begreppet inkludering och en skola för alla är något som diskuteras fram och tillbaka i olika
skolsammanhang och skolfrågor. Politikerna nämner gärna begreppen och då låter det fint och
som en självklarhet. Tanken med begreppen är från början en god tanke, men frågan är vilka
konsekvenser det får i verkligheten? Är denna vision om en skola för alla möjlig i dagens
skola? Det kan vara lätt att ha stora och höga förväntningar och visioner, när man själv inte
befinner sig i dessa miljöer. Beroende på vilket perspektiv eller från vilken synvinkel som
man väljer att se begreppen ifrån.

Kan elever som är i behov av extra stöd få den hjälp och den undervisning som de behöver i
en vanlig skolklass? Vid diskussioner kring elever i behov av stöd, så leder detta ofta in på
specialpedagogik. Inom specialpedagogiken kommer vi också i kontakt med begreppen
segregering, integrering och inkludering. Skillnad och innebörden kan vara svår att bena ut
eftersom många nämner de så olika. Vissa menar att ordet inkludering kan få sin motsatta
betydelse i vissa sammanhang.

Det diskuteras mycket om lärarnas brister i kompetens och ledarskap. Lärarutbildningarna har
fått en del kritik att de inte uppfyller målen, samtidigt som vissa menar att specialpedagogiken
har stor betydelse för elever i behov av stöd så har under flera år gjorts nedskärningar inom
skolverksamheten där specialpedagogiken blivit drabbad. Elever med diagnoser ökar vilket
leder till att skolan måste sätta in mer stöd och hjälp för att uppnå läroplanens mål och
riktlinjer som finns.

Genom mitt möte med elever i behov av stöd under min verksamhetsförlagda utbildning på
skolan och förskolan så har dessa elever mig och ämnet är det som legat mig varmast om
hjärtat. Jag har under denna tid fått ett stort intresse för att arbeta och försöka förstå elever
som är i behov av extra stöd. Därför känns det naturligt för mig att skriva ett examensarbete
om detta och det jag vill fokusera på är just denna problematik dessa begrepp skapar.

1.1 Bakgrund
Media har länge uppmärksammat den pågående debatten om specialpedagogikens dilemma,
och begreppen inkludering, exkludering, individualisering, rättvisa och ”en skola för alla” är
återkommande begrepp som dyker upp i denna debatt. Det råder många olika tankar och
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perspektiv inom skolan, politiken, bland forskare och pedagoger hur vi ska hjälpa och bemöta
dessa elever som är beroende av särskilt stöd. En del menar att dessa barn har rätt till att ingå i
en valig skolklass, medan andra tycker att i vissa fall mår eleverna bäst av att placeras i
särskola eller i en skolklass tillsammans med elever med liknande behov och stöd.
En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är
lika ändamålsenlig för alla elever, oavsett möjligheter,
förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den
enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i
centrum. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en
relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter.
Detta kan bäst ske i en miljö där självkänslan och den positiva
självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där man upplever
verklig delaktighet och gemenskap.
(SOU 1998:66 s.15).
I en debatt artikel i Dagens Nyheter (2007) skriver ordförande för lärarnas riksförbund, Metta
Fjelkner att ”Elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan” hon diskuterar hur detta kan
komma sig och att vi måste ta reda på vad detta beror på? Hon menar att mer forskning måste
utföras inom specialpedagogiken och att skolorna måste och ska satsa på behöriga
specialpedagoger och speciallärare (www.dn.se 10-10-26) Den rådande ekonomikrisen har
även påverkat skolan, vilket lett till nedskärningar bland lärare, resurser och
specialpedagoger.

Författaren Persson (2001) beskriver specialpedagogikens framväxt under 1900-talet då barn
fick undervisning i svenska och matematik i ett mycket långsammare tempo men att
lågkonjunkturen bidragit till att många skolor fått dra ner på specialpedagogisk undervisning
och att många skolor idag saknar specialpedagogiska resurser. Detta medfört att alla skolor
inte alltid kan ge den undervisningen som alla elever är berättigade att få och att alla inte får
det stöd och den hjälp de skulle behöva (Persson, 2001:19).

I en debatt artikeln från Svenska Dagbladet (2006) kritiseras Högskoleverket för att förorda
exkludering. De som debatterar mot Högskoleverket menar att visst ska specialpedagoger ha
en fördjupad kunskap i specialpedagogik och kunna handleda och stötta lärare för att arbeta
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med elever med speciella behov. Även lärare bör bära på specialpedagogiska kunskaper för
att kunna bemöta alla elever och för att kunna följa de riktlinjer som finns inom skolan.
Forskning pekar på att när lärare bär på mindre specialpedagogisk kompetens så skapas fler
nivågrupperingar och fler särskilda undervisningsgrupper i skolorna. Detta påverkar elevers
självförtroende och ger dem en dålig självbild vilket leder till dåliga skolresultat. Till motsats
till exkludering så främjar ett inkluderande skolsystem lärande och utveckling hos elever.
Enligt Högskoleverket ska lärarna ägna sig åt den ”vanliga” pedagogiken och till de ”vanliga
eleverna”, medan de elever som avviker är specialpedagogernas problem att ta tag i och lösa
(www.svd.se 10-10-26) Detta kräver att dagens lärare är kompetenta och utbildade för att
kunna bemöta det mångfald av elever som finns i dagens skola och deras olika behov av stöd.

Lärarna måste följa och arbeta efter de mål och riktlinjer som finns i skolans läroplan
(Lpo94). Enligt läroplanen skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Det finns också olika vägar att nå målet.
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94).

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka vilken innebörd lärare, specialpedagoger och speciallärare
ger begreppet inkludering i skolan och vilken konsekvens får det i undervisningen.

1.3 Frågeställningar


Har begreppen inkludering och integrering samma betydelse och innebörd enligt de
tillfrågade lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna?



Vilka elever är det som ska inkluderas, enligt de tillfrågade lärarna,
specialpedagogerna och speciallärarna?



Vad menar de tillfrågade lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna att det krävs
för att arbeta ur ett inkluderande perspektiv?



Ser lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna några nackdelar med att
inkludering?



Vilka elever är det som får specialpedagogisk undervisning på de tillfrågades skolor?



Anser lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna att det finns en skola för alla?
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2 Historik
Den världsbild som råder eller den vetenskapliga syn som finns på individen påverkar vårt
arbete och våra metoder som anses kunna hjälpa de elever som behöver särskilt stöd. Därför
har synen på människan och individen förändrats genom åren och de olika vetenskapliga
paradigmen har styrt vår fokusering vad vi bör blicka på under våra tidsperioder. De rådande
och förändrade synsätten har påverkat våra metoder och våra verktyg som behandlingar,
terapier och handlingsplaner för att kunna möta elever med särskilt stöd.

2.1 Specialpedagogik och specialundervisning i ett historiskt perspektiv
Författaren Vernersson (2002) förklarar att skolan har under många år varit en segregerande
skola där normalitetsbegreppet är det som styrt vårt tänkande och satt prägeln på skolans
norm. Med normalitetsbegreppet menas allt det som avviker från det normala. Ur ett
skolperspektiv är de som avviker från normal kunskapsutveckling, elever med svårigheter.
Inom visionen ”en skola för alla” har kunskapssynen framhållits från ett annat perspektiv,
nämligen att inlärningssituationen bör anpassas efter elevens möjlighet att förstå och lära.
Med det menas att en elev kan befinna sig ”i svårighet”, har svårt att lära sig i en viss
situation. Och om man bär på ett specialpedagogiskt förhållningssätt så möter man eleven vid
rätt tid och i en bra läromiljö för att stödja elevens lärande. (Vernersson, 2002:11-12)

2.1.1 Specialpedagogiken under förändring
Vernersson (2002) fortsätter med att förklara att under 1800-talet så lät man elever som inte
hängde med i undervisningen sitta kvar efter skolan slut, eleven fick så kallad kvarsittning
eller gå om årskursen. Det var bland de vanligaste korrigeringsmetoderna man använde för att
eleven skulle lära sig något. Under 1950-talet så placerades de svagpresterande eller
handikappade eleverna i specialklasser eftersom de skulle hämma de normalbegåvade
elevernas inlärning. Så småningom började specialklasserna delas in i olika klasser som
läsklass, CP-klass, observationsklass, särskoleklass och hjälpklass. Alla de elever som var
svagpresterande i något ämne placerades i någon av dessa specialklasser. Undervisningen
anpassades inte efter eleverna utan bedrevs som i de ”normala” klasserna. Det var också
vanligt att intelligensmätningar utfördes på dessa elever. Från 1930-talet rådde ett
utvecklingspsykologiskt synsätt, man menade att varje individ genomgår en egen individuell
utveckling. Men samtidigt fanns normen kvar för vad som är normal utveckling, detta mättes
genom använda ett medelvärde för alla människor. Från detta synsätt övergick man senare till
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en differentialpsykologiskt inriktning. Då ansågs att alla elever som avvek från de normala
skulle heller inte befinna sig med dem. Venersson (2002) beskriver hur förändringen fortsätter
under senare år.
Under 1950-talet ändrades synsättet på specialpedagogik ur ett inlärningspsykologiskperspektiv, forskningen inom ämnet hade gjort stora framsteg och började se de
svagpresterande eleverna med andra ögon. Nu fokuserade de sig på vilka möjligheter som
fanns för lärande för dessa elever istället för hinder av medicinsk art. Bristande läromedel och
lärare började ifrågasättas på skolorna vilket ledde till ett ökande intresse och efterfrågande av
utbildade lärare och specialkonstruerade läromedel och åtgärdsprogram sattes in. Allt detta
ledde till starten av en speciallärarutbildning år 1962 (Vernersson, 2002).

Författaren Vernersson (2002) beskriver hur ett socialpedagogiskt synsätt håller på att växa
fram då skolan och speciallärarnas undervisning tar hänsyn och ser till elevens sociala
förhållanden. Det togs fram olika terapi behandlingar som ett hjälpmedel för att arbeta med
elever som bar på emotionella och sociala störningar. Fokus ligger på att ge eleven stimulans,
förväntningar och goda inlärningsmiljöer. Man ser inte längre till defekter hos eleverna utan
utgår från elevernas miljö för att förbättra den. (Ibid:11-15)

Vernersson (2002) diskuterar hur ett ekologiskt synsätt har nått fram och influerat
specialpedagogiken i slutet av 70-talet. Undersökningar gjordes på hur hem och skola
påverkade elevers utveckling och ville se en samstämmighet mellan de olika miljöerna. Nu
hade grunden till integrationsperspektivet fått fäste inom skolan och den samordnade
specialundervisningen. I läroplanen (Lgr69) framgår det att elever ska få sin undervisning
inom skolklassens ram. Med detta menas att elever som tidigare hade gått i någon form av
hjälpklass skall nu ingå i en vanlig skolklass och den specialpedagogiska undervisningen skall
samordnas med den vanliga undervisningen i klassrummet. Många av lärarna var skeptiska
och hade svårt att se integreringen skulle fungera.

Under 1980- talet så förklarar Vernersson (2002) hur de tidigare klassuppdelningarna nästan
totalt upphört och de flesta skolorna jobbade nu ur ett integrerande specialpedagogiskt arbete.
”Elever med särskilda behov” betonades extra i Lgr80 (Vernersson, 2002) och riktade en stor
uppmärksamhet hur skolan skulle jobba med att motverka att svårigheter uppstod och la stor
vikt på skolans möjligheter, skyldigheter och även lärarna förväntades arbeta förebyggande
med det specialpedagogiska arbetet det var också nu begreppet ”en skola för alla” kom upp på
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tapeten. Arbetssituationen förändrades nu för speciallärarna som tidigare varit självständiga
klasslärare eller kliniklärare. Nu skulle deras funktion vara att komma med rådgivning till
lärarna och fungera som resurser i arbetslaget och vara samordnare. Alla på skolan blev
delaktiga i elevernas åtgärdsprogram och synen på eleverna hade nu också förändras från att
man såg det som att eleven skulle anpassas genom åtgärder till skolsituationen. Nu skulle
åtgärdsprogrammen byggas upp genom samarbete mellan elev, föräldrar och skolan.(Ibid)

Vernersson (2002) diskuterar vilka problem som uppstod när speciallärarutbildningen
upphörde 1988, samtidigt som specialpedagogiken sattes in på grundskolelärarutbildningarna.
Hoppet fanns att lärarna skulle ha tillräcklig beredskap för att möta ”elever med särskilda
behov”. Lärarna förväntades undervisa alla elever och fick inte den hjälp de behövde,
eftersom specialpedagogen hade andra arbetsuppgifter än vad speciallärarna. Det är idag inte
många som är enhetligt utbildade speciallärare, många av de speciallärare som finns på
skolorna idag är i grunden lärare men med en fortbildning inom specialpedagogik, det är den
bantade ekonomin under 80 och 90-talet som har medfört att många skolor idag saknar
speciallärare. Avskaffningen av speciallärare skedde utan att skolorna hade tillräcklig
beredskap för att möta de specialpedagogiska problem som finns på skolorna (Vernersson,
2002:11-21). Senare insåg man att detta blivit ett problem och regeringen startade
speciallärare utbildningarna igen år 2008.

Brodin och Lindstand (2004) diskuterar hur besparingarna som gjordes under början av 1990talet påverkade skolan och barnomsorgen hårt och att det var storstäderna som drabbades
hårdast och socialstyrelsen konstaterade att det inte gick att upprätthålla de mål som fanns
inom barnomsorgen. Storleken på barngruppen ökade medan personaltätheten minskade och
de som drabbades mest var barn med behov av särskilt stöd, invandrar- och flykting barn samt
de allra yngsta barnen. (Brodin & Lindstrand, 2004:18-21)

3 Teoretisk ram och centrala begrepp
Inom specialpedagogiken ingår begrepp som är svåra att skilja mellan dess innebörd. Vilket
medför att i många sammanhang så används begreppen synonymt. Integrering och
inkludering är ett exempel på begrepp som ofta blandas ihop. I denna del kommer jag att
klargöra och reda ut begreppen som har stor betydelse inom specialpedagogiken.
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3.1 Specialpedagoger och speciallärare
Vernersson (2002) menar att vi inte kan benämna speciallärare och specialpedagoger likadant
eftersom de har olika arbetsuppgifter och får därför olika betydelser. Hon förklarar att det är
vanligt att vi använder beteckningarna speciallärare1 och specialpedagog2 synonymt och att
många inte är medvetna om att de har olika betydelse och olika arbetsuppgifter inom skolan.
Hon menar att utbildningen till specialpedagog har en mera uttalad vetenskapsteorietisk
tyngdpunkt inom specialpedagogiken eftersom denne skall ha kompetens att leda
forskningsarbete. Hon diskuterar också hur speciallärarna är på väg att försvinna som enhetlig
utbildad arbetsgrupp och att efterfrågan i skolorna är stor efter speciallärare. Hon menar att
speciallärarutbildningen upphörde innan skolorna hade beredskap att möta de
specialpedagogiska problemen som finns inom skolan. Vilket resulterat till att många idag
tjänstgör som speciallärare men saknar kompetens och utbildning för tjänsten. Många skolor
saknar idag helt speciallärare eller så är det någon lärare som har gått en fortbildningskurs
inom specialpedagogik som sitter på tjänsten men saknar behörighet. (Vernersson 2002: 21)

3.2 Specialpedagogik
Författaren Vernersson (2002) förklarar att specialpedagogiken är inte bara är ett ämne som
innehåller pedagogik. Pedagogiken kräver också sociologi, psykologi, filosofi och vissa
medicinska kunskaper. Som mycket annat förändras specialpedagogiken efter det samhälle
som vi lever i och vilka kunskaps områden som ligger i fokus på skolan, vilket gör skolan
föränderlig. Samhällsförhållandena påverkar skolan eftersom eleverna tar med sig det
samhället som de lever i. Faktorer som familjeförhållanden, psykisk hälsa och ekonomi är
sådant som påverkar det arbetet som sker i skolan. Under många år så har politiker prioriterat

1

Specialpedagoger jobbar för att underlätta arbetet för individer som är i behov av särskilt stöd. Inom skolans
miljö så handledar specialpedagogerna lärare i det pedagogiska arbetet. De skall tillsammans med skolans
personal och ledning föra det pedagogiska arbetet framåt för att skapa goda läromiljöer och stöd till elever i
behov av särskilt stöd. Det främsta arbetsuppgifterna som en specialpedagog arbetar med är att ansvara för
utveckling, utvärderingar, uppföljningar och åtgärdsprogram när de gäller specialpedagogiken. Målgruppen till
utbildningen är utbildade lärare, förskolelärare eller fritidspedagog. Utbildningen sker på Specialpedagogiska
programmet och är en påbyggnadsutbildning 90 hp
2
Specialläraren arbetar och stöttar elever i behov av särskilt stöd som går i förskola, grundskola, gymnasium
eller vuxenutbildning. Skolan kopplar in speciallärare när en elev har svårigheter i matematik, språk, läs och
skrivsvårigheter. Tillsammans med lärare, föräldrar och elever hjälper specialläraren till att göra ett
åtgärdsprogram för att stärka elevens utveckling och de gör även kartläggningar för att ta reda på vilken nivå
eleven befinner sig. Det vanligaste är att specialläraren jobbar enskilt med elever eller i mindre grupp. Under ett
tag så la man ner utbildningen för speciallärarna medan den återupptogs igen år 2008. utbildningen är en
påbyggnadsutbildning på lärarutbildningen och omfattar 90 hp och alltingen väljer man inriktningen matematik
eller språk.
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specialpedagogiken inom skolan och en strävan att försöka utveckla en mer ”inkluderande
skola”.
Alla som arbetar med barn och ungdomar bör i sin utbildning
tillägna sig grundläggande kunskaper om specialpedagogik och
få förståelse för vad ett specialpedagogiskt förhållningssätt
innebär. Det är anmärkningsvärt att vi i ett samhälle som sedan
länge hävdar människors lika värde och rätt till utbildning har
en skola som präglats av segregation under många decennier.
(Vernersson,2002:11)
Författaren fortsätter förklara att alla elever i behov av stöd har en rättighet att få det. Hon
menar att i första hand ska stödet försökas ges inom skolklassen men ibland måste särskilda
grupper bildas. Inom det specialpedagogiska fältet så ingår begreppen segregering,
integrering och inkludering. Stödet utformas efter skolans resurser.

3.2.1 Segregering:
När en elev segregeras är detta ofta beroende på elevens handikapp, när undervisningsgruppen
inte kan möta elevens behov och eleven avskiljs från sin grupp till en annan som kan möta
elevens behov. Ett exempel på segregerande miljöer är särskola eller specialskola. Eleven
placeras där de andra eleverna har liknade behov och utbildade lärare finns i dessa
specialklasser för att möta elevernas behov (Vernersson, 2002:22-23). Författaren fortsätter
att förklara om en elev placeras i särskoleklass eller annan grupp där t ex alla elever lider av
stora koncentrationssvårigheter eller olika grader av ADHD3 så blir dessa elever segregerade
om specialklasserna eller grupperna finns på en vanlig skola så blir dessa specialklasser
samtidigt integrerade i den normala skolan (Ibid).

3.2.2 Integrering
När en elev ska integreras kan det se mycket olika ut. Eleven kan gå i en skola och få stöd i
undervisning tillsammans med andra i en annan grupp eller få enskilt stöd. Sverige är ett land
som kommit relativt långt med integreringen, men vi kan nå högre resultat i vårt

3

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av
bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD: en som innebär att
man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är
hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har båda de tidigare nämnda sorternas svårigheter.
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integreringsperspektiv som t ex att social gemenskap ska ingå i den. Att sätta ett barn med
psykiska eller fysiska funktionshinder i en klass där de flesta andra eleverna inte bär på något
funktionshinder är inte integrering menar Brodin & Lindstrand (2004:69). Integrering sker när
eleven själv upplever sig ingå i klassens gemenskap och när eleven betraktas som en naturlig
del av gruppen av de andra eleverna och utomstående. För att bli integrerad så måste eleven
först ha varit segregerad, avskild från klassen. Författarna menar att om eleven med
funktionshinder aldrig varit utesluten från gruppen eller klassen så har eleven varit inkluderad
hela tiden, det vill säga eleven har hela tiden varit innesluten och en självklar del i gruppen.
(Brodin & Lindstrand, 2004:69)

Idag finns det olika riktningar i en integreringsprocess, beroende på vad man vill lyfta fram.
Inom intergreringsprocessen så brukar man tala om individualintergrering, gruppintergrering,
lokalintegrering och funktionell integrering.

3.2.2.1
Individulintegrering innebär att en elev med något funktionshinder placeras i en vanlig
skolklass med elever som inte har funktionshinder. Barnet får stanna i sin närmiljö bland
vänner, grannar och familj vilket förenklar skolgången för eleven (Ibid:69).

3.2.2.2
Gruppintegrering innebär att en liten grupp elever med samma, liknande eller olika
funktionshinder placeras i en vanlig skolklass i en vanlig skola. Eleverna kan tycka att det
känns tryggt att det finns andra barn i skolklassen med liknande funktionshinder samtidigt
som elever utan funktionshinder får lära känna och möta elever med funktionshinder. De
skapar ett nytt perspektiv hos eleverna att se sig själva och andra. Det kan finnas många
fördelar med denna modell men det kan också hända att någon av de funktionshindrade
eleverna inte känner någon gemenskap med de övriga i skolklassen. Om de funktionshindrade
eleverna får sin special undervisning utanför skolklassen blir de också exkluderade från
gruppen. Alltså måste läraren kunna använda rätt förhållningssätt för att möta alla elever i
skolklassen för att integreringen skall fungera (Ibid:72)

3.2.2.3
Lokalintegrering innebär att en särskoleklass med särskoleelever är integrerad eller placerad
på en vanlig skola bland vanliga skolklasser. Särskoleklasserna har egna elever och egna
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lärare och ofta så har de inte någon större kontakt med andra lärare och skolklasser. Eleverna
har inga gemensamma inplanerade raster tillsammans med de andra eleverna på skolan,
skolgården blir därför inte en naturlig mötesplats med lek och kommunikation mellan de olika
eleverna. Den enda gemenskap särklasserna och de övriga skolklasserna har, är att de befinner
sig i samma skola eller byggnad. Här krävs att lärare och personal på skolan jobbar för att
planera in aktiviteter tillsammans som går att genomföra med alla elever (Ibid:73)

3.2.2.4
Funktionell integrering innebär att en särskola och grundskola delar på vissa typer av
aktiviteter då eleverna kan mötas t ex musik, idrottsdagar, gymnastik, och estetiska ämnen.
Vid denna integrering tar man hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och
möjligheter för att kunna delta. T ex kan de gå och se en konsert eller teater tillsammans.
(Brodin & Lindstrand, 2004:69-74)

3.2.2.5
Total integrering sker när det bildas en helhet och där alla kan vara aktiva och deltagande
menar Brodin & Lindstrand (2004), och det gör det när dessa är inblandade funktionell
integrering, deltagande och socialintegrering, ömsesidiga möten med andra att kommunicera
med och fysisk integrering, placering. Den totala integreringen inkluderar och detta begrepp
har vuxit fram genom forskning och används ofta i skolorna. Ofta diskuterar skolan begreppet
inklusion och säger att de strävar efter att få en helhetssyn och delaktighet hos alla elever.
Men fortfarande vill lärare och skolan gärna sortera in elever i olika grupper som särklass,
adhd elever, utåtagerande elever, tysta elever, svaga elever och starka elever. Används då
verkligen ett inkluderande synsätt inom skolan?
Social integrering
Fysisk integrering

Total integrering

Funktionell integrering
Figur 1 Mot total integrering av elever i behov av särskilt stöd.( (Brodin & Lindstrand, 2004: 75)
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3.2.3 Inkludering
Inklusion eller inkludering är när en elev med speciella behov t ex dyslexi4 ingår i en vanlig
skolklass i en vanlig skola bland andra elever som inte har dyslexi. Begreppet avser att eleven
ska ”delta i en helhet”. Eleven får ingen särskild specialundervisning utan får ingå i en allmän
god undervisning. De som förespråkar inkludering menar att undervisningen sker inom
klassrummet där det är den socialsamvaron som är grundläggande och att alla elever blir
respekterade och accepterade i klassen. Men det krävs att alla lärare är kompetenta nog att
undervisa alla elever och i denna synvinkel blir det nästan ingen skillnad mellan vanlig
undervisning och specialundervisning. (Brodin & Lindstrand, 2004:75-76)

4 Tidigare forskning
Det finns mycket tidigare forskning inom specialpedagogiken och om elever i behov av stöd.
Här nedan kommer jag att presentera forskning som är relevant för mitt undersökningsområde
och som behandlar inkluderingsperspektivet.

Forskaren Peder Haug har skrivit boken ”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 1998”
som ingår i Skolverkets publikationer, han är professor inom pedagogik och
specialpedagogik. Haug (1998) menar att det finns många olika synsätt på begreppet
integrering och det kan därför tolkas olika. Han menar att det kan tolkas som en rättighet till
undervisning, men enbart använda integrering som begrepp får det för bred innebörd. Han
menar att inom specialpedagogiken kan inte begreppet användas som inom klassens
undervisning. Haug beskriver två synsätt som vuxit fram inom specialpedagogiken.
Författaren förklarar segregerande integrering och inkluderande integrering, han menar att det
blir lättare att se integrering i verkligheten genom att dela upp den och specificera den (Haug,
1998:19-22) Med segregerande integrering menar Haug att vissa barn i behov av stöd behöver
ibland avvika från den stora gruppen eller klassen. Eller så behöver eleven ingå i en annan
skolform på grund av sitt funktionshinder eller sin svårighet, därför behöver miljön anpassas
efter elevens behov. Eleven segregeras alltså helt eller delvis från sin klass för att ingå i en

4

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är ett varaktigt funktionsnedsättning som innebär svårigheter
med att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar
automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte
läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation.
Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.
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annan undervisnings form, segregeringen leder till en annan integrering för eleven. För att ta
reda på vad som är elevens bästa, måste man rådfråga de experter som finns inom området
som också står för bedömning och utredning för att möta elevens behov. Specialundervisning
brukar då sättas in för maximal inlärning och för att eleven skall kunna anpassa sig men målet
är fortfarande att eleven skall kunna återgå till sin ordinarie klass eller grupp. Haug (1998)
menar att vissa elever mår bäst av en segregerande integrering eftersom miljön och
undervisningen är anpassad efter deras behov och att de som arbetar inom dessa grupper har
hög kompetens inom området (Haug, 1998:20-21).

Till skillnad från att avvika från gruppen så handlar inkluderad integrering om att all
undervisning skall ske inom klassen eller den gruppen som eleven tillhör menar Haug (1998).
Ur detta perspektiv så tränas eleverna till att möta samhället och det verkliga livet. Grunden
till att klara av vardagen som vuxen påbörjas genom att vara tillsammans i gemensam
undervisning. För att ha en inkluderande integrering krävs det att det finns en acceptans till
elevernas olikheter och att man anpassar till en individuell undervisning inom klassens ram
och att alla elever utvecklas. Detta ställer höga krav på lärarna att de har kompetens för att
undervisa alla barn. Haug (1998) menar att alla elever är likvärdiga i klassrummet och att den
byggs upp genom gemenskap bland lärare och klasskamrater. Han diskuterar om det är eleven
som skall anpassa sig eller om det är skolan som måste anpassa sig efter eleven. Om läraren
anpassar undervisningen efter elevernas behov genom att möte dem i en individuell
undervisning så blir också gränsen mellan vanlig undervisning och specialundervisning
mindre märkbar. (Haug,1998:21-22).

Ingmar Emauelson (2007) är professor inom specialpedagogik. Emanuelsson förklarar att
inkluderingsbegreppet går hand i hand med begreppet ”en skola för alla”. Inkludering i en
skola för alla får den betydelsen att undervisningen anpassas efter elevernas behov och olika
förutsättningar och där man ingår i en gemenskap trots allas olikheter. Man blir accepterad för
den man är. En skola för alla innebär att skolan skall kunna erbjuda alla elever en
undervisning utifrån deras olikheter (Emanuelson, 2007). Han fortsätter med att diskutera att
om en elev inte blir delaktig i klassens gemenskap så blir denne exkluderad från den vanliga
klassen. Kraven på den inkluderade undervisningen att den är väl planerad och utförs så att
alla elever kan ta del av den. Han beskriver två perspektiv inom specialpedagogik ett som är
det kategoriska perspektivet där man vill särskilja speciella elever och normala elever vilket
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leder till en exkludering och så finns det andra förnuftiga perspektivet då man ser
inkluderingen av de speciella eleverna som en utmanande möjlighet (Emanuelson, 2007:19)

Fil dr i pedagogik Hjörne och Professor Säljö (2008) förklarar hur begreppet en skola för alla
redan växte fram i Lgr 62.5 Författarna diskuterar hur begreppet en skola för alla kan tolkas
olika beroende på hur man väljer att betona begreppet. Antingen så kan man mena ”EN skola
för alla” det vill säga en skolform för alla eller så kan det tolkas som ”en skola för ALLA”
som att det finns en skola åt alla. Som att det skall finnas mångfald med skolformer som
möter olika intressen och människor, det exemplet kan vi klart och tydligt se idag hur
friskolorna har växt fram och de kommunala skolorna får stängas igen. Från början var det en
skola där alla barn kunde ingå som var grundtanken till begreppet (Hjörne & Säljö,2008:1617).

Professorn TØssebro (2004) menar att inkluderingsbegreppet kan få sin motsatta betydelse i
vissa sammanhang, han väljer att problematisera det och ställa frågor mot varandra, vad
menar en lärare om den säger att det finns inkluderade elever i klassen? Betyder det då att de
menar att resten inte är inkluderade? Eller varför skiljer man på dem och resten? (Tøssebro,
2004:11–13).

I en artikel av Nilholm (2006) förklarar han hur begreppet integrering ofta misstolkas inom
skolan och att begreppet får då den betydelsen att eleven skall anpassas till skolan (Nilholm,
2006:15). Han fortsätter med att förklara att det engelska begreppet inclusion myntades 1994
och att det gjorde en miss i översättningsarbetet till svenska då det översattes till integration.
Sedan dess har man använt inkludering och integrering synonymt (Nilholm, 2006:16). Enligt
Nilholm är skillnaden mellan begreppen att man vid integrering för ihop delar för att bilda
helhet medan inkluderingen handlar om motsatsen att det är helheten som anpassar sig efter
delarna (Nilholm, 2006:13-16).

Lärarens syn och arbete ur ett inkluderingsperspektiv är något som kan jämföras med ett
interkulturellt ledarskap som har liknande tankar om det mångkulturella. Professorn
Ladenperä (2008) är framstående forskare och författare inom interkulturell pedagogik . I
hennes bok om det interkulturella ledarskapet så diskuterar hon hur vårt mångkulturella

5

År 1962 kom den första läroplanen för grundskolorna i Sverige.
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samhälle förutsätter ett nytt ledarskap i multietniska och mångkulturella sammanhang. I
boken beskriver hon det interkulturella ledarskapet, det inkluderande och gränsöverskridande
ledarskapet. Författaren menar att man måste förhålla sig kritiskt till sig egen kultur för att
kunna förstå och analysera andras. Hon fortsätter med att förklara att när man bearbetat sig
själv så kan man börja skapa något nytt och att det interkulturella sker under ständig
utveckling. Hon beskriver det monokulturella som att gärna exkluderar det som inte hör
hemma, det som avviker från våra normer som finns i grupper och klasser. Utesluter de som
inte tillhör gruppen eller delar gruppens värderingar, mångfald motarbetas. Gruppen blir en
homogenitet och de som vill tillhöra den måste man anpassa sig. Olikheter ses som ett hot och
man är misstänksam mot förändringar. Det multikulturella innebär att mångflad och olikheter
uppskattas och ses som resurser. Det är en heterogen grupp där man lyfter det individuella
olikheterna vilket medför att normer kan förändras. Men man belyser inte de kulturella
skillnaderna. Det interkulturella handlar om när olika kulturer och mångfald berikar och
samverkar med varandra. Genom interaktion av de olika kulturerna och de nya mötena så tar
man del av de olika aspekter som finns och tillsammans sker ett meningsskapande som bildar
något nytt. Ladenperä pratar om inkludering av det annorlunda skapar kommunikation och
samverkan. Hon menar att man inte pratar om det som är annorlunda i skolan utan att man
förlitar sig på rådande strukturer (Ladenperä, 2008)

Vernersson (2002) menar att för inkluderingen skall fungera så blir kraven höga på lärarna
och skolan. Lärarens attityd till eleverna med speciella behov är grunden till om de exkluderas
eller inkluderas i klassen. Läraren måste bära på kompetenser som att använda ett
undervisningsmaterial, kunna variera sina undervisningsmetoder, möjlighet att följa med i
skolans kompetens utveckling och att ha tiden för att ge stöd åt dessa elever efter deras behov.
Men inkluderingen bygger också på att eleven får ingå och delta i positiva samspel och att den
känner sig accepterad av de andra eleverna. En god läromiljö skapas i social inkludering
medan en exkluderande miljö får motsatta konsekvenser. Grunden för lärande hos eleven är
att de bär på ett självförtroende, självkänsla och motivation för att lära sig (Vernersson,
2002:22-26)

Vernersson (2002) förklarar att de stödinsatser som finns inom skolklassen inte räcker till så
måste läraren se till att andra stödinsatser sättas in. Och i det arbetet skall både föräldrar och
elever delta och samråda med lärare och skolpersonal. Lärare måste bära på en sådan kunskap
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att kunna möta alla elever i skolan och kunna se när en elev behöver extra resurser eller när ett
åtgärdsprogram6 skall sättas in för eleven (Ibid:28-29).

Vernersson (2002) förklarar vidare hur undervisningen har förändrats genom åren och skolan
har gått från traditionell undervisning7 till en mer individuell undervisning där eleverna jobbar
självständigt8. Den stora förändringen som skett i skolan är hur synen på elevernas lärande
och att kunskapssynen förändrats. Detta är en utveckling på både gott och ont förklarar
Vernersson. Hon menar att det egna arbetet drabbar de långsamma eleverna som inte hinner
lika mycket som de snabbare och att de därmed får mindre träning hinner de aldrig till de
svårare uppgifterna. Hon diskuterar att kommunikationen mellan lärare och elev inte blir
densamma som i den traditionella undervisningen. Författaren fortsätter med att beskriva hur
det blir svårare för elever med extra behov av stöd att bearbeta och förstå när de inte får någon
pedagogisk genomgång eller när de inte får växla sina tankar och idéer med en lärare.
Konsekvenserna medför att eleven kan göra allt för att se upptagna ut och för att det ska se ut
som de jobbar flitigt. Lärare behöver därför under alla individualiserade arbetsformer ha en
överblick över klassen och ha extra kontroll så att alla elever får ta del av undervisningen. Hur
ska läraren bilda sig en uppfattning om eleven lär sig om de inte för ett samtal? I samtalet kan
läraren stötta, konkretisera och stödja kunskapsutvecklingen hos eleven. Att variera
undervisningen och arbetsmetoder är ett bra sätt för att nå alla elevers kunskapsutveckling.
Vernersson (2002) fortsätter att förklara hur stora klasser minskar lärarens chans att möta de
elever med behov av särskilt stöd. Det blir en omöjlig situation för läraren om det inte finns
resurser inkopplade i klassen. Hon förklarar detta som ett stressmoment både för lärare och
elever, det minskar chansen att bli sedd och eleven blir lätt osynlig (Ibid:32-36).

Brodin och Lindstrand (2004) menar att många lärare har en inre önskan och tanke att bedriva
undervisningen annorlunda, för att variera sig och för att nå alla elever. Men att de saknar tid
och möjligheter för att detta ska kunna bedrivas som de skulle vilja. Detta påverkar
undervisningen och gör att den hamnar inom de organisatoriska ramarna och där ofta
klassrumsmiljön är utformad på ett stereotypiskt sätt. (Brodin & Lindstrand, 2004:75)

6

Ett åtgärdspogram är en plan för elever som är i behov av extra stöd för sin utveckling. Detta bör upprättas
tillsammans med eleven och dess vårdnadshavare.
7
Eleverna gör i stort sett samma saker. Läraren leder och styr undervisningen och har genomgång på tavlan.
8
Eleverna jobbar idag mer sjävständigt och inviduellet eller i grupparbeten. Eleverna i högre skolår får ta mer
ansvar för sitt arbete och välja vilken ordning eller hur mycket tid arbetet skall ta. Eleverna lär sig jobba med
problembaserat arbete där de ofta får söka information och svar själva tex på nätet.
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Vernersson (2002) presenterar de stödinsatser som finns inom grund och gymnasieskolan är
hemspråksundervisning, svenska som andra språk, särskild undervisning, stödundervisning
och anpassad studiegång. Ett exempel på stödundervisning kan vara om eleven inte nått de
mål som eleven skall ha nått under en viss årskurs. Det stödet skall i första hand ges inom
klassens ram det vill säga tillsammans i den grupp som eleven tillhör. Men ibland kan expertis
utanför skolan behöva kopplas in. Men det är rektorns som ansvarar för vilka utredningar som
skall göras. För att eleven skall få tillgång till särskilda stödinsatser måste en utredning eller
diagnostisering göras på eleven. Vernersson (2002) problematiserar detta genom att förklara
att det är många föräldrar som är oroliga för sina barn och vill att skolan gör utredningar så att
deras barn ska få stöd i skolan men att det kan vara vanligt att föräldrarna inte får någon
respons på sin oro eftersom skolan saknar ekonomiska möjligheter för en utredning.
(Vernersson, 2002:43-46)

I slutet på 1990-talet menar Brodin & Lindstrand (2004) att många kommuner i Sverige hade
svårt att tillmötesgå kostnadsutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd. Budgeten räckte
inte till och kostnaden för dessa elever hade stegrat de senaste åren i grundskolan. Många
hade tvingat dra ner på kostnaderna och nedskärningarna hade lett till minskade resurser som
skolkurator, skolsköterskor, specialundervisning och allt inom elevvården. Barn med problem
ökade i skolan, förskolorna och allt färre vuxna fanns i skolans värld som kunde hjälpa dessa
barn och elever. Brodin och Lindstrand skriver också om hur diagnoser medför ekonomiska
resurser och att en diagnos är en förutsättning för att eleven skall få stödinsatser. Därför kan
man lätt se hur intresset ökat. För att skolorna skall få tillgång till den extra pott som är
avsedd för elever med särskilt stöd men som ligger utanför skolans budget krävs en diagnos
för eleven som visar på någon form av sjukdom eller funktionshinder. Men att särskilja
mellan barn med psykosociala problem eller barn med funktionshinder är svårt att göra som
vid neuropsykiatriska handikapp, DAMP, MBD9 eller Asperger syndrom. Många barn kan

9

DAMP är en akronym för deficits in attention, motor control and perception, och är en svensk neuropsykiatrisk
diagnos diagnos som bland annat innebär koncentrationssvårigheter och nedsatt motorik. MBD (Minimal Brain
Dysfunction, ursprungligen Minimal Brain Damage) är en äldre diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Dess närmaste moderna motsvarighet är ADHD. Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos inom
autismspektrum. Inom diagnossystemet DSM IV krävs i sammanfattning att personen har normal eller hög
intelligens och normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga och specifika
intressen. För att ställa diagnosen är det även nödvändigt att symtomen framträder under tidig barndom och att
det leder till en signifikant funktionsnedsättning i det dagliga livet.
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befinna sig i gränslandet mellan neuropsykiatriska och psykosociala problem. Man misstänker
därför en överdiagnostisering i Sverige menar författarna, eftersom ökade diagnoser leder till
ökade resurser. Detta kan medföra att vi kan vara osäkra eller att ett barns diagnos blir oriktig
det kan också medföra att många barn blir diagnostiserade som handikappade, eftersom de då
får större chans att få extra stöd och resurser. En diagnos kan alltså hjälpa och stjälpa eleven,
en del menar att barn blir stigmatiserade för livet. Enligt forskningsstudier som gjort visar att
individer med diagnos har svårare att söka jobb än deras kamrater. Författarna menar att
diagnosen inte borde spela någon roll eftersom det borde vara en rättighet för alla elever att få
det stöd de behöver för att kunna delta och förstå undervisningen. Medan de elever som man
inte kan diagnostiseras blir utan resurs och får ingå i skolans vanliga budget. Beroende på hur
skolan prioriterar så får vissa elever mer stöd än andra och undersökningar visar att elever
med psykosocialproblem är de som prioriteras lägst menar författarna. Eleverna får olika
förutsättningar och eftersom det idag är stor konkurrens mellan skolorna är det inte många
skolor med bra resurser för dessa barn som erbjuder sig ta hand om dessa elever från en skola
med mindre resurser. (Brodin & Lindstrand, 2004: 51-63)

5 Material & Metod
Nedan kommer jag att presentera den metod jag valde för att få svar på mina frågeställningar
och för att få ett resultat av arbetets syfte. Hur jag tillväga och hur jag genomförde min
undersökning. Jag kommer att beskriva hur jag samlade in mitt material till undersökningen
och bearbetningen av datainsamlingen.

5.1 Val av metod
I min metod så valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer som är vanligast bland
samhällsvetenskapliga forskningsområden och där undersökning faller in. Författaren Larsen
(2009) menar att den kvalitativa undersökningsmetoden är en bra intervjumetod för att du
träffar intervjupersonen personligen och då finns det möjlighet att upprepa oklara frågor eller
komma med följdfrågor för att få en rikare förklarelse och att detta ökar förståelsen och
helheten av det som undersöks. Du får också möjlighet att sätta dig in den intervjuades
perspektiv (Larsen 2009:24-27). Eftersom jag skriver ett arbete om lärarnas och
speciallärarnas syn på inkludering inom skolan så valde jag därför den kvalitativa
intervjumetoden för att kunna försöka se inkludering ur deras synvinkel och vilken innebörd
begreppet får ute i skolans verklighet. Jag ville få en djupare förståelse för hur begreppet ter
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sig i praktiken. Detta är också något som Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hur de
kvalitativa intervjuerna bidrar till att se saker genom den intervjuades ögon och hur denna
skapar mening i ämnet. Jag intervjuade 4 lärare och 4 speciallärare som gav mig många olika
synvinklar och tolkningar och ett rikt material. Vilket underlättade arbetet eftersom syftet med
undersökningen är att se vilken innebörd lärare och speciallärare ger begreppet inkludering
och vad de kan få för konsekvenser i klassrummet. Jag tror även att denna undersökning
kunde ha kompletterats med observationer för att se hur lärare och speciallärare använder sig
av inkludering i praktiken, detta var tanken från början. Men jag insåg att tiden inte skulle
räcka till och undersökningen hade blivit för bred. Jag kände att mitt intervjumaterial var
tillräckligt rikt för att täcka min undersökning. Jag valde att både använda mig av enskilda
och gruppintervjuer som jag senare kommer att förklara mer om. Jag valde att använda mig av
ostrukturerade frågor som jag kunde ställa följdfrågor efter men också för att leda in intervjun
på rätt spår. Intervjuerna liknade en samtalsintervju men jag använde en intervjuguide med
frågor som jag kunde stödja intervjun på. Under intervjun så kom vi oftast automatisk in på
mina frågor men genom intervjuguiden kunde jag se till att vi berört alla frågor. Larsen (2009)
menar att använda en ostrukturerad intervjuform så blir intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) ett
stöd som kan hjälpa till att leda in informanten på rätt spår eller att jag som intervjuare kan
ställa följdfrågor. Mina intervjuer liknade samtalsintervjuer och där författaren fortsätter att
förklara att det kan användas för att få en djupare förståelse av informantens värld och
upplevelser genom att den får prata ostört och fritt. Här kommer också kroppsspråket in som
en viktig del i tolkningen av vad som sägs (Larsen 2009:83-85). Jag valde att under slutet av
intervjuerna övergå till en begreppsintervju, där pedagogerna fick försöka förklara begreppen
och vad de stod för. Innan så hade de mer diskuterat vad begreppen fick för innebörd i skolan
där de då nämnde händelser och situationer som de tyckte var knutna till begreppet.

5.2 Urval
Jag valde att intervjua fyra speciallärare och fyra lärare för att jag ville undersöka hur de
resonerade kring begreppet inkludering och vilken innebörd det då fick. Jag ville se om de
fanns skillnader i begreppet inkludering beroende på ur vems synvinkel som resonemanget
fördes. Först var tanken att jag ville intervjua en lärare och speciallärare som arbetade
tillsammans och att jag ville undersöka fyra olika skolor. Men när jag började kontakta
skolorna så insåg jag att det inte var så många skolor som hade utbildade speciallärare eller
specialpedagoger. Det fanns också många skolor som inte tjänsten på skolan. Det var svårt att
få både lärare och speciallärare från samma skola att ställa upp. Så jag insåg att jag fick
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inrikta mig på att först och främst få tag i fyra lärare och fyra specialpedagoger, så mina
intervjupersoner blev slumpmässigt utvalda. Till en början så mejlade jag ut sexton
förfrågningar till lärare och speciallärare för att se vilka som kunde tänka sig att delta i min
intervju. Men det var inte många som svarade på dessa förfrågningar så jag valde att ta
telefonkontakt med dem i stället. Vilket gav ett bra resultat, inte en enda som jag bad ställa
upp tvekade eller tackade nej. Efter att jag tagit telefonkontakt och bokat in intervjuerna så
skickade jag ut ett brev (se bilaga 3) till intervjupersonerna där jag beskrev vad
undersökningen skulle innehålla. Jag förklarade också i brevet att alla deltagare, skolor och
kommuner kommer att hållas anonyma i undersökningen och att jag kommer att spela in
intervjuerna endast för min egen skull. Tillslut hade jag bokat intervju med två
grundskolelärare, en högstadielärare, en resurslärare, en högstadielärare som jobbar som
speciallärare men saknar full utbildning, en dyslexipedagog och en speciallärare och en
speciallärare/pedagog. Alla pedagoger som deltog i undersökningen har varit mycket
tillmötesgående och visat ett stort intresse för mitt arbete.

5.3 Genomförande av intervjuer
Alla intervjuerna genomfördes under en tre veckors period 14/10, 25/10, 27/10 och 2/11. Jag
valde att använda mig av både enskilda och gruppintervjuer. Larsen (2009) förklarar att det
kan vara lämpligt att göra en gruppintervju om man t ex vill få fram kollektiva åsikter som är
gemensamma för en grupp. Det är också ett bra sett för att få informanterna att prata de
kommer på saker när de lyssnar på varandra (Larsen, 2009:85). Jag gjorde en gruppintervju
med två lärare på samma skola och en gruppintervju med två speciallärare som jobbar på
samma skola. Jag valde att göra intervjuerna mellan lärare och speciallärare för att få en
balans, men för att jag ville ställa lärarnas svar mot speciallärarnas svar. Eftersom de möter
eleverna i olika situationer. Uppdelningen jämn mellan lärare och speciallärare så att den ena
inte skulle ge mig ett rikare material utan att förutsättningarna skulle bli desamma. Jag valde
också att använda liknade frågor men att de var vinklade utifrån deras olika perspektiv.
Gruppintervjuerna hade både sina för och nackdelar, i min första intervju med de två lärare så
fick jag inte alls ut det som jag hade tänkt. Det blev mycket diskussioner och om sådant som
föll utanför ämnet. Det kändes som ärarna tog över intervjun och det var svårt att få dem
tillbaka till rätt spår igen. Sedan upplevde jag att den ena läraren pratade mer än den andre,
som blev tyst. Larsen (2009) menar att gruppintervjuer har både sina för och nackdelar. Att
ibland vågar alla inte berätta allt som de tycker inför en kollegas närvaro (Larsen, 2009:84).
Jag vet inte om detta beror på att jag kände dessa lärare tidigare eftersom de arbetar där jag
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hade min verksamhetsförlagda utbildning och eller om de var så att jag lät dem ta över.
Intervjun blev inte som jag tänkt mig och med facit i handen så hade jag nog styrt upp
intervjun bättre om jag fått en andra chans. Medan den andra gruppintervjun med de två
specialpedagogerna gick mycket bra och diskussionerna blev djupa och intressanta eftersom
de ibland hade lite olika åsikter om saker och ting.

Lärarna fick själv planera in intervjuerna efter en tid som passade dem, de flesta valde att bli
intervjuade när eleverna slutat skolan. Men lärarna verkade stressade och vi blev ofta
avbrutna av kollegor och folk omkring oss. Det var svårt att hitta en lugn miljö där vi kunde
sitta ostört. Intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra. Med hjälp av diktafon spelade
jag in intervjuerna. Därefter så transkriberade jag mitt material.

Jag inledde intervjuerna med att informanten fick berätta lite om sig själv och just varför den
valt att jobba med det yrket de hade, för att få en avslappnad stämning och för att få en bild av
informanten. Larsen (2009) beskriver hur detta kan vara bra som en uppvärmning innan
intervjun och för att få en mer avspänd stämning, som till exempel frågor om utbildning, ålder
och tidigare erfarenheter (Larsen 2009:86). Sedan övergick jag till både strukturerade och
ostrukturerade frågor som jag kunde fråga följfrågor utefter. Jag hade förberett en
intervjuguide och intervjuerna var till viss del strukturerade. Frågorna ställdes olika ordning
och ibland kunde jag hoppa över frågor beroende på hur informanten svarade på frågorna. Så
det påminde mycket om en samtalsintervju.

5.4 Bearbetning av data
Intervjuerna skrevs ned och ibland sammanfattade jag det som sades liknande eller så
framtonade jag det som skiljde sig åt i intervjuerna. Jag valde också att både citera och
referera saker som sades. Men det som sagts har varken ändrats eller lagts till något.
Utifrån informanternas svar så delade jag upp intervjuerna i de kategorier som belystes mest
men som också innehåll information om mitt syfte eller mina frågeställningar.

5.5 Forskningsetiska principer
Under min undersökning så har jag följt de etiska principerna inom forskningen som är
uppdelade inom fyra huvudkrav som Kvale och Brinkaman (2009) beskriver.
Informationskravet: Jag har informerat deltagarna om undersökningens syfte och om att
deltagandet är frivilligt. Att man när som helst kan välja att avbryta sitt medverkande i
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undersökningen, samt vilken roll de har i undersökningen. Jag har informerat detta via ett
brev genom e-post som skickades ut till respondenterna. Samtyckeskravet: Jag skickade ut
samtyckeskravet genom e-post, där jag informerade om att inspelning skulle ske under
intervjuerna. Innan intervjuerna så bad jag också om ett godkännande innan jag började spela
in. Konfidentialitetskravet: Jag försäkrade respondenterna om att undersökningen inte skulle
innehålla någon sådan information som kunde identifiera skolan, deltagare eller kommun. All
information är avidentifierad. Samt att all information som jag får stannar mellan mig och
respondenterna. Nyttjandekravet: Jag har innan intervjuerna informerat om vad syftet med
min undersökning är och vad informationen som jag får kommer att användas till. Därmed har
jag klargjort att all information som jag får endast kommer att användas till undersökningen
och inget annat.

6 Analys och resultatredovisning
Här kommer jag att presentera mitt resultat av mina intervjuer med lärarna och
specialpedagogerna. Jag har valt att dela in resultatet med de olika begrepp som
informanterna tar upp och diskuterar kring. Intervjuerna presenteras i en sammanfattning där
jag kommer att påpeka om det som skiljer sig åt i informanternas intervjuer. Resultatet
kommer att analyseras utifrån tidigare forskning och de teorier som tas upp i undersökningen.
Jag har valt att föra mina slutdiskussioner i olika delar efter de begrepp som benämns. Detta
gjorde jag medvetet för att jag tycker att det underlättar läsarens förmåga att följa med i mina
diskussioner.

6.1 Inkludering
När jag diskuterar begreppet inkludering10 med speciallärarna så märks det att det är ett
välbekant begrepp för dem. I diskussionen förklarar speciallärare 2 och 3 hur begreppet kom
in i deras miljö för nästan fyra år sedan och tidigare var de vana att höra begreppet
integrering. Speciallärarna verkar ge inkluderingsbegreppet samma innebörd som att alla
”sorters” elever ska gå i gemensam klass. Sedan så diskuterar de hur de har svårt att skilja på
begreppen integrering och inkludering. De menar att man får tänka sig för när begreppen
används så att de får rätt innebörd. En av speciallärarna menar att hon ofta får tänka efter vad
10

Inkluderingsbegreppet växer fram i U.S.A. och används för att markera en ny syn på elever i behov av särskilt
stöd. Man vill ersätta tidigare begrepp, såsom "mainstreaming", vilka kommit att urvattnas och betyda att elever
ska anpassas till en skolsituation som i egentlig mening inte är anpassad för dem. Istället lanseras begreppet
inkludering för att kommunicera idén om att skolan i sin utformning ska utgå från elever olika förutsättningar.
Genom bl.a. Salamanca-deklarationen har begreppet fått ett stort internationellt genomslag. www.skolverket.se
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som är skillnaden och att hon lätt blandar ihop dem. Speciallärare tre menar att vissa elever
först måste integreras för att kunna inkluderas. Hon menar att vi måste följa skollagen och
hon tar upp ett exempel om det skulle komma en nyanländ till Sverige som skulle börja
skolan. I början skulle hänsyn tas till den mänskliga faktorn om eleven t ex skulle behöva gå
och be under vissa tider. Hon förklarar vidare att i början så skulle säkert skolan acceptera det
men sedan skulle man försöka se till så eleven anpassar sina bönestunder så de inte missar
undervisningen.

Författarna Brodin och Lindstrand (2004) menar integrering sker först när en elev som
avviker från klassen, själv uppfattar sig inga i klassens gemenskap. Eller när de andra i
klassen och andra personer utifrån upplever eleven som en naturlig del i klassen. Författarna
förklarar vidare att en elev måste ha varit segregerad innan eleven kan bli integrerad. En
uteslutning är nödvändig för att man skall föras in i något. Författarna menar att integreringen
kommit långt i Sverige men för att ställa högre krav så skall eleven ingå i någon form av
social gemenskap. De fortsätter med att förklara att integrering kan ske på många olika sett.
Eleven kan gå i en skola men få stöd i undervisningen tillsammans med andra i en annan
grupp eller enskilt (Brodin & Lindstrand, 2004:69). Den fjärde specialläraren förklarar klart
och tydligt begreppens innebörder och skillnaden mellan dem. Hon uttrycker sig så här.
För mig betyder integrering att man ska anpassa sig efter något
som redan finns. Att man t ex skall anpassa sig efter det svenska
samhället om man kommer hit. Man är välkommen om man
anpassar sig efter det som råder. När man pratar om
inkludering så ser man det istället som att man kan komma som
man är, man behöver inte ändra på sig för att passa in. Man är
välkommen och blir accepterad för den man är och man ingår i
en gemensam grupp, fast där alla kan vara olika.
(Speciallärare 4, 10-10-14)
Speciallärare 1 menar att begreppet integrering diskuterades mycket förr när det kom mycket
invandrare till skolorna men att hon inte tycker att begreppet används idag. När speciallärarna
2 och 3 pratar om inkludering så tar de upp de specialgrupper som finns ute i kommunerna,
grupper som bildats för att eleverna inte kan gå i en normal klass. Man pratar om elever som
lärare inte lyckats med i vanlig klass som t ex elever med Aspergers11 eller ADHD12 som
11
Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrum. Inom diagnossystemet DSM IV
krävs i sammanfattning att personen har normal eller hög intelligens och normal språklig förmåga, men
signifikant nedsatt social interaktionsförmåga och specifika intressen
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blivit placerade i mindre grupp med elever med liknande problem och med mycket resurser
runt omkring dem. De pratar om hur det ska gå för dem när de skall inkluderas i vanlig klass i
vanlig skola och tror att detta kommer att medföra en hel del problem för dem. De menar att
skolan inte är beredda på denna inkludering och för att möta dessa elever och att resurser
måste finnas för att göra inkludering möjlig. Risken finns att inkluderingen kommer att leda
till att eleverna kommer må dåligt och bli exkluderade i stället. De menar att det tog många år
innan vi fick anpassade små grupper för dessa elever och frågar sig varför man skall ta
tillbaka dem till något som man tog dem ifrån för att de mådde dålig. De menar att begreppet
inkludering står för att alla sorters elever skall kunna ingå i en och samma klass, där lärarna
får försöka pussla ihop det så att klassen och undervisningen når alla elever. Så här diskuterar
en av speciallärarna när vi pratar om inkludering och om det fungerar att inkludera alla elever.
Det beror på många varianter i klassen du har, jag har varit
med om klasser där det är väldigt knepigt eftersom du har
väldigt många olika. Jag har ett exempel där jag jobbade förut
de är uppe i sjuan nu. Där fanns två Aspergers, en ADD, två
språkstörningar, en depressiv ja listan kan göras lång, ja då
blir det svårt. Man fixar inte det ( Speciallärare 1, 10-10-27)
Så här uttalar sig lärare när vi diskuterar inkludering:
Om man får hjälp så ska man vara kvar i klassen, får man inte
det kan det bli ett jättestort problem. Som man säger att
särskolebarnen skall inkluderas i klassen, men gud vad de
skulle må dåligt av det. De skulle inte alls få den hjälp de
behövde. Med de befintliga resurser som finns idag. (Lärare 1,
10-10-26)
Lärarens resonemang liknar och beskriver det som författaren Vernerssons (2002) försöker
diskutera. Författaren menar att alla elever som är i behov av stöd ska få det att det är deras
rättighet. Hon fortsätter förklara hur de specialpedagogiska hjälpmedlen påverkas och är
beroende av skolans ekonomi och resurser. Vernersson (2002) förklarar att man först och

12

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks
av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD: en som innebär att
man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är
hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har båda de tidigare nämnda sorternas svårigheter.
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främst skall försöka lösa stöttningen i klassen men att i vissa fall så måste särskilda grupper
anordnas för elevens bästa (Vernersson 2002).

Många av lärarna menar att de känner sig obekanta med begreppet inkludering och att det är
ett begrepp som de inte använder eller diskuterar i skolans dagliga verksamhet. En lärare
menar att hon aldrig hört begreppet inom skolan och förstår inte riktigt vad jag pratar om. En
lärare förklarar att hon upplever begreppet inkludering som ett modernt begrepp som man inte
alls pratade om när hon kom ut som nyutbildad lärare för nästan elva år sedan. Den
diskussionen som pågick då om inkludering var om specialläraren skulle jobba i eller utanför
klassrummet. Men som hon upplever det idag så har inkluderings begrepp fått en bredare
innebörd där det ingår fler diskussioner. Hon fortsätter förklara hur hon märkt att
inkluderingsbegreppet fått olika betydelser inom skolan och bland lärare. Hon menar att hon
själv har fått en negativ syn på begreppet på grund av hennes förra arbetsplats där hon tyckte
att man använde begreppet fel så att det fick sin motsatta innebörd.

Men när vi började diskutera begreppet så var det som om de hade lättare för att diskutera
vilka konsekvenser inkluderingsbegreppet fick i klassrummet och i undervisningen men att de
hade svårt att sätta ord på begreppet. Det som både lärare och speciallärarna diskuterade
gemensamt var att inkludering är något som man skall sträva efter men för att inkludering ska
vara möjlig så måste det finnas resurser för det och så måste man ta hänsyn till hur eleven
påverkas av inkluderingen så att det inte får motsatt effekt. Inkludering kräver också ett gott
samarbete mellan de olika lärarna, specialpedagogerna, eleverna, föräldrar och ledning för att
de tillsammans kan stötta varandra i det inkluderade arbetet. Det måste också finnas ett stort
intresse och engagemang hos skolans pedagoger. Strävan efter kunskapsutveckling och
kompetens, men de menar att kompetensen inte bara handlar om att läsa sig till kunskap utan
att den byggs av den praxis man utför.

Författarna Brodin & Lindstrand (2004) förklarar att inkluderingsbegreppet innebär att en elev
med t ex ett funktionshinder ingår i en vanlig klass där majoriteten in har något
funktionshinder. Begreppet speglar att man ska delta i en helhet där ingen särskild
specialundervisning sker utan eleven deltar i normal undervisning som alla andra. Den goda
tanken med inkludering är att den sociala samvaron lyfter och knyter an till ömsesidig respekt
och acceptans inom klassen. Men kravet på läraren ställs högt då denne förväntas undervisa
och nå alla elever (Brodin & Lindstrand, 2004:75-76). På liknande sett förklarar forskaren
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Haug (1998) den inkluderande integreringen. Han menar att integrerings begreppet har för
bred innebörd för att kunna tolkas och att detta leder till oklarheter. Han förklarar också att
begreppet inte kan användas på samma sett inom specialpedagogiken som inom
undervisningen i klassrummet. Haug (1998) förklarar därför hur två inriktningar växt fram
inom specialpedagogiken. Han diskuterar den segregerande integreringen och den inkluderade
integreringen där den sist nämnda handlar om att eleven förbereds för framtiden genom den
sociala kontakten och här ingår eleven med speciella behov i en vanlig klass där man
accepterar olikheter och där undervisningen möts efter elevernas individuella förmåga. För att
undervisa alla elever krävs därför en stor kompetens hos läraren för att kunna möta deras
behov. Han frågar sig också om det är så att det är eleven som skall anpassa sig efter skolan
eller tvärt om?

Lärarna diskuterar om de elever som inte går att inkludera i en klass eller att det är svårt att
inkludera när det finns många i klassen som skall inkluderas. De nämner då elever med
diagnoser att man inte klarar av att möta allt för många behov i klassen. De förklarar det som
att man kan inte inkludera till vilket pris som helst för inkluderingens skull man måste också
läsa av eleven hur den mår av att bli inkluderad. De berättar om fall då inkluderingen har
blivit en exkludering och att det då varit en kamp om inkludering till varje pris. En av lärarna
beskriver ett fall där skolan försökte inkludera men det fick en motsatt effekt och eleven blev
exkluderad istället.

Jag hade en elev med Aspergers som inte alls mådde bra av att
sitta i en jättestor grupp. Han satt ensam och han hade sin bänk
med bänklock medan alla de andra satt så här vi bord i
bordsgrupper och han kunde i princip inte följa med alls i
undervisningen utan jag tyckte han kom mycket i skym undan
och han kom i kläm. Men utåt sett ska det låta bra att man
inkluderar alla men jag tycker inte alltid att det är det bästa för
eleven eller ett bra sätt.( Lärare 2, 10-10-27)

6.1.1 Slutdiskussion
I den här delen ingår min slutdiskussion, här kommer analys och resultatredovisningen att
sammanfattas och diskuteras utifrån mina frågeställningar och syftet med undersökningen. Jag
har medvetet valt att föra denna slutdiskussion under varje begrepp i analys och
resultatredovisningen för att läsaren skall få en lättare överblick och kunna följa med i
diskussionerna. Även fast jag är medveten att många förväntar sig att den ska komma i slutet
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av undersökningen. Slutdiskussionen kommer att fortsätta under begreppen som följer nedan
och den kommer att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen.

I mina intervjuer så diskuterade vi inkludering som begrepp och den största skillnaden mellan
lärarnas och speciallärarna var att lärarna verkade mer osäkra på begreppets betydelse medan
speciallärarna kände sig mer insatta i begreppet och hade lättare att sätta ord på det. Kanske
kan detta bero på att inkludering är ett sådant begrepp som infaller inom specialpedagogiken?
Som Haug (1998) påpekar att det är ett begrepp som ingår i det pedagogiska dilemmat. Men
likheterna mellan lärarna och speciallärarna var att de hade svårt att se skillnad mellan
integrering och inkluderingens betydelse. Det framgår också ganska tydligt att man gärna vill
se på begreppen liknande och att de där med får samma innebörd. Eftersom en av
speciallärarna menar att först måste eleven integreras för att sedan inkluderas. I likhet till vad
Nilholm (2006) förklarar att integrering ofta misstolkas av skolan och att den får den
betydelsen att eleverna skall anpassas (Nilholm 2006:15). Det som författaren skriver om kan
också ses i informanternas diskussioner att det finns en tanke att det är eleverna som skall
anpassas efter skolan och inte tvärtom som det borde vara. När pedagogerna på skolan har den
synen på integrering så faller också visionen om ”En skola för alla” detta är också något som
Nilholm (2006) förklarar. En av speciallärarna förklarar begreppet integrering klart och
tydligt och som verkar kunna skilja dem åt. Då hon menar att integrering handlar om att
anpassa sig efter gruppen medan inkludering så är man välkommen och olikheter ses som
något positivt (Se ovan speciallärare 4, s. 27). Frågan är hur deras syn kan skilja sig så olika,
de arbetar ju under samma pedagogik? Kan detta bero på att pedagoger använder begreppen
utan att riktigt veta vad de står för? På så sett skapar detta olika vinklingar på begreppet och
de får olika innebörder? Då måste också begreppen misstolkas många gånger? Pedagogen
som kände sig säker på skillnaden mellan begreppen förklarade att hon precis gått en
påbyggnadskurs om inkludering, vilket tyder på att inom läraryrket bör man följa skolans
utveckling för att uppdatera sina egna kunskaper i och med att samhället speglar skolan och
att nya influenser skapas. En av lärarna utrycker sig att hon aldrig hört om dessa begrepp
inom skolan, vilket kan tyckas konstigt eftersom hon arbetat som lärare sedan i början på
1970 talet och inkluderingsbegreppet myntades 1994 enligt Nilholm (2006). Vad säger det då
om hennes egen kunskapsutveckling i likhet till det menar Vernersson (2002) att för att arbeta
inkluderande så krävs det att läraren har rätt attityd och att denna bär på kompetenser så att de
använder rätt undervisningsmaterial och en varierande undervisning för att möta elevernas
olika behov och för att kunna göra det måste läraren ha möjlighet att följa med i skolans
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kompetensutveckling (Vernersson, 2002:22-26). När speciallärarna diskuterar inkludering så
pratar de om de specialgrupper som finns ute i kommunerna som ADHD och Asperger
grupper. De problematiserar hur skolan skall lyckas inkludera dem och menar att skolans har
varken beredskap eller resurser för att inkluderingen skall bli möjlig. De menar att det är bäst
så som de har det idag och att de bara skulle må dåligt i skolans miljö. Speciallärarna ger
begreppet inkludering innebörden att alla sorters elever skall kunna ingå i en och samma
klass, där lärarna får försöka pussla ihop det så att det ska fungera. Men de menar att det inte
går att inkludera hur många som helst i en och samma klass. Enligt deras resonemang så låter
det som att det är något annorlunda, avvikande eller något utanförskap som ska inkluderas i
det ”normala” och deras resonemang liknar Brodin & Lindstrand (2004) som skriver att
skolan och lärare gärna sorterar in elever i olika grupper som särklass, ADHD elever, utåt
agerande elever, tysta elever, svaga elever och så vidare. Används då verkligen ett
inkluderande synsätt inom skolan? Det finns också två speciallärare som drar kopplingar till
invandrare och begreppet integrering, ser de dem då som något avvikande som skall
anpassas? Menar de inom skolan eller i samhället? Både lärarna och speciallärarna
diskuterade inkluderingen som något som man skulle sträva efter men att det inte kunde
utföras till vilket pris som helst för då fick det motsatt effekt. Lärarna diskuterade hur viktigt
det var att med ett bra samarbete för att inkluderingen skulle fungera så som samarbetet med
speciallärarna, föräldrar och ledningen skulle arbeta med att avlasta och stötta varandra.

6.2 Inkluderingens motsatta effekt
Läraren fortsätter beskriva det fallet och den skolan som hon arbetade på innan. Hon förklarar
hur ledningen och pedagogerna strävade efter ett inkluderande förhållningssätt och att de var
mycket kunniga inom området. Hon menar att ledningen gav inkludering som sin profil för
skolan, men läraren berättar hur denna strävan efter inkludering ledde till att elever blev
exkluderades istället. För att deras behov inte kunde mötas i en vanlig klass. Hon beskriver
hur en elev med Asbergers syndrom for illa av inkluderingen i klassen. Inkluderingen i den
vanliga klassen förstärkte hans utanförskap och att man tydligt kunde se att han inte mådde
bra av situationen. Hon bad till en början om tips och råd hur hon skulle hantera situationen
men hon förklarar att inget hjälpte och att hon inte fick någon hjälp av specialpedagogen. Hon
vände sig då till ledningen och påpekade att eleven for illa av situationen och att de kanske
skulle göra ett övervägande om att söka till den Asbergers grupp som fanns i kommunen. Men
ledningen förklarade att de arbetade inkluderande och att en placering i sådan grupp gick
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emot skolans image, skolledningen menade att hon fick lösa situationen inom klassen ram.
Hon förklarar här hur skolan inkluderings strävan fick motsatt effekt och hon jämför detta
med barnmisshandel. Hon förklarar att skolan inte bara kan stirra sig blind på inkluderingen
utan också hur inkluderingen påverkar eleven, det syns på elevens kroppsspråk att den inte
mår bra. Hon fortsätter förklara att i det här fallet skulle eleven kunnat få sina behov mötta
genom kunnig personal i Asperger gruppen och eleven hade kunnat känna en gemenskap med
andra elever i samma situation. Hon slutade på skolan och anledningen var skolans
förhållningssätt, hon menar att det gick så långt att det nästan blev barnmisshandel. På liknade
sätt diskuterar en av speciallärarna ett fall om en flicka som tvingats gå i vanlig klass på grund
av att hennes föräldrar insisterat på att det var det bästa för flickan. Hon gick ända upp till
åttonde klass innan hon hamnade i en särskoleklass. Trots att skolan hade haft funderingar på
att särskoleplacera eleven redan sedan lågstadiet. Under årens gång halkade flickan mer och
mer efter både socialt och vänskapsmässigt i klassen men också kunskapsmässigt där hon inte
alls låg på hennes klasskamraters nivå.
Det gick två veckor ungefär i särskolan och flickan
förvandlades som en ros som bara slår ut och blommar. Och
man känner på något sätt att här är jag hemma här kan jag
vara bäst på något. Här får jag kamrater som pratar samma
språk som mig.(Speciallärare 1, 10-10-27)
Speciallärarna förklarar att det är vanligt att föräldrar väljer att placera sina barn i vanlig
klass, trots att de fått en plats i särskolan. De menar att i många fall går det till en viss del att
elever som platsar i särskolan kan ingå i en vanlig klass, men ofta så är det föräldrarna som
vill sina barns bästa. Men att de inte alltid förstår barnens bästa även fast de vill deras bästa,
de menar att många föräldrar också har svårt att inse att deras barn är annorlunda och behöver
särskilda behov. Speciallärarna förklarar hur de får gå in i sådana fall och situationer där de
märker att elever far illa genom att ingå i vanlig klass. Där skolan försöka övertala föräldrarna
och bevisa att eleven skulle få det bättre i särskoleklass. Men att de ofta möter på att motstånd
och att det kan vara svårt att övertyga föräldrarna om elevens bästa.

En av speciallärarna fortsätter att förklara att genom de första skolåren så går det oftast bra att
placera en särskoleelev i vanlig klass. Men att det blir svårare desto äldre eleverna blir då den
sociala biten blir allt tydligare i deras liv. Kamraterna märker snabbt om de inte ligger på
samma nivå. Hon förklarar att problemen börjar uppstå kring årskurs fyra. Hon fortsätter med
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att diskutera hur läraren kan ta ansvar för inkluderingen i klassrummet men att det blir svårare
på raster eller på väg till och från skolan. Hon förklarar sig så här.
Läraren kan ta ansvar för att alla ska bli inkluderade i
klassrummet men inte annars, jag kan aldrig tvinga dig till att
vara med någon. Jag kan inte det! Och ju äldre du blir ju
mindre kan jag göra det. Så länge man är yngre då leker man
också mer i olika grupper, man kan delta i olika grupper och
det fungerar. (Speciallärare 1, 10-10-27)
Jag tycker inkludering är bra men ingen elev får offras på
grund av inkluderingen (Lärare 1, 10-10-26)

6.2.1 Slutdiskussion
I den här delen ingår min slutdiskussion, här kommer analys och resultatredovisningen att
sammanfattas och diskuteras utifrån mina frågeställningar och syftet med undersökningen. Jag
har medvetet valt att föra denna slutdiskussion under varje begrepp i analys och
resultatredovisningen för att läsaren skall få en lättare överblick och kunna följa med i
diskussionerna. Även fast jag är medveten att många förväntar sig att den ska komma i slutet
av undersökningen. Slutdiskussionen kommer att fortsätta under begreppen som följer nedan
och den kommer att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen.

En av speciallärarna förklarar att det är lättare att inkludera i lägre åldrar eftersom att i lägre
åldrar så har barn lättare för att leka med alla men att när de blir äldre så söker man ofta sig
till dem som har liknande intressen och den socialgemenskapen blir då viktigare. Hon menar
också att läraren kan ta ansvar för inkluderingen i klassrummet men inte vad som händer på
rasterna. Beror detta på att lärare eller rastvakter ofta befinner sig ute med de yngre barnen
och sällan med de äldre eleverna? Hur blir det om en lärare kan inkludera på lektionen men
inte på rasterna. Inkludering handlar väl om att man skall acceptera det som är annorlunda och
att alla är välkomna som de är, det blir som en värdegrund som läraren bygger i klassen
gemensamt med eleverna. Värdegrunden och elevens värderingar borde väl inte förändras
genom att de kliver ut ur klassrummet? Om inte eleven känner sig inkluderad på rasterna så
kan väl inte eleven känna sig inkluderad i klassrummet? Det är väl inte läraren som lägger in
värderingen om någon är inkluderad eller inte det handlar väl om känslan om att vara
inkluderad hos individen i fråga? Emanuelson (2007) menar att om inte eleven känner sig
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delaktig i klassen gemenskap så är eleven exkluderad. För att vara inkluderad så måste eleven
känna sig accepterad som den är och det finns en gemenskap trots alla olikheter.

6.3 Inkludering och undervisning i klassrummet
Lärarna pratar om att det måste finnas ett bra klassrumsklimat för att inkludering ska bli
möjlig och att det är viktigt att man lyfter upp olikheter på ett naturligt sätt med eleverna. Att
vi alla är olika, bra och dåliga på olika sätt. En del behöver hjälp med matten och andra med
språket. Att man för en sådan diskussion med eleverna dagligen i naturliga sammanhang. De
pratar också om att man måste bygga upp en relation till eleverna för att få respekt och
sammanhållning i klassen. Men också så att eleverna känner sig trygga i klassen. Lärarna
diskuterar också hur de måste förbereda sig om de ska få en elev med diagnos till klassen som
ska inkluderas som en elev med diagnos. Att man då försöker ta reda på så mycket som
möjligt om diagnosen så att man får en förförståelse för elevens behov och svårigheter. Men
en lärare förklarar också hur man måste vara lite påstridig så att ledningen kan skicka dem på
fortbildning eller motsvarande utbildningar som utvecklar deras bemötande efter elevens
behov. De förklarar också att de tycker att de brukar få bra handledning från psykologer och
specialpedagoger när en elev har fått utredning eller diagnos. De diskuterar hur speciallärarna
kan hjälpa dem och komma med tips men också som lärare måste de tänka på saker som
placeringar och rutiner i klassrummet för att kunna inkludera. Men att man måste söka olika
lösningar, det finns inget som fungerar för alla elever . Eftersom diagnoser ter sig olika hos
eleverna, det finns inget verktyg som fungerar i alla lägen. Lärarna pratar om att kunna variera
sin undervisning och att dela upp klassen alltingen kunskapsmässigt eller socialt, men för att
kunna dela upp klassen krävs det också minst två lärare. Så här diskuterar en lärarna för att
inkluderingen skall fungera i undervisningen.
Man kan ju som vi var inne på förut nivå anpassa och
individanpassa undervisningen och att man kanske inte ställer
lika höga krav på alla elever att vissa klarar kanske inte riktigt
allt eller lika stor mängd och det får man ju också förklara för
klassen för det kan ju bli lite ifrågasättande kring det (Lärare 2,
10-10-27)
Resurser betyder mycket för att ha en inkludering (Lärare 1,
10-10-26)
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Inkludering blir lättare i flexibla grupper. Men då krävs det två
lärare för att inte få fasta grupper. Ju mer flexibla vi är ju
större möjlighet till inkludering tror jag vi har. (Lärare 1, 1010-26)
Lärarnas diskussion om inkludering påminner om författaren Vernersson (2002) som menar
att kraven blir höga på skolan och lärarna om man vill nå ett inkluderande förhållningssätt.
Hon fortsätter med att diskutera att attityden hos läraren är grunden till om eleverna ska
inkluderas eller exkluderas i klassen. Hon diskuterar hur eleverna måste få ingå i det
gemensamma samspelet i klassen och att alla måste känna sig accepterade i den sociala
inkluderingen. Läraren måste kunna variera sin undervisning efter elevernas behov och att det
kan man göra genom individanpassad undervisning. Läraren måste bära på rätt kompetenser
för att möta elevernas behov som att kunna använda rätt undervisningsmaterial och att
anpassa undervisningsmetoderna efter rätt tillfälle och stötta sina elever (Versson 2002:2226).

Speciallärarna diskuterar det stora antalet elever som finns i skolans klassrum idag. De menar
att om det är allt för många elever som är i behov av extra stöd i en klass så blir
klassrumsmiljön ohållbar och att lärarens kompetens inte alltid räcker till. Speciallärarna
medger att de i många fall har förståelse för lärarens situation och att de anser att klasserna är
allt för stora idag. De menar att möta trettiotvå elevers behov samtidigt är ingen enkel match.
Speciallärarna menar att det finns nog ingen lärare eller undervisning som passar alla
trettiotvå elever och de tror att man får pröva sig fram för att hitta sina egna knep och trix.
Speciallärarna förklarar hur de ger lärarna råd och tips hur de kan jobba med elever som är i
behov av särskilt stöd. Men att de upplever det som att alla lärare inte alltid tar till sig deras
råd. De förklarar att de ibland gör en checklista till lärarna som ger dem exempel hur de ska
gå tillväga. Samtidigt så säger en av lärarna så här om att kunna hantera en klass med flera
olika elever som är behov av extra stöd.
Så ska man som klasslärare kanske med handledning från
specialpedagog bara fixa alla elever oavsett hur många elever
man har eller hur många elever med svårigheter man har och
vilken grad av svårigheter och så. Jag tror inte någon eller
någon lärare har den kompetensen för att klara det och det
heter så fint att vi ska få handledning av specialpedagog och
man får alltid höra samma sak om och om igen. Dom har
liksom ett recept ett färdigt recept för oss som de bara tror ska
funka. ( Lärare 2, 10-10-27)
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Men vi diskuterar också skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare, även fast många
lärare inte är riktigt medvetna om skillnaden. Lärarna menar att de hellre ville arbeta med
speciallärare än med specialpedagoger. Eftersom en speciallärare hjälper till och jobbar med
eleven, de avlastar lärarens undervisning så att den eleven som är i behov av stöd får all
uppmärksamhet. Läraren har resten av klassen på trettien elever som också behöver dennes
uppmärksamhet så läraren kan aldrig bara fokusera på en åt gången även fast de ibland önskar
att det vore så. De menar att det inte räcker att en specialpedagog kommer och säger åt oss
vad vi ska göra, ofta är vi mycket medvetna om det. Men de förklarar hur de inte har den tiden
för varje enskild elev.

Författaren Vernersson (2002) förklarar att många tror att speciallärare och specialpedagoger
har samma innebörd och arbetsuppgifter. Hon menar att det därför inte går att använda dessa
benämningar likadant utan att vi måste kunna se skillnaden mellan dem. Hon förklarar att det
också finns brist på utbildade speciallärare och pedagoger ute på skolorna på grund av att de
la ner speciallärarutbildningen under några år (Vernersson, 2002:21).
En av lärarna i gruppintervjun uttrycker sig så här medan den andra läraren instämmer.

Så sitter då en som kanske är dyslektiker och absolut inte kan
och hänger inte med och sitter av tid. Jag vet precis hur jag kan
göra med det är en orimlig arbetsuppgift. Så det är ett väldigt
stressande moment tycker jag som lärare att jag vet hur jag ska
göra men jag förmår det inte och då känns det så skönt att det
finns en som ägnar sig åt dem...Tjugo minuter ensam med en
lärare men jag är aldrig ensam med ett barn i tjugominuter
någon gång under dagen (Lärare 3, 10-10-25)
Författarna Brodin och Lindstrand (2004) menar att många lärare känner på liknande sett att
de är väl medvetna vilka undervisningsmetoder eleven skulle behöva. Det finns ofta en
önskan om att variera och bedriva sin undervisning annorlunda. Men att lärarna känner att de
saknar tid och möjlighet att påverka undervisningen och vilket leder till att den utformas på ett
stereotypiskt sätt och att det är många som inte varierar sin undervisning. Så som eleverna
skulle behöva (Brodin & Lindstrand, 2004:75).

Men alla lärare är överens om att de såg speciallärarna som en tillgång, där lärarna kände att
de ofta tog ett stort ansvar för de elever som behöver extra stöd. Speciallärarna sköter elevers
stöttning, kartläggning och utveckling. I de flesta fallen tar de också en stor del av
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föräldrakontakten för dessa elever. Lärarna menade att de kände sig trygga med att ha en
speciallärare till hands och många skulle vilja se att speciallärarna redan blev inkopplade i
förskolan men att många skolor så har lärarna inte tillgång till speciallärare eller
specialpedagoger förens elever börjar årskurs tre. De var alla överens om att speciallärarna
kunde arbeta i förebyggande syfte. Lärarna menade att specialpedagogerna skulle göra mer
nytta att jobba direkt med eleverna och inte bara coacha och vägleda lärarna för den tiden
hade de ändå inte i de stora klasserna. En av lärarna berättar att när hon jobbade under 70-talet
så var det vanligt att det fanns mer resurser på skolorna och att det då fanns två speciallärare
som bara jobbade på lågstadiet med årskurs ett, två och tre. Då kunde speciallärarna hjälpa
alla elever som behövde lite extra hjälp i matte eller svenska men att idag ser det inte alls ut
så. Det är bara de barnen som med grövre problem som får specialpedagogiska resurser. Hon
berättar hur speciallärarutbildningen lades ner och tanken var att speciallärarna skulle ersättas
av specialpedagoger. Som skulle handleda lärarna med elever i behov av stöd, men att
specialpedagogerna inte alls var kopplade till arbetet med elever. Hon förklarar hur hon ofta
känner sig stressad och frustrerad när en elev i klassen halkar efter och inte når målen.

6.3.1 Slutdiskussion
I den här delen ingår min slutdiskussion, här kommer analys och resultatredovisningen att
sammanfattas och diskuteras utifrån mina frågeställningar och syftet med undersökningen. Jag
har medvetet valt att föra denna slutdiskussion under varje begrepp i analys och
resultatredovisningen för att läsaren skall få en lättare överblick och kunna följa med i
diskussionerna. Även fast jag är medveten att många förväntar sig att den ska komma i slutet
av undersökningen. Slutdiskussionen kommer att fortsätta under begreppen som följer nedan
och den kommer att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen

Lärarna diskuterar hur relationen till eleven och klassen har betydelse för inkludering och de
poängterar en god klassrumsmiljö. Lärarna och speciallärarna menar att det måste finnas ett
brinnande intresse hos pedagogerna för ett inkluderande arbete och de hävdar att man inte
bara kan läsa sig till den kompetensen som krävs utan att det är något som utvecklas genom
handling, misstag och erfarenheter. De menar att det inte är många lärare som har så pass stor
kompetens att de kan undervisa och möta alla elevers olika behov utan att ta hjälp av resurser
och speciallärare. De förklarar därför hur svårt det kan vara för nyutbildade lärare att hantera
klasser där det finns många elever som skall inkluderas. Är de nyutbildade lärarna redo för att

36

möta skolan som väntar och får studenterna verkligen den utbildningen som krävs för att möta
dessa elever i behov av stöd. Ofta så saknas resurser och ekonomi ute på skolorna och många
lärare står ofta där själva utan någon stöttning? Hur påverkar det som är nyexaminerade klar
de verkligen att möta den verkligheten? Eller är det så att lärarutbildningarna saknar att
utbilda om de specialpedagogiska kompetenserna som en lärare behöver? Vernersson (2002)
menar att alla som arbetar med barn bör under sin utbildning få grundläggande kunskaper om
det specialpedagogiska förhållningssättet (Vernersson, 2002:11). Lärarna pratar om att de kan
nivåanpassa undervisningen eller dela in klassen socialt för att individ anpassa undervisningen
men att det är svårt för att klasserna är så stora och att man då behöver vara två. De menar
också att det inte finns ett verktyg som passar alla elever med behov av stöd och att man
därför hela tiden måste söka nya vägar för att nå dem. Vernersson (2002) diskuterar också
problemet med de stora klasserna som ett stressmoment för lärarna och att det minskar
chansen för varje elev att bli sedd och hörd. Hon förklarar att utan resurser eller stöd i
klassrummet så blir klassrumssituationen ohållbar i inkluderingsarbetet (Vernersson, 2002:3236). I lärarnas resonemang om att arbeta inkluderande med elever i behov av stöd så menar
alla att det måste ske med speciallärarnas eller resursernas hjälp. Detta liknar Haugs (1998)
framställning av den segregerande integreringen som författaren beskriver så här. Att vissa
barn i behov av stöd ibland behöver avvika från den stora gruppen eller klassen, eleven
segregeras helt eller delvis för att ingå i en annan undervisningsform som t ex inne hos
specialläraren (Haug, 1998:20-21). Detta visar också på att lärarna ser integrering som
inkludering. Pedagogerna och skolan jobbar mer utifrån ett integreringsperspektiv än ett
inkluderingsperspektiv i och med att de förklarar hur resurser eller speciallärare måste finnas
med i inkluderingsarbetet, speciallärarna förklarar också hur de sällan stannar kvar i
klassrummet med eleverna utan att de hellre går iväg för att få arbetsro. Detta stämmer inte in
på Brodin & Lindstrands (2004) syn på inkludering. De menar att begreppet inkludering avser
att eleven skall ”delta i en helhet” och inte ingå i någon särskild specialundervisning utan får
ingå i den allmänna undervisningen. Inkludering sker inom klassrummet där det är den sociala
samvaron som är grundläggande och att skillnaden mellan undervisning och
specialundervisning suddas ut (Brodin & Lindstrand, 2004:75-76).

6.4 Diagnos och medicinering
Både speciallärarna och lärarna har en gemensam syn på att en diagnos eller en medicinering
underlättar för att inkludering skall bli möjlig. Medan de ser in icke diagnostiserad elev som
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ett hinder för att arbeta inkluderande och det verkar som de tycker att de försvårar deras
arbete. En av speciallärarna utrycker sig så här

Det finns ju klasser för ADHD elever man kan ju också
medicinera så att man kan sitta i en klass på trettio. Det går ju
inte om man inte har en diagnos. Det kan vara en Aspergers en
Touretts och det kan bli fruktansvärt och också för
medmänniskorna runt omkring om man tänker på grupparbeten
och raster allting. (Speciallärare 1, 10-10-27)
Speciallärarna förklarar att de flesta eleverna som får specialpedagogiska insatser är elever
med diagnos eller elever som inte når skolans mål. De menar eleverna som har rätten till hjälp
måste prioriteras i första hand. Samtidigt så är de medvetna om at fler elever som skulle
behöva tillfälligt stöd men att de inte har tid för att hjälpa alla.

Vernersson (2002) förklarar att de stödinsatser som finns inom skolan är
hemspråksundervisning, svenska som andra språk, särskild undervisning, stödundervisning
och anpassad studiegång. Stödundervisning är något som t ex sätts in om eleven inte nått
målen för sin årskurs och författaren menar att i första hand så skall man försöka ge det inom
klassen ram. Me ibland så krävs det att extra stödinsatser utanför skolan kopplas in men innan
det så måste en utredning göras, Vernersson (2002) fortsätter med att förklara hur en diagnos
eller utredning måste göras innan extra stödinsatser kopplas in (Vernersson, 2002:43-46).

Brodin och Lindstrand (2004) förklarar att i slutet på 1990-talet så var det många kommuner
som hade svårt att klara av kostnadsutvecklingen för barn i behov av särskilt stöd. Skolorna
kunde inte täcka kostnaderna vilket ledde till att de fick göra stora nedskärningar inom
specialpedagogiken och många resurser, skolsköterskor och kuratorer försvann från skolorna.
Skolorna fick problem, i och med att elever i behov av stöd ökade medan resurserna
minskade. För att skolan skall kunna söka extra pengar för elever i behov av extra stöd
förklarar Brodin och Lindstrand (2004) så krävs det att eleven fått en diagnos i form av
sjukdom eller funktionshinder. Författarna diskuterar att det inte diagnostiseringen inte skulle
behöva ha en sådan stor påverkan eftersom det borde vara en rättighet för alla elever att få det
stöd de behöver. Författarna fortsätter med att diskutera hur det gjorts undersökningar som
visar att de är elever med psykosocialproblem är de elever som får minst hjälp och att
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skolorna prioriterar olika viket medför att eleverna får inte samma förutsättningar (Brodin &
Lindstrand, 2004:51-63).

Lärarna diskuterar hur säkerheten i klassen kan sättas på spel när det finns utåtagerande och
destruktiva barn i närheten. De pratar om tillfällen det har ilat saxar i luften och lärare som har
blivit skadade av dessa elever. De menar att det då rör sig om en säkerhetsfråga i skolan och
att som lärare inte kan ta på sig det ansvaret och skolledningen måste gripa in. Det är ingen
lärare som skall behöva ta ansvar eller klara av det själv. De fortsätter med att diskutera hur
lång tid det kan dröja när det gäller utredningar och att lärarna måste under den tiden få stöd
och hjälp med klassen. I sådana tillfällen med utåtagerande elever så har skolan nästan ingen
annan möjlighet än att placera om eleverna i annan klass eller flytta dem till mindre grupper.
Lärarna menar att de inte alls har den kompetensen som krävs för sådana här tillfällen, vi är
duktiga på att undervisa menar de men vi kan inte sköta sådant också. Det ska egentligen inte
krävas av oss utan där måste det finnas en annan yrkesgrupp som kan ta hand om det.

Speciallärarna menar att de har varit med om att lärare har skickat stökiga elever till dem som
egentligen inte har några inlärningsproblem, lärarna skickar dem för att de inte kan hantera
situationen och att eleverna stört lektionen. Men hon menar att om elever är så pass stökiga så
borde det finnas en bakomliggande orsak till varför eleven är så stökig. Hon förklarar att det
finns alltid en orsak till varför elever är stökiga, det kan vara ett tecken på att de inte hänger
med eller förstår undervisningen.
Nej man kan inte inkludera till varje pris i alla lägen. De
svåraste är de barnen som ligger lågt kognitivt känner jag. De
som inte hör till särskolan men inte platsar i vanlig klass där de
inte når målen och det hjälper inte alltid med lättare läromedel
och så finns de som är utåtagerande som tar mycket tid (Lärare
3 och 4, 10-10-25)

Pedagoerna diskuterar att det är lättare att upptäcka de eleverna som syns och hörs t ex de
överaktiva som är mer uppe i taket än på stolen, de utåtagerande eller de som är avvikande i
sitt sociala beteende. De förklarar hur svårt det kan vara att upptäcka de eleverna som det inte
syns på att de är i behov av stöd. Elever som sitter stilla och koncentrerade i klassrummet och
läraren tror att de jobbar flitigt men att de egentligen inte alls får något gjort. De ger exempel
som ADD eller dyslexi elever som kan vara svåra att upptäcka.
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Vernersson (2002) förklarar hur den individuella undervisningen försvårar
kunskapsutveckling hos elever i behov av stöd. Hon menar att i den traditionella undervisning
innehöll en mera pedagogisk genomgång där kommunikationen mellan lärare och elever
förstärkte elevens lärande. Hon menar därför att lärare behöver ha extra överblick på klassen i
det individualiserade arbetsformerna (Vernersson, 2002:32-36).

6.4.1 Slutdiskussion
I den här delen ingår min slutdiskussion, här kommer analys och resultatredovisningen att
sammanfattas och diskuteras utifrån mina frågeställningar och syftet med undersökningen. Jag
har medvetet valt att föra denna slutdiskussion under varje begrepp i analys och
resultatredovisningen för att läsaren skall få en lättare överblick och kunna följa med i
diskussionerna. Även fast jag är medveten att många förväntar sig att den ska komma i slutet
av undersökningen. Slutdiskussionen kommer att fortsätta under begreppen som följer nedan
och den kommer att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen

Både speciallärarna och lärarna diskuterar hur elever borde medicineas eller ha en diagnos för
att inkluderas i ett klassrum, men detta tyder också på som jag var inne på tidigare att de ser
på saker ur ett integreringsperspektiv istället för ett integreringsperspektiv eftersom det verkar
finnas en tendens till att de ska medicinera för att anpassas eller bli så normala som möjligt.
Pedagogerna beskriver också hur det är elever med diagnoser som prioriteras först och de
elever som inte uppnår målen som får ta del av specialpedagogiska insatser. Detta är något
som strider mot Lpo(94) riktlinjer att alla elever har rätt till stöd och hjälp. Alltså kanske alla
elever inte får den hjälpen som de behöver. Eftersom de eleverna med diagnoser prioriteras
först vad händer då med dem som kanske bär på en diagnos men inte blivit utredd ännu? Ska
man inte möta alla elever efter deras behov? Kan vi verkligen säga att vissa elever är i behov
av stöd eller är inte alla elever i behov av stöd mer eller mindre? Kan vi göra den sorteringen?
Efter att ha läst igenom lärarnas och speciallärarnas intervjuer så ser jag en tendens till att
lärarna delar in eleverna i besvärliga elever och lättare elever att inkludera. När de pratar om
elever som är svåra att inkludera så pratar de ofta om stökiga, lågt kognitiva, överaktiva,
utåtagerande, ADHD, Asperger och elever med socialproblem. Medan Dyslexi, lässvaga
elever, hörselskadade eller synskadade elever diskuteras som elever som är lättare att
inkludera i klassen. Kan detta bero på att de som hörs och syns stör ordningen det ”normala”?
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Eller är det för att det finns mer utarbetade hjälpmedel och verktyg för t ex dyselexi, lässvaga,
hörselskadade? Medan de lågt kognitiva eller ADHD elever så finns det inga direkta
utarbetade hjälpmedel. Sedan ser de diagnoserna väldigt olika ut och som pedagogerna själv
säger så finns det inget verktyg som passar alla utan man får hitta lösningar efter individens
individuella diagnos.

6.5 Exkludering
När lärarna och specialpedagogerna diskuterar begreppet exkludering så lägger de en stor
tyngd på utanförskap, att exkludering handlar om att inte passa in. Att man inte känner att
man tillhör gruppen, klassen eller skolan. Alla är överens om att alla som jobbar inom skolan
måste se det som sin plikt att förebygga att någon elev upplever ett utanförskap. De förklara
att det inte alltid är så lätt, många kan ha den känslan av att de är annorlunda utan att det är
någon som behöver exkludera den medvetet. En speciallärare diskuterar det så här att vi alla
kan ju någon gång ibland känna oss exkluderade att vi inte passar in. Det kan vara om vi går
på en fest med människor som vi inte känner oss bekväma med. Eller så kan hon ibland
uppleva sig utanför i personalrummet om de andra pratar om något som inte hon känner till.
Hon menar att exkludering inte behöver ske medvetet utan det handlar mer om en känsla som
en individ har. Hon säger bland annat så här om exkludering:

Jag kan ju tycka att en exkludering de är ju att låta alla de här
stackars eleverna med som har en ADHD, Aspergers, Touretts,
dyslektiker, hörselskadade, synskadade att sätta in dem i samma
klass det är också en exkludering på något sätt. (Speciallärare
1, 10-10-27)
Specialläraren förklarar hur de hörselskadade och döva redan har protesterat att de inte vill bli
inkluderade i klassrum. De vill inte ingå i den vanliga skolan utan att de vill tillhöra de
skolorna som finns för döva och hörselskadade. Manilla skolan för de döva och Alviksskolan
för de hörselskadade. Hon jämför med dem som har ett grövre handikapp och frågar sig varför
inte de också själva kan få välja. Hon uttrycker sig så här:

Varför skulle inte resten av dem som har ett grövre handikapp
kunna få bestämma det själva då, t ex om jag har ADHD och
jag vill inte medicinera punkt. Jaha varför kan jag då inte få gå
med de andra bland jämlika och känna jaha och känna någon
gång att det här kan jag, det här är jag bäst på istället för att
sitta i en klass med trettio stycken och känna att jag kan
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ingenting eller jag kan aldrig koncentrera mig och fröken bara
säger åt mig att sitta stilla hela tiden. Jag menar vad blir det för
integrering eller inkludering asså blir det att eleven själv
känner sig exkluderad från klassen. Men det blir ju inte en
medveten exkludering utan det är ju en känsla som man har
hela tiden. (Speciallärare 1, 10-10-27)
En annan speciallärarna berättar om en tragisk exkludering som skolan gjort av elever i behov
av särskilt stöd. Hon förklarar det som att till en börja så var det mening som en åtgärd för att
ta bort ett problem. Tillslut så insåg skolan att de exkluderade både eleverna och pedagoerna
som undervisade eleverna. Efter den insikten så har skolan försökt läsa det genom att försöka
inkludera eleverna. Hon berättar att skolan hade en liten grupp elever som hade placerats i en
tillfällig byggnad en bit bort på skolgården. Hon menade att gruppen bestod av några hårda
tuffa killar alla hade inte diagnos men en del hade ADHD diagnos och var väldigt utåt
agerande. Många bar också på sociala problem. Hon förklarar hur det blev en ”vi mot dem”
känsla och att man såg alltid eleverna som en grupp. Det blev inte betraktade som individer
och många av lärarna var rädda för dessa elever. Hon berättar att pedagogerna som jobbade
med gruppen också fått känslan av att de blev exkluderade av de andra lärarna. Hon förklarar
hur skolan nu splittrat gruppen i våras, när två av eleverna gick ut nian. De fyra eleverna som
finns kvar i gruppen försöker man nu inkludera i vanliga klasser, på både gott och ont menar
hon. Hon berättar att hon själv inte hade så stor kontakt med gruppen, men att hon idag jobbar
med två av dem som har inlärningsproblem. Specialläraren uttalar sig så här och hennes
kollega nickar instämmande.
I tre år fanns den här klassen och man kan väl säga att det var
lugnt och skönt. De två som gick ut nian nu var riktigt tuffa
killar. Gruppen bildades för att man hade prövat olika former
innan jag kom så fanns gruppen här i vanliga lokaler, med
vanliga pedagoger men som inte klarade av dem och det var då
de skickades ut. Man hade testat allt innan. Man försökte stötta
dem lite grann men det hjälpte inte. (Speciallärare 2 och , 1011-02)
En av lärarna berättar hur hon hade en elev som blev exkluderad utan att det gjordes
medvetet, utan istället gjordes allt för att försöka inkludera honom. Hon menar att han gick till
specialläraren flera gånger i veckan och att han då kunde koncentrera sig under kortare tid.
Men att i klassrummet så var han mer högt en lågt och att han sprang in och ut och gjorde lite
som han själv ville förklarar hon. Hon berättar hur han blivit utredd för ADHD och att med
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diagnosen så fick han hjälpmedel som dator och alfa smart. Hon berättar hur hon på alla
möjliga sett försökte hjälpa honom men att inget hjälpte. Hon berättar så här.

Jag larmade ju förstås och pratade med ledningen. Vi hade
möten med psykologer men det hände inte någonting. Och det
fanns inga resurser som han kunde få, utan det man skulle
vänta på var att man skulle börja medicinera för sin diagnos.
(Lärare 2, 10-10-27)
Speciallärarna berättar att de oftast väljer att gå ut med eleverna från klassen istället för att de
ska sitta kvar inne i klassrummet och jobba med eleverna. Speciallärarna diskuterar hur de är
medvetna om att många ser detta som att man exkluderar eleverna. De menar att de ofta väljer
det på grund av att eleven behöver komma ifrån och få sitta i lugn och ro. De förklarar också
hur de tycker att elevarbetet blir mer effektivt då det lämnar klassrummet. De hinner göra mer
med eleverna än om de skulle vara kvar i klassen. De menar att det går så mycket tid åt att
läraren skall få tyst och ordning på klassen innan de verkligen sätter igång med sitt arbete. De
känner också att när de är i stor klass så är det så många andra elever som vill ha hjälp, men
de menar att de inte har tid att hjälpa alla andra även fast de skulle vilja. De förklarar också att
vissa lärare kan tycka att det är jobbigt när de är med på lektionerna. De kan bli nervösa och
tro att de är där för att undersöka lärarens undervisning. En av speciallärarna menar att ibland
kan det hända att elever inte vill lämna klassen och gå till specialläraren för att de är rädda för
att bli retade av de andra. Hon förklarar att avvikande elever är rädda för att de andra ska
märka att de är annorlunda och att de vill vara som alla andra. De tror då att de andra i klassen
ska märka att de är annorlunda för att de får specialundervisning. Hon förklarar då att de inte
tänker på att de är annorlunda i klassrummet också och att de andra i klassen märker sådant
ändå och inte bara för att du går till en speciallärare. Men annars verkar både lärarna och
speciallärarna ganska eniga om att eleverna som får hjälp av speciallärare ofta tycker att det är
kul och skönt att komma till dem. Ju äldre de blir så inser de mer och mer att det är för deras
skull som de går dit, att besöken hjälper till och underlättar saker för dem. Men lärarna menar
att det handlar om hur specialläraren är som personer om hon eller han är omtyckt eller inte.
Speciallärarna förklarar att de är så mycket som möjligt i klassen om de märker att eleverna
tycker det är jobbigt att gå därifrån men att det brukar bli bättre efter ett par gånger.
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6.6 EN skola för alla eller en skola för ALLA
Speciallärarna ser liknande på en skola för alla och menar att en skola för alla innebär en
skola där alla känner sig trygga och inkluderade. En skola för alla måste vara anpassad för att
möta alla elever och då måste det finnas resurser för att möta alla elever. De menar att det inte
finns en sådan skola idag men om skolan skulle kunna få tillräckligt med resurser, rätt miljö
anpassade skolor, och välutbildad kompetent personal så tror de att det skulle kunna bli en
möjlighet medan en menar att skola för alla är en vision som inte går att genomföra.

Den skolan finns inte i verkligheten tycker jag. En skola för alla
innebär inte… Det går inte i praktiken, jag har svårt att tänka
mig det. Att man kan sätta alla även fast man nu gör de till stor
del i en skola för alla.(Speciallärare 1, 10-10-27)
En skola för alla då tänker jag mig att alla är olika människor i
en och samma skola med samma utrymme. En skola för alla är
att man skall kunna tillhöra en grupp där man känner sig trygg,
där man känner sig trygg med alla, där man kan ha roligt och
lära sig. Man utvecklas det är en skola för alla. Jag tror inte att
det finns någonstans. (Speciallärare1, 10-10-27)
Jo men jag vill tro att det finns en skola för alla, det kanske inte
är den här skolan och den finns kanske inte här idag. Men jag
hoppas att det finns en skola för alla (Speciallärare 4, 10-1024)
Här är de flesta lärarna överens om att en skola för alla inte finns och att den omöjlig att skapa
men en av lärarna tycker att den finns.
Inte inom kommunal skola så tror jag inte att en skola för alla
är möjlig det kan vara fina visioner och så men så i
verkligheten när man väl ska försöka nå vissa fånga upp alla
och allt det här då tror jag det är väldigt svårt och med de
knappa resurser som man har ofta. Utan det är väl de elever
som känner att de inte passar in och så tror jag ofta tyr sig
tillfriskola eller så med olika specialinriktningar. Faktiskt så
jag tror inte riktigt att det är genomförbart med de medel som
finns.(Lärare 2, 10-10-27)
Ja jag tycker nog det men jag skulle nog få många emot mig
(Lärare 1, 10-10-26)
Hon börjar förklara att hon tycker att vi är en skola för alla socialt medan hon senare kommer
in på att den svåraste gruppen att inkludera de elever med låg intelligens kvot. Hon förklarar
att hon inte tycker skolan och lärare har tillräckligt med kunskap och resurser för att få det att
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fungera med de eleverna. Hon ändrar därför sitt resonemang till att en skola för alla finns
delvis om man ser det sociala kompis klass mässigt som hon utrycker sig. Medan
kunskapsmässigt så går det inte att inkludera alla, fortsätter läraren och menar att där faller en
skola för alla.
Professor Emauelson (2007) förklarar hur begreppet ”en skola för alla” och
inkluderingsbegreppet hör ihop för inkludering i en skola för alla får den betydelsen att
undervisningen skall anpassas efter alla elever där alla ingår i en gemenskap trots sina
olikheter. Om inte en elev blir delaktig i klassen förklarar författaren det som en exkludering.
Emauelson (2007) vill precis som Haug (1998) dela in specialpedagogiken i två perspektiv.
Det kategoriska som exkluderar genom att särskilja elever eller det förnuftiga perspektivet då
man ser inkludering som nya utmanande möjligheter (Emauelson, 2007:19).
Författarna Hjörne och Säljö (2008) förklarar hur begreppet ”en skola för alla” redan fanns
med i tanken i den första läroplanen (Lgr 62). Från början svar grundtanken att begreppet
skulle stå för ”En skola för alla” där alla barn kan ingå. Men att under åren så har begreppet
fått två olika innebörder beroende på hur betonar det. Alltingen så innebär det EN skolform
för alla eller att det finns en skola för ALLA (Hjörne & Säljö, 2008:16-17)

6.6.1 Slutdiskussion
I den här delen ingår min slutdiskussion, här kommer analys och resultatredovisningen att
sammanfattas och diskuteras utifrån mina frågeställningar och syftet med undersökningen. Jag
har medvetet valt att föra denna slutdiskussion under varje begrepp i analys och
resultatredovisningen för att läsaren skall få en lättare överblick och kunna följa med i
diskussionerna. Även fast jag är medveten att många förväntar sig att den ska komma i slutet
av undersökningen. Slutdiskussionen kommer att fortsätta under begreppen som följer nedan
och den kommer att besvara mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen

Enligt lärarna så är begreppet en skola för alla en vision som inte finns eller går att uppfylla i
dagens samhälle. De flesta menar att de har svårt att se en skola som kan möta alla slags
elever och deras behov. De menar att det inte finns resurser för att skapa en skola för alla och
som Emanuelson (2007) förklarar hur inkluderingsperspektivet går hand i hand med en skola
för alla . Så förklarar det också varför skolan och lärarna inte ser skolan ur ett
inkluderingsperspektiv. Informanterna är inne och snuddar på inkluderingsperspektivet till en
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viss del som i vissa sammanhang men det stämmer inte överens med Nilholm(2006) som
menar att det handlar om att skolan ska anpassa sig efter eleverna (Nilholm, 2006:13-16). I
vårt samhälle som råder idag stämmer Hjörne & Säljös (2008) andra tolkning av en skola för
alla mer överens som att det finns en skola för ALLA. Detta resonemang kan också kopplas
till friskolornas ökade utveckling, där varje individ kan söka en skola som passar deras behov
och önskemål.

7 Slutsats
Här kommer jag kort sammanfatta och belysa de svar fram kommit ur slutdiskussionen. Syftet
med arbetet är att undersöka vilken innebörd lärare, specialpedagoger och speciallärare ger
begreppet inkludering i skolan och vilken konsekvens får det i undervisningen. Mina
frågeställningar var:

¤ Har begreppen inkludering och integrering samma mening och innebörd hos de tillfrågade
lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna? ¤ Vilka elever är det som ska inkluderas,
enligt de tillfrågade lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna? ¤ Vad menar de
tillfrågade lärarna, specialpedagogerna och speciallärarna att det krävs för att arbeta ur ett
inkluderande perspektiv? ¤ Ser lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna några
nackdelar med att inkludera elever i behov av stöd? ¤Vilka elever är det som får
specialpedagogisk undervisning på de tillfrågades skolor? ¤Anser lärarna, specialpedagogerna
och speciallärarna att det finns en skola för alla?

I slutdiskussionen så framgick det att lärarna kände sig mer osäkra på begreppet inkludering
än speciallärarna. De hade svårt att sätta ord på det men de kunde diskutera det utifrån
situationer i skolan. Både speciallärarna och lärare hade svårt att skilja mellan inkludering och
integrering som begrepp, de verkar användas synonymt inom skolan. De ger gärna begreppen
samma innebörd eller när de pratar om inkludering så förklarar de integrering. Genom deras
diskussioner som jag analyserat och tolkat, så visar det på att det är eleverna som skall
anpassa sig efter skolan och inte tvärtom som det borde vara. Där faller också visionen om en
skola för alla som går hand i hand med inkluderingsperspektivet. När de diskuterar elever som
skall inkluderas så nämner de barn med diagnoser eller avvikande elever. Det som tolkas är
det annorlunda som skall inkluderas eller de elever som är i behov av stöd. Elever i behov av
stöd och de elever som inte når skolans mål är de som får tillgång till specialpedagogiska
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insatser. Eller de elever som har diagnos för då är skolan skyldig att erbjuda dem insatser och
resurser. Men det som alla informanter är överens och eniga om, är att skolan inte har de
resurser och beredskaper för att inkludera alla elever. Inkludering kräver kompetens,
erfarenhet, kunskap, speciallärare, hjälpmedel och verktyg, diagnos, medicinering, samarbete,
intresse, bra klassrums miljö, sammanhållning, olika undervisnings metoder, varierande
undervisning, bra relationer mellan lärare och elever, ork, resurser, mindre klasser och
utveckling för att den ska bli möjlig. De får inte gå så långt att inkludering får motsatt effekt
även fast alla inom skolan strävar efter ett inkluderingsperspektiv. Men det går inte att
inkludera till vilket pris som helst.

8 Avslutande reflektion
Min syn på inkludering har förändrats under arbetets gång. Till en början såg jag inkludering
som något självklart. Men det är lättare att ha en uppfattning utifrån som åskådare, i
verkligheten så blir inkluderingsperspektivet ett stort problem att genomföra. Men jag har nu
förstått att inkluderingen kan få sin motsatta effekt och ur inkluderingsperspektivet så är det
alltid ur elevens bästa vi ska se det ur. Där måste lärare vara observanta för att se om eleven
mår bra av inkluderingen. När lärare diskuterar inkludering så pratar de om misslyckande
eller lyckade inkluderingar. Men den stora frågan är om eleven själv känner sig inkluderad,
det är bara individen som kan avgöra detta? I diskussionerna kring inkludering så ligger det
mycket fokus på varför inte eleverna blir inkluderade, man pratar då om resurser, ledningen
eller föräldrar m m. Men det verkar som ingen utgår från sig själv och ställer sig frågan hur
kan jag ändra mig för att arbeta inkluderande? En annan tanke är också att ju mer vi diskuterar
inkludering och integrering så tycks vi också förstärka det som avviker från det normala och
vi väljer att kategorisera eleverna. I stället borde vi se alla elever som elever i behov av stöd,
jag menar att vi kan väl inte dela in elever i vilka som behöver stöd eller inte. Kan vi inte bara
utgå från att ALLA elever är mer eller mindre beroende av stöd. Men jag har en stor respekt
för alla lärare och speciallärare som kämpar för elevernas bästa, jag vet hur det kan se ut i
klasserna och inser att det är en viktig uppgift i framtiden som väntar mig.

8.1 Exempel på vidare forskning:
Undersökningen visar på att läraren måste ha kompetens och erfarenhet för att kunna bemöta
eleverna med behov av stöd i en inkluderande skola. Jag skulle tycka det vore intressant att
undersöka hur lärarutbildningarna förbereder blivande lärare för att möta den verkligheten
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som råder ute i skolan. Hur mycket kunskap och utbildning får studenter inom det
specialpedagogiska området. Lärarutbildningen har fått mycket kritik under senare år och hur
ska de kunna ta till sig den här frågan för att utveckla undervisningen inom de
specialpedagogiska frågorna? Om politikerna och skolorna har så höga visioner så får de
också anpassa lärarutbildningarna så att vi kan genomföra detta arbete i skolan och nå de mål
och riktlinjer som läroplanen innehåller.
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Bilaga 1
Intervjufrågor till specialpedagoger
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Hur kom det sig att du ville bli specialpedagog, vad var det som lockade dig och
vilken/vilka utbildningar har du?



När utbildade du dig till specialpedagog?



Hur många år har du arbetat som specialpedagog?



Hur är ditt arbete organiserat på skolan, vad ansvarat du för? Hur ser grupperna ut?



Vad är det som avgör om en elev ska få specialpedagogiska insatser eller inte? Hur tas
beslutet och hur ser det ut? Vilka är inblandade? När brukar det visa sig, hur kan det se
ut? Vilka elever får din hjälp?



Jobbar du i klassrummet tillsammans med läraren eller arbetar du med barnen i eget
rum? Hur ser samarbetet ut mellan dig och lärare och rektor?



Händer det att lärare skickar elever till dig för att få lugn i klassen för de övriga
eleverna? Eller för att läraren tycker de är stökiga?



Hur pratar ni på skolan om avvikande barn eller barn i behov av stöd?



På vilket sätt hjälper specialpedagogiska insatser de avvikande eleverna? Hur skulle de
annars kunna få hjälp? Vad kan läraren göra? Finns det andra sätt att arbeta på?



Hur kan undervisningen och det specialpedagogiska arbetet utvecklas?



Kan eleven känna sig utanför den vanliga klassen när den skall kommer till dig?



Kan det bli att eleven barnet exkluderas på grund av sitt behov av särskilt stöd?



Hur tar du reda på vilket stöd eleven behöver?
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Begrepp


Vad innebär begreppet inkludering för dig?



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



Kan du se någon förändring på definitionen av inkludering under senare år? Har den
förändrats, på vilket sett?



Hur ser du på begreppet inkludering när det gäller elever med särskilt stöd? Kan du ge
exempel i skolans vardag?



Hur skiljer sig begreppen inkludering och integrering i skolan? Förklara hur du ser det.



Vad innebär begreppet exkludering för dig? Kan du ge exempel från skolans vardag
när det gäller avvikande barn?



Vad anser du är positivt/negativt med inkludering?



Vad anser du är ”en skola för alla”? Finns den skolan i verkligheten?



Vad anser du är ”en elev i behov av särskilt stöd”?

Bilaga 2
Intervjufrågor till lärare



Hur kom det sig att du ville bli lärare, vad var det som lockade dig och
vilken/vilka utbildningar har du?
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När utbildade du dig till lärare?



Hur många år har du arbetat som lärare?



Hur är ditt arbete organiserat på skolan, vad ansvarat du för?



Vad är det som avgör om en elev ska få specialpedagogiska insatser eller inte?
Hur tas beslutet och hur ser det ut? Vilka är inblandade? När brukar det visa
sig, hur kan det se ut? Vilka elever får hjälp? Får alla den hjälpen de behöver?
Kan du bestämma att eleven inte ska ha hjälp, hur då?



Hur går det till när eleverna får speciallärarens hjälp? Jobbar de i klassrummet
eller inne hos specialläraren? Hur ser samarbetet ut mellan dig och
speciallärare?



Händer det att lärare skickar elever till speciallärare för att få lugn i klassen för
de övriga eleverna? Eller för att läraren tycker de är stökiga?



Hur pratar ni på skolan om avvikande barn eller barn i behov av stöd?



På vilket sätt hjälper specialpedagogiska insatser de avvikande eleverna? Hur
skulle de annars kunna få hjälp? Vad kan läraren göra? Finns det andra sätt att
arbeta på?



Hur kan undervisningen och det specialpedagogiska arbetet utvecklas?



Kan eleven känna sig utanför den vanliga klassen när den ska till specialläraren,
hur märks det?



Kan det bli att eleven barnet exkluderas på grund av sitt behov av särskilt stöd?



Hur tar du reda på vilket stöd eleven behöver?
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Begrepp


Vad innebär begreppet inkludering för dig?



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



Kan du se någon förändring på definitionen av inkludering under senare år? Har
den förändrats, på vilket sett?



Hur ser du på begreppet inkludering när det gäller elever med särskilt stöd? Kan
du ge exempel i skolans vardag?



Hur skiljer sig begreppen inkludering och integrering i skolan? Förklara hur du
ser det.



Vad innebär begreppet exkludering för dig? Kan du ge exempel från skolans
vardag när det gäller avvikande barn?



Vad anser du är positivt/negativt med inkludering?



Vad anser du är ”en skola för alla”? Finns den skolan i verkligheten?



Vad anser du är ”en elev i behov av särskilt stöd”?

Bilaga 3
Hej
Mitt namn är Marie Nygren och jag läser min sista termin på Södertörns Högskola, där jag
studerar till lärare med inriktning mot förskola och grundskolans yngre åldrar.
Under min sista termin skall jag skriva mitt examensarbete och jag har valt att undersöka
vilken innebörd lärare och speciallärare ger begreppen inkludering och integrering i skolan
när de diskuterar elever med speciella behov. Eftersom begreppen ofta dyker upp när man
pratar om barn med speciella behov så kommer undersökning att beröra specialpedagogiken
och hur lärare samarbetar med specialpedagoger på skolan. Under min utbildning så har
begreppen inkludering, integrering och exkludering varit återkommande i kurslitteraturen och
diskussionen kring dem har sett olika ut beroende på hur vi valt att vinkla dem. Under tiden
har ett stort intresse väckts hos mig hur man arbetar och ser på barn med speciella behov och
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därför valde jag att undersöka detta i mitt examensarbete, för att få en djupare inblick och reda
ut dessa begrepp.
För att kunna undersöka detta och få en bild av hur ni arbetar och ser på dessa begrepp,
behöver jag genomföra ett antal intervjuer med lärare och speciallärare som jobbar med de
yngre barnen på grundskolan.
Det är frivilligt att delta i studien, inga personuppgifter kommer att ges ut. Skolan som ni
jobbar på kommer att hållas anonym och även den kommunen skolan befinner sig i. Det
intervju material jag samlar in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Jag kommer
att göra bandinspelningar av intervjuerna, endast för min egen skull.
Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta mig.
Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Marie Nygren

Marie Nygren 070-775 00 17
marie02nygren@student.sh.se eller nygren.marie@hotmail.com
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