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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur begreppen inkludering och exkludering tolkas och 
används av några olika skolaktörer, samt hur de uppfattar att man kan nå en 
inkluderande undervisning. Vad är det för faktorer som bidrar till att läraren arbetar 
inkluderande och hur förhåller sig läroplanen till inkludering?  

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod med djupintervjuer som 
tillvägagångssätt. Vi delade in aktörerna i ett externt och ett internt perspektiv utifrån 
deras position i skolvärlden. Detta för att få en bredare bild av hur inkluderingen 
fungerar på olika nivåer.  

De 6 skolaktörerna redovisar för vilka faktorer som spelar in när en lärare ska arbeta 
inkluderande och vad det kan finnas för hinder mot en inkluderande undervisningsform 
och 5 av skolaktörerna redovisar sin syn på inkludering i relation till läroplanen och 
huruvida den verkar inkluderande i skolans praxis.  

Vad vi kom fram till i studien och vad som var tydligt är hur viktigt det är med lärarens 
förhållningssätt gentemot skollagen, sitt yrke, sina elever och sina kollegor för att nå en 
inkluderande undervisning. Bristen på tid för reflektion och samtal är ett stort hinder när 
det kommer till att inte hinna ägna tid åt att arbeta inkluderande. Vi fann ett uttryck för 
någon slags missnöje över hur läroplanen idag är konstruerad. 

Nyckelord 

Inkludering, integrering, exkludering, segregering, en skola för alla, likvärdighet, 
differentiering.
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Inledning 
Vi har sedan vår första dag på lärarutbildningen hört talas om En skola för alla. En skola för 
alla där alla elever, oberoende av var de kommer ifrån, får och ska ta del av undervisningen.  

Vi fann det intressant redan från början att undersöka skolans uppdrag som är så retoriskt och 
symbolspäckat i sin formulering och sitt upplägg. Till exempel: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på.                

(Lpo 94, s. 9) 

Vad läroplanen syftar på är att eleverna ska utbildas till att vara demokratiska medborgare och 
att de ska vara harmoniska i sin utveckling. Vi anser att det paradoxala är att den dagliga 
praktik som mestadels genomsyrar skolan istället främst handlar om att försöka skapa och 
forma människor som fungerar utefter institutionens behov av ordning. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) talar om förståelse och medmänsklighet, av och med 
eleverna och om att: 

 Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering 

Vi anser att när Läroplanens strävansmål talar om en helhetssyn på livet och arbetet i sin 
strävan att uppnå demokrati och jämlikhet, sönderstyckas och isoleras delarna i helheten av 
läroplanens uppnåendemål, vilka är mer mät- och utvärderingsbara. Det som blir tydligt är att 
det finns en spänning mellan institutionens behov och det ideal som framträder i läroplanen. 
Vår uppfattning är att skolan försöker skapa stora homogena elevgrupper där det räcker med 
en viss typ av undervisning. Är det verkligen så att skolan för alla verkligen är till för alla? 
Utsätts ingen i skolan för diskriminering?  

Betraktas olikheter som möjligheter så blir inte det primära att göra gruppen homogen så att man kan 

arbeta så likartat som möjligt; variationen utnyttjas istället till att skapa möjligheter till lärande, 

spänning och stimulans. Den andra ytterligheten kan dock bli att var och en ska söka sin egen 

kunskap utan att det gemensamma tas till vara                                                                              

(Fischbein & Österberg, 2003, s. 23). 

I en skola för alla är grundidén att skolan i sin utformning ska utgå från elevers olika 
förutsättningar och att man ska ha en demokratisk och gemensam skola för alla barn, där till 
exempel elevernas sociala bakgrund inte ska vara ett hinder på vägen för elevernas 
deltagande, individuella utveckling och ansvar gentemot gruppen (Lpo 94). 

Vår grundtanke med detta arbete är att undersöka om skolan för alla verkligen är en skola för 
alla. Med tiden har vårt perspektiv vidgats och lett oss delvis in på en annan bana. Vi ville 
fortfarande arbeta med en skola för alla, vi ändrade bara vårt synsätt lite. 

Bakgrund 
Vi kommer i detta kapitel förklara hur läroplanen och skollagen ligger till grund för uttrycket 
en skola för alla samt förklara hur begreppet kan kopplas samman med inkludering. 
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Läroplanen 

När Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kom var det en rad saker som 
skilde sig från den föregående läroplanen, Läroplan för grundskolan (Lgr 80). Den största 
skillnaden mellan de båda läroplanerna är att Lgr 80 var en centralstyrd läroplan, där staten 
fick det övergripande ansvaret att se till att eleverna nådde upp till målen. Det ställdes lägre 
krav på skolan att tala om för elever var de låg till i sina betyg och det fanns heller inga krav 
på att eleven skulle ha uppnått minst godkänd i kärnämnena som det finns idag med den nya 
läroplanen (Egelund m.fl. 2006). 

Med Lgr 80 utgick man från ett relativt betygssystem (där eleverna jämförs med varandra) 
men i och med Lpo 94 gick man över till en resultatstyrning (där alla eleverna förväntas 
uppnå en på förhand bestämd kunskap).  Skolan blev decentraliserad vilket innebar att man 
lade över ansvaret om uppföljning av målen på kommun och lärare. För att eleverna ska 
uppnå dessa mål krävs det av dem som arbetar i skolan, att de strävar efter att skapa en skola 
där man medvetet främjar elevernas lika rätt och möjligheter. Kapitlet om en likvärdig 
utbildning i Lpo 94 talar om att undervisningen ska anpassas efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Skolan har ett ansvar för att varje individ fullföljer sin utbildning. 
Detta ansvar formas genom de nationella strävans- och uppnåendemålen. (Egelund m.fl. 2006, 
SOU 2007:28) 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 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, s 4). 

Lärare har i och med skollagen och läroplanen en skyldighet att organisera undervisningen 
inkluderande där man tar hänsyn till och är lyhörd för elevers olika förutsättningar och behov. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling                  

(Lpo 94, s 4). 

Skollagen 

Skollagens 1 kap, 2 § säger att alla barn och ungdomar skall: 
…oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 

till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform 

vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 

I skollagens 3 kap. 7 § beskrivs hur Sverige har skolplikt för barn under 16 år, vilket innebär 
att alla barn ska börja skolan under höstterminen det år de fyller sju år. Skolplikten uppfylls 
av rättigheten att få en utbildning inom det offentliga skolväsendet. 

Utbildningen i skolan ska enligt 4 kap. 1 § syfta till att  

…ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 

samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. 
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En skola för alla & inkludering 

Persson (2001) menar att man gav begreppet individualisering en stor roll som metod att 
organisera arbetet i klassen genom läroplanen för grundskolan, Lgr 80. Läroplanen beskriver 
hur individualiseringen så långt det är möjligt, ska prägla arbetet och låta olika elever få olika 
lång tid för att genomföra det. Man menade att den specialpedagogiska verksamheten skulle 
användas som en resurs i arbetet med kompetent och flexibel personal, där även planeringen 
av åtgärder för elever i behov av stöd borde ingå. 

Den sammanhållna skolan bygger på den grundläggande värderingen om alla människors lika 
värde. Använder man sig av inkludering som mål, är det ett resultat av en demokratisk 
människosyn där alla har rätt till full delaktighet. Eftersom alla människor ska vara av lika 
värde ska man se olikheterna som en tillgång för det gemensamma istället för att se dem som 
en belastning (Emanuelsson, 2004). Egelund m.fl. (2006) pekar också på att förutsättningen 
för den sammanhållna skolan är att eleverna ska få känna sig delaktiga i den gemenskap som 
ska råda. Det är först då som integrering blir till ett väsentligt begrepp menar de.  

Haug (2000) menar att skolan för alla är en skola där medbestämmande gäller, och där alla 
deltar i och bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar. Emanuelsson (2004) pekar 
dock på att det är långt ifrån självklart vad som menas med alla i relation till den 
gemensamma skolan. En integrering, menar han, måste ha föregåtts av en segregering och de 
elever som blivit integrerade har inte tillhört skolan alls, utan varit avskiljda från den vanliga 
klassen, till exempel i form av specialklass. Ett av skälen till denna differentiering menar 
Emanuelsson (2004) är behovet av att kunna ge de elever som anses som svaga, den hjälp och 
det stöd de behöver, men att det inte alltid går att göra detta i de ordinarie klasserna. Det andra 
skälet är att man genom att avskilja eleverna från ordinarie klassen undanröjer det som man 
uppfattar som hinder, alltså eleven, som skapar störningar och problem. Konsekvenserna av 
dessa två skäl, menar han, är snarlika, eftersom de båda leder till en uppdelning av elever efter 
något slags kriterier. Genom att göra på detta sätt underminerar man de mål i läroplanen som 
handlar om de solidariska aspekterna, att utveckla en känsla för solidaritet och ansvar, att 
värna om alla människors lika värde, att ha en skola för alla (Emanuelsson, 2004) . 

Emanuelsson (2004) konstaterar att en av orsakerna till svårigheter i skolsituationer där man 
ska utveckla en inkluderande undervisning är, beror på att majoritetsbeslut inte kan garantera 
att alla individer delar samma synsätt. Arbetslagens värderingar ställs mot varandra och de 
motsättningar och kompromisser som uppstår tenderar att leda till mer segregerande lösningar 
än integrerande. Förutsättningen för att nå en inkluderande undervisning menar Emanuelsson 
(2004) är att utveckla och fördjupa specialpedagogers och annan elevvårdspersonals 
kunskaper om de elever som är i behov av särskilt stöd. Utveckling ska leda till att de elever 
som bedöms ha de sämsta förutsättningarna ska få större möjlighet till att utveckla sina 
kunskaper, genom de nödvändiga förändringarna som han förespråkar. Genom att kollektivets 
kunskaper utvecklas ges de elever som har de sämsta förutsättningarna en chans att hävda sina 
rättigheter i samhället. Det är inte enbart specialpedagogers ansvar att se till att elever i behov 
av stöd får det stöd de är berättigade till utan det är ett gemensamt ansvar i skolan. Vidare 
konstaterar Emanuelsson (2004) att om man avskiljer vissa individer förlorar man viktiga 
resurser eftersom allas olika förutsättningar utvecklar den kollektiva kunskapen. Om helheten 
och samhället ska fungera bättre är allas medverkan nödvändig för att detta ska kunna ske. 
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Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka och problematisera hur begreppen inkludering och 
exkludering tolkas och används av 6 olika skolaktörer i vitt skilda positioner i skolsystemet. 
Hur uppfattar skolaktörerna och tar ställning till hur man kan nå en inkluderande undervisning 
utifrån ett internt och externt skolperspektiv? Med ett internt perspektiv syftar vi på lärarens 
förhållningssätt i den lokala skolenheten och med ett externt syftar vi på hur skolsystemet och 
läroplanen organisatoriskt förhåller sig till inkludering.  

Frågeställning 
• Hur uppfattar och tolkar skolaktörerna i det externa perspektivet att läroplanen 

förhåller sig till inkludering? 
• Hur uppfattar och tolkar skolaktörerna att inkludering praktiseras i skolans 

verksamhet? 
• Vilka faktorer är det som bidrar till eller förhindrar en inkluderande undervisning? 
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Teoretiskt perspektiv  
Vi kommer i detta kapitel redovisa för de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av och 
beskriva vad skillnaden mellan inkludering och integrering är. Slutligen i detta kapitel berättar 
vi om tidigare forskning. 

Kategoriska och relationella perspektivet 
När man använder sig av inkludering och exkludering brukar man vanligtvis använda sig av 
två perspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet. De båda perspektiven handlar 
om vad man har för förståelse av uppkomst och orsaker till att en elev är i behov av stöd men 
även hur dessa svårigheter ska kunna motverkas och bemötas men de ger även olika versioner 
av hur man ser på elevers svårigheter och orsaker till dem.  

I det kategoriska perspektivet förstås konsekvenserna av de kategoriserade och 
diagnostiserade egenskaperna hos eleven vara den främsta orsaken till elevens svårigheter. 
Man brukar prata om elever med svårigheter. Eleven är den som betraktas som avvikande från 
vad som anses vara normalt och eleven anses därmed vara ett störande element i klassen. De 
åtgärder som brukas mot svårigheterna är framför allt särskild behandling av eleven där man 
använder sig av speciella metoder riktade direkt mot den enskilde eleven.  Vad Emanuelsson 
(2004) har konstaterat som har skett i det kategoriska perspektivet är att integreringsbegreppet 
kommit att bli missvisande. Eleven med svårigheter ska göras mer ”normal” och integreras 
för att kunna vara med i den ordinarie undervisningen men resultatet har istället visat att 
eleven förblir ”den integrerade” vilket i sin tur är en avvikelsedefinition. Vad pedagogen i det 
här perspektivet behöver göra är att utifrån kunskaper om de svårigheter eleven har gå in med 
individinriktade åtgärder. Specialundervisningen sker vanligtvis i avskiljda situationer. Det 
kategoriska perspektivet leder av tradition till specialundervisning av elever och leder vidare 
till differentierande exkludering eller segregering (Emanuelsson, 2004). 

Det relationella perspektivet står för ett bredare synsätt på elevernas svårigheter där man 
oftast talar om elever i svårigheter. Den främsta orsaken till uppkomsten av svårigheterna är 
inte enbart deras personliga egenskaper utan även de normer, värderingar, förhållanden och 
förväntningar som kännetecknar verksamheten och bemötandet i lärandemiljön. Brister i 
skolans sätt att möta den variation av elever som har olika förutsättningar i skolan bestämmer 
graden av svårighet som eleven försätts i. Eftersom en integrerad undervisning inte kan bli 
meningsfull om inte innehållet och inriktningen i undervisningen bearbetas, kan det medföra 
att en förändring av organisationen har ett begränsat värde, eftersom det inte följs upp 
kontinuerligt. Det relationella perspektivet ger eleven möjlighet till delaktighet och 
gemenskap i skolans praxis och går hand i hand med de pedagogiska insatserna som görs för 
att stödja eleven (Ahlberg 2001, Emanuelsson, 2004). 

Mycket förenklat kan vi koppla en exkluderande arbetsform till det kategoriska perspektivet 
och en inkluderande arbetsform till ett relationellt perspektiv.  
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 Relationella perspektivet Kategoriska perspektivet

Uppfattning av 
pedagogisk 
kompetens

Förmåga att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar 
för lärande hos eleverna. 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad. 

 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff. 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till 
elevers uppvisade svårigheter. 

Orsaker till behov Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika 
företeelser i uppväxt- och 
utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. Svårigheter 
är antingen medfödda eller på annat 
sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av 
ansvar för 
verksamhet

Arbetsenheter (-lag) och lärare 
aktivt stöd från rektor. 

Speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

Perssons (2001, s 143) tabell där han visar på konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet 

beroende på vilket perspektiv man använder sig av. En uppdelning av det kategoriska och relationella 

perspektivet som innefattar två olika kunskapssyner.  

Blir eleven integrerad eller inkluderad? 
Tøssebro (2004) visar på skillnader mellan integrering och inkludering där han menar att 
integrering är att sätta in en elev i ett stöd, men utan att man nödvändigtvis gör så mycket med 
skolan i sig. Fokus ligger mer på eleven som man för in i stödet än på vad det är som eleven 
förs in i. Om inkludering skriver han 

Inkludering derimot, kan forstås som et program for å endre blant annet skolen slik at den blir bedre 

tilpasset alle elever – at den tilpasses hele den menneskelige variasjon og ikke bare noen/majoriteten. 

Det handler med andre ord om å endre helheten slik at alle finner en plass                              

(Tøssebro, 2004, s.31-32). 

Skillnaden mellan begreppen, menar Tøssebro (2004) är att man med integrering ser på hur 
man kan föra in individen i undervisningen för att denne ska kunna utveckla sina kunskaper, 
utan att själva skolan i sig ändras, medan inkludering mer ser på omgivningen, pedagogiken 
och hur man kan ändra på miljön för att bättre bidra till elevens kunskapsutveckling. På 
samma sätt menar Haug (2004) att integrering sätter fokus på individen som ska in i en 
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gemenskap medan inkludering sätter fokus på gemenskapens ansvar. Inkludering associeras 
då till en gemensam skola där alla går i en ordinarie klass och där undervisningen har 
bestämda kvaliteter.  

Till skillnad från Tøssebro menar Egelund m.fl. (2006) att integrering i kontexten av den 
sammanhållna skolan inte handlar om att placera elever i någon form av stödundervisning, 
utan om att skolan förändras i den riktning så att elevernas olikheter blir till resurser. Mycket i 
likhet med vad begreppet inkludering syftar på enligt Emanuelsson (2004). Egelund m.fl 
(2006) menar att  

när skolan blir arena för integreringssträvanden handlar det alltså om alla elevers rätt att bli sedda och 

förstådda utifrån sina egna förutsättningar. Men det handlar också om att var och en är med och tar 

sitt ansvar för helheten. (s.62) 

De menar att undervisningen i klassen inte är det centrala utan det som sätts i fokus med 
integrering är elevernas möjligheter till kunskapsutveckling utifrån sig själva. 

Inkludering är en process som ständigt utvecklas och ställer krav på att normalpedagogik och 

specialpedagogik växer samman och på samarbete mellan personal                                           

(Göransson, 2004 s. 29) 

Inkluderingsidén är en föreställning om en övergripande målsättning för skolan att skapa en 
delaktighet för alla i en gemenskap där olikheter ses som ett värde. Det innebär att det inte 
bara är själva sättet att undervisa som behöver utvecklas, utan skolans verksamhet i sin helhet 
behöver utvecklas till att samverka och ha som målsättning att vara på samma våglängd. 
(Göransson, 2004) 

Med inkludering syftas på att man anpassar helheten till delarna, att undervisningen anpassas 
efter elevens behov och förutsättningar. Skolan är i sin helhet organiserad utifrån faktumet att 
barn är olika. Med integrering anpassas delarna till helheten som inte är organiserad utifrån 
delarnas egenskaper. Barn som definierats som avvikande ska passas in i en helhet som från 
början inte organiserats utifrån det faktum att barn är olika. (Nilholm, 2006)  

Haug (1998) konstaterar även att några ser integrering som synonymt med inkludering men 
han menar att tolkningen av integrering är oerhört öppen och bred och ger utrymme för stora 
variationer varför han använder sig av ytterligare begrepp, segregerande integrering och 
inkluderande integrering, vilka vi inte i denna studie kommer gå in närmre på. 

Begreppet integrering var tidigare en beteckning för den ideologiska målsättning som då 
skulle genomsyra skolan, nämligen en skola för alla som en ”väl integrerad gemenskap”, där 
man utmanade de segregerade utvecklingarna som fanns i samhället. Integrering var från 
början en beskrivning av idealskolan. Istället har utvecklingen lett till att integrering blivit en 
beteckning för att placera individer och för organisatoriska åtgärder men även att alla elever 
fysiskt sett ska gå i samma skola och placeras in i sammanhang de tidigare varit utanför. 
Benämningen av integrering har orsakat att när man pratar om enskilda individer har de fått 
ett epitet som avvikande. Varför man nu har börjat använda sig av begreppet inkludering är att 
det är närmre förankrat och relaterat till alla och till utmaningarna i en skola för alla. 
(Emanuelsson 2004, Haug, 2004). 
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Differentiering 

Persson (2001) menar att man med differentiering syftar på att man  

tillmötesgår elevers olika förutsättningar för lärande. Differentieringen kan innebära att stoff och 

undervisning anpassas inom ramen för en inkluderande pedagogik men även att eleverna 

differentieras och placeras i olika grupper eller skolor med utgångspunkt i deras bedömda möjligheter 

att klara skolans krav (s 7). 

Den organisatoriska differentieringen däremot syftar på uppdelningen mellan olika 
studievägar, till exempel mellan Läroverket och Realskolan, där eleverna rangordnades efter 
klasstillhörighet, vilket bestämde elevens val av skola. Den organisatoriska differentieringen 
finns kvar idag i grundskolan i form av uppdelningen mellan årskurserna (Persson, 2001).  

Normalitet – avvikelse 

Normaliteten grundar sig oftast på en uppfattning om vad som är det genomsnittliga, vad som 
anses normalt. Det är något som sker outtalat och omedvetet i olika sociala kontexter. När till 
exempel klassernas storlek blivit större på grund av resursneddragningar har lärarnas 
arbetsbörda ökat, vilket ställt krav på mer homogena klasser. För att kunna skapa dessa 
homogena klasser definierar man en stor andel elever som avvikare, man bortser från dem 
som inte anses höra till genomsnittet (Brodin & Lindstrand, 2004, Persson, 2001). 

Beredskap – ledarskap  

Med att lärare har den beredskap som krävs menar vi att läraren har de pedagogiska verktygen 
i form av en gedigen kompetens för att kunna möta och tillgodose de behov barn och elever 
kan tänkas ha i sin kunskapsutveckling. 

Med ett gott ledarskap menar vi att läraren är en bra förebild för eleverna när det handlar om 
att ha en klar uppfattning i sitt syfte och sin målsättning med vad hon/han vill uppnå med sin 
undervisning.  

Tidigare forskning 
I en fördjupningsstudie om Värdegrunden (Skolverket 2000:1613) utförd av Skolverket 
uppmärksammas hur svårt det är att verkställa och konkretisera de demokratiska uppdragens 
mål i den vanliga undervisningen, eftersom de av lärarna upplevs som för vidöppna och svåra 
att integrera i skolans ämnen. De uppfattas inte som mätbara och är därför svåra att följa upp 
och härleda till läroplanens uppnåendemål och betygskriterier. De menar att det är av 
organisatoriska skäl svårt att rubba en gammal centralstyrd skoltradition, och som konsekvens 
av detta har lärarna följt samma exempel och vant sig vid att arbeta ämnesinriktat. Därför har 
värdegrundsfrågorna sällan förts på tal i samband med lärarnas lektioner. Hur lärarna ser på 
detta går hand i hand med vad kommunalpolitiker, skolledning och rektor förmedlar som 
skolans uppdrag. En av de främsta anledningarna till att man inte väljer att arbeta efter 
strävansmålen i lika stor utsträckning som uppnåendemålen, är att det saknas kompetens och 
insyn från regering på hur man kan integrera och omsätta värdegrundsfrågorna i skolans 
vardag. Konsekvensen blir att skolans verksamhet genomsyras av att ledning, rektorer och 
lärare inte vet hur man ska nå dessa mål. När värdegrundsfrågorna förknippas med mål att 
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sträva mot och inte mål att uppnå är det lätt hänt att de uppfattas som utopiska och orimliga 
att genomföras av lärarna och är därför svåra att ta på allvar i motsats till skolans 
uppnåendemål. Uppnåendemålen hamnar i fokus och prioriteras därför oftast i elevernas 
skolarbete som utgångspunkt och värdemätare till vad de vill uppnå av kursen i förhållande 
till betygskriterier. Detta är ett led i att man i första hand efterfrågar faktakunskap (ytlig 
kunskap) före livskunskap d.v.s. djup och meningsfull kunskap som blir bestående. Det är 
också en politisk fråga om pengar, prioriteringar och bristen på tid för lärarna. Bristen på tid 
för möten och nära relationer med eleverna. Lärarna upplever bristen på tid som det största 
hindret för att inte hinna ägna tid till att arbeta med värdegrundsfrågorna på ett djupare plan.  
Ett alternativ vore att livskunskapen följdes upp konsekvent och skapade en kontinuitet och en 
bra plattform för eleverna. Att man integrerar ämnet och ger livskunskapen samma villkor, 
spelrum och tid som de övriga ämnena i den vanliga skolundervisningen, vad gäller 
uppnåendemålen och betygskriterierna. Istället för som man gör nu, att exkludera ämnet i 
anslutning till temadagar. Avslutningsvis handlar studien om hur man kan bryta ner och 
omvandla de stora öppna frågorna på ett konkret och identifierbart plan i fas med elevernas 
informella och skolans formella sociala koder av hur de tolkar värdegrunden, så att den blir 
begriplig, hanterbar och meningsfull för båda parterna (Skolverket 2000:1613). 

Claes Nilholm (2006) har i sin rapport ”Inkludering – vad betyder det och vad vet vi?” 
granskat vad dels inkludering är men även integrering och visat hur begreppen används idag 
till skillnad från förr. Han beskriver hur inkludering som begrepp riktar kritik mot 
specialpedagogiken och hur man från olika håll försöker ”lägga beslag” på det eftersom det 
har en positiv laddning med demokratiska tankar. Nya tolkningar av begreppet inkludering 
har framkommit efter att fler har kommit att använda sig av det, inte bara aktörer i 
skolsammanhang. Han menar att så som integreringsbegreppet blivit omtolkat kommer även 
inkluderingsbegreppet att bli. Vidare diskuterar Nilholm (2006) hur inkludering och 
segregering visar sig i förhållande till dilemman och hur man kan använda sig av empiriska 
studier för att undersöka inkluderingsprocesser. 

Ann Ahlberg (1999) har i sin rapport ”På spaning efter en skola för alla” undersökt hur skolan 
förändrats i det vardagliga arbetet med att möta elevers olikheter. Hon beskriver och 
analyserar hur lärare och specialpedagoger ser på yrkesuppdraget där det reflekterande 
samtalet, utvärderingen och handledningen intar en stor roll för pedagogisk utveckling. 
Hennes slutsats visar på stora möjligheter för att nå målet en skola för alla. 
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Metod och genomförande 
I detta kapitel beskriver vi vilken metod vi använt oss av och hur vi har gått till väga för att 
samla och sammanfatta vårt material. Slutligen beskriver vi hur vi gått till väga i analysen, de 
bortfall som förekommit och vilka etiska aspekter vi använt oss av. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som enligt Trost (2005) innebär att man 
ställer raka, koncisa frågor och i gengäld får ett väldigt rikt material. Bryman (1997) menar att 
det som är grundläggande när man använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden är att 
forskaren vill se normer, värderingar och handlingar utifrån den studerades perspektiv. Det 
krävs att man har en förmåga att se in i det sammanhang som den studerade befinner sig i för 
att kunna skapa en förståelse. Genom denna kvalitativa studie kan vi dock inte ge några 
objektiva eller kvantitativa sanningar eftersom det grundar sig helt på enskilda individers 
uppfattningar och erfarenheter. 

Djupintervju beskrivs av Kullberg (2004) som en intervju där det inte finns några 
förutbestämda frågor. Intervjuerna spelas in på band som sedan transkriberas. Frågorna ska i 
en djupintervju vara öppna och inte leda till att man på förhand har ett färdigt svar. Vi har 
dock använt oss av delvis förutbestämda frågor eftersom det annars i detta ämne skulle vara 
svårt att hålla oss inom ramen för vad vi ska undersöka. 

Urval 
Vårt val av de 6 skolaktörerna grundade sig i vår frågeställning. Eftersom vårt syfte är att 
problematisera och undersöka hur skolaktörer i olika positioner uppfattar inkludering i 
förhållande till läroplanen och lärarens förhållningssätt, ville vi få en övergripande bild om 
hur dessa begrepp uppfattades i skolans realitet. Eftersom man i urvalet måste ta ställning till 
vem man vill intervjua i förhållande till vad (Kullberg, 2004) valde vi att intervjua personer 
från olika instanser i skolsammanhang. Vi la ingen fokus i urvalet på ålder, kön eller etnicitet 
varför vi inte heller kommer att redovisa detta. Vi delade in aktörerna i två nivåer, ett externt 
och ett internt skolperspektiv. Detta för att vi ville belysa de olika perspektiven, från 
regeringsuppdrag ner till pedagogen. Nivåerna är som följer: 

Externt perspektiv 

Lennart – Utredare på uppdrag av Regeringen 

Herman  – Professor  

Sven – Univ. lektor 

Stig – Univ. Adjunk. Mångårig erfarenhet som grundskollärare och speciallärare. 

Åke  – Biträdande rektor. Även verksam som pedagog. 
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Internt perspektiv 

Stig - Univ. Adjunk. Mångårig erfarenhet som grundskollärare och speciallärare 

Åke  – Biträdande rektor, Även verksam som pedagog. 

Eva – specialpedagog  

Vi har medvetet valt att placera Stig och Åke i de båda perspektiven. Stig eftersom han är 
verksam som lärarutbildare och har en gedigen erfarenhet som grundskole- och speciallärare. 
Åke eftersom han undervisar parallellt med sitt arbete som biträdande rektor. 

En bekant plats kan, som Kullberg (2004) påpekar, innebära att den vars miljö man befinner 
sig, kan begränsa sig i sina intentioner eftersom vardagliga rutiner kan spela in. Vi fann det 
dock viktigt att personen skulle känna sig trygg i miljön som intervjuerna genomfördes i 
varför de genomfördes på den plats som den intervjuade föreslagit. 

Datainsamling 
Några av intervjupersonerna träffade vi först en gång innan intervjun för att förklara vad vårt 
arbete skulle syfta till. De andra personerna ringde vi till och förklarade per telefon. Alla 6 
medverkande fick vårt syfte och vår frågeställning skickat per mail tillsammans med 
intervjufrågorna ca en vecka innan mötet så de hade tid för att smälta materialet och förbereda 
sig. 

Vårt första möte var med Eva, specialpedagogen. Intervjufrågorna var i det här skedet av det 
slag att Eva fick ge sin syn på vad inkludering är, vad det fyller för funktion i skolan, samt 
vilket förhållningssätt en lärare har kring begreppet inkludering. Allteftersom vi träffade fler 
skolaktörer utvecklade vi våra frågor så att de skulle vara bättre riktade och anpassade till den 
vi intervjuade, men många av våra frågor kom även impulsivt under mötena vilket ledde till 
att vi fick fram mycket mer om ämnet än vad vi hade tänkt oss.  

Vi hade ursprungligen en mall för intervjuerna men insåg snart att informationen blev mer 
rörlig och ledde in oss på andra frågeställningar utöver våra intervjufrågor. Vi genomförde 
vad som kallas för ostandardiserade intervjuer där vi utvecklade och formulerade frågorna 
under intervjuns gång. (Patel & Davidsson, 2003) Vi hade en tanke med att ställa öppna 
frågor eftersom vi ansåg att det gav mest värdefull information och ledde till att samtalet blev 
väldigt dynamiskt.  

Vi använde oss under intervjuerna av 2 diktafoner/mp3-spelare som inspelningsmaterial. När 
de 6 intervjuerna var genomförda påbörjade vi vårt arbete med transkribering. Efter att ha 
transkriberat gick vi genom materialet en gång till för att se att vi uppfattat intervjuerna rätt.  

När alla intervjuerna blivit transkriberade började vi med en sammanställning där vi valde att 
ta med det mest kärnfulla stoffet som vi ansåg vara relevant för vårt arbete. Efter 
sammanställning valde vi att komprimera än mer då materialet fortfarande var väldigt tjockt. 
Vi komprimerade intervjuerna till mindre delar och satte in dem i underrubriker efter vad vi 
ansåg intervjuerna syftade mest på.  
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Analysen 

Efter att vi bearbetat och sammanställt våra data gav vi oss i kast med en analys av de 
hindrande och bidragande faktorerna för en inkluderande undervisning. Vi har gått tillväga på 
det sätt att vi först försökte se de mönster som uppstod under bearbetningen under respektive 
rubrik. I den löpande texten har vi satt siffror i parentes vid de faktorer som aktörerna menar 
kan bidra till inkluderande undervisning. I en tabell har vi sedan sammanställt vad vi tolkar att 
aktörerna uppfattar som bidragande faktorer till inkludering. 

Siffrorna motsvarar 

(1) Läroplanen  (6) Tid 

(2) Utvärdering  (7) Tydligt ledarskap 

(3) Beredskap  (8) Förhållningssätt/inställning 

(4) Arbetslaget  (9) Ansvar 

(5) Reflektion   (10) Samarbete 

Bortfall 

I transkriberingen av materialet var det många delar som var ohörbara. Vi valde att helt ta bort 
det sammanhang det ohörbara var i. 

Etiska aspekter 

Under materialbearbetningen har vi inte tagit med de avsnitt där personerna uttalar något som 
kan härledas till dem och eftersom de olika aktörerna idag arbetar inom skolväsendet på olika 
nivåer har vi valt att fingera deras namn med hänsyn till deras identitet och yrkesutövning. 
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Resultat 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur de olika aktörerna uttryckte sin uppfattning om 
inkludering i relation till lärarens förhållningssätt och läroplanen. Resultatet redovisas utifrån 
ett externt och ett internt perspektiv där det samtidigt sker en växelverkan mellan de båda 
perspektiven eftersom några av aktörerna befinner sig i båda. 

Externt perspektiv 
Motsvarar ideologin praktiken i ett läroplansperspektiv? 

Informanterna riktar kritik mot att läroplanen är otydlig och luddig och därför problematisk att 
omsätta i praktiken. De menar att läroplanens innehållsliga perspektiv är för ideologiserad och 
distanserad i förhållande till skolans verklighet.  

Problemet är att grundskolans läroplan som vänder sig till över hundratusen lärare och hundratusen 

lärare har inte förstått detta. Det är kanske också att staten varit dålig på att förklara det att 

strävansmålen är inriktningsmål, det vill säga ett mål man inte ska nå utan som undervisningen ska 

inriktas mot. Det är ju det som är en del av mål och resultatstyrningen. (Lennart) (1) 

Systemet är ju tokigt va och ju tokigare systemet blir, desto mer får individen betala. Jag tror att man 

håller på att i vissa stycken, att lappa och laga. I andra stycken försöker man att inkludera när det inte 

fungerar, och i många avseenden så blundar man för dem problemen som man ändå ser (Åke) (1) 

Sedan så har vi ålägganden. Det som står i den här läroplanen. Och det är här jag tycker alltså att det 

blir lite ludd, för att det här har Sveriges riksdag tagit fram, men det skiter lärarna i. Sedan så har vi 

alla ’måsten’ innan kursen är slut och så måste vi en massa grejer… (Stig) (1) 

Vi lever nu i ett väldigt ytligt informationssamhälle där det surrar åt alla håll så att säga.  Jag tror att 

lärarna nu lever i en helt annan situation än vad man gjorde tidigare. Man hinner inte med allt. 

(Herman) (6) 

Jag menar att den svenska grundskolan ligger oceaner ifrån själva grundidén om vårat uppdrag. 

Alltså, man åtar sig inte sitt uppdrag. Man ser inte på uppdraget. (Sven) (1) 

Kraven för uppnåendemålen menar de intervjuade, måste ligga på en rimlig nivå i förhållande 
till var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.  

Vilka sorteras bort? 

Informanterna pekade alla på att den resultatstyrda läroplanen, Lpo 94, missgynnar en del 
elever men på frågan om vilka den missgynnar var de däremot oense. Några av aktörerna talar 
om att det är arbetarklassen och invandrare som faller mellan stolarna och en av dem talar om 
att det är den resultatstyrda och individorienterade didaktiken, som bidrar till likriktning, med 
andra ord begränsningar snarare än möjligheter. 
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Vi pratar om social bakgrund och det är sådana hinder och sådana bekymmer. En del ungar får allt 

gratis, med deras välbeställda föräldrar. Andra ungar, dem får inte alls lika mycket, utan mycket 

mycket mindre. […] En del ungar växer upp i en situation där pappan är narkotikaberoende och 

mamman är borta, där den här ungens lov går ut på att överleva. Så jävla orättvist är samhället. För 

att göra samhället lite mindre orättvist har vi något som kallas för skollag. Där har vi för mig själva idén 

om vad inkludering är (Sven) (5 & 9) 

Jag tror att i dag så faller svensk arbetarklass utanför och invandrare också […] så att klass och 

invandrarbakgrund det är likgiltigt för att har man inte en kulturell kompetens som passar ihop med 

skolans syn på vad som är viktigt och bra, då ligger man alltså illa till. Det spelar ingen roll om man är 

invandrare eller arbetarklass (Herman). 

Stig syftar på att skolan ofta omedvetet sorterar ut och diskriminerar invandrarelever. 

Ja, men tänk på invandrarelever. Fan du har så krångligt namn. Kan vi inte kalla dig för Gabbe. Det är 

ett enklare namn. De här situationerna pågår ju hela tiden. 

Men han menar även att när skolan i sin utformning blir för individorienterad och utsätts för 
konkurrens, finns det en risk att man inte får med sig de sociala aspekterna, man ”cementerar” 
eleven till att bli självcentrerad. 

Barn är olika när de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva till att göra dem lika. När de 

lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad 

förmåga att respektera individualiteten hos alla människor, det vill säga jag har gult därför att jag 

tänker på sommar (Stig). (8) 

Skillnaden mellan Lpo 94 och tidigare läroplaner 

Det var enbart två av de intervjuade som jämförde dagens Lpo94 med tidigare läroplaner. 
Båda pekar på de brister som finns i dagens läroplan, att läroplanen i dagens utformning inte 
förmår att ge lärarna handledning med kommentarer och förklaringar som stöd.  

Alltså den här Lpo 94 är mer anpassad i en marknadspolitiskt tänkande. Den är mer individualiserad 

och bygger mera på konkurrenstänkande och så vidare än vad Lgr 80 gjorde, som jag ser det så 

tycker jag att det var mera en demokratisk läroplan. En läroplan som pratade mycket om att jobba 

tillsammans, att göra saker tillsammans och ta stöd av varandra än Lpo 94 som är mera sköt dig själv 

och bry dig inte så mycket om de andra, om jag nu skulle vara lite kritisk mot Lpo 94. (Herman) (1) 

Det är ju det att man mera betonar fostran och demokratiska aspekter i Lgr 80 och den här nya eller 

den är gammal nu. Den senaste läroplanen har ju mera kunskapsfokus och karriärtänkande. Jag tror 

att man skulle kunna slå ihop de här två läroplanerna och ta det bästa ur båda och kanske göra en 

läroplan. (Herman) (1) 

Den svenska grundskolan är inte längre huvudverktyget för klassrummet. Fram till grundskolan på 

slutet av 60-talet så var grundskolan, den tidigare folkskolan, det var huvudverktyget. För det var 

genom att erövra den kunskap som då arbetarklassen var utestängd från, med den, du har ju alltså så 

oerhört många människor med arbetarbakgrund, som kapitalisterna, som har gjort den här klassresan. 

Det är massvis av professorer och mediemänniskor som har arbetarbakgrund, för då funkade 

skolsystemet. Skolsystemet har upphört att ge arbetarungarna så att säga, skolan har upphört att ge 

dem verktygen för att klättra upp. (Sven) (1) 
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Externt och internt perspektiv  
Lärarens förhållningssätt i relation till Läroplanen 

Lennart menar att eftersom innehållet i kursplanerna oftast inte är realistiska i förhållande till 
en klassrumssituation anser han att kursplanerna i framtiden måste utarbetas i nära dialog med 
ordentliga praktiker. Han menar att bilden av verkligheten som gäller har varit idealiserad. 

Det staten bestämmer i en kursplan är ju också någonting som ställer krav på medborgarna i en 

obligatorisk skola. Jag ska ta ämne musik för årskurs 9 som exempel. Det är ett uppnåendemål i 

årskurs 9. ’Kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång.’ Detta är att klara av för att få bli 

godkänd. Jag vet inte om min musikaliska ådra… men om nu staten ställer krav på det, varför är det 

så viktigt för staten att varje individ ska kunna detta?  

Kunskapskraven behöver vara realistiska och i det här fallet ställas av en skicklig musiklärare 
som ser vad som är möjligt, menar Lennart. Inte en idealiserad bild som ställs utifrån 
vetenskapsakademien utan från realistiska praktiker som kan säga att dem inte förstår vad 
som menas i kursplanen. (1) 

Genom intentionen att ge eleverna som behöver extra stöd, en trygghet och omsorg ska alla 
elever kunna nå kravnivån men han menar även att uppnåendemål redan i åk 3 kan bidra till 
att man tidigt upptäcker de elever som är i behov av stöd. Lennart menar att om man inte tar 
reda på hur resultaten och utfallen ser ut i en elevs kunskapsutveckling så har man inte heller 
någon aning om hur man ska använda resurserna. De diagnostiska verktygen är till för att 
sätta in resurser så att eleven når målen. (2) 

Sven menar att lärarna konsekvent måste arbeta pedagogiskt och komma fram till olika 
lösningar som främjar elevens kunskapsutveckling, så att man i tid upptäcker svagheter för att 
kunna få en möjlighet att kartlägga deras styrkor som utgångspunkt.(2) 

Vårt uppdrag, är att se till att du kan det. Och är det så att du har jävligt svårt att lära dig, då får vi 

lägga manken till och lägga fler timmar på dig. (3) 

Utifrån ett sådant förhållningssätt menar Sven att man bygger en bra grogrund hos eleverna, 
samt ger dem en rimlig chans att klara grundskolan. Han anser inte att man ska ”snöa in sig” i 
omsorgstanken som är mer beteendeorienterad och patologisk i sin utformning eftersom det 
blir ett återfall på ett gammalt synsätt som särbehandlar eleven på medicinska grunder. Gör 
man det, anser Sven att man avsäger sig skolans främsta uppdrag det vill säga att inkludera 
eleverna. Han menar att omsorgstanken i många fall kan vara missriktad och vilseledande när 
ansvaret läggs över på andra instanser. (8 & 9) Det ger elever en offerstämpel med fel och 
brister. Resultatet blir att det görs en åtgärdsplan när det i grund och botten är ett skolproblem. 
Sven anser att man ska lägga ner mer fokus och energi på de barnen som kommer från de 
mest extrema hemförhållandena. Det är därför, menar han, att det inte är en tillfällighet att 
läskunnighet ingår som en av rättigheterna. Det gäller att vara medveten om klassklyftorna i 
skolan och i första hand fånga upp de elever som inte får hjälp hemifrån, istället för 
tvärtom.(3) Han menar att det gäller att konsekvent motverka den sociala utslagningen som 
börjar i hemmet annars kommer skolans system och skollag vara värdelöst.  

Herman menar att lärarna är inne i ett slags konkurrenstänkande som missgynnar elever som 
är i behov av särskilt stöd, genom att vissa kategoriseras som sämre med fel och brister och 
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därför inte ska vara med. Lärarna ser inte sig själva som tillräckligt kompetenta och har inte 
den beredskapen för att möta utåtagerande elever.(3) Det bidrar till en slags tro att 
specialläraren eller specialpedagogen fixar allting och alldeles för stort ansvar läggs över på 
speciallärarna och specialpedagogerna.  

De får ta hela ansvaret för det här och det klarar de inte. En väg till en mera riktning för en skola för 

alla, det är alltså att man delar ansvar och snackar tillsammans. Man måste på djupet kunna fundera 

till exempel när du säger vad är det här med att uppnå saker och vad menar vi med det? Vad är det 

här om vad vi ska sträva mot en skola för alla? Ska vi sträva mot att eleverna går kvar i sina klasser 

eller ska vi sträva i att göra en uppdelning av skolan i två parallella system? (4, 9 & 10) 

Stig menar att oberoende av om vi har ett betygssystem eller inte så bedömer vi varandra och 
eleverna konstant. ”De där gillar jag men de där gillar jag inte”, som när lärare delar ut 
belöningar till de elever som har gjort bra ifrån sig men som indirekt sorterar bort de elever 
som presterat mindre bra. Han poängterar dock att det inte får bli fult att vara duktig i relation 
till övriga klassen men den övriga klassen behöver också uppmuntran. 

Det här handlar om distansering och ett väldigt auktoritärt beteende. Att läraren delar ut stjärnor ’oj 

vad duktig, du är så fin och den där sätter vi upp’ och så vidare. Istället för mera närhet och 

personlighet. Exempelvis: Hörru du är du nöjd med den där som du hade gjort? Blev det som du hade 

tänkt? Hur gjorde han? Det är något annat. Sedan det här med vilka som behöver stöd. Jag menar 

alla är väl i behov av stöd? Varenda en. (8) 

Internt perspektiv 
Arbetslaget & förhållningssätt 

Åke konstaterar att arbetslagstänket (4) är en viktig aspekt som ofta glöms bort. Exempelvis 
menar han att om ett gäng elever känner sig exkluderande i en klassrumssituation måste 
lärarna hjälpas åt från olika håll för att hitta bra strategier och öppningar till att angripa 
problemet. (10) De lärare som ”kör sitt race” utan att vara öppen för förändringar i sitt sätt att 
undervisa det vill säga som inte stannar upp och reflekterar (5) över pedagogiken anser Åke 
på sikt kan påverkas i negativ riktning och bli utbrända. Han gjorde en liknelse med att; 

Om du till exempel håller på att hyvla på en planka och så fastnar du i den, då har du antingen att 

välja på att justera hyveln, eller ondgöra dig över plankan. Varpå du tar en ny planka och så fastnar du 

igen och när du har bytt planka i femtio år och det fortfarande inte funkar. Det är klart att man blir trött 

på att hyvla. Istället för att justera hyveln. Wow! Vilken skillnad det gör. Det är enkelt egentligen och 

det gör vi lärare genom att reflektera. 

Han menar att undervisningen bottnar i inställningen och grundattityden (8) till yrket men lika 
mycket att man är tydlig med sitt ledarskap, (7) syftet och målsättningen i sin pedagogik.  

Sven förklarar att det grundläggande förhållningssättet oftast blir när en situation blir 
påfrestande är ”nej nej jag vill inte”, vilket direkt leder till en exkludering av eleverna istället 
för att säga, ”vi vågar, titta här”. Han menar att man måste kräva av lärarna att vara öppna i 
sitt förhållningssätt (8) mot dels eleverna men även mot sina arbetskollegor. 

Alla intervjuade konstaterar att lärare har ett ensamt jobb, trots att man policymässigt har 
försökt att få ihop ett arbetslag. Herman förklarar det med att lärare inte har den traditionen att 
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ta det gemensamma ansvaret med något slags allvar. (9) Han tror att det ofta är så att lärarna 
har så mycket med sitt eget, med sitt ”sig-själv-perpektiv” att de lämnar över ansvar till andra 
och sen inte bryr sig så mycket. Om lärarna hade möjligheten att dela ansvaret kan de inför en 
grupp stökiga elever känna att det inte är deras personliga fel att det blivit så. Är man ett 
större gäng som jobbar kring problemen kan man komma fram till konstruktiva lösningar där 
mer utrymme skulle finnas för de elever som vantrivs och har tappat tilltron till skolan och 
lärarna. (10) Man kan fånga upp elever genom att ha en bra pedagogik och att arbeta på ett 
positivt sätt med dem, men att det inte är så lätt alla gångerna. Han vill inte se några 
särlösningar där man plockar ut och talar om för eleven indirekt eller direkt att han/hon är 
sämre än andra.  

Jag tror att många lärare har fått upp ögonen för att det här inte fungerar längre och att vi måste 

bygga upp en gemensam skola för alla, samtidigt så sitter de i en situation där de inte kan tycka. 

(Herman) 

Gnäll bland kollegor, menar Stig, är ett vanlig förekommande fenomen och där det pågår en 
exkludering konstant från lärarnas sida om att  

…vi lärare inte har någon status, vi har dåligt betalt och dåliga resurser och att om det verkligen var 

annorlunda, då skulle jag eller vi faktiskt kunna.  

 Han menar att man borde ta bort ett sådant förhållningssätt och attityd till sitt arbete och sina 
kolleger och istället fokusera på vad du gör med den verkligheten du har. (8) ”Du kan” göra 
en massa grejer. Han menar att det landar i ens grundattityd som människa och att vi därför 
måste prata med varandra utan att fastna i gnällbältet.   

Jag menar en del människor älskar konflikter. En del tar alltid upp konflikter och det är också ett sätt 

att hindra. Håll på du, men jag vet att ”jag kan” i min klass i varje fall. 

Eva tror att det är bra om man har gemensamma fortbildningar i en skola. (4) Hon anser att all 
personal ska utbilda sig inom specialpedagogiska området och ägna sig åt det, så att lärarna 
hamnar på samma våglängd, pratar samma språk och går åt samma håll med de elever man 
ska arbeta. 

Ibland kan det finnas krockar bland båda läger och det kan handla om pedagogers olika erfarenheter 

och vilja och vad de har för syn. Alltifrån att det här är inte mitt bord utan ditt bord till att han eller hon 

inte borde vara här utan någon annanstans till att verkligen försöka att förstå hela spektret på alla 

plan. Därför är det jätteviktigt att den här ensamma läraren traditionen försvinner och gudskelov så är 

den förhoppningsvis på väg att göra det.  Att det är genom arbetslaget vi ingår och arbetar 

tillsammans för att ta till vara på allas olikas kompetenser och få till en skola för alla. (4, 8 & 10) 

Hon menar även att det finns en skillnad bland specialpedagoger och speciallärares uppgifter. 
Specialläraren arbetar med de barn som har fått sitt omdöme eller en diagnos efter en 
utredning, medan specialpedagogen kan ”bolla tillbaka stöd” till ämnesläraren. 
Specialpedagogiken menar hon finns bland alla pedagoger i var och ens olika kompetenser.  

Ledarskap & förhållningssätt 

Åke tror att många lärare inte tar den tid och det utrymme de behöver för att stanna upp när 
det handlar om att reflektera kring sin pedagogik och att ”slipa” verktygen lärare emellan. 
Han menar att det bottnar i sin tur i en inställningsfråga hos läraren, där man istället lägger 
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skulden på skolmaterialet. (8) Det blir ett missnöje som tar överhand och man kringgår och 
skjuter ifrån sig problemen på andra. Lärarna utgår inte från ett sig-självperspektiv där man 
funderar över varför pedagogiken man använder inte fungerar när det handlar om att följa 
elevens kunskapsutveckling. (5) Han menar att man måste angripa, bryta ner och konkretisera 
didaktiken på en meningsfull och rimlig nivå, en nivå som verkar för en inkluderande 
undervisning på sikt för alla parter.  

Stig påpekar att det är viktigt att man är tydlig från början som ledare med sina signaler och 
med vad man vill uppnå, annars finns det risk för att ett gäng elever som har makt och står 
högt i rang i en klass utnyttjar det till sin fördel. (7) Han menar att det inte är så förenklat som 
att säga att det bara handlar om en lärar- och elevrelation. Han menar att även eleverna slår ut 
varandra. Det säger han att man märker i det sociala spelet och därför understryker han att det 
är så viktigt att man är tydlig som ledare eftersom man är snabb bland elever på att snappa 
upp vad som funkar och inte funkar för att bli accepterad i en grupp. Exempelvis om du har 
elever som i det sociala spelet kör med snacket: ”Har du sådana där brallor? Ha, ha, ha”. Det 
är en grundattityd som bidrar till exkludering. Stig konstaterar att allt bottnar i lärarens 
grundattityd och förhållningssätt till hur du väljer att konfrontera påfrestande situationer i en 
klass. (8) 

De här pojkarna de är för jävliga, men så att det då inte blir. Ja ungdomen nu för tiden, utan att man 

så småningom kommer fram till vilka pojkar det är vi pratar om. Exempelvis: Det är Lasse och gänget. 

Vadå är de alltid så där jobbiga? Nej, men det är på måndagar eller i varje fall vissa måndagar. Vad är 

det de gör då? Det jag menar är att det tar tid innan man kan börja prata om verkligheten och det kan 

man inte tvinga fram. 

Problemet tror Stig är att inte komma tillräckligt nära eleverna, att inte bli tillräckligt 
personlig. Det är dilemmat menar han för att det är för många människor som aldrig blir sedda 
och hörda om sin verklighet. Det blir istället fy fan vad mina ungar är jobbiga i skolan. Det 
gick åt helvete idag. Dagens dilemma menar Stig är att det är för mycket distans och för lite 
personligt.  

Lärarens förhållningssätt 

Åke menade tidigare att exkludering kan bero på hur skolans system är konstruerat men även 
att mycket beror på lärarens förhållningssätt. Han visar på en liknelse med en bilmekaniker 
som får in en bil på lagning. 

Ingen fara, det är okej, det är kopplingen som är sönder. Du har kört sönder kopplingen, då ska vi laga 

den. Inte, du har kört sönder kopplingen och du är en värdelös elev. (8) 

Han menar att gränsen är hårfin när det handlar om vad man lägger för värdering och 
betydelse i hur man tilltalar en elev, att det kan ligga i kroppsspråket, i tonfallet eller i en 
blick. Man lägger fokus på att eleven inte fungerar i skolan istället för att se på helheten, vad 
beror det på? Han menar att det är skolan som har bevisbördan, som ska bevisa vad eleven 
behöver, men även att lärarna ska se sin del i helheten och kontinuerligt följer upp elevernas 
kunskapsinlärning.  

Bevisbördan är vår, men vi behöver inte leva upp till den. Där är systemfelet… (9) 

Stig menar att många lärare inte tro på sin egen undervisning och sina elever och att det till 
stor del beror på deras motivation och förhållningssättet till yrket. (8) 
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Han konstaterar att skolan har vant sig vid att ha homogena klasser med en utbildning för dem 
som anpassar sig. De elever som inte underordnar sig skolans regler sorteras bort. Det tror 
Stig kan vara en bieffekt av att man klassar en elev som svagpresterande eller att en elev är 
bråkig. Han poängterar att det är väldigt viktigt att se på den grupp av elever som inte får 
utrymme för sin begåvning och styrka. För Stig är det en sinnesbild för integrering. Det finns 
enligt honom så många andra möjligheter och tillvägagångssätt för att tillgodose elevernas 
behov och stärka deras självbild. Han menar att de elever som betraktas som avvikande växer 
upp med en konstig syn på sig själv som skolan har skapat. 

Det startar ju redan på lekis, så ser man, hörru du den här va... Tänk att gå till skolan varje jävla dag 

och veta att nu är det nya nederlag igen. Så egentligen är det en styrka. Vilka hjältar som går dit ändå, 

men jag är inte så säker att de är medvetna. 

Stig återknyter till specialklasser och förklarar att det han pratar om är lärarnas grundattityd i 
bemötandet av en elev. I exemplet nedan har en elev använt sig av gul färg.  

Exempelvis, Oj vad intressant att du har gult, men hur tänkte du? Det är den här ”nyfikenheten” och 

vad det betyder för hela gruppen för just den här situationen.  Läraren ställer upp.  

Han menar att läraren skapar förutsättningar för eleven som bygger på trygghet och acceptans. 
(7 & 8) 

Eva menar att alla elever är i behov av stöd för att om de inte är i behov av stöd behöver hon 
inte vara i skolan och då behöver heller inte eleverna ha någon handledning. Elever i behov av 
särskilt stöd behöver dock ett stöd som ser annorlunda ut och då behöver hon tänka genom 
den undervisning hon anammar i klassen. (5) Hon önskar att alla elever skulle ha större 
möjligheter att bli mer sedda… 

…men verkligen ser inte ut så. Jag tror att det handlar om att ha ett öppet förhållande med både 

elever och föräldrar för att alla ska bli sedda. Samtidigt kan det vara så att jag inte hade en möjlighet 

att se eleven, men kan skolan och läraren offras för det? Räcker det inte med att ”bara vara”? 

Analys 
Vi har nedan i en tabell sammanställt vår tolkning av de faktorer som aktörerna uppfattar kan 
hindra eller bidra till en inkluderande undervisning.  
 
(1) Läroplanen   (6) Tid 

(2) Utvärdering  (7) Tydligt ledarskap 

(3) Beredskap  (8) Förhållningssätt/inställning 

(4) Arbetslaget  (9) Ansvar 

(5) Reflektion   (10) Samarbete 

 

  

 

 



Faktorer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lennart X X         
Herman X  X X  X   X X
Sven X X X  X   X X  
Åke X   X X  X X X X
Stig X      X X   
Eva    X X   X  X

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Sammanfattning av aktörernas uppfattningar om faktorer som bidrar till inkludering  

Vi kunde se att alla intervjuade i det externa perspektivet var rörande eniga om att läroplanen 
som den ser ut idag i sin utformning inte är tydlig i sitt innehållsliga upplägg. Det 
informanterna ansåg, var att läroplanen saknar ett internt perspektiv på läraryrket och att det 
är en bidragande faktor till att styrdokumenten delvis är väldigt vaga och luddiga i sina 
formuleringar. Vi uppfattar det som att informanterna ansåg att Lpo94 i vissa partier saknar 
verklighetsförankring och att det är en av orsakerna till att lärarna inte förstår och kan relatera 
till vissa av målen. En del av informanterna talade om att staten har abdikerat i sin styrning 
och att det saknas en samverkan mellan praktikerna och uppdragsgivarna. Lärarna har i och 
med systembristen svårt att hinna med allt som ska göras, skolans praxis synkroniserar inte 
med lärarens uppdrag. Vi uppfattar det så att en omstrukturering av läroplanen med tydligare 
strävans- och uppnåendemål är att verka mer i sin strävan efter en inkluderande undervisning. 

Vi såg att enbart två av aktörerna talade om utvärdering av eleverna där man genom att man 
tidigt kartlägga elevernas styrkor och svagheter och gör en tydlig uppföljning vet man hur 
man ska fördela insatserna på sikt. De båda aktörerna menade att man ska utvärdera elevens 
kunskapsinlärning samtidigt som läraren behöver ha en god beredskap för att angripa 
svårigheterna. 

Arbetslaget är ett viktigt forum och ett stöd i arbetet med att undervisa. Aktörerna menar att 
man inte ska ta på sig den ensamma-lärartradititionen utan snarare ta stöd av varandras 
kompetenser. Har man en öppen dialog med sitt arbetslag behöver man inte stå ensam när 
man har en elev som uppfattas som besvärlig.  

Fler av aktörerna uttryckte att lärarna inte ges möjlighet och tid för att stanna upp och 
reflektera över sin undervisning. Reflektion är en grundförutsättning i arbetslaget och hos den 
enskilde läraren för att arbeta mot en inkluderande undervisning. 

Att vara trygg i sin roll som lärare och vara en tydlig ledare var två gemensamma nämnare 
hos två av aktörerna som de ansåg går hand i hand med att skapa förutsättningarna för en 
trygghet hos eleverna som gynnar deras inlärning.  

Förhållningssättet och inställningen en lärare har till sitt yrke och sina elever har en avgörande 
betydelse när det kommer till att verka för en inkluderande undervisning. Aktörerna 
poängterar att det är en av de viktigaste grundbultarna för att inkludera alla eftersom det 
bottnar i vad du har för människosyn. 

Ansvaret går hand i hand med att ta del av skolans uppdrag och sträva mot den vision som 
innefattar en skola för alla. Ansvaret innebär även att läraren inte skjuter över ansvar på andra 
utan istället tar hjälp och stöd av sina kollegor.  
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Samarbetet ska ske med arbetslaget och innefatta det stöd som beskrevs ovan. 

Sammanfattning 

Det som återkom hos informanterna under hela intervjuerna var hur svårt det verkligen är att 
verkställa och konkretisera målen i Lpo 94 i den vanliga undervisningen, eftersom de upplevs 
som luddiga och svåra att integrera i skolan. Dem anser även att det är en politisk fråga om 
pengar, prioriteringar och bristen på tid för lärarna. Bristen på tid för möten, reflektioner och 
nära relationer med eleverna. Det uppfattar informanterna vara det största hindret för lärarna 
att inte hinna ägna tid till att arbeta inkluderande.  De ansåg det vara svårt att veta hur man 
kan bryta ner och omvandla de stora öppna frågorna på ett konkret och identifierbart plan 
eftersom uppnåendemålen genomsyrar verksamheten i större utsträckning än strävansmålen. 

Angående lärarens förhållningssätt är alla överens om att läraryrket är ett ensamt yrke där det 
råder brist på samtal kollegor emellan och därför behövs det insatser i form av 
handledningsmöten och fortbildningar när det handlar om att arbeta tillsammans och ta stöd 
av varandras kompetenser. Tidsbristen för samtal och reflektion är en bidragande faktor till att 
det sprids en hopplöshet hos lärarna som lätt övergår till gnäll, för att uppdraget blir 
övermäktigt. Kontentan blir att man lägger energin på fel saker vilket bidrar till att 
undervisningen blir mer exkluderande i sin utformning. 

Informanterna menar att alla lärare har som målsättning att arbeta inkluderande men för att 
kunna göra det krävs det att man är tydlig med sitt ledarskap och vågar förnya sin inställning 
och grundattityd till yrket. Läraren måste tro på sig själv och sin undervisning för att vara 
trygg i sin roll som utbildare. Dem måste bygga en gemensam plattform att stå på och utifrån 
den konsekvent arbeta pedagogiskt för att på sikt nå en inkluderande undervisning.  

Informanterna var eniga om att det är skolan som ska vara flexibel i sitt sätt att bemöta 
eleverna när det handlar om att hitta bra ingångar i hur de tänker. Det står skrivet i skolans 
uppdrag och det är en skyldighet som läraren som tjänsteman har att anpassa utbildningen 
efter elevens behov och intresse. Inte tvärtom. 

Alla berörda parter är oroade över skolans utveckling. De pratade mer i negativa termer än 
positiva om pedagogiken överlag.  
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Diskussion 
Vi har upptäckt att inkludering/integrering och exkludering/segregering som begrepp i sig är 
oerhört förrädiska, vilket Stig ger ett konkret exempel på när han utvecklar för- och nackdelar 
med hur begreppen används i skolsammanhang.  

Det blir ofta modefrågor kring det här, ju mer jag inkluderas ytligt sett, då bättre är det ju och allt beror 

på situation. Vad vore bra för Gabriel? Det kanske vore bra för Gabriel att gå till ett annat ställe ett tag. 

Därför att han av olika skäl kanske behöver någon som har mer tid för honom att prata med. Han har 

det ju för jävligt och kan inte koncentrera sig. Men det är självklart att vi ska inkludera alla, då 

använder man Gabriel enbart för inkluderingens skull. Vi är en skola, där vi inkluderat alla. Är det bra 

då? Är det bra för Gabriel att gå där?  

Redan i förarbetet till denna uppsats försökte vi reda ut vad de olika begreppen står för men 
det är svårt. Eftersom begreppen får olika betydelse och laddningar beroende på vilket 
sammanhang de används i upptäckte vi att det blev komplicerat i en uppsats som denna, när 
några av informanterna ställde sig kritiska mot dem. Vidare kommer vi att diskutera 
informanternas svar i förhållande till syfte och frågeställningar. 

Skolsystemet 
I början av detta arbete gav vi oss i kast med ett område som omfattar alla verkande parters 
skyldighet och ansvar i den svenska grundskolan, nämligen barnets rätt till utbildning, en 
skola för alla. Vi har på resans gång upptäckt att ämnet är betydligt mer mångfacetterat och 
komplicerat än så och det har därför varit svårt att avgränsa eftersom det är så många 
väsentliga aspekter som ska fungera i strävan efter en skola för alla. Från styrningen av 
skolan, på regeringsnivå, ner till läraren i klassrummet har vi sett en bild av hur 
organisationen i många avseenden är bristfällig. Lokala tolkningar av kursplanerna och 
luddigheten i läroplanen bidrar till att många lärare verkar stå handfallna inför sitt uppdrag. 
Skyddsnätet som ska fånga upp mörkertalet elever som faller utanför systemet är ett svar på 
detta. Kernell (2002) pekar på en rad faktorer man måste ha i åtanke och som lärare ställa sig 
för att strukturera sin undervisning. En av de viktiga frågorna han pekar på är ”vilka mål har 
vi”? (s. 38) Han pekar på att det är viktigt att se om man tydligt har uppmärksammat vilket 
syftet är med undervisningen och om de står i rätt förhållande till de mål som eleven ska 
uppnå. Men det är även viktigt att ställa sig frågan vem det är som har bestämt det som sker i 
undervisningen. Eftersom läraren har ett ansvar över elevernas kunskapsutveckling och 
tydligast förstår de mål som är uppsatta är det viktigt att veta att vad man har för intention 
med undervisningen och tar initiativet till att skapa verksamhetens form och innehåll så den 
blir stimulerande. 

I en målstyrd skola är det nödvändigt att utvärdera arbetet för att bestämma i vilka avseenden man 

lyckats nå målen. […] Den livliga diskussionen behandlar emellertid huvudsakligen att man måste nå 

målen, inte hur man skall uppnå dem. Den centrala frågan vid en utvärdering av skolans arbete måste 

vara om målen är klara för alla som deltar i arbetet i skolan och om det råder samstämmighet om på 
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vilket sätt målen skall uppnås. Skolans mål är emellertid inte enbart riktade mot elevernas 

ämneskunskaper utan också mot skolans värdegrund och målsättningen om en demokratisk skola. 

(Ahlberg, 1999, s. 62) 

Senaste rapporterna visar att 10% av eleverna inte uppnår kraven på godkänd i kärnämnena 
när de lämnar grundskolan. (Lennart) De förlorar gymnasiebehörigheten och en möjlighet till 
att vidare utbilda sig. Det ger inte eleverna bra öppning och grogrund till samhällslivet. Vad 
beror det på? Kan det bero på att en skola för alla inte klarar av att få med alla i sin 
undervisning, eftersom elever har olika förutsättningar som inte alltid synkroniserar med 
skolans ideal och referensramar?  

Skolor har ett väldigt stort ansvar när det kommer till att möta elever med bristfälliga 
baskunskaper i kärnämnen. Börjar vi med att sätta etikett och kategorisera elever som 
resurssvaga finns det en risk att vi bidrar till att avskilja och isolera dem från de övriga 
eleverna i den vanliga skolundervisning, genom att tilldela dem rollen som ”de där”, 
avvikande och onormala. Vi tror att det i längden kan ha förödande konsekvenser för elever 
som ständigt ses som resurssvaga, ett problem och som en belastning i 
undervisningssituationer. Vi tror att eleverna till slut successivt skapar en negativ bild och 
uppfattning om sig själva. Det kan i värsta fall utvecklas och övergå till en livsstil, med 
värderingar och förhållningssätt som blir en naturlig del av ens tänkande och varande. Detta är 
ett dilemma som skolan ständigt får brottas med i vad som anses ha en antingen exkluderande 
eller inkluderande effekt i elevernas tilltro till skolan och sig själva, då skolan kan indirekt 
bidrar till att ge och skapa en negativ självbild hos eleverna. 

Skolan producerar, som jag framhöll i det inledande teoretiska avsnittet, vad som hör till och inte hör 

till begreppet skola. Om skolan bedömer dessa elever som svagpresterande genom att hänvisa dem 

till det individuella programmet, vem om inte skolan kan häva detta omdöme? Denna problematik 

torde vara central för förståelsen av IV-eleverna förhållande till skolan”                                  

(Hultqvist, 2001, s.188). 

Hur kommer det sig att systemet brister? Är det verkligen så att det är fel på eleven? Efter 
våra djupintervjuer ser vi att det är en vedertagen föreställning som återkommer att 
skolsystemet är bristfällig i sitt sätt att bemöta eleverna på lika villkor, ända från förskolans 
början på att det är fel på eleven som individ och inte på skolan som institution. Systemfelet 
menar vi, ligger i att eleven ska anpassa sig till skolsystemet för att han eller hon upplevs som 
en barlast för alla inblandade parter, uppifrån skolchefen i kommunen och ner, där man i 
första hand utgår från elevens svagheter istället för styrkor. Man börjar i fel ände och talar om 
för eleven indirekt att den inte fungerar normalt i förhållande till de andra eleverna i skolan 
och därför behövs han eller hon placeras i specialklass med ”speciella” elever.  

Med konkurrenstänkandet som Herman syftar på som missgynnar elever för att lärarna inte 
ser sig som tillräckligt kompetenta, tror vi kan medföra en risk för att skapa en otrygg 
atmosfär bland elever som bygger på en individorienterad inlärning när det handlar om att 
prestera, bevisa, höras och synas mest i relation till vad gruppen kräver, istället för vad vill 
eleven ha i första hand och vad kräver den i relation till gruppen. Vi tror att det lätt kan övergå 
till ytlig kunskap som inte bottnar ens i självförståelse på grund av att det är mycket högre 
tempo man ställs inför som ungdom idag. Eleven, precis som läraren, hinner inte stanna upp 
och reflektera över sin kunskapsinlärning för att pressen av konkurrens tar överhand. 
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Om det är så att systemet i dess utformning premierar duktiga elever som kommer från 
studievana hem tror vi nackdelen är att det inte ges tillräckligt med tid och utrymme åt det 
mörkertalet elever som slås ut av ett sådant system. De som glider iväg och faller mellan 
stolarna, som bland andra Åke uttrycker det, eftersom de i vissa fall både uppfattas och 
upplevs som en barlast för rektor, klassen och lärare. Indirekt missgynnas skolans rykte i 
konkurrensen med andra skolor.  

Om vi går tillbaka i historien ser vi idag samma mekanismer som arbetarklassen fick stå ut 
med när Sverige var ett utvecklat klassamhälle. Nu är det en ny grupp, invandrarna, som 
oftast verkar få epitetet avvikande och blir utelämnade i stor omfattning. Å andra sidan talar 
en av aktörerna för att Lpo 94 är mer fördelaktig för eleverna än vad Lgr 80 var. Sven fick 
frågan om vilken läroplan han ansåg vara mest gynnsam för eleverna.  

Tveklöst Lpo 94. I lgr 80 hade vi bara en närvarorätt. Nu ställer man kravet på godkänt. Det är ett krav 

på eleverna, det är ett krav på organisationen. Så dem eleverna som ändå misslyckas i skolan, 

misslyckas inte för att man inte upptäckt det utan de misslyckas på grund av pedagogiken. 

Å andra sidan påpekar Lennart att eftersom det är så oklart hur systemet fungerar finns inte 
den likvärdiga utbildningen och Lpo 94 är mer exkluderande i sin utformning. Att lärarna 
bygger sin undervisning på tidigare erfarenheter och bedömningar anser vi leder till att de inte 
utvecklar sin pedagogik och därmed förminskar elevens kunskapsrätt. Sverker Lindblad 
diskuterar frågan i Pedagogiska magasinet (2001-01-16) där han menar att 

skolans omstrukturering inte handlar om demokratisering men väl om modernisering – det är nu 

skolväsendet som moderniseras. Och om man kan tala om professionalisering så är det på ekonomins 

och inte på pedagogikens villkor. Tillspetsat kan man säga att i den omstrukturerade skolan har 

drömmen om det goda samhället ersatts av drömmen om den goda ekonomin. 

Vi ser att lärarna inte kan förändra situationen i skolan därför att de saknar makten till att göra 
förändringarna. Lärarna får inte alltid de villkor, i form av resurser och tid, för att rimligen 
kunna genomföra och skapa förutsättningarna för de elever som behöver extra stöd. Eftersom 
den enskilde läraren inte kan åläggas ansvaret för ekonomin och således inte ansvara för att 
alla elever inte når upp till de uppsatta kraven behöver problemet med rektorerna redas ut. Det 
är i första hand rektorn som har ansvaret och överblicken över ekonomin och det är han/hon 
som behöver göra de grundläggande resursfördelningarna. Placeras resurserna i rätt fack 
samtidigt som man frågar vad läraren behöver tror vi att den enskilda skolan kan åstadkomma 
mirakel. 

 Jag tror att många lärare har fått upp ögonen för att det här inte fungerar längre och att vi måste 

bygga upp en gemensam skola för alla, samtidigt så sitter de i en situation där de inte kan tycka 

(Herman). 

Vi anar en viss distans politiker emellan, i sina roller som språkrör, tolkningsföreträdare och experter 

när det handlar om att konstruera och forma styrdokumenten. Vi ställer oss frågande till hur mycket 

lärarna har att säga till om egentligen när det handlar om att ange organisatorisk riktning, struktur och 

skolandan när det kommer till att skapa förutsättningar och påverka skolan i en viss riktning.  

Vi tror att kunskapssynen i skolan har en avgörande betydelse för vad som efterfrågas i 
kunskapsväg och vad som anses vara gångbart i samhället. Det här menar vi är två aspekter 



 
 

 

25

som ofta går ofta hand i hand. De sociala utslagningsmekanismerna tror vi börjar redan där 
för de elever som inte anses passa in i normalitetsmallen. 

Förhållningssättet 
Vi anser att det är en oerhört viktig poäng att informanterna menar att de uppfattar läraryrket 
som ett ensamt yrke och därför inte i alla situationer har vanan vid att arbeta gemensamt när 
de ställs inför en besvärlig elev. Det tror vi kan vara en bidragande faktor till att man slussar 
eleven av olika skäl till specialklasser för att det inte finns kompetens och beredskap när det 
handlar om att arbeta gemensamt mot en inkluderande undervisningsform. Kontentan blir att 
man lägger ett oerhört stort ansvar på speciallärarna och specialpedagogerna när man avsäger 
sig det ansvaret att gå till botten med elevernas svårigheter.  

Att lärarna inte alltid stannar upp och reflekterar över sin pedagogik tror vi kan bero på att 
målen i läroplanerna är för otydliga och därför försvårar arbetet för lärarna när det handlar om 
att kartlägga och följa upp elevernas utvärderingsbara kunskapsutveckling. Vad man vill 
uppnå med en inkluderande undervisning kan komma i skymundan för att Lpo 94 kursplaner 
ibland uppfattas som för vaga och luddiga när det kommer till att arbeta fram pedagogiska 
strategier och konkreta riktlinjer som på sikt skall följas upp och sättas i system i lärarnas tänk 
och förhållningssätt. Ahlberg (1999) konstaterar att Lpo 94 tar upp reflektionen som en 
central synpunkt för att både skolan och elevens lärande ska utvecklas. Hon menar att om 
läraren ges möjlighet att reflektera med kollegor och överväga möjligheter kan man skapa en 
inlärningsmiljö som inkluderar alla elever. Genom att läraren reflekterar menar hon att läraren 
strävar efter att skapa mening och förståelse av en problematisk situation. Ahlberg (2001) tar 
även upp problemet om att uppfattningen om elevernas delaktighet och ansvar skiftar mellan 
lärare. Lärarna går mest på magkänslan av vad som är bra och frågar eleverna vad som är bra 
eller dåligt. Hon menar att det inte finns några tydliga rutiner eller metoder för att undersöka 
hur elevernas delaktighet och ansvar tar gestalt i skolornas verksamhet. Vi ser att dessa 
grupper lätt blir utsatta eftersom de avviker från normen. Vad vi tror att man måste göra är att 
använda sig av klassen för att kunna utvecklas. Lärarna måste få eleverna att se sig själv, men 
inte utifrån en falsk självbild.  

Även Kernell (2002) pekar på vikten av att läraren reflekterar runt sin pedagogik eftersom 
många av de mål som är fastsatta i läroplanen är svåra att mäta och utvärdera. Tidsbristen som 
upplevs menar även han är ett argument för att läraren inte effektivt kan samarbeta med sina 
kollegor och komma fram till gemensamma lösningar. Att få tiden som behövs för reflektion 
av undervisningen och eftertanke är oerhört viktig i en förutsägbar verksamhet.  

Är det en inställningsfråga från lärarnas sida och som bottnar i ens grundattityd i hur jag 
väljer att förhålla mig till mina elever? Väljer jag att ta den enkla vägen, som några av 
informanterna påpekade, för att jag känner mig trygg i den roll och funktion som jag har vant 
mig vid som lärare, och därför inte är öppen för förändringar? Detta tror vi kan innebära att 
man väljer att följa omsorgstanken där man resignerar som lärare och sänker ambitionsnivån 
för att man konstaterar att man har ett ”hopplöst” fall framför sig. En individ som inte kan 
förändras och därför ska sorteras bort, eller är det en individ som kan förändras? Colnerud & 
Granström (2002) pekar på att om man beskriver problem som egenskaper hos en elev skapar 
man ett begränsat handlingsutrymme när det kommer till planering av vilka åtgärder som ska 
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sättas in. De menar att man måste ändra på sitt synsätt, att istället för att tillskriva eleven 
problemen ska man beskriva problemen i relation till skolverksamheten. Beroende på vilket 
synsätt man använder sig av blir det två helt olika utgångspunkter. Det senare perspektivet 
kan bidra till att man måste omorganisera sin verksamhet så att den är bättre anpassad till 
eleven. Vi har konsekvent valt att undersöka skolvärlden utifrån ett externt och internt 
perspektiv genom våra djupintervjuer. Detta för att få en helhetsuppfattning om hur skolan 
som system, det vill säga verksamhet, är uppbyggd och fungerar i förhållande till ett externt 
och intern skolperspektiv. I djupintervjuerna framkommer det att alla nivåer samverkar och är 
beroende av varandra för att de lokala skolorna på sikt skall få ett fungerande och hållbart 
system. Vi är också väl medvetna om att alla nivåerna år oerhört viktiga och fyller en viktig 
funktion i skolvärlden genom att ha ett öppet förhållningssätt i kommunikationen mellan de 
olika instanserna, därför har vi valt att ha med alla nivåer, istället för att avgränsa oss till 
enbart en nivå.   

Vi anser att det är oerhört viktigt att se eleverna och ge dem utrymme för att utveckla sina 
styrkor istället för att snöa in sig på svagheter som på sikt kan ha en hämmande och negativ 
effekt i barnens kunskapsinlärning och tro på sig själva, både i skolan och ute i samhället. Vi 
menar att man med den mekaniska inlärningen, korvstoppningsmetoden på sikt kan döda 
inspirationen, meningsfullheten och lusten till att lära nya saker. Risken finns att man slaktar 
det genuina intresset till lärande hos eleverna när inlärningen blir för mekanisk och fyrkantig i 
sin utformning och sitt sätt att lära ut, istället för att lära ut måste man ”lära in” som bygger på 
att ifrågasätta och reflektera kring sakerna man lär sig. Att lära in anser vi bygger mer på att 
skapa en inre förståelse kring kunskaper som handlar om att kunna placera sitt lärande i en 
kontext och undersöka nya sätt att inhämta kunskaper på. Med en inkluderande undervisning 
lär sig eleverna att arbeta självständigt och blir mer självgående. För att kunna åstadkomma 
det här tror vi lärarna behöver ett mer flexibelt förhållningssätt där de ges tid för att reflektera 
kring sin pedagogik och didaktik.  

För att alla barn och elever ska inkluderas måste man se över sin verksamhet och hur man 
pedagogiskt arbetar. Samtidigt finns det en motsats till den inkluderande undervisningen, den 
exkluderande undervisningen. Vi uppfattar det som att all exkludering inte är negativ. Som 
Emanuelsson (2004) menar har en integrering alltid föregåtts av en segregering. Om eleven 
aldrig blivit exkluderad kan den heller inte bli inkluderad. Vi menar att om en elev exkluderas 
ur ett sammanhang för att kunna inkluderas i ett annat behöver exkluderingen inte vara en 
negativ handling. Som Eva gav ett exempel på, när hon arbetade med hörselskadade barn på 
en grundskola. Dessa barn blev exkluderade ur den ordinarie undervisningen och fick 
undervisning i egen grupp. I och med det så blev de inkluderade i ett annat sammanhang. 
Inkludering handlar till stor del om att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, 
men om en elev inte kan tillgodogöra sig undervisningen i det ordinarie klassrummet ska man 
låta den eleven stanna kvar där enbart för att undvika en exkludering? Vi menar att det i dessa 
fall är nödvändigt att exkludera en elev, i syftet att inkludera den. 

Normalitet 

Vi undrar om det alltid är eleven som är problemet, eller om det också kan vara hur personal 
på skolan bemöter sina elever och organiserar verksamheten? När eleverna vill acklimatisera 
sig och smälta in i en ny skolmiljö pågår hela tiden en inre process hos dem som handlar om 
att försöka assimilera och anpassa sig till skolans sociala miljö och kultur för att skapa mening 
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i tillvaron. Det som intresserat och berört oss mest i den litteratur kring pedagogiken som 
berör normsystem är de sociala maktstrukturer som bland andra Foucault menar att vi 
anpassas in i, bland annat i skolan. Hur man antingen anses passa in eller hur man faller 
utanför mallen, som vi tror att varje skola och arbetsplats har, som ett osynligt regelsystem. 

Skolans normalitet tror vi är en väldigt speciell normalitet och är väldigt komplicerad på 
grund av de olika relationer som pågår och ingår samtidigt i de stora grupperna. Den är också 
komplicerad för att det förutsätter att eleverna är anpassade och liknar varandra i hur de 
uppträder, samtidigt som man arbetar mot att man ska få eleverna att ”bli sig själva”. Vi anser 
att det finns en paradox för de elever som betraktas som de lite avvikande, när det handlar om 
att vara sig själv för om det inte finns några sociala relationer kan man inte säga vad ”sig 
själv” är. Detta kan vi likna med att inkludering och exkludering får olika innebörd beroende 
på i vilket social kontext det används. 

Många menar att inkludering (eng ”inclusion”) i högre grad än integrering betecknar en process mot en 

skola som tar sin utgångspunkt i elevers olikhet. Utifrån denna ståndpunkt handlade integrering mer 

om att anpassa barn, som i varierande grad bedömdes som avvikande, till en utbildningsstruktur som i 

grunden var organiserad utifrån en idé om normalelever      

(Nilholm, 2004, s. 9 ). 

Foucault (2003) beskriver hur en ny typ av disciplin har utvecklas bland de olika 
institutionerna, bland annat i Sverige, för att sedan bli en integrerad del av samhället idag. 
Exempelvis är formen av specialklasser som avviker från den ordinarie undervisningen i 
skolan, en disciplinär åtgärd som Foucault (2003) hänvisar till. När läraren tar sig 
tolkningsföreträde att avgöra om en elev är normal eller avvikande från dem övriga eleverna 
så finns risken att man gör ett övertramp på individens integritet.  

Vi kan inte ge något recept däremot tycker vi att det finns en massa frågor som man måste 
ställa i skolan om vad det är för slags personer man vill fostra. Vad är det för slags människor 
vi vill skapa i skolan och vad menar vi med normalitet? Vad menar vi när vi säger att man ska 
vara sig själv? Vi tror att man måste börja fundera på om vi inte ska sätta andra ord på de här 
uttrycken som vi kastar omkring oss, däribland begreppet normalitet.  

Slutsats 
Vi har under detta arbete kommit fram till slutsatsen att om lärarna ska finna vägen till en 
inkluderande undervisning och för att vi ska ha en skola för alla krävs det att lärarna arbetar 
tillsammans och kommer fram till gemensamma lösningar. Genom att man rannsakar sin 
undervisning och tillsammans med arbetslaget reflekterar kring betydelsen av sund pedagogik 
når man gemensamt det mål som skolan ska sträva mot, en inkluderande skola, en skola för 
alla. Den ensamma läraren behöver stöd av kollegor och ledning för att tampas med de 
svårigheter denne möter i skolan. En lärare kan inte bära allt på sina axlar. 

Men vi har även kommit fram till att det krävs tydligare mål och kunskapskrav uppsatta av 
regeringen så att lärarna tydligt vet vad det är dem ska arbeta med för att gå i riktningen mot 
en skola för alla. Vissa av aktörerna riktar skarp kritik mot läroplanen som i sitt nuvarande 
upplägg, trots de demokratiska aspekterna, verkar mer för en exkluderande undervisningsform 
snarare än en inkluderande.  
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Vi anser att den grova uppdelningen mellan elever i behov av stöd och elever i behov av 
särskilt stöd borde tas bort eftersom alla elever, i olika grad, är i behov av stöd. Uppdelningen 
i sig tycker vi skapar och upprätthåller begreppet särbehandling, det vill säga exkludering. Vi 
vill att alla inkluderas i pedagogiken. 

Inkludering är snarare en process som ständigt utvecklas och ställer krav på att normalpedagogik och 

specialpedagogik växer samman och på samarbete mellan personal                                        

(Ferguson, 1996 citerad i Göransson, 2004, s. 29). 

Betydelse 
Eftersom denna uppsats bygger på 6 individers uppfattningar om hur man kan nå en 
inkluderande undervisning är det svårt att avgöra vad den har för betydelse i vidare forskning. 
Vi tror och hoppas att materialet ska ge redan verksamma lärare men även lärarstuderande en 
morot för att sträva efter att ha ett positivt förhållningssätt mot elever, lärare och sitt yrke. 
Som tidigare nämnt är vi väl medvetna om att bägge dessa begrepp, inkludering och 
exkludering, är laddade med olika tolkningar och innebörder som kan ha såväl en positiv som 
negativ inverkan på elevers kunskapsutveckling och delaktighet i klassrummet. Vi tror att om 
lärare blir medvetna om dessa begrepp och systematiskt arbetar för en inkluderande miljö och 
undervisning kan vi slutligen nå En skola för alla. 

Reflektion över forskningsprocessen 

Vi har efter många om och men bearbetat fram en forskningsmetod som var relevant i 
förhållande till syfte och frågeställningar. Vi anser att djupintervju som forskningsmetod är en 
mycket intressant och givande form som ger mycket kvalitativa uppfattningar om skolans 
vara och icke vara. Vi fann det utmanande att hitta ett teoretiskt perspektiv som var relevant i 
förhållande till vårt undersökningsområde. 

Slutcitat 

För att avsluta detta arbete vill vi belysa vad Stig sa i sin intervju om att barnen är olika när de 
kommer till skolan och att skolan inte ska sträva efter att göra dem lika. Deras individuella 
förmågor och särprägel ska genomsyra hela deras skolgång och ge dem en personligare 
inlärning. 

Han menar att det är lärarna och skolan som ska vara flexibla i sitt bemötande av eleverna och 
att lärarna är öppna för olikheter och nytänkande. Är läraren inte öppen för olikheter bidrar 
det till att det blir en anpassning av barns tänkande i att lära sig att tänka ”rätt” och inte säga 
”fel” saker. 

Det påminner om en skämtteckning för rätt länge sedan. Läraren frågar klassen så här. ’Hur ska man 

tänka?’ Så blev det tyst. ’Det står på sid. 46 fritt.’ Man garvar åt det, men fan skrattet stannar där. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor första intervjun 

 

1. Hur vill du beskriva en inkluderande respektive exkluderande undervisning? Kan du ge 
exempel? 

2. Kan du ge exempel på förekommande fall av inkludering eller exkludering?  

3. Kan du ge några exempel på vad inkludering resp. exkludering kan fylla för positiv 
respektive negativ funktion i skolans verksamhet?  

4. I vilka sammanhang tror du pedagoger kan arbeta med inkludering eller exkludering? Hur 
då? Kan du konkretisera? 

5. Var anser du/I vilka sammanhang anser du, att pedagoger möter inkludering resp. 
exkludering? T.ex. i klassrummet, på skolgården, i personalrummet o.s.v.  

6. Vilka kompetenser anser du att en lärare behöver när man arbetar inkluderande? Hur kan 
dessa kompetenser utvecklas? 

7. Att en elev är i behov av stöd behöver inte alltid betyda att behoven är ”synliga”, osynliga 
hinder kan vara i form av t.ex. blindhet eller dövhet. En elev kanske har inlärningssvårigheter 
men skolan har inte haft beredskap att hitta orsaken till varför. Hur anser du att man ska 
försöka ”hitta” de elever som är i behov av stöd? Hur kan man organisera en praktik där alla 
elevers behov blir tillgodosedda? 

8. Vad kan elever behöva för vägledning och stöd när man arbetar inkluderande? 

9. Vad kan det finnas för särskilda insatser för att minska exkludering i skolan?  
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Bilaga 2 

Vidareutvecklade intervjufrågor 

 

1. Vad ser du för skillnad på Lgr 80 och Lpo 94 retoriska upplägg? 

2. Ser du några brister eller styrkor med Lgr 80 läroplan som verkar för en inkluderande 
respektive exkluderande didaktik? 

3. Kan du ge några konkreta exempel på vilka effekterna kan bli av Lgr 80 och Lpo 94 mål 
och riktlinjer när de bryts ner på gräsrotsnivå och blir en del av skolans kultur? 

4. Hur medvetna är lärarna respektive eleverna om styrdokumenten och deras funktion? 

5. Hur tror du de ekonomiska resurserna i respektive kommun påverkar vid utformandet och 
genomförandet av verksamheten, utifrån de lokala styrdokumenten? 

6. Vad är det som karaktäriserar Lgr 80 i korta drag? 

7. Vad är det som karaktäriserar Lpo 94 i korta drag? 

8. Anser du att det finns ett samband mellan det forskarna (uppdragsgivarna i regeringen) 
kräver av skolan och det lärarna förespråkar i skolan enligt Lgr 80 och Lpo 94. Anser du att ni 
förstår varandra dvs. talar ni samma språk? 

9. Vilken av läroplanerna (Lgr80/Lpo94) anser du gynnar elever i grundskolan mest utifrån ett 
inkluderande perspektiv? 

10. Många av strävansmålen i Lpo 94 är inte mätbara. Hur kan lärare veta att eleverna 
tillgodogjort sig kunskaper som bidrar till elevernas “harmoniska utveckling”? Hur kan man 
mäta värdegrundsfrågorna?
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