
 
 

 

 
 

 
EXAMENSARBETE  

Hösten 2010 
Sektionen för Lärarutbildningen 

 
 
  
 
 

En skola för alla 
Pedagogers uppfattningar om inkludering 

 
 

A school for all 
Teachers’ perceptions of inclusion 

 
 

 
 

Författare 

Lars Grönwall 

My Persson 

 
Handledare 

Christer Ohlin 
Examinator 

Ann-Elise Persson 

 



2 
 

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 

Lärarutbildningen 

Vårterminen 2011  

 

 

En skola för alla 
Pedagogers uppfattningar om inkludering 

 

A school for all 
Teachers’ perceptions of inclusion 

 
Författare: Lars Grönwall och My Persson 

Handledare: Christer Ohlin 

Examinator: Ann-Elise Persson 

 

 

Abstract 
Syftet med denna studie är att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en 
inkluderande skola. Undersökningen kommer att behandla hur lärare och pedagoger uppfattar 
möjligheter och svårigheter med en inkluderande skola.  
 
Studien redogör för aktuell forskning kring begreppet inkludering. Även ett historiskt 
perspektiv på den inkluderande skolan presenteras. Genom semistrukturerade intervjuer vill vi 
se pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Pedagogerna vi har 
intervjuat arbetar alla i grundskolan.  
 
I resultatet ser informanterna positivt på att arbeta inkluderande men för att ett inkluderande 
arbetssätt skall fungera krävs det att de rätta förutsättningarna finns. När informanterna pratar 
om inkludering är de tydliga med att alla elever skall vara med.  
 
Nyckelord: En skola för alla, inkluderande skola, inkludering, integrering, särskola, 
grundskola 
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Förord 
Detta examensarbete har gett oss många nya kunskaper och insikter i hur det är att arbeta 

inkluderande. Vi vill tacka vår handledare Christer Ohlin för allt stöd, konstruktiv kritik, tips 

och uppmuntran. Vidare vill vi tacka våra informanter som har tagit sig tid till och ställt upp 

på intervjuerna. Vi vill även passa på att tacka varandra för ett gott arbete i mot och 

medgångar. Samt cafeterian för kaffet, medstudenter för trevligt sällskap och våra partners för 

positiv uppmuntran. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

“Vi tror och deklarerar att 
Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 
tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 
dessa behov, Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste 
sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att 
bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; 
dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar 
kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet.” (Svenska Unesco 
rådet, Salamancadeklarationen 2001, s.16) 

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unesco rådet, 2001) fastslår att vanliga grundskolor där 

man arbetar inkluderande är det mest effektiva sättet att uppnå utbildning för alla. Detta 

innebär att lärare och pedagogers syn på möjligheter och svårigheter med att arbeta 

inkluderande blir intressanta då det faktiskt är dessa lärare och pedagoger som ska arbeta med 

och förverkliga en skola för alla.  

 

Vårt intresse för arbetet med en inkluderande skola grundar sig i att vi som pedagoger ska 

kunna ge alla elever det stöd och den hjälp de behöver. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning under lärarutbildningen samt genom fritidsaktiviteter har vi kommit i kontakt med 

och arbetat med/mot en integrerad/inkluderad verksamhet. Genom våra erfarenheter har vi 

upplevt att det finns både möjligheter och svårigheter med att arbeta inkluderande. I denna 

studie vill vi belysa lärares syn på möjligheter och svårigheter med en inkluderande skola. Vår 

förhoppning är att lärare och pedagoger som tar del av denna undersökning lättare ska kunna 

se möjligheterna och möta svårigheterna med kunskap och kreativitet i arbetet mot en 

inkluderande skola.  

 

1.2 Syfte 
 

Studiens syfte är att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola.  

Mer preciserat kommer undersökningen behandla hur pedagoger i grundskolan uppfattar 

fördelar/nackdelar – möjligheter/svårigheter med en inkluderande skola. I studien vill vi 
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synliggöra lärares och pedagogers uppfattningar om vilka möjligheter och svårigheter som 

finns i arbetet med en inkluderande skola. 

 

1.3 Problemformulering  
 

Syftet har mynnat ut i följande frågor: 

• Hur uppfattar lärare och pedagoger i grundskolan begreppet inkludering? 

• Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärarna och pedagogerna att det finns med 

en inkluderande skola? 

 

1.4 Studiens avgränsning 
 

Vi har valt att i vår studie fokusera på förskolelärare, grundskollärare och fritidspedagoger 

som arbetar i grundskolan. Detta för att det främst är dessa yrkeskategorier som arbetar inom 

grundskolan. Vidare vore det intressant att undersöka vilka möjligheter och svårigheter 

speciallärare/pedagoger, lärare i särskolan och lärare i grundskolan senare del uppfattar, men 

inom tidsramen för detta examensarbete är inte detta möjligt.  

 

1.5 Studiens upplägg 
 

Genom att intervjua förskolelärare, grundskolelärare och fritidspedagoger på tre olika skolor 

vill vi belysa deras uppfattningar om vilka fördelar/nackdelar - möjligheter/svårigheter det 

finns i arbetet med en inkluderad skola.  

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i och utanför en mellanstor stad i södra Sverige.  

I litteraturdelen redogör författarna för aktuella begrepp samt ger ett historiskt perspektiv på 

den inkluderande skolan. Teoridelen behandlar studiens teoretiska utgångspunkt som utgår 

från Vygotskijs teorier om barns samlärande. Metoddelen redogör för och diskuterar 

författarnas val av metod för studien. I resultatdelen redogör författarna för det resultat som 

har inkommit från informanterna vid intervjutillfällena. I Diskussionen och analysen 

diskuteras och analyseras studiens litteratur, resultat och teoretiska utgångspunkt. Slutligen 

sammanfattas hela studien.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

2.1 Aktuella begrepp 
 

2.1.1 Inkludering och integrering 
 

Segregering blir till integrering när en helhet byggs upp av olika delar (Frithiof, 2009), när en 

elev från särskolan kommer in i en klass i grundskolan. Inkludering sker däremot när den 

integrerade eleven utgör en självklar och aktiv del av klassen, helheten (Brodin & Linstrand, 

2010).  

 

2.1.1.1 Olika former av integrering 
 

Med fysisk integrering menar Söder (i Karlsudd, 2002) att en särskola placeras i närheten av 

en grundskola utan någon form av kontakt med varandra vilket kan liknas vid Brodin och 

Lindstrands (2010) lokalintegrering där en särskoleklass kan vara placerad på en grundskola. 

Asp-Onsjö (2008) uttrycker däremot att vid rumslig inkludering tillbringar eleven sin skoldag 

i samma klassrum som sina klasskamrater. Funktionell integrering innebär enligt Söder (i 

Karlsudd, 2002) att både särskola och grundskola använder sig av samma lokaler och kanske 

har vissa aktiviteter tillsammans. Brodin och Lindstrand (2010) menar att särskola och 

grundskola delar aktiviteter, ofta inom de estetiska ämnena då de är lätta att samordna och 

oftast löper relativt problemfritt när man arbetar med funktionell integrering. Den sociala 

integreringen betonas av relationer mellan särskoleelever och grundskoleelever som skapar en 

gruppgemenskap (Söder i Karlsudd, 2002). Med social inkludering menar Asp-Onsjö (2008) 

att eleven i ett socialt sammanhang är delaktig tillsammans med och interagerar med både 

kamrater och lärare. Med andra ord att eleven är delaktig i ett socialt nätverk (Asp-Onsjö, 

2008). Individual- och gruppintegrering innebär att en elev eller en grupp elever med 

funktionsnedsättning placeras i en grundskoleklass och att integreringen sker inom ramen för 

den ordinarie undervisningen (Brodin & Lindstrand, 2010). Den samhälleliga integreringen 

innebär att man får ”Tillgång till samma resurser som andra, samma möjlighet att påverka sin 

egen situation” (Karlsudd, 2002, s.15) och då lever i gemenskap med andra människor i 

samhället. Söders samhälleliga integrering innebär för Brodin och Lindstrand (2010)  total 

integrering där de olika delarna gör helheten. Didaktisk inkludering innebär att läraren 
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anpassar sitt arbetssätt och erbjuder eleven en undervisning där förutsättningarna anpassas för 

att elevens lärande och utveckling ska kunna ske på bästa sätt (Asp-Onsjö, 2008).  

 

Fysisk integrering som består av individual- och gruppintegrering innebär att en eller flera 

elever från särskolan placeras i en grundskoleklass, funktionell integrering där särskola och 

grundskola möts och samverkar i vissa gemensamma aktiviteter och social integrering när 

elever från särskolan och grundskolan kommunicerar och visar varandra ömsesidighet ger 

tillsammans aktivt deltagande och gemenskap på lika villkor vilket innebär att total 

integrering skapas. ”Det innebär att den totala integreringen inkluderar samtliga övriga delar 

som alla är komponenter i en helhet.” (Brodin & Lindstrand, 2010, s.87)  

 

”För att en elev ska anses vara fullt inkluderad krävs alltså att personalen planerat och tänkt 

igenom elevens lärande ur samtliga tre aspekter” (Asp-Onsjö, 2008, s.143). Med andra ord är 

det möjligt att vara inkluderad ur en, två eller alla tre aspekter. En elev kan till exempel vara 

inkluderad ur rumslig och didaktisk aspekt men inte ur social aspekt. Detta innebär att eleven 

tillbringar sin skoldag i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater och att lärarna har 

anpassat undervisning och material för att eleven ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Men 

däremot är eleven inte delaktig i ett socialt sammanhang med övriga elever och lärare och att 

förutsättningarna för interaktion dem emellan brister. (Asp-Onsjö, 2008)  

 

2.1.2 En skola för alla 
 

Saloviitas (2003) begrepp en skola öppen för alla likställer vi i denna studie med begreppet en 

skola för alla. I Lgr 80 ville man enligt Egelund, Haug & Persson (2006) tydliggöra att den 

obligatoriska skolan skall vara en skola för alla, där alla elever är välkomna och har rätt till en 

utifrån deras förutsättningar anpassad utbildning.  En skola öppen för alla utvecklas när 

skolan använder sina resurser för att skapa en miljö där alla barn lär sig tillsammans som 

accepterade och respekterade medlemmar av skolsamfundet (Saloviita, 2003). Detta i sin tur 

innebär att en inkluderande skola skapas.  

Haug (1998) menar att ”en skola för alla” kan ses på olika sätt. Det kan ses att alla elever har 

rätt till en utbildning men dock inte likadan utbildning. Det kan även ses att de har rätt till lika 

utbildning (Haug, 1998). Nilholm (2003) menar utifrån Haugs föregående kategorier att den 

första motsvarar den äldre uppdelning som fanns mellan folkskola och läroverk, då det fanns 
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en skola för folket och en för de högre samhällsklasserna. Den andra kategorin som Haug 

visar upp menar Nilholm kan liknas vid den allmänna grundskolan där alla har rätt till lika 

utbildning (Nilholm, 2003).  

Att utbildningen äger rum i den ordinarie skolmiljön och är tillgänglig för alla innebär att en 

skola för alla handlar om samhörighet, kommunikation och aktivt deltagande. Att skolmiljön 

förändras så att funktionshinder minimeras och utifrån ett helhetsperspektiv se elevens alla 

behov. För att genomföra en skola för alla kan det krävas reviderade attityder och ökade 

kunskaper om personer med funktionsnedsättningar hos allmänheten. (Brodin & Lindstrand, 

2010)  

2.1.3 Segregering 
 

”Segregering innebär ett avskiljande och/eller särskiljande” (Frithiof, 2009 s.12). När det 

pratas om inkludering och integrering ses ofta segregering som en motpol till dessa. Den som 

segregeras förs bort från gruppens gemenskap och sin naturliga miljö (Frithiof, 2009).   

 
2.2 Historiskt perspektiv på en inkluderande skola 

 

2.2.1 Före 1960 
 

Beslutet att det skulle finnas minst en seminarieutbildad lärare i varje socken och 

stadsförsamling togs av Sveriges riksdag 1842. Försöket att höja statusen på folkskolan 

genom att rekrytera de övre samhällsskiktens barn till folkskolan, gjordes för att det ansågs att 

folkskolan måste befrias från sådana störande elever som kan ha negativ påverkan på 

borgarnas barn. Genom folkskolans befriande från dessa störande elever behövde man någon 

som tog sig an utbildning och fostran av dessa barn. För att göra detta krävdes en särskild 

kompetens som småskollärarnas och folkskollärarnas utbildning inte innefattade. I och med 

detta skapades hjälpläraren. (Egelund, Haug & Persson, 2006) 

 

De störande eleverna som utgjorde ett problem för skolan delades in i tre grupper. Den första 

gruppen var de elever med så kallat ”låg fattningsgåva”, dessa elever ansågs kunna förvärva 

tillräckliga kunskaper för att kunna utföra enklare arbete. De fysiskt funktionshindrade utgör 

den andra gruppen som redan vid 1800-talets början ansågs kunna bidra till familjens inkomst 
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genom enklare arbete och därför investerades det i särskilda anstalter för deras utbildning som 

sågs som en samhällsnyttig investering. Den tredje gruppen utgörs av de så kallat ”vanartiga 

och försummade barnen”. (Egelund, Haug & Persson, 2006, s.11)  

 

2.2.2 1960-1999 
 

Efter andra världskriget utformades grundskolan. Differentieringen som innan var kärnan i 

organiseringen av folkundervisningen var fortfarande aktuell i högkonjunkturens arbetskraft, 

då man arbetade efter en amerikansk modell att ”få rätt man på rätt plats” (Egelund, Haug & 

Persson, 2006, s. 56). Detta gjorde att det ställdes politiska krav på utbildningsväsendet. 

Forskningen påvisade att utbildningsresultaten inte utgjorde statistiska skillnader mellan 

homogena klasser och differentierade klasser. Denna forskning låg till grund för den 

sammanhållna grundskolan. Dahlöf (I Egelund, Haug & Persson 2006) menar att det fanns 

positiva utbildningseffekter i homogeniserade grupper, särskilt i ämnet matematik. Dock 

menar Egelund, Haug och Persson (2006) att ”det är värt att notera att det handlar om mätbara 

prestationer i skolans ämnen och inte om elevernas utveckling inom andra områden som t.ex. 

har att göra med deras demokratiska fostran” (Egelund, Haug & Persson, 2006, s. 57). Den 

differentierade skolan blev ersatt av ett integrerat skolsystem av den nu sammanhållna 

grundskolan. (Egelund, Haug & Persson, 2006)  

 

Den integrering som nu rådde uppmärksammade skolplikten. Alla barn med 

utvecklingstörning var inte skolpliktiga utan de flesta vårdades på instutitioner inom 

landstinget. Även om dessa barn skulle skyddas från samhället ansågs de av ekonomiska skäl 

också vara en belastning. 1966 fattades enligt Teveborg (1999) ett av de utbildningspolitiska 

viktigaste besluten i historien, att skolplikt även skulle införas för gravt utvecklingsstörda 

barn. I samband med det beslutet var general direktör Hans Löwbeer mycket tydlig i sitt stöd 

då han menade att ”alla vill och kan lära även om framstegen är små” (Teveborg, 1999, s.86).  

År 1968, den förste juli, fick alla barn i Sverige skolplikt (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

 

Under grundskolans införande expanderade specialundervisningen starkt då det skedde en 

fördubbling av lärarveckotimmar per grundskoleelev. Av denna expansion började det 

ifrågasättas om det upplevdes några positiva effekter av denna verksamhet. Egelund, Haug & 

Persson (2006) menar att skolmyndigheterna var oroliga för att fler elever skulle misslyckas i 

grundskolan. Ifrågasättningen av specialundervisningen gav ett förslag att 
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specialundervisningens metodik även skulle finnas i hela skolans verksamhet. Den kritik som 

rådde riktade sig indirekt mot den speciallärarutbildning som fanns. Egelund, Haug & Persson 

(2006) menar att efter utredningar gjordes en ny utbildning där begreppet ”speciallärare” 

byttes ut mot ”specialpedagog” för att visa på en förändring av yrket som nu skulle ha 

arbetsuppgifter som inte bara innebar undervisande i sin tjänst. Utmaningen för den nya 

specialpedagogsutbildningen var att påverka den vanliga undervisningen och dess lärare för 

att sedan påverka en utveckling där färre elever skulle behöva specialpedagogiskt stöd som då 

var hög som beskrivits tidigare. En kurs i utbildningen handlade om hur specialpedagogen 

skulle ha en funktion som handledare till lärare. Detta bevittnades vara en svårighet att klara 

av för de specialpedagoger som kom tillbaka till sina arbetsplatser. (Egelund, Haug & Persson 

2006) 

 

Egelund, Haug & Persson (2006) menar att skolan styrdes av staten men i slutet av 1980-talet 

togs ansvaret över av kommunerna. Argumenten som förekom var att det skulle öka 

effektiviteten och produktiviteten som skulle kunna åstadkomma en större rätt att fritt välja 

och utrymme för privata initiativ på skolans område. Sverige visade sig i internationella 

undersökningar inte vara ledande trots stor satsning på utbildning. En fråga som uppkom var 

även om ett så komplicerat välfärdsystem som skolan kan styras politiskt. Huvudmannaskapet 

och verkställighetsansvaret överfördes till kommunerna genom två propositioner som sedan 

beslutades och fastställdes av dåvarande riksdagen. (Egelund, Haug & Persson 2006) 

 

1967 får särskolan sin utformning som särskild skolform i det svenska skolväsendet. Elever 

som var i åldrarna för grundskola med utvecklingstörning hade två val, gå i grundsärskolan 

eller i träningsskolan. Rosenqvist (i Egelund, Haug & Persson, 2006) menar att placering 

skedde efter vilken intelligensålder barnet hade. IQ lägre än 55 så skrevs man in i 

träningsskolan, IQ 70 eller under så placerades eleven i särskolan. En skola för alla var de 

intentioner man hade med skolan men dock bedrevs det en annan skolform för barn och unga 

med utvecklingstörning. Debatten om särskolan har varit stark sedan särskolans början men 

de argument man hade var att de som arbetade inom särskolan hade en kvalificerad 

kompetens som troligtvis inte fanns i grund- och gymnasieskolan. Samt att man såg en större 

täthet av lärare som en garanti för att barn med utvecklingstörning skulle få så god utbildning 

och omvårdnad efter deras förutsättningar som skulle ges möjlighet till. Denna förskjutning av 

makt och ansvar i utbildningssystemet menar Rosenqvist (i Egelund, Haug & Persson, 2006) 

har fört med sig en minskad integrering.  
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2.2.3 2000 och framåt 
 

2001 tillsattes en kommitté av regeringen som fick uppgiften att se över särskolan och 

utbildningssituationen för elever med utvecklingsstörning men även tänka över om särskolan 

som skolform kunde förenas med den vanliga grund- och gymnasieskolan. Under valrörelsen 

2002 rapporterade talesmän för den borgerliga sidan att om det skulle ske ett regeringsskifte 

efter valet så hade de för avsikt att se till att särskolan skulle finnas kvar. Orsaken av detta 

utlåtande var den oron som hade förståtts från föräldrar till utvecklingsstörda barn som var 

rädda att som Egelund, Haug och Persson (2006) menar att ”deras barn skulle få en sämre 

utbildningssituation om deras barn inte kunde gå i särskolan” (Egelund, Haug & Persson 

2006, s.128). 

 

En kort tid senare meddelade utbildningsministern att kommitténs uppdrag hade ändrats och 

att det inte var frågan att undersöka särskolans framtida existens utan att ge möjlighet att höja 

standarden i utbildningen för elever med utvecklingsstörningar. Det senare kommittén 

föreslog var att ta bort den skiljelinje som fanns mellan träningsskolan och grundsärskolan. 

Även beteckningarna ändrades från grundskola för utvecklingsstörda barn då blev 

grundsärskola och de barnen i ålder för gymnasiet blev beteckningen gymnasiesärskola. 

(Egelund, Haug & Persson 2006) 

 

2.3 Ekonomiska möjligheter och svårigheter 
 

De svårigheter som kan ses för skolan i arbetet med inkludering är att det inte går finansiellt. 

Saloviita (2003) menar att elever med särskilda behov som undervisas i allmänna 

undervisningen inte blir kostsammare än om de skulle vara i specialklass. De kostnader som 

kan förekomma uppvisar sig bli mindre samtidigt som resultatet av särskolelevernas 

skolprestationer förbättrades. Resultaten av grundskoleelevernas prestationer blev densamma 

som innan i den forskning som Saloviita refererar till. (Saloviita 2003)  

 

Hur ekonomiska medel fördelas och organiseras kan vara betydande när man vill påverka en 

samverkan i skolan. I Holland visar Hofman (i Göransson, Stéenson, Roll-Pettersson, 

Stenhammar & Thorsson, 2000) på ett exempel där hela skolan i en region hade en gemensam 

budget som medförde att färre elever skrevs in i specialskolor än andra regioner där de hade 
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olika budgetgrupper för specialskolor och den allmänna skolan (Göransson, Stéenson, Roll-

Pettersson, Stenhammar & Thorsson, 2000).  

 

2.4 Sociala möjligheter och svårigheter 
 

Att inom allmänundervisningens ram undervisa elever med särskilda behov har konstaterats 

ha ett positivt inflytande på resterande elever i klassen. Detta genom att de har lärt sig 

acceptera och samverka med sina klasskamrater med särskilda behov och deras rädsla för det 

annorlunda har minskat. Enligt Salamanca deklarationen (Svenska Unescorådet 2001, s.25) är 

integrerad skolgång ”det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med 

behov av särskilt stöd och deras kamrater”. Genom att de har kunnat vara till hjälp för 

eleven/er med särskilda behov har deras självkänsla ökat. Detta medför att de har utvecklat en 

vänskapsrelation med elever med särskilda behov och deras moraliska principer om alla 

människors lika värde har växt (Staub & Peck i Saloviita, 2003). Ett krav för att genomföra en 

skola för alla kan vara att förändra de attityder som finns hos allmänheten samt att öka deras 

kunskaper om personer med funktionsnedsättningar (Brodin & Lindstrand, 2010).  

 

För skolgemenskapen ser Andersson (1996) att rasterna är en betydelsefull del. Hon beskriver 

en verksamhet som har tagit del av ett integreringsprojekt och beskriver hur deras arbete gick 

till. Integreringen var en liten grupp av särskoleelever som i olika ämnen integrerades med en 

större grupp grundskoleelever. Då de kom upp i äldre åldrar utvecklades olika intressen och 

en förändring observerades. I och med att de blev äldre drogs den lilla gruppens flickor till 

varandra samtidigt som den lilla gruppens pojkar fortfarande var vänner med eleverna i den 

stora gruppen. (Andersson, 1996)  

 

2.5 Pedagogiska och didaktiska möjligheter och svårigheter 
 

”Den bästa inlärningsmiljön för elever diagnostiserade som specialelever är en allmän klass 

med jämnåriga klasskamrater” (Saloviita, 2003 s.24). Forskning visar enligt Saloviita (2003) 

att specialklasserna är ineffektiva: 

 

• Specialklassen är inte homogen. Eleverna är i olika åldrar och har olika svårigheter.  

• I specialklassen fattas de positiva förebilder som jämnåriga utgör i den allmänna 

klassen. Därför stärks de negativa beteendemönstren istället för de positiva.  
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• I specialklasserna sjunker kravet på en hög nivå av kunskapsmässig inlärning.  

• Trots att tanken med (special) skolan är att förbereda eleverna för ett vanligt liv i 

samhället, vilket även uttrycks i Lpo 1994 (Skolverket, 2006), sker detta mycket 

sällan. I specialklasserna skyddas eleverna mot den verklighet som finns i det samhälle 

de ska leva i resten av sina liv.  

 

”Specialundervisning är inte en plats. Det är en stödfunktion, som 

också kan introduceras inom allmänundervisningens ram. Eleven 

behöver inte nödvändigtvis förflytta sig till specialundervisningen, 

utan specialundervisningen kan komma till eleven” (Saloviita, 2003 

s.10).  

 

Saloviita (2003) menar att specialundervisningen inte skall ses som en plats utan som en 

stödfunktion i skolan. Elever som har behov av specialundervisning kan även få det i sitt 

ordinarie klassrum. 

Nilholm (2003) berör tre koncentrerade sätt huruvida specialpedagogiken kan kritiseras. 

Första är att specialpedagogiken är en del där avvikande grupper förtrycks socioekonomiskt 

och strukturellt. Specialpedagogiken segregerar således olika grupper och ger inte en 

möjlighet till lika utbildning. Specialpedagogiken är en del och används som ett språkligt 

system av olika begrepp och kategorier som gynnar intressen professionellt, är det andra sättet 

enligt Nilholm (2003). Utifrån ett utvecklingsoptimistiskt sätt så kan det ses att ”genom 

ständigt förfinade metoder kan man förbättra elevers möjligheter”(Nilholm, 2003, s.54). Det 

kan även ses att det kan utgöra ett rationellt svar inom specialpedagogisk verksamhet att det 

kan utgöra ett logiskt svar för vissa elevers egenskaper. Eftersom dessa egenskaper är 

avvikande på något sätt menar Nilholm (2003), kan det ge ett funktionellt sätt att ge hjälp till 

dessa elever. Det tredje sättet att kritisera specialpedagogiken är att den används för sociala 

instutioner som skapar specialpedagogik för att klara av sina svagheter. (Nilholm, 2003) 

 

2.6 Läraren i den inkluderande skolan 
 

Lärares inställning till olikheter i klassen, deras attityder till elever i behov av särskilt stöd och 

deras förmåga att anpassa undervisningen utefter dessa olikheter har en avgörande roll i hur 

väl inkludering fungerar i skolan. Enligt Meijer (2003) visar fallstudier att de lärare som är 
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engagerade i arbetet med inkludering ofta ser elever i behov av särskilt stöd som tillgångar 

istället för problem. Att ha tillgång till lämpliga metoder, bra material och tid för planering är 

viktiga förutsättningar för en inkluderande skola. (Meijer, 2003) 

 

I sin bok En skola öppen för alla ger Saloviita (2003) ett antal råd till läraren i arbetet med 

inkludering inom allmänundervisningens ram. Arbeta inte ensam, sätt istället ihop en 

arbetsgrupp som tillsammans planerar och sätter upp utvecklingsmål för arbetet med en elev i 

behov av särskilt stöd. När ett barn med en funktionsnedsättning kommer till din klass så 

bildar ditt beteende och bemötande grunden för hur de andra eleverna accepterar en elev som 

avviker och är olik övriga elever. Bemöt eleven precis på samma sätt som du bemöter de 

andra eleverna i klassen. Det är viktigt att eleverna förstår att alla elever i klassen är lika 

viktiga. Låt inte undervisningen av eleven i behov av särskilt stöd föras över till assistenten 

eller specialläraren, kom ihåg att det är du som är läraren. Det är din uppgift att se till att 

eleven blir en del av klassen. Utarbeta en elevcentrerad undervisningsplan för klassen där 

elevernas egna intressen, olika sätt att lära sig och olika vägar att nå målen är i fokus. Använd 

elevcentrerade undervisningsmetoder där eleverna är aktivt deltagande då detta passar en 

klass där eleverna har olika inlärningsstilar och färdigheter. Bolla idéer med arbetsgruppen 

och kom tillsammans överens om elevens inlärningsmål. Anpassa elevens målsättningar till 

klassens undervisning. Anpassa undervisningsmetoderna så att de fungerar både för eleven 

och klassen. Se till att stödtjänsterna fungerar. Utvärdera inlärningsresultaten på samma sätt 

som du gör med de övriga elevernas.  (Saloviita, 2003) 

 

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 

I litteraturdelen har författarna redogjort för vad tidigare forskning säger om olika former av 

inkludering och integrering och begreppet en skola för alla. Vidare ges ett historiskt 

perspektiv på en inkluderande skola. Slutligen beskrivs de ekonomiska, sociala, pedagogiska 

och didaktiska möjligheter och svårigheter som finns i arbetet med inkludering.  
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3 TEORI 
 

Vi har i denna studie valt att utgå från Vygotskijs teorier om barns samlärande. Enligt 

Vygotskij (Bråten, 1998)lär sig barn i samspel med andra, genom att kommunicera och utbyta 

tankar och kunskap lär sig barn av varandra. Detta innebär att vår utgångspunkt i studien 

kommer vara att elever lär av varandra och i detta fall lär särskoleelever av grundskoleelever 

och vice versa. Interaktion mellan individer är det effektivaste sättet i arbetet mot lärande och 

utveckling (Strandberg, 2006). Genom samspel kommer barnet/eleven i kontakt med 

kunskapen. Vygotskij (Strandberg, 2006) menar inte bara att samspel är ett tillvägagångssätt 

för att stödja utveckling och lärande, det är lärande och utveckling. Aktiviteter där människor 

möts i social interaktion med varandra skapar våra individuella kompetenser. Det jag idag kan 

tillsammans med någon kan jag imorgon själv göra. Det individuella tänkandet föregås av 

tänkande tillsammans (Strandberg, 2006).  

 

Den närmaste utvecklingszonen som man som individ inte själv klarar av men tillsammans 

med en skolkamrat eller lärare klarar av och som man senare även själv kommer att klara av 

benämner Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Strandberg (2006) 

förklarar detta genom en egen erfarenhet där han såg utifrån en grannes kompetens hur detta 

möjliggjorde en utveckling för honom. Utifrån Strandbergs (2006) exempel menar han på hur 

man kan se en individ kommer till den närmaste utvecklingszonen. Hans granne är en skicklig 

snickare och hjälper Strandbergs kompetens att växa i samarbetet. Den kompetens 

Strandbergs granne hade gav honom en väg för sin utveckling.  

 

 
                      Fig.1 Den närmaste utvecklingszonen                                                          (Illustration My Persson) 
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Den närmaste utvecklingszonen kallas även den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 

2006). Proximal betyder det som är närmast på latin (NE, 2010-12-17).  
 

En tillgång till andra människor är en viktig del i utvecklingen. En allmän lag som Strandberg 

(2006) menar att Vygotskij upprepar är att utvecklingen finns i två nivåer. En är på en social 

nivå i en fysisk relation mellan personer medan den andra är på en individuell nivå där 

utvecklingen sker inom individen genom tankearbete.  Interaktionen är en betydande del i 

utveckling och lärande. Den nivå som sker inom individen sätts igång i relation till andra då 

det som kommer in i huvudet är något som har skett genom aktiviteter utanför individen 

(Strandberg 2006).  

 

I Vygotskijs (1999) forskning om tanken och ordet visar att språkets funktion är en viktig del i 

barnets sociala liv. Enligt Vygotskij (1999) menar Piaget att barnet är autistiskt för att sedan 

bli socialt. Vygotskij själv anser att barnet är social från början och att språket utgör en social 

användning i en konversation med andra. I ett samspel med andra lär barnet lära känna sig 

själv för att senare i sin utveckling bli mera individuell. (Vygotskij, 1999) 

Genom en sociokulturell utgångspunkt i arbetet med denna studie, där elevers interaktion och 

samspel med varandra är en förutsättning för lärande utgår vi från att inkludering är något 

positivt för elevernas lärande.  
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4 METOD 
 

4.1 Val av metod 
 
Syftet i studien är att belysa lärare och pedagogers uppfattningar om arbetet med en 

inkluderande skola. Undersökningsmetoden som har använts i denna studie är intervju som 

har gett datainsamling av kvalitativ art. Valet av semistrukturerad intervju har gett 

informanterna tillfället att ”utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som 

intervjuaren tar upp” (Denscombe, 2000, s. 135). Genom detta val i studien får man en 

möjlighet för öppna svar och informanten får även möjlighet att förklara sina svar med egna 

ord (Patel & Davidson, 2003). Uppfattningar kan ses som en komplexitet att se, men med 

semistrukturerad intervju får intervjuaren möjlighet att se informanternas uppfattningar. Syftet 

med vårt val av intervju för insamling av kvalitativ data är för att se och identifiera 

egenskaper av informanternas uppfattningar om arbetet med inkludering (Patel & Davidson, 

2003).  Typen av semistrukturerad intervju har vi valt för att ha en personlig intervju med åtta 

av våra nio informanter.  

 

Den nionde intervjun var vi tvungna att genomföra via telefon då informanten inte hade tid att 

ställa upp på en semistrukturerad intervju. Vi valde då att genomföra en telefonintervju för att 

få en ökad möjlighet att tala med informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Elmholdt (i Kvale 

& Brinkmann, 2009) menar att de nackdelar som kan medföras med telefonintervju är att 

svaren från informanten kan ge svårighet att få förmögna beskrivningar.  

 

Valet av personlig intervju har gett en möjlighet att utföra intervjun för att den är 

jämförelsevis lätt att anordna på grund av den begränsade tid som vi haft till vårt förfogande 

för datainsamlingen (Denscombe, 2000). Den personliga intervjun har skett med en informant 

åt gången så att man tydligt kan se varje informants uppfattningar och beskrivningar.  

 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer av typen personlig intervju har det 

inneburit att varje informant tydligare kan ses i jämförelse med gruppintervjun där det lätt kan 

ske att en person dominerar intervjun. ”Det som skiljer strukturerade intervjuer från 

semistrukturerade och i ostrukturerade intervjuer är i hur hög grad forskaren bestämmer 

svarens karaktär och den längd respondentens svar tillåts ha” (Denscombe, 2000 s.136). 

Svarets karaktär som Denscombe menar är något vi inte medvetet påverkat utan att det är 
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informantens egen uppfattning vi har velat samla in.  Valet av metod har för denna studie varit 

att ge största möjlighet för informanten att ge öppna svar så att deras uppfattningar kommer 

fram i insamling av data. (Denscombe, 2000) 

 

4.2 Urval av undersökningsgrupp 
 

I studien intervjuades nio lärare och pedagoger från tre olika skolor för att kunna se om det 

har någon betydelse på vilken skola man arbetar i förhållande till hur man uppfattar 

möjligheter och svårigheter med inkludering. På Alfonsskolan träffade vi Kajsa, Petra och 

Pia. På Bengtskolan träffade vi Hanna, Esther och Selma. På Colinskolan träffade vi Carina, 

Eivor och Karolina. Alfonsskolan och Bengtskolan har vi fått kontakt med genom tidigare 

timvikariat och personliga kontakter. Colinskolan kontaktade vi efter att vår handledare hade 

tipsat oss om den skolan och hur de arbetar där.  

 

För att ge våra nio informanter anonymitet har vi gett dem fiktiva namn redan vid början av 

bearbetningen. Vi har givit dem fiktiva namn för att ge en levande bild av informanterna. 

Valen av namnen har varit slumpmässiga då en av oss har sagt ett datum och den andra har 

skrivit namnet från en kalender.  

 

4.3 Genomförande 
 

Intervjuerna gjordes på tre olika skolor i två olika kommuner i södra Sverige för att synliggöra 

en eventuell skillnad mellan hur pedagoger på de olika skolorna uppfattar möjligheterna och 

svårigheterna med inkludering. Intervjuerna utgick från några utifrån syftet förutbestämda 

frågor (bilaga 1). Som komplement till dessa frågor ställdes under intervjun spontana 

följdfrågor för att ge informanten större möjlighet att utveckla sina svar. Vid flertalet av 

intervjuerna var vi två personer som satt med, varav en höll i själva intervjun och den andra 

gjorde kompletterande anteckningar. Informanterna fick inte reda på intervjufrågorna innan då 

vi ville ha deras spontana svar. Ett informationsbrev (bilaga 2) om studiens syfte och en 

beskrivning av studien skickades ut till skolorna/informanterna innan intervjun ägde rum. Vid 

intervju tillfällena spelades intervjuerna, med tillstånd från informanterna, in. De inspelade 

intervjuerna transkriberades sedan till text för att tydliggöra vad informanterna egentligen har 

sagt under intervjuerna.  
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4.4 Bearbetning 
 

Vi strävade efter att inte ställa ledande frågor. Genom att lyfta möjligheter och svårigheter i 

denna studie har vårt förhållningssätt varit i likhet med positivismen. Med möjligheterna och 

svårigheterna kring arbetet med inkludering har vi strävat efter att vara positiv och forskat för 

att kunna få en användbar kunskap där förslag ges för att förbättra samhället idag (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

Transkriberingen av det auditiva materialet utförde vi själva. Det auditiva materialet har sedan 

sparats för att vi ska kunna gå tillbaka och kontrollera att återgett resultatet på ett korrekt sätt. 

Anteckningarna som vi även utförde under intervjutillfällena med våra informanter belyste det 

centrala av våra nio informanters svar så att vi kunde tydliggöra ett mönster i bearbetningen.  

 

Materialet strukturerade vi upp genom att markera det transkriberade materialet efter olika 

färger. Färgerna visade på olika teman utifrån frågorna som vi ville synliggöra. Sedan skrev vi 

in det centrala som varje informant hade sagt kring vart tema i datorprogrammet MS Word 

2007. När vi skrev informanternas svar i separata dokument av indelningen av färg så återgav 

vi deras svar i en läsvänlig text medan vi behöll citaten i talat språk så att citaten blev mer 

levande. I citaten använder vi tre punkter inom parantes, exempel (…), för att visa att 

meningen fortsätter. Varför vi har valt att inte återge hela citaten är för att vi vill återge det 

koncisa av informanternas svar i resultatdelen.  

 

Utifrån vår problemformulering: 

 

• Hur uppfattar lärare och pedagoger i grundskolan begreppet inkludering? 

• Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärarna och pedagogerna att det finns med 

en inkluderande skola? 

 

utkristalliserades följande teman:  

• En inkluderande skola - En skola för alla 

• Erfarenheter 

• Resurser och ekonomi  

• Sociala möjligheter och svårigheter 
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• Pedagogiska och didaktiska möjligheter och svårigheter 

 

Dessa fem teman har vi valt att använda oss av i resultatdelen för att tydligare kunna se de 

olika möjligheter och svårigheter som våra informanter har uttryckt. Här kommer en kort 

förklaring av de utvalda temana. En inkluderande skola – En skola för alla, innehåller 

informanternas egna förförståelse om begreppens betydelse. Erfarenheter belyser lärarnas och 

pedagogernas erfarenheter av deras kontakt eller arbete med inkludering, förr och nu.  

Resurser och ekonomiska, sociala samt pedagogiska och didaktiska möjligheter och 

svårigheter belyser informanternas uppfattningar om de möjligheter och svårigheter de 

upplever i arbetet med inkludering.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

Reliabilitet som beskriver en studies tillförlitlighet kan enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

tydliggöras i frågan om andra forskare vid ett senare tillfälle kan få fram samma reslutat. Vi 

valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom informanten då får möjlighet 

att ge öppna svar och även utveckla dessa. Detta gör att reliabiliteten i studien anses vara 

relativt stark för den grupp som har intervjuats. Kvale & Brinkmann (2009) lägger tonvikten 

på en kontinuerlig validering under hela forskningsprojektet istället för validering endast av 

slutprodukten. Kvale & Brinkmann (2009) delar upp valideringen i sju stadier; Tematisering – 

handlar om hur väl undersökningen är förankrade i de teoretiska utgångspunkter som är 

centrala för studien och hur logisk länken mellan teori och forskningsfrågor är. Planering – 

berör hur överensstämmande intervjudesignen och intervjumetoderna är i förhållande till 

studiens syfte och ämne. Intervju – tillförlitligheten och kvaliteten på intervjuerna och 

undersökningsgruppens redogörelser utgör här validiteten. Utskrift – validitet utgörs här av 

valet av språklig stil för översättningen av intervjuerna från muntligt till skriftligt språk. 

Analys – handlar om de gjorda tolkningarna är logiska och hållbara. Validering – berör vilken 

form av validering som är relevant för den aktuella undersökningen. Rapportering – handlar 

om det i rapporten görs en valid redogörelse för studiens huvudresultat och vilken roll läsaren 

har i valideringen. (Kavle & Brinkmann 2009) 
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 4.6 Etik  
 
I arbetet med denna studie har vi tagit del och använt oss av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2006). I enlighet 

med informationskravet har informanterna i god tid före intervjun via E-post tagit del av 

information om studiens syfte och att resultatet av studien kommer att sammanställas i ett 

examensarbete. Samtyckeskravet innebär i denna studie att alla informanter har gett sitt 

samtycke till att medverka i studien. Då alla informanterna är verksamma pedagoger i skolan 

och studien endast belyser informanternas uppfattningar och erfarenheter ur ett allmänt 

perspektiv anser vi att deras muntliga samtycke var tillräckligt för att kunna genomföra 

studien. Informanterna har under intervjun hela tiden ägt rätten att avbryta denna.  

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att alla namn på personer och skolor i studien har 

ersatts med fiktiva namn. Detta för att omöjliggöra en identifiering av de deltagande lärarna 

och pedagogerna för utomstående. Enligt nyttjandekravet kommer information om de 

medverkande inte att spridas till tredje part. Alla informanter kommer efter studiens 

slutförande att få ta del av uppsatsen i sin helhet. (Vetenskapsrådet 2006) 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Presentation av pedagoger på de olika skolorna 
 

I presentationen av grundskollärare, förskolelärare och fritidspedagoger samt skolorna de 

arbetar på är alla namn fingerade.  

 

Alfonsskolan ligger i ett villaområde cirka två kilometer utanför en mellanstor stad i södra 

Sverige. På denna kommunala skola går cirka 200 elever fördelat på tre F-2 klasser en årskurs 

3, en årskurs 4 samt en årskurs 5. På samma skolgård finns även en särskola som man delar 

matsal, idrottshall och slöjdsalar med. Skolan består av flera olika enplansbyggnader från 

början på 1970-talet. Kajsa har arbetat som fritidspedagog sedan början på 1970-talet. Petra 

tog sin fritidspedagogexamen 1995 och läste sedan upp till grundskolelärareexamen med 

vilket hon blev klar för två år sedan. Pia har en 2,5 årig förskollärarutbildning och har genom 

åren även gått olika fortbildningar bland annat 10 poäng Reggio Emilia inspirerat. Hon har 

arbetat som förskolelärare sedan 1982 och i förskoleklass sedan 2002.  

 

Bengtskolan ligger mittemellan ett av stadens finare villaområde och lägenhetsområde, cirka 

en kilometer utanför samma mellanstora stad i södra Sverige som Alfonsskolan. På denna 

skola går cirka 250 elever fördelat på fyra F-2 klasser, två årskurs 3, en årskurs 4 samt en 

årskurs 5. I samma byggnad finns en förskola med fyra avdelningar, samt en 

kommunikationsklass. Skolbyggnaden är en gammal folkskola med fyra våningar från början 

av 1900-talet. Hanna är utbildad föreskollärare och har arbetat som det sedan 1994. Esther har 

en fritidspedagogexamen och har arbetat som fritidspedagog i 20 år. Selma är utbildad 

mellanstadielärare och har arbetat som lärare i lite drygt 22 år. 

 

Collinskolan belägen på en mindre tätort i en lite mindre kommun cirka tre mil ifrån den stad 

där Alfonsskolan och Bengtskolan ligger. Collinskolan är en fristående F-9 skola för elever i 

både grundskolan och grundsärskolan. Skolan är en fristående skola med Montessori 

pedagogisk inriktning som drivs av ett personalkooperativ vars medlemmar arbetar i den 

dagliga verksamheten. Skolan som startade 1996 finns i en gammal villa med tillhörande hus 

och en lummig trädgård där skolan även har djur. På skolan går det 160 elever från fem 

kommuner varav ungefär 35 går i grundsärskolan. Eivor har läst en treårig Montessori 

utbildning och ytterligare 40 poäng på högskolan. Karolina utbildade sig till fritidspedagog 
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1985 och har senare läst till specialpedagogkompetens samt ämneskompetens. Carina är 

utbildad högstadie- och gymnasielärare med inriktning engelska och historia.  

 

5.2 Inkludering  
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur informanterna uttryckte sig om och 

uppfattade begreppen inkludering, en inkluderande skola och en skola för alla.  

 

För Kajsa innebär inkludering att man har särskola och grundskola i samma byggnad. Hon 

berättar även om när hon i slutet av 1960-talet arbetade på en koloni för 

förståndshandikappade, och att deltagarna ofta hade levt stora delar av sitt liv inlåsta och 

precis hade kommit ut. Men även att föräldrarna skämdes för sina barn, därför ser hon positivt 

på den utveckling som har skett för personer med funktionsnedsättningar sedan dess. Medan 

Esther menar att alla människor i vår värld ska vara välkomna till vilket arrangemang som 

helst. Det är inte omöjligt för någon att göra någonting egentligen. Det är vi som har gjort fel 

och måste ändra vårt arbetssätt eller miljön om det inte passar för barnen. När man utgår från 

att alla ska kunna följa med i undervisningen, när den är individanpassad och man bemöter 

alla elever på samma villkor anser Hanna är inkludering. Pia säger att inkludering är: 

  
”att alla barn ska få möjlighet att efter sin bästa förmåga utvecklas i sin egen takt” 
(Pia) 
 

utan att känna sig värdelösa. Och berättar att hon innan sin utbildning jobbade på ett vårdhem 

där man gömde undan personer med funktionsnedsättningar så hon kan tydligt se 

förändringarna som har skett sedan kommunerna tog över ansvaret. För Carina är inkludering 

att man ska kunna gå till skolan och vara stolt för den man är, man kommer som man är och 

blir accepterad för den man är. Selma menar att arbeta inkluderande är att arbeta för alla 

elever.  

 
”En skola för alla är en skola där alla får lyckas, att få känna att man lyckas. Och att 
man blir bemött på den nivån man är att man har rätt att få hjälp om man behöver hjälp. 
En skola där man har rätt att känna sig trygg (…)”. (Petra)  
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5.3 Erfarenheter 
 

I kommande stycke kommer vi att redogöra för de erfarenheter informanterna har om arbetet 

med inkludering.  

 

Karolina har mött ett par elever som möjligtvis har haft någon diagnos och då inom ADHD 

spektrat. Sedan hon började på Collinskolan har hon mött elever med flertalet olika 

funktionsnedsättningar. Just nu arbetar hon i en klass med både särskole- och 

grundskoleelever. Eivor som var med och startade Colinskolan berättar att från början var 

Collinskolan en särskola dit man bjöd in grundskoleelever och att det på senare år finns 

betydligt fler grundskoleelever än särskoleelever på skolan. Detta har gjort att Collinskolan 

har en stark prägel av det specialpedagogiska tänket vilket även grundskoleeleverna har dragit 

nytta av. Hon har även arbetat några år i särskolan innan Collinskolan startade. Hennes 

erfarenhet är att det är en väldigt bra balans med att lära sig av barn med någon speciell 

funktionsnedsättning då de tar saker på ett helt annat sätt. Det var inte förrän Carina började 

arbeta på Collinskolan för tre månader sedan som hon kom i kontakt med särskoleelever och 

nu undervisar hon både grundskole- och särskoleelever. Oftast är de var för sig men vid 

schemabrytande aktiviteter brukar de blanda särskole- och grundskoleelever. Esther har 

tidigare mött en elev med Downs syndrom och just nu har de en särskoleelev i hennes klass. 

När det i hennes klass har funnits någon elev med svåra inlärningssvårigheter och det har 

funnits en assistent med under skoltid har denne oftast inte varit med under eftermiddagarna i 

fritidshemmet.  

 
”Men att man har kunnat stötta på ett annat sätt på fritidstid när det har varit friare lek 
eller man har kunnat utgå från intressen som barnet har, då är det lättare att motivera 
dem och få med dem i gruppen” (Esther).  

 

När Hanna började på Bengtskolan för 2,5 år sedan hade de en elev i hennes klass som följde 

särskolans läroplan. Genom att ha en elev från särskolan i en grundskoleklass tycker hon att 

man får ett helt annat hänsynstagande från de andra eleverna. De andra eleverna får ju 

uppleva att så här kan det också vara, de får en större förståelse för särskoleelevens behov 

menar Hanna. En gång när Selma hade en särskoleelev i sin grundskoleklass tyckte hon det 

fungerade bra i klassrummet då hon fick individualisera undervisningen ganska mycket för 

eleven men att det var svårare för eleven på det sociala planet. Kajsa har genom åren stött på 

några ställen där de har arbetat inkluderat men då har det oftast varit särskoleelever och 
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grundskoleelever tillsammans eller bara individintegrerat. Hon har även haft särskoleelever på 

fritidshemmet och vid de tillfällena har de fått klara sig utan en assistent. Kajsa berättar att de 

arbetar mycket med hänsyn och att acceptera och respektera varandras olikheter. Petra har 

ingen direkt erfarenhet av särskoleelever men däremot har hon stött på flera elever som ligger 

i gränslandet. Pias barnskola har tyvärr inget samarbete med särskolan men hon tycker det är 

positivt att de har en gemensam skolgård där eleverna från grundskola och särskola kan mötas 

och se att vi alla är olika men ändå lika.  

 

5.4 Resurser och ekonomi 
 

Ur ett resurs- och ekonomiskt perspektiv uppfattade informanterna bara svårigheter med att 

arbeta inkluderande, detta kommer vi att redogöra för i kommande stycken.   

 

Hanna berättade att även om den elev de hade i hennes klass som behövde väldigt mycket mer 

resurser gjorde det att de andra eleverna blev lidande eftersom de fortfarande fick samma 

elevpeng. Klassens pengar var då tvungna att gå både till speciella hjälpmedel för just den här 

eleven och kom inte de andra eleverna till nytta. När elevassistenten var sjuk så fick någon av 

lärarna i klassen göra dennes jobb medan en vikarie togs in i klassen vilket innebar att den 

gruppen inte fick den trygghet de har med sin vanliga lärare. Hon menar även att pedagoger 

vill göra det bästa men stoppas av resurserna.  

 
”Så frågan är integrering och inkludering för vems bästa?” (Hanna). 

 

Kajsa pekar även hon på de ekonomiska svårigheter som finns med att arbeta inkluderat. Hon 

menar att det finns elever som skulle kunna gå i grundskolan om de får rätt hjälp men istället 

skickas till särskolan då grundskolan inte har tillräckliga resurser att ge alla elever rätt hjälp. 

Hon berättar även att det har funnits planer på att utveckla utemiljön men att det tyvärr inte 

har funnits pengar till detta. Petra å sin sida ser inga vinster med inkludering om det inte finns 

tillräckligt med resurser för att undervisa i små grupper.  

 

5.5 Sociala möjligheter och svårigheter 
 

Informanterna uttrycker flertalet möjligheter och svårigheter utifrån ett socialt perspektiv, 

dessa kommer vi att redogöra för i kommande stycke.  
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Under intervjuerna uttrycker både Karolina och Esther att det är viktigt att eleverna i 

grundskolan möter personer med olika funktionsnedsättningar. Dels för att lära sig att en 

person med en funktionsnedsättning inte är farlig, som man behöver vara rädd för men även 

för att tydliggöra att alla människor är lika värda. Karolina menar att när man arbetar 

inkluderande, som de gör på Colinskolan, så lär eleverna sig att se personen och inte 

funktionsnedsättningen, vilket gör att eleverna inte stöter ut en klasskompis med en 

funktionsnedsättning och detta tycker hon är jätteviktigt för samhällsutvecklingen. Esther i sin 

tur påpekar att en särskoleelev, när denne får vara tillsammans med grundskoleelever, får bra 

förebilder för sin egen beteende- och kunskapsutveckling. Om en elev är individintegrerad 

menar Petra att det är lätt hänt att eleven i fråga blir sämst på det mesta i klassen och det är ju 

ingen som vill vara sämst på allt. Esther uttrycker att det nog är lättare att en elev med en 

funktionsnedsättning känner sig utanför i de högre klasserna, då hon med yngre elever 

upplever att det är lite mer skoj och enklare att vara med i klassen. Om det finns elever som är 

gravt utvecklingsstörda och då kanske är lite utåtagerande och slåss kan ju andra elever bli 

rädda och ingen ska behöva vara rädd för att gå i skolan. Då krävs det att det finns mycket 

personal i trygghetsarbetet menar Karolina.  

 

5.6 Pedagogiska och didaktiska möjligheter och svårigheter 
 

Informanterna upplever fler pedagogiska och didaktiska möjligheter än svårigheter med att 

arbeta inkluderande, detta kommer vi att redogöra för i kommande stycke. 

 

En gemensam faktor för Petra, Esther och Pia är tiden när de ser på svårigheter. Petra menar 

att det handlar om tid för planering så att det kan bli ett samarbete med särskolan som hon ser 

positivt på. Dock menar hon att verkligheten inte ser ut så idag. Pia ser också att alla vill ha ett 

samarbete. Esther ser däremot en tidsbrist i planering i likhet med Petra men menar att hon på 

grund av tidsbristen har svårt att tillgodose alla elevers behov. Det kan bli till följd att man 

glömmer bort att ta hänsyn till elever av behov av särskilt stöd. Esther menar att det tar längre 

tid, i ett exempel hon uppmärksammar när hon visar upp en bild för barngruppen. Där får 

Esther visa upp bilden för eleven istället för att svepa runt boken i barngruppen. Eleverna får 

lära sig att vänta och det kan bli oroligt beroende på vilken barngrupp det är.  Esther ser det 

som en nackdel men samtidigt får eleverna möjlighet att lära sig att vänta och inte ha så 

bråttom. De möjligheter informanterna upplevt har varit varierande och många. Vad 
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samarbetet ger för möjligheter lyfter Pia. Pia menar att om barnen samarbetar när de är små 

kan det undvika problem i framtiden.  

 
 ”Men när barnen är små så tror jag att man kan undvika problem i framtiden om man 
samarbetar för att det kan ge oss jättemycket och våra barn kan växa och vi kan växa 
vi vuxna. Självklart.” (Pia) 

 

Vid dessa pedagogiska möten med särskola och grundskola visar Kajsa på vad hon uppfattar 

kan ge eleverna då de i perioder har en särskoleklass varit hos en förskoleklass i sex års ålder. 

Mötena har bestått av fruktstund och lek. I dessa möten menar Kajsa att de har gjort det 

enklare för barnen att träffa barnen från särskolan under raster då de ser varandra, då de har 

mötts förut. Grundskoleeleverna får erfara att särskolans elever inte är konstiga, att 

människor är olika även i samhället. Dessa möten ger tillfälle att lära känna varandra och 

förstå varandra bättre, menar Kajsa. Karolina menar att en elev med utvecklingsstörning kan 

få andra möjligheter i en grupp från grundskolan. Eleven från särskolan menar Karolina att 

den kan arbeta i en lägre klass och få ut positiva saker i sin utveckling. Hon hänvisar till ett 

exempel: 

 
”O en flicka som i min klass som är egentligen är en fyra hon går i särskolegruppen då 
hon kan jobba med samma som mina tvåor gör så de en vinst. O att då kan hon få lite 
mer draghjälp att jag minsann vill va duktiga som dem” (Karolina). 

 

Möjligheterna särskolan kan erbjuda ser Petra och Kajsa. Kajsa ser pedagogiken som 

särskolan har och ser möjligheterna att använda sig utav den i grundskolan. Karolina menar 

att lite särskolepedagogik är bra för alla elever. Detta ser även Petra att många av eleverna i 

hennes klass med språksvårigheter hade mått bra av särskolepedagogik. Även lyfter hon 

särskolans struktur och deras sätt att undervisa. Det menar Petra att särskolan är skickliga på. 

Petra ser att särskolan och grundskolan har mycket att lära sig av varandra.  

 

Våra informanter ser även till deras pedagogiska roll och vilka möjligheter mötet med 

särskoleelever ger. Selma menar att hon vänjer sig vid att kunna hantera många olika typer av 

människor. Hur man uttrycker sig vid genomgångar ser Selma att hon tänker efter om. Att 

använda flera sinnen i undervisningen är även något Selma uppfattar att hon tänker mer på när 

hon har en elev från särskolan. Hanna menar att hon som förskolelärare har den synen att 

fånga upp alla barn. Om det fungerar för en särskoleelev så fungerar det även för en 

grundskoleelev. Hanna understryker vikten om medvetenhet i hur man undervisar och även 
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hur man möjliggör en utveckling för eleven. I Carinas arbete med särskoleelever ser hon 

vikten vid att förenkla. Det är något som hon inte tvunget hade utfört om hennes arbete var i 

en renodlad grundskola. Carina uppfattar dock att många grundskoleelever även kan gagnas 

av förenklingar. 
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 
 

Syftet med denna studie har varit att belysa lärare och pedagogers uppfattningar om arbetet 

mot en inkluderande skola. I studien har vi velat belysa de möjligheter och svårigheter lärare 

och pedagoger ser med att arbeta inkluderande. I diskussionen kommer resultatet kopplas ihop 

med litteratur och teorier. Vi kommer även att delge våra tankar kring fortsatt forskning och 

examensarbetets tillämpning. 

 
6.1 En inkluderande skola – En skola för alla 
 

Begreppet inkludering är ett begrepp som kan tolkas och användas på många olika sätt. I 

litteraturen beskrivs det bland annat av Brodin och Lindstrand (2010) som när till exempel en 

elev utgör en aktiv och självklar del av gruppen. Informanterna tolkar begreppet på flera andra 

sätt. Det som är gemensamt för informanterna är att när de pratar om inkludering pratar de om 

alla elever. Att alla elever är välkomna, att arbeta för alla elever, inkludering är något som 

enligt informanterna ska innefatta alla elever. Det Esther menar med att det är vi som har gjort 

fel och måste ändra vårt arbetssätt eller miljön om det inte passar eleverna tolkar vi som att de 

didaktiska möjligheterna måste vara tillgängliga för alla elever i klassrummet. Ingenting är 

omöjligt om de rätta förutsättningarna finns där. Finns de rätta förutsättningarna ger det 

eleverna möjlighet att utifrån sin förmåga utvecklas i sin egen takt.  

 

Av de i litteraturdelen beskrivna formerna av integrering och inkludering är det bara Kajsa 

som nämner, individintegrering. Alfonsskolan där det även finns en särskola som delar vissa 

lokaler med grundskolan anser vi är en lokalintegrerad skola. En lokalintegrerad skola menar 

vi är ett bra första steg som ger goda förutsättningar för både grundskola och särskola att 

arbeta inkluderande och samarbeta med varandra. I intervjuerna framgår det att det på 

Bengtskolan finns individintegrerade elever som är rumsligt och kanske även didaktiskt men 

inte alltid socialt inkluderade elever och då inte totalt inkluderade. Colinskolan som är den 

enda skolan i studien som på ett vardagligt plan aktivt arbetar inkluderande med både 

grundskole- och särskoleelever delvis i samma klass, kan både ses som rumsligt-, socialt- och 

didaktiskt inkluderande vilket gör att total inkludering uppstår (Asp-Onsjö, 2008).  

 

En skola för alla menar flera av informanterna är en skola som ska stärka elevernas positiva 

känslor och utveckling. Man ska kunna gå till skolan och känna sig trygg, känna sig stolt för 
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den man är och att få känna att jag kan. Hanna och Pia anser att en skola för alla är en skola 

där man bemöter alla elever på samma villkor och ger dem möjligheten att utvecklas efter sin 

bästa förmåga i sin egen takt. Egelund, Haug och Persson (2006) uttrycker samma tanke om 

att alla elever har rätt till en utbildning som är anpassad utifrån deras förutsättningar. Saloviita 

(2003) anser att en skola för alla är något som utvecklas när skolan använder sina resurser för 

att skapa en miljö där barn är accepterade och respekterade. En miljö där de lär sig 

tillsammans. Detta innebär att en skola för alla i likhet med vad Vygotskij menar bland annat 

skapas när barn lär tillsammans.  

 

6.2 Erfarenheter 
 

Informanternas olika utbildningar och erfarenheter har i studien förstås påverkat resultatet. De 

flesta informanter i studien har en vanlig grundskolelärar-, förskolelärar- eller en 

fritidspedagogexamen medan andra informanter har läst flera terminer med specialpedagogik. 

Informanternas examensår kan också tänkas ha påverkat deras svar då de olika utbildningarna 

har förändrats genom åren. Sedan har informanterna genom åren träffat på olika elever och 

arbetat på olika skolor med olika arbetssätt. Detta gör att informanterna upplever arbetet med 

inkludering på flera olika sätt, men vi anser ändå att det finn en del likheter i hur de uppfattar 

arbetet med inkludering.  

 

6.3 Resurser och ekonomi 
 

Salamancadeklaration (Svenska Unescorådet, 2001) menar att en uppbyggnad av en 

inkluderande skola måste tillgodoses resurser i regeringspolitiken. Om ett engagemang finns 

på lokal och nationell nivå kan man få fram de kompletterande resurser som behövs samt se 

nya möjligheter i de nuvarande resurserna (Svenska Unescorådet, 2001). Våra informanter ser 

att resurserna har en tydlig del i skolans inkluderande verksamhet. Petra menar att det måste 

finnas tillräckligt med resurser för att ens se en vinst med inkludering. I dagens läge har 

Hanna samma summa pengar till varje elev i sin klass. Hon ser dess hinder då resurserna 

måste ges till barnet i behov av särskilt stöd. Följderna hon ser är att gruppen blir lidande på 

grund av resurserna.  

 

Saloviita (2003) visar att kostnaderna för en inkluderad verksamhet inte är större än när ett 

barn i behov av särskilt stöd är i en specialklass. Kostnaderna kan även uppvisas bli mindre. 
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Av särskolelever som var i den allmänna skolundervisningen gav även en positiv effekt då 

deras skolresultat blev bättre, grundskoleelevernas skolprestationer var desamma som innan 

visar den forskning Saloviita (2003) redogör för. Kajsa ser tvärtom i jämförande av den 

forskning Saloviita redogör för att barn som kunde ha klarat av grundskolan istället får gå i 

särskolan för att resurserna inte finns i grundskolan.  

 

6.4 Sociala möjligheter och svårigheter 
 

Att barn från grundskolan möter barn och vuxna med funktionsnedsättningar är något som 

både Karolina och Esther anser vara viktigt. Den främsta anledningen till detta är att 

tydliggöra att alla personer är lika värda och för att de skall få uppleva och lära sig att 

personer med funktionsnedsättningar inte är något konstigt och skrämmande utan en naturlig 

del av vårt samhälle. Enligt Saloviita (2003) har forskning visat att grundskoleelevers rädsla 

för personer med funktionsnedsättningar har minskat då de genom samverkan med 

särskoleelever har lärt sig acceptera funktionsnedsättningar som en del av vår vardag 

(Saloviita, 2003). Enligt Bråten (1998) Vygotskij menar att det är i möten mellan individer, 

som det mellan en elev från grundskolan och en elev från särskolan, som eleverna lär av 

varandra (Bråten, 1998). Esther menar att när en särskoleelev får vara tillsammans med 

grundskoleelever utgör grundskoleeleverna positiva förebilder för särskoleelevens beteende- 

och kunskapsutveckling. Detta tankesätt kan liknas vid Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen. Tillsammans med en skolkamrat kan ett barn lära sig nya kunskaper som 

den inte tidigare själv kunnat (Vygotskij, 2001). 

Esther upplever att det är lättare att arbeta inkluderat med yngre elever än med äldre detta kan 

till viss del kanske bekräftas av Andersson (1996) då det i det beskrivna integrationsprojektet, 

när eleverna blev äldre visade sig att lilla gruppens flickor drogs till varandra medans 

pojkarna fortfarande var kompisar med eleverna i den stora gruppen.  

 

6.5 Pedagogiska och didaktiska möjligheter och svårigheter 
 

Resultatet av vår undersökning visar att alla informanter i grunden är positivt inställda till att 

arbeta inkluderande och ha ett regelbundet samarbete mellan särskola och grundskola. Men de 

påpekar även att om något sådant skall fungera krävs de rätta förutsättningarna. Det måste 
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finnas tid för gemensam planering, vilket oftast inte finns idag. Genom denna positiva 

inställning anser vi att mycket redan är vunnet då litteraturen visar att lärares och pedagogers 

attityder är en viktig del av hur framgångsrikt arbetet med en inkluderande skola är (Meijer, 

2003). Selma menar att när man som lärare har en särskoleelev i sin klass innebär det att man 

måste tänka igenom undervisningen och de instruktioner man ger för att tydliggöra för eleven 

vad som ska göras. Att ha elever från särskolan i sin klass har Selma upplevt ger henne större 

kunskaper och mer erfarenhet i att möta, hantera och undervisa alla elever.  

 

Att grundskoleelever skulle dra nytta av särskole/specialpedagogiken framgår från flera av 

informanterna. Detta eftersom de menar att alla elever skulle främjas av mer struktur och 

tydlighet i undervisningen. Till exempel berättar Karolina att när man arbetar inkluderande, 

som de gör på Colinskolan, där det i hennes klass går både grundskole- och särskoleelever i 

olika åldrar i samma klass. Har en särskoleelev i årskurs fyra möjlighet att arbeta med 

grundskoleeleverna i årskurs två om det skulle passa bättre utvecklings- och kunskapsmässigt, 

samtidigt skulle då en elev från grundskolan kunna arbeta tillsammans med de elever i 

särskolan som är på dennes kunskapsnivå.  

 

Genom samverkan, samarbete och möten mellan särskola och grundskola vänjer/lär sig 

eleverna att umgås med varandra, de får större förståelse för varandras svårigheter och 

personer. Detta menar Pia kan förebygga samhällsproblem och fördomar i framtiden.  

 

6.6 Sammanfattning av diskussion 
 
Studien visar att pedagogerna upplever att det är positivt att arbeta inkluderande. För att 

kunna arbeta inkluderande har det i resultatet av vår studie visat sig att det krävs att 

möjligheterna i form av tillräckligt med planeringstid och personal finns. Vidare kan vi 

konstatera att pedagogerna under intervjuerna pratar mer om möjligheterna än svårigheterna 

med inkludering. Det går även att konstatera att när informanterna pratar om inkludering så 

pratar de om alla elever. Att ha elever från särskolan har gett Selma större kunskaper och 

erfarenheter att möta och undervisa alla elever.  

 

 

 

 



36 
 

6.7 Tillämpning 
 
Det är vår förhoppning att detta examensarbete ska kunna inspirera lärare, pedagoger och 

skolor att se möjligheterna med att arbeta inkluderande. Med denna studie vill vi ge 

pedagoger möjligheten att reflektera över sin egen uppfattning om en skola för alla och 

inkludering.  

 

6.8 Fortsatt forskning 
Det skulle vara av intresse att i fortsatt forskning inrikta sig på vad särskole- respektive 

grundskoleeleven vinner på att vara inkluderande i samma klass. Även vilka möjligheter och 

svårigheter eleverna ser med att arbeta inkluderat skulle kunna vara av intresse för framtida 

forskning. Vidare vore det intressant att undersöka för vems bästa inkludering sker: 

• Särskoleelevens? 

• Grundskoleelevens? 

• Pedagogernas?  

• Skolans?  
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7 SAMMANFATTNING 
 
Denna studies syfte har varit att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en 

inkluderande skola. Mer specifikt har detta inneburit att vi genom semistrukturerade 

intervjuer undersökt hur pedagoger i grundskolan uppfattar begreppet inkludering och vilka 

möjligheter och svårigheter de ser med att arbeta inkluderande.  

 

I litteraturdelen har vi redogjort för i denna studie aktuella begrepp. Detta examensarbete har 

undersökt och redogjort för begreppet inkludering genom litteraturstudier och 

semistrukturerade intervjuer. Vidare har ett historiskt perspektiv på den inkluderade skolan 

visat på en framväxt och utveckling sedan mitten av 1800-talet.  

 

I denna studie har vi använt oss av Vygotskijs teorier om barns samlärande och vår 

utgångspunkt har varit att barn lär tillsammans. Vidare har vi även använt oss av Vygotskijs 

teori om den närmaste utvecklingszonen.  

 

Den empiriska undersökningen har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer med 

pedagoger i grundskolan på tre olika skolor. Resultatet har mynnat ut i fem teman.  

 

Resultatet pekar på att pedagogerna upplever att det finns många möjligheter med att arbeta 

inkluderande. När pedagogerna pratar om inkludering pratar de om alla elever. De svårigheter 

pedagogerna har lyft är att det måste finnas tillräckligt med resurser i form av tid, personal 

och pengar för att arbetet med inkludering skall lyckas. Vi har i diskussionen diskuterat 

resultatet i förhållande till litteraturen och teorin.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog?  

Vilken erfarenhet har du av en inkluderande skola? Ge exempel. 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med en inkluderande skola? 

Är den fysiska miljön på din skola anpassad för en skola för alla? 

Vilka didaktiska möjligheter/svårigheter har du för att arbeta mot en inkluderande skola? 

Vad innebär inkludering för dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som är i slutet av vår lärarutbildning med inriktning fritid och skola i ett 
helhetsperspektiv på Högskolan Kristianstad. Vi heter Lars Grönwall och My Persson och är 
just nu i full gång med att skriva vårt examensarbete.  
 
Hur lärare och pedagoger i grundskolan uppfattar fördelar och nackdelar med en inkluderande 
skola är något vi har kommit att intressera oss för under utbildningens gång. Genom att se 
lärares/pedagogers uppfattningar om vilka möjligheter och svårigheter som finns i arbetet med 
en inkluderande skola vill vi synliggöra hur arbetet mot en inkluderande skola kan utvecklas.  
I samråd med vår handledare har vi kommit fram till att intervjuer med grundskolelärare, 
fritidspedagoger och förskolelärare på tre olika skolor är bästa sättet att samla in material till 
vår studie. Därför vill vi göra en intervju med Dig/Er under vecka 47-48. Intervjun beräknas 
ta ca: 45 minuter.  
Är Du/Ni intresserad av att delta i vår undersökning eller vill veta mer? Ber vi Dig/Er 
kontakta oss via mail eller telefon senast fredagen den 19 november.  
 
Resultatet kommer att sammanställas i examensarbetet på ett sätt så att ingen kan identifieras 
och kännas igen. Det insamlade materialet kommer endast att användas av oss i detta 
examensarbete.  
Vi ser gärna att intervjun blir inspelad, som ett komplement till våra stödanteckningar. Detta 
skulle underlätta vårt arbete med sammanställningen av intervjun.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lars Grönwall 0761-120400  lars.gronwall0003@stud.hkr.se 
My Persson  0706-038230  my.persson0001@stud.hkr.se 
 
Handledare: 
Christer Ohlin   christer.ohlin@hkr.se 
 


