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Sammanfattning 
Syftet med studien var att dels undersöka rektorers och specialpedagogers föreställning om 
inkludering och dels undersöka deras föreställning om utvecklingsarbete för att skapa en inkluderande 
skola. Ett underliggande syfte var att undersöka och resonera kring hur begreppen tillgänglighet och 
inkludering förhåller sig till varandra. För att svara på det använde vi oss av fyra frågeställningar: 
Vilken är specialpedagogens och rektorns roll i arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer? Vad 
uttrycks som hinder respektive möjligheter i utvecklingsarbetet med syfte att skapa en inkluderande 
lärmiljö? Hur går de undersökta skolorna från inkluderingspolicy via implementering till 
genomförande i den pedagogiska praktiken? Hur kan tillgänglighet förstås i relation till inkludering? 
Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Nyinstitutionell teori har fungerat som en 
teoretisk ram. Resultatet visar att informanterna inte gör någon större skillnad på inkludering och 
tillgänglighet. Sammanfattningsvis ger de uttryck för att begreppen går in i varandra, går att likställa 
eller är varandras förutsättningar. Rektorerna och specialpedagogerna har vad som förefaller vara ett 
gemensamt synsätt om vad inkludering innebär, varför det är eftersträvansvärt och att det är 
realiserbart. Däremot upplever de inte att synsättet ännu delas fullt ut på skolorna. De främsta hindren 
i utvecklingsarbetet upplevs vara tidsbrist, synsätt och invanda handlingsmönster. Specialpedagogiska 
skolmyndighetens fortbildningssatsning om tillgänglighet har fått genomslag i skolornas 
utvecklingsarbete för en inkluderande skola. Diskrimineringslagens skärpning om bristande 
tillgänglighet, nämns inte under intervjuerna, men en tolkning är att det hänger samman med 
tillgänglighetsbegreppets aktualisering på strukturell nivå. På skolorna förefaller däremot skollagens 
skrivning om elevhälsans uppdrag ha använts för att implementera ett inkluderande arbetssätt, där det 
förebyggande arbetet betonas framför det åtgärdande med undvikande av särskiljande lösningar för 
elever. En slutsats är att lagstiftning ger ökad legitimitet för att genomföra reformer. I studien lyfts det 
fram att tillgänglighet förmodas ha trätt in som ett stödbegrepp för att konkretisera inkluderingsarbetet, 
som en följd av statlig styrning.  
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Förord 
 
 
Detta examensarbete är resultatet av ett nära samarbete, där vi tillsammans har varit delaktiga 
i uppsatsens samtliga delar. 
 
Vi vill tacka informanterna i vår studie för deras deltagande. Tack också till vår handledare 
Bo-Lennart Ekström för ett stort engagemang och all värdefull respons.   
 
Till sist vill vi tacka våra familjer för deras stöd och tålamod under uppsatsskrivandet. 
 
 
Malin Olding och Cecilia Virgin 
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1. Inledning 
Föreliggande studie handlar om tre rektorers och tre specialpedagogers perspektiv på skolors 
utvecklingsarbete för att skapa en mer inkluderande lärmiljö. De tre skolorna har en uttalad 
vision om att förändra synsätt och arbetssätt som ett led i att skapa en mer inkluderande 
lärmiljö. Vi vill undersöka rektorernas och specialpedagogernas roll i denna arbetsprocess på 
skolorna. Enligt Ahlberg (2015) är specialpedagoger en underutnyttjad resurs i utvecklings- 
och förändringsarbete på skolorna. Helldin (2007) har i sin forskning lyft fram 
specialpedagogers bristande möjligheter att arbeta övergripande och förebyggande med 
skolutveckling. De akuta insatserna ges ofta företräde i skolans organisation där det i många 
fall råder resursbrist. De visionära idéerna får således stå tillbaka, trots att specialpedagogerna 
ser problem med de förhållningssätt som undervisningen präglas av och att det finns ett stort 
behov av att förändra detta.   
 
Begreppet inkludering ger möjlighet till flera olika tolkningar. Skidmore (2004) ställer sig 
kritisk och menar att begreppet inkludering riskerar att bli ett tomt begrepp, ett modeord som 
används utan djupare eftertanke. Det finns andra begrepp och uttryck som är nära 
sammankopplade med inkludering, såsom likvärdighet, delaktighet och på senare år har även 
begreppet tillgänglighet aktualiserats. En inkluderande skola innebär enligt Allodi (2007) att 
lärarna behöver utveckla sina kunskaper i att skapa ett klimat och en miljö som är anpassat för 
alla elever i gruppen. Den rådande fokuseringen på inkluderande lärmiljöer är en del i den 
historiska utvecklingen av “en-skola-för-alla”, själva tanken om att skapa en utbildning som i 
högre omfattning kan möta alla elever (Ainscow, 2000). Inkludering kan därmed ses som ett 
styrmedel för att förhindra marginalisering av unga (Assarson, 2009). Björck-Åkesson och 
Nilholm (2007) hävdar att inkludering fungerat som en ledstjärna inom svensk 
specialpedagogik och att det anknyter till det relationella perspektivet på skolsvårigheter. 
Samtidigt manifesteras det enligt Nilholm redan i själva tanken om en specialpedagogik, en 
inbyggd motsättning till en inkluderande skola (Skolverket, 2016a). Genom att 
specialpedagogik formuleras i relation till en “normal” pedagogik, uttrycks något som en 
norm och något som en avvikelse. Kerstin Göransson menar i en intervju att en utmaning i 
arbetet med att realisera en inkluderande skola, är att det finns många konkurrerande agendor 
på skolorna, som måluppfyllelse, resultat och budget (Skolverket, 2016a).  
 
Inkludering har sedan länge haft ett stort genomslag i forskning och specialpedagogisk 
utbildning. Vi upplever att inkludering dessutom fått ökad uppmärksamhet och utrymme på 
skolor, under de senaste åren. Eftersom vi fick indikationer i vår omgivning på att 
skolledning, kommunala tjänstemän och förtroendevalda politiker visat en ökande 
uppmärksamhet för inkludering och att det därmed fått ökad legitimitet, blev vi intresserade 
av att fördjupa oss i ämnet. Tidigare upplever vi att det betraktades mer som ett avlägset 
utopiskt begrepp som gavs en snävare tolkning och fick ringa uppmärksamhet av 
beslutsfattare. Ett uttryck för det var det stora antalet särskilda undervisningsgrupper som 
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fanns och fortfarande finns ute i landet. Hur kommer det sig att det nu, enligt vår uppfattning, 
förts högre upp på agendan?  
 
När vi började fördjupa oss i hur olika skolor, kommuner och skolmyndigheter formulerade 
sig kring lärmiljöer, fann vi snart att begreppet tillgänglighet tycks ha fått ett genomslag vid 
sidan av det tidigare etablerade inkluderings begreppet, både i skrifter från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, i skolors och kommuners policy och arbetsplaner. 
Eftersom begreppet tillgänglighet inte förekommit på samma sätt i forskningen, blev vi 
intresserade av hur detta har implementerats vid sidan av inkluderingsbegreppet och vad det i 
så fall innebär i form av förändringar och konsekvenser i den pedagogiska praktiken. I flera 
rapporter används både tillgänglighet, delaktighet och inkludering i beskrivningar av 
lärmiljöer och undervisningssituationer, som vi bedömer kan riskera att skapa en diffus 
uppfattning om innehåll av den policy och praktik som begreppet inkludering förväntas 
representera. Vi ställer oss frågan, är tillgänglighet i grunden att betrakta som en sent 
tillkommen aspekt av inkludering, eller är det ett stödbegrepp som tillkommit för att stärka ett 
allt mer urvattnat inkluderingsbegrepp? Handlar det om en medveten skolpolitisk agenda? Vår 
studie kom därför att vidgas till att även omfatta tillgänglighet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med studien är att dels undersöka rektorers och specialpedagogers föreställning om 
inkludering och dels undersöka deras föreställning om utvecklingsarbete för att skapa en 
inkluderande skola. Ett underliggande syfte är att undersöka och resonera kring hur begreppen 
tillgänglighet och inkludering förhåller sig till varandra. 

Avgränsning 
Föreliggande arbete är en begränsad studie som avser att vara vägledande i arbetet med en 
mer omfattande framtida undersökning.  

Frågeställning 
● Vilken är specialpedagogens och rektorns roll i arbetet med att skapa inkluderande 

lärmiljöer?  
● Vad uttrycks som hinder respektive möjligheter i utvecklingsarbetet med syfte att 

skapa en inkluderande lärmiljö?  
● Hur går de undersökta skolorna från inkluderingspolicy via implementering till 

genomförande i den pedagogiska praktiken?  
● Hur kan tillgänglighet förstås i relation till inkludering? 
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3. Bakgrund  

Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick där inkludering placeras in i ett sammanhang. 
Därefter följer en fördjupning i för uppsatsen centrala begrepp. De styrdokument som kan 
anses relevanta presenteras därefter överskådligt. Avslutningsvis presenteras ett urval av 
tidigare forskning som tar upp skolutveckling kopplat till inkludering.  

En historisk tillbakablick 
Den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842, för att överbrygga motsättningar och 
möta industrisamhällets ökande behov av en utbildad befolkning, (Hammarberg, 2015). 
Elevers olikhet blev dock ett alltmer tydligt problem att hantera. Därför började barn som inte 
ansågs passa in, sorteras ut och under 1900-talets början växte flera särlösningar och 
institutioner fram. I folkskolan skapades särskilda klasser för barn som ansågs vara 
svagbegåvade (ibid). På institutionerna ansågs barnen få en möjlighet att utvecklas samtidigt 
som det fungerade som en förvaring för vad som uppfattades som avvikande barn (ibid). Med 
tiden kom kritik mot den typen av segregerad lösning, där barn separerades från sin familj och 
resten av samhället (ibid). Med ett riksdagsbeslut år 1962 infördes en gemensam och 
obligatorisk grundskola (Larsson, 2012). Under 1960-talet hamnade särskolan under samma 
tak som grundskolan och skolplikt även för de utvecklingsstörda barnen infördes år 1968 
(Assarson, 2009).  
 
Med 1970-talets SIA-utredning slogs det fast att den sammanhållna klassen skulle vara en 
grund för undervisning och att alla lärare skulle ha viss specialpedagogisk kunskap, 
stödundervisningen skulle därmed integreras i den ordinarie klassundervisningen 
(Hammarberg, 2015). SIA-utredningen kan sägas utgöra grunden för begreppet “en-skola-för-
alla” som lanserades på 1980-talet. Efter ett riksdagsbeslut kommunaliserades skolan år 1989 
och i början av 1990-talet infördes en elevpeng (ibid). Persson och Persson (2012) menar att 
en dramatisk omdaning av svensk skola inleddes på 1980-talet, där skolan sedan 1990-talet 
har en målstyrning med mål formulerade på nationell nivå, för vilka kommunerna har 
genomförandeansvar. Målstyrning har enligt Persson och Persson sina rötter i företagsvärlden 
och på skolor får verksamhets relevanta lösningar ofta ge vika för ekonomiska.  
 
Persson och Persson (2012) hävdar att inclusion som begrepp dök upp redan på 1950-talet i 
USA, då med referens till medborgarrättsrörelsens strävan efter lika rättigheter oavsett 
hudfärg. På 1980-talet introducerades begreppet inclusion i en anglosaxisk skolkontext, delvis 
som ett svar på hur integrering och mainstreaming kommit att användas främst som en 
placeringsfråga (Nilholm & Göransson, 2013). Inkluderingsbegreppet försköt istället fokus 
mot hur skolan skulle organiseras för att fungera för alla elever. Framväxten av 
inkluderingsbegreppet kan förstås i relation till Salamancadeklarationen och det kritiska och 
relationella perspektivet inom specialpedagogiken (Nilholm, 2006). Med ett relationellt 
perspektiv på elevers skolsvårigheter läggs fokus på vad som uppstår i mötet mellan individ 
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och lärmiljö (Ahlberg, 2015; Nilholm, 2006; Persson & Persson, 2012; Sandström, 2014). 
Assarson (2009) framhåller att förutom motiv som rättviseperspektiv, demokratiska och 
humanitära avsikter, kan andra drivkrafter ligga bakom inkluderingsvågen. Där kan 
effektivitetssträvanden, olika intressegruppers strävanden, politiska och ekonomiska motiv 
nämnas (ibid). Avskaffandet av ett parallellskolesystem och realiseringen av en skola för alla, 
som en social mötesplats för mångfald, har enligt Assarson (2009) ett demokratiskt incitament 
som dock blivit allt svårare att förverkliga. Nilholm och Göransson (2013) konstaterar att 
inkludering på systemnivå sällan är en realitet, eftersom bostadssegregationen och det fria 
skolvalet medför att skolmiljön redan är segregerad.  

Skolans uppdrag 
Intentionen om att skapa en inkluderande skola finns implicit uttryckt i en rad styrdokument 
och explicit i ett antal deklarationer (Persson, 2014).  

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen har varit av stor betydelse för lanseringen och spridningen av 
inkluderingsbegreppet (Assarson, 2009; Nilholm, 2006). Syftet med Salamancadeklarationen 
var att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en 
utbildning inom det ordinarie undervisningsväsendet (Salamancadeklarationen 2/2006). 

Skollagen/läroplaner 

Skollagen slår fast att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var den ges i landet (Ahlberg, 
2015). Skolan ska “ta hänsyn till barn och elevers olika behov” och när det finns misstanke 
om att en elev inte kommer nå målen ska skolan ge eleven särskilt stöd, inom ramen för den 
ordinarie undervisningen (SFS 2010:800). Eleven ska i första hand få stöd inom sin elevgrupp 
(ibid). I Lgr 11 betonas att det är lärarens ansvar att ta hänsyn till och utgå från varje elevs 
förutsättningar och behov samt att ge stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011). I 
läroplanen kopplar man till skollagens föreskrift om att skolan ska vara likvärdig oavsett var 
utbildningen anordnas. Likvärdigheten innebär att skolan ska ta hänsyn till att elever har olika 
förutsättningar och att det finns olika sätt att nå målen (ibid). 
 
Skollagen anger också att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och på så 
sätt bidra till elevers utveckling mot utbildningsmålen (SFS 2010:800).  

Diskrimineringslagen 

Från och med 1 januari 2015 omfattas även bristande tillgänglighet i Diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567, med ändring SFS 2014:95). Den vidgade diskrimineringslagen gäller 
tillgänglighet både till undervisning och lokaler. Skolor kan från och med lagens införande bli 
anmälda för bristande tillgänglighet till diskrimineringsombudsmannen, inte enbart för brister 
i den fysiska miljön, utan även för pedagogiska och sociala brister (Skolverket, 2016b). 
Diskrimineringsombudsmannen definierar bristande tillgänglighet enligt följande: 
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Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Den som är ansvarig för en 
verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig 
för en person med funktionsnedsättning. Den som underlåter (låter bli) att genomföra skäliga 
tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2016).  

 
I diskrimineringslagens förarbeten Prop. 2013/14:198, formuleras ett tydligt 
funktionsnedsättningsperspektiv:        

 
Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som 
en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en 
person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet 
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan 
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på̊ tillgänglighet i lag eller annan 
författning (...). (Riksdagen, 2013/14)    

 
I den förändrade Diskrimineringslagen formuleras målsättningen att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter “oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder” (SFS 2014:958). En av diskrimineringsgrunderna är bristande 
tillgänglighet, vilket formuleras som: 

 
att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för 
tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag 
och annan författning (...). (SFS 2014:958).   

Centrala begrepp   

Lärmiljö 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver lärmiljö som hela den miljö som möter eleven 
i förskolan, skolan och på fritids. Således är lärmiljön inte begränsad till enbart 
klassrumssituationer (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  

Inkludering  

Nilholm och Göransson (2013) urskiljer två huvudgrupper av inkluderingstolkningar: en 
individorienterad förståelse och en gemenskapsorienterad förståelse som även kan gå under 
benämningen radikal förståelse. Den individorienterade förståelsen uppmärksammar elever 
med svårigheter och fokus ligger på hur situationen ser ut för enskilda elever. I den 
gemenskapsorienterade definitionen innebär inkludering ett skolsystem för alla, utan 
segregerade lösningar. Fokus ligger på samarbete, att skapa gemenskaper och att olikhet ses 
som något positivt (ibid).  
 
Detta resonemang utvecklas i en senare artikel av Göransson och Nilholm (2014), där de 
förklarar inkludering som ett uttryck för en utbildningsfilosofi, där de identifierar fyra olika 
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förståelser av inkludering, som vi också avser att mer detaljerat återkomma till i vår 
undersökning: 
 

A. med en placeringsbaserad förståelse 
B. som ett sätt att möta de sociala och akademiska behoven hos elever med en 

funktionsnedsättning 
C. som ett sätt att möta sociala och akademiska behov hos alla elever 
D. som ett sätt att skapa gemenskaper  

 
Kategorierna relaterar hierarkiskt till varandra på så sätt att kategori D förutsätter kategori A, 
B och C. Kategori A och B placerar in inkludering i en specialpedagogisk diskurs, medan 
kategori C och D placerar in inkludering i ett allmänpedagogiskt sammanhang. De olika 
förståelserna av inkludering och deras hierarkiska ordning illustreras i bilden nedan (fritt från 
Göransson och Nilholm, 2014) 
 

 
 
 
Inkludering sammanfattas i Riktlinjer för inkludering av svenska Unescorådet och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) som en process där olikhet ses som en tillgång 
och att försöka möta mångfald: en utbildning för alla. Inkludering innebär därmed att 
identifiera och avlägsna hinder, för alla elevers deltagande, delaktighet och resultat. Enligt 
riktlinjerna läggs en särskild tonvikt vid elever som riskerar exkludering (ibid). Detta kan 
tolkas som den andra och den tredje tolkningen av inkludering utifrån Göransson och Nilholm 
(2014). Inkludering innebär, enligt Persson och Persson (2012), att redan i skolan skapa 
förutsättningar för att skapa ett synsätt där olikhet ses som en tillgång. Detta för att kunna 
uppnå ett samhälle som karaktäriseras av tolerans och respekt människor emellan. Denna 
definition kan ses som ett exempel på den fjärde tolkningen av inkludering utifrån Göransson 
och Nilholm (2014).  
 
Slee (2013) för fram att upptagenheten med att definiera inkludering kan framstå som en 
distraktion, där den verkliga utmaningen handlar om att lära sig att upptäcka, förstå och 
demontera den utslagning som förekommer i utbildningssammanhang. Detta är särskilt viktigt 
när det enligt Slee är uppenbart att en stor del av verksamheter som förs fram som 
inkluderande undervisning, i själva verket har utestängningseffekter. 
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Inkluderande undervisning, lärmiljö och skola 

Nilholm och Göransson (2013) hävdar att ett antal kriterier behöver uppfyllas för att vi ska 
kunna tala om en inkluderande skola: ett tydligt pedagogiskt ledarskap, gott socialt klimat, 
kollegialt lärande, ett inkluderande arbetssätt och formativ bedömning. Enligt svenska 
Unescorådet/Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) handlar inkludering om att hänsyn 
tas till variationer i behov i elevers lärande både i formella och mer informella skolmiljöer. 
Vidare beskrivs det som att arbeta för att åstadkomma bättre pedagogiska och sociala ramar. 
Inkluderande undervisning präglas av ett synsätt där utbildningssystemet och lärandemiljön 
gestaltas och förändras utifrån elevers olikhet.  
 
Skolverket har nyligen inlett en statsbidragsgrundad fortbildningsinsats Specialpedagogik för 
lärande som pågår under år 2016–2019 (Skolverket, 2016c). Insatsen motiveras med att skapa 
en stärkt specialpedagogisk kunskap på skolorna, för att kunna möta elevers olika behov. Ett 
av syftena formuleras som att öka förståelsen för “hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla 
elevers utveckling” (ibid). Kompetensutvecklingsmodellen bygger enligt Skolverket på 
kollegialt lärande och sägs utgå från såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. 
Modul ett heter “Inkludering och delaktighet”, där ett moment beskrivs som att göra lärmiljön 
tillgänglig. Inkluderingsbegreppet är således centralt placerat i Skolverkets utbildningsinsats, 
men även begreppet tillgänglighet förekommer.   

Tillgänglighet och tillgänglig lärmiljö    

Tillgänglig lärmiljö är ett begrepp som används alltmer frekvent i utbildningssammanhang. 
Det finns tydliga indikationer på att detta hänger samman med att bristande tillgänglighet 
numera ingår som en form av diskriminering från och med 1 januari 2015 (SFS 2014:958 om 
ändring i diskrimineringslagen; SFS 2008:567). Diskrimineringslagens skrivelse om bristande 
tillgänglighet kan antas ha aktualiserat begreppet. I Specialpedagogiska skolmyndighetens 
utbildningspaket om tillgänglig utbildning lyfts diskrimineringslagen, barnkonventionen, 
skollagen, FN:s konventioner, plan- och bygglagen och funktionshinderpolitiken fram som en 
bakgrund till tillgänglighetsarbetet (Tufvesson, 2015). Specialpedagogiska skolmyndigheten 
beskriver en tillgänglig lärmiljö som att skapa en lärmiljö där alla elever och barn kan ta del 
av lärande och gemenskap (ibid). I en tillgänglig lärmiljö ges varje barn och elev möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt. Vidare handlar det om att identifiera och undanröja hinder för 
lärande i lärmiljön. Utbildning beskrivs som en förutsättning att kunna ta del av hela 
samhällslivet på sikt. Begreppet tillgänglighet ska svara upp mot hur väl organisationen, 
verksamheten och lokaler kan möta barns skiftande funktionsförmåga och olikhet (ibid).  
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver vidare tillgänglighetsarbetet som en del av 
skolors systematiska kvalitetsarbete, likabehandlingsarbete och som en del av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet (ibid). En tillgänglig lärmiljö kopplas av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten till skollagens skrivelse om rätten till utbildning till alla elever (SFS 
2010:800, 1 kap 4§). Lagens skrivelse har ett tydligt funktionsnedsättningsperspektiv, medan 
Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt material och sina skrivelser istället anlägger ett 
perspektiv som betonar alla barn och elevers rätt till en tillgänglig utbildning (Tufvesson, 
2015). 
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Relationen inkludering- tillgänglighet 

En rådgivare på specialpedagogiska skolmyndigheten tillfrågades per mail om skillnaden 
mellan en inkluderande och tillgänglig lärmiljö. Vi fick då följande svar:  
 

Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges 
tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Verksamheten 
behöver därför öka sin kunskap om förutsättningar för lärande kopplat till den pedagogiska, 
sociala och fysiska miljön. Att arbeta för att främja en tillgänglig lärmiljö innebär att 
verksamheten identifierar och undanröjer hinder och genom aktiva åtgärder utvecklar och 
förbättrar lärmiljön, med fokus på omgivningsfaktorer. (personlig kommunikation, 13 oktober 
2016) 
 
Inkludering är en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, 
lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter. 
Förskolor och skolor strävar efter att öka möjligheten att uppleva gemenskap och aktivt 
deltagande med en hög pedagogisk vinst. Det sätt och den inriktning som verksamheten väljer 
att organisera sig på är också av betydelse för i vilken mån verksamheten lyckas i sin 
inkluderingssträvan. (personlig kommunikation, 13 oktober 2016) 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger här uttryck för en typ av definition av inkludering 
som enligt vår tolkning ligger i linje med den fjärde tolkningen av inkludering utifrån 
Göransson och Nilholms (2014) indelning av olika förståelser av begreppet; inkludering som 
ett sätt att skapa gemenskaper/gemensamhet (communities). Intressant är att 
Specialpedagogiska skolmyndighetens definition av tillgänglighet, enligt vår mening, kan 
inordnas under Göranssons och Nilholms tredje tolkning av inkluderingsbegreppet; 
inkludering som ett sätt att möta sociala och akademiska behov hos alla elever. Den har inget 
uttalat funktionsnedsättningsperspektiv. 

Funktionshinderpolitiken  

I regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 uttrycktes 
att arbetet behövde bli mer målinriktat och behövde följas upp (Regeringen, 2011). 
Regeringen gav flera myndigheter uppdraget att genomföra funktionshinderpolitiken (ibid). 
Det övergripande skälet och målet för regeringens beslut formuleras som att skapa: “en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället samt jämlikhet i 
levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder (...)” (ibid).  
 
Utbildningspolitiken var ett av nio prioriterade områden, där Skolverket, Skolinspektionen 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten fick ansvar för genomförandet av en rad delmål. 
I deras gemensamma slutredovisning (2016d) framgår att myndigheterna har haft både 
gemensamma och egna insatser. I rapporten skrivs att “Skolmyndigheterna har gett stöd till 
förskole- och skolverksamheten genom råd och vägledning, utbildningspaket, 
webbinformation, digital läromedelstjänst, värderingsverktyg och konferenser om ökad 
tillgänglighet.” (ibid). De tre samverkande skolmyndigheterna uppger att Skolverket och 
Skolinspektionen informerat om och synliggjort Specialpedagogiska skolmyndighetens 
stödmaterial om tillgänglighet. Vidare framgår att myndigheterna har agerat i samråd och 
samverkan med funktionshinderrörelsen.      
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Även i handledningens förord till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning går det att hitta 
direkta kopplingar till regeringens mål (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 
Generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten, Greger Bååth skriver:     
  

I enlighet med regeringens mål för funktionshinderspolitiken ska vi arbeta för att varje barn 
och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Förskolors och skolors lokaler 
ska också bli mer tillgängliga och kunskapen ska öka om pedagogiska konsekvenser av en 
funktionsnedsättning. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016, s. 6) 

 
Här beskrivs tillgänglighet inledningsvis på ett sätt som motsvaras i diskrimineringslagen, 
med en tydlig koppling till funktionshinder. Beskrivningen av tillgänglighet överensstämmer 
med en individorienterad förståelse av inkludering, motsvarande den andra tolkningen av 
inkludering utifrån Göransson och Nilholm (2014): som ett sätt att möta de sociala och 
akademiska behoven hos elever med en funktionsnedsättning.  

Sammanfattningsvis 

En avgörande skillnad mellan begreppen inkludering och tillgänglighet kan förmodas ligga i 
att det finns en skarpare skrivelse i juridisk mening kring tillgänglighet. Detta i och med 
diskrimineringslagens skärpning från och med 1 januari 2015. Tillgänglighet finns därmed 
formulerad som en lagstadgad rättighet och diskrimineringsgrund som skolorna inte kan 
bortse från. Skolornas arbete med tillgänglighet utgår ofta från Specialpedagogiska 
skolmyndighetens material om tillgänglig utbildning. Informanterna i vår studie hänvisar inte 
till diskrimineringslagen, utan till materialet då de pratar om tillgänglighet, något vi avser att 
återkomma till i vår diskussion. Ytterligare en skillnad är att tillgänglighetsbegreppet har en 
tydligare koppling till betydelsen av den fysiska miljön. Tillgänglighet är till skillnad från 
inkludering inte ett begrepp som är förankrat i forskning. Att det till tillgänglighet finns ett 
konkret arbetsmaterial som skolorna lätt kan ta del av, kan ytterligare ha bidragit till 
etableringen och spridningen av begreppet.  
 
Vi finner att tillgänglighetsbegreppets utbredning sannolikt har sitt ursprung i 
funktionshinderspolitiken (Regeringen, 2011) och diskrimineringslagen (SFS 2014:958). I 
regeringens uppdrag till skolmyndigheterna finns ökad tillgänglighet tydligt formulerat och 
har ett uttalat funktionshinderperspektiv. Däremot finner vi att Värderingsverktyget för 
tillgänglig utbildning och specialpedagogiska skolmyndigheten har en bredare tolkning av 
tillgänglighet, som sammanfaller med en definition av inkluderingsbegreppet.  
 
Vi ser att tillgänglig lärmiljö kan tolkas som ett perspektiv på inkludering, eller till och med 
som synonym med två förekommande tolkningar av inkludering, utifrån Göransson och 
Nilholm (2014). Utifrån de politiska och juridiska direktiven ges tillgänglighet en tolkning 
som överensstämmer med definitionen av inkludering som ett sätt att möta de sociala och 
akademiska behoven hos elever med en funktionsnedsättning. Om vi däremot tittar på 
Specialpedagogiska skolmyndighetens skrivelser om tillgänglighet överensstämmer 
tillgänglighet mer med den gemenskapsbaserade definitionen av inkludering, som ett sätt att 
möta sociala och akademiska behov hos alla elever (Göransson & Nilholm, 2014). Alltså 
saknas en entydig tolkning även av begreppet tillgänglighet.    
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Skolutveckling i inkluderande riktning 

Förberedelse, kartläggning och uppföljning 

Nilholm och Göransson (2013) presenterar i en forskningsöversikt fyra studier om 
inkludering. Nilholm och Göransson understryker vikten av rektorer och lärares 
förhållningssätt i arbetet med att skapa inkluderande miljöer. De betonar i likhet med Persson 
och Persson (2012) vikten av förberedelse och uppföljning i processen. I förberedelsen ingår 
att göra en kartläggning för att sedan etablera en samsyn om vad inkludering innebär. För att 
avgöra om verksamheten verkligen strävar mot en inkluderande riktning, föreslår Nilholm och 
Göransson att personalen bryter ner definitionen av inkludering i mindre enheter, utifrån vilka 
observationer som genomförs för att studera effekterna av de åtgärder som satts in.   
Nilholm och Göransson betonar att för att kunna säga något om graden av inkludering 
behöver en kartläggning omfatta alla elevers syn, vilket kan ske genom enkäter, 
representativa intervjuer, etnologi och strukturerade observationer. Graden av pedagogisk, 
social och demokratisk delaktighet kan med fördel undersökas utifrån Index of inclusion, som 
är ett omfattande redskap som skolor kan använda för att göra dem mer inkluderande (Booth, 
Ainscow & Kingston, 2006).            

Process 

Erlandsson (2015) har gjort en studie om normer och strukturer i skolutveckling, där han har 
intervjuat förvaltningschefer och skolledare om deras strategier avseende implementeringen 
av inkluderande lärmiljöer. Syftet har varit att få svar på vilka professionella normer och 
organisatoriska strukturer som upplevs kunna driva framgångsrika utvecklingsprocesser. För 
att inte inkludering ska stanna vid en vision, behövs ett perspektivskifte där inkludering blir 
en del av skolutveckling, vilket ofta innebär att skapa en kulturförändring på skolorna (ibid). 
Erlandsson hävdar att de intervjuade skolcheferna och rektorerna i huvudsak uppgav att vägen 
till ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete, behövde gå den mjuka vägen via samtal och 
resonemang, så kallad bottom-up styrning. Inkluderingensprocessen kunde delvis byggas 
“från sidan” med inspiration och samverkan med andra och dels underifrån via ett 
värdegrundsarbete bland lärarna. Intervjustudien med skolledare visade sammantaget att 
skolledarna ansåg att all personal behöver involveras och bli delaktiga i utvecklingsarbetet för 
att det ska fungera (ibid). 

Tidigare forskning- Inkluderande lärmiljöer 
I denna del presenteras ett urval av forskning som tar upp framgångsfaktorer för 
skolutveckling, inkluderande lärmiljöer och organisation.  

Inkluderingsbegreppet  

Göransson och Nilholm (2014) hävdar att få fenomen har varit så inflytelserika och 
debatterade som inkludering, såväl som begrepp och till praktik. Trots detta finns mycket 
outforskat avseende inkluderande utbildning. En anledning grundar sig i en definitionsmässig 
problematik (ibid). De flesta är enligt Göransson och Nilholm, numera överens om att 
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inkludering inte enbart handlar om en fysisk placering. På samma sätt förefaller flertalet av de 
som förekommit i debatten om inkludering överens om att inkludering kan tolkas på många 
olika sätt (Göransson & Nilholm, 2014). Göransson och Nilholm gör en kritisk analys och 
granskning av den forskning som rör inkluderande undervisning. Tidigare studiers resultat 
analyseras utifrån olika aspekter: utifrån hur inkludering definieras, samt utifrån den 
empiriska kunskap och evidens som finns avseende faktorer som skapar mer inkluderande 
skolor och klassrum. De identifierar därefter fyra olika förståelser av inkludering (ibid): 
 

A. som en placeringsbaserad förståelse; placering av elever i behov av särskilt stöd i ordinarie 
klasser (individorienterad förståelse) 

B. som ett sätt att möta de sociala och akademiska behoven hos elever med en 
funktionsnedsättning (individorienterad förståelse). 

C. som ett sätt att möta sociala och akademiska behov hos alla elever (individorienterad 
förståelse)  

D. som ett sätt att skapa gemenskaper/gemensamhet (“communities”) (gemenskapsorienterad 
förståelse). 

 
Göransson och Nilholm (2014) för fram att de olika förståelserna av vad inkludering innebär, 
är uttryck för olika synsätt på vad skolan skall åstadkomma. Deras huvudpoäng i studien är att 
inkludering tydligare måste definieras och operationaliseras i artiklar och redovisningar av 
forskningsresultat som hanterar aspekter av inkludering. Göransson och Nilholm finner stora 
brister när det gäller forskning som säkerställer och identifierar vilka faktorer som skapar 
inkluderande processer, vilket leder till en slutsats om att nya typer av studier behövs (ibid). 
 
Armstrong, Armstrong och Spandagou (2011) hävdar att en inkluderande undervisning har 
misslyckats med att bli en central drivkraft för utbildningsreformer. Svagheterna i 
"inkluderande perspektiv" präglas av det teoretiska vakuum som inkluderande undervisning 
befinner sig i (ibid). Dessutom saknas den avgörande inblandningen i skolornas praktik, som 
den tidiga rörelsen för inkluderande undervisning hade utlovat. Armstrong et al. fortsätter 
med att förklara att detta teoretiska vakuum synliggörs i den verklighetsflykt som enligt dem 
präglar en stor del av den postmoderna forskningen om inkludering. Inkludering som ett 
"grand projekt" har sina begränsningar gällande att ta itu med och möta variation. Detta 
förklarar enligt dem det ofullständiga stödet inkludering får från elever och deras familjer, 
lärare och skolor (ibid). 

Samverkan och skolutveckling för att skapa mer inkluderande lärmiljöer 

Att skapa ett mer inkluderande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer är ett pågående 
utvecklingsarbete på många skolor i Sverige och runtom i världen. Inkludering kan ofta möta 
på motstånd hos yrkesverksamma, eftersom de kan uppleva sig ha andra prioriteringar 
(Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012). Motstridiga agendor kan leda till att lärare inte 
agerar i enlighet med vad de upplever vara elevernas bästa. Detta beror enligt Ainscow et al., 
delvis på skolans resultat- och betygsfokusering. När målen med utbildning är fasthäktade vid 
ekonomisk tillväxt och konkurrens, blir resultat dessutom reducerat till det kortsiktigt mätbara 
(Graham & Harwood, 2011). Genom att tydliggöra forskningsresultat för skolans personal 
och låta de yrkesverksamma konfronteras med “bevis” i verksamheten, kan ett skifte uppnås; 
en synvända som leder till förändringar i praktiken (Ainscow et al., 2012). De 
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yrkesverksamma behöver erfara att det inte finns en motsättning mellan inkludering och 
kravet på höjda resultat. Utvecklingsarbetet inom skolor behöver vara en gemensam 
lärprocess som påverkar individers handlingar och tänkandet (Ainscow, Dyson, Goldrick & 
West, 2012). 
 
Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012), har deltagit en grupp som i 20 års tid arbetat 
aktionsforskningsbaserat med skolförbättring. De menar att fokus behöver riktas tydligare mot 
rätten till en bra och likvärdig utbildning för alla barn, vilket med ett svenskt begrepp kan 
beskrivas som “en-skola-för-alla”. För att uppnå detta fordras förutom lokalt 
utvecklingsarbete, mer samverkan mellan skolor och övriga delar i samhället. Tre 
interagerande områden identifieras, som är relaterade till varandra avseende möjlighet till att 
skapa likvärdighet och inkludering; samarbete inom skolor, samverkan mellan skolor och 
bortom skolor (ibid). Bryggan mellan socialtjänst, fritidsgårdarna och skolan som Persson och 
Persson (2012) lyfter i sin studie om inkluderingsarbetet i Essunga, kan utgöra ett exempel på 
detta. Många av eleverna som hade skolsvårigheter hade också bekymmer på sin fritid och en 
del av inkluderingstänket var att anlägga ett helhetsperspektiv och se elevens hela situation. 

Skolkulturens betydelse för inkluderande lärmiljöer 

Attityder, förutfattade meningar och värderingar kan vara ett hinder på lokal nivå i arbetet 
med att skapa inkluderande lärmiljöer (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012). Graham 
och Harwood (2011) lyfter fram skolkulturens betydelse för att skapa inkludering, genom att 
den avgör vilket synsätt och vilken förståelse som tillämpas på variation. Även Lundqvist, 
Allodi Westling och Siljehag (2015) menar att ökningen av barn i behov av 
specialpedagogiskt stöd inte bara kan kopplas till ökade krav i skolan, utan också till 
personalens erfarenhet och synsätt.  
 
McMaster (2015) har genomfört en kvalitativ etnografisk studie på Nya Zeeland där han 
under ett års tid följde det inkluderande utvecklingsarbetet på en skola. För att arbetet skulle 
förändras i en inkluderande riktning, använde sig skolan av materialet ”Index of inclusion”. 
För att inkludering ska få fäste i en skolkultur behöver pedagogerna få tid till reflektion och 
utforskande av djupt rotade värderingar och hur dessa yttrar sig i praktiken på skolan (ibid). 
Kulturen beskrivs av McMaster som en triangel som är delad i tre delar. Det översta lagret 
uttrycker skolkulturen och består av artefakter som går att uppfatta, både av medlemmarna 
inom och utanför skolkulturen, det är både fysiska ting som byggnader men också handlingar, 
beteenden och språk. Det är svårt att få en full förståelse utan att gå djupare in i kulturens 
värderingar. Mellanlagret är de erkända värderingarna som vägleder verksamheten och det 
understa lagret är omedvetna antaganden som finns mellan medlemmarna. Där uttrycker 
individerna sina kärnvärderingar på olika sätt. Detta är en dynamisk nivå där spänningar kan 
uppstå. I arbetet för en inkluderande lärmiljö är det enligt McMaster en viktig 
framgångsfaktor att reflektera över skolkulturens värderingar och att kollektivt utforska, 
omförhandla och experimentera med de uttryck som dessa värderingar ger (ibid). Persson och 
Persson (2012) påtalar vikten av att våga utmana rådande traditioner och synliggöra det “som 
sitter i väggarna”, för att kunna ändra verksamhetens inriktning och bryta med gamla 
traditioner. 
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Socialt klimat och relationer 

Allodi (2007) lyfter fram vikten av att skapa ett gott socialt klimat i undervisningssituationer, 
eftersom klassrumsklimatet är av stor betydelse för elevers tillfredsställelse, självuppfattning 
och inlärning. Ett demokratiskt klimat i skolan främjar dessutom utveckling av demokratiska 
värderingar, ansvarstagande och delaktighet i ett vidare sammanhang (ibid). Låga 
förväntningar från lärare på elever skapar onda cirklar av låga förväntningar kan spridas inom 
klassen och ut i organisationen, vilket kan leda till segregation (Persson och Persson, 2012; 
Allodi, 2007) 
 
I ett respektfullt socialt klimat finns, enligt Allodi (2007; 2010), bättre förutsättningar att 
motivera elever från mindre gynnsamma förhållanden att delta aktivt i utbildningen och uppnå 
goda resultat. Elever med beteendeproblematik är dessutom extra känsliga för ett negativt 
klassrumsklimat (ibid). Allodi (2010) hävdar att betydelsen av det sociala klimatet och dess 
relevans i pedagogiska processer och det förebyggande arbetet, ofta negligeras i 
utbildningssammanhang. Ett skäl till detta ligger i dess natur; relationer och känslor ses 
underordnat “hårdare” aspekter som resultat, instruktion och kvalitet (ibid). Ett dualistiskt 
synsätt leder till att socialt klimat kan uppfattas stå i motsatsförhållande till höjda resultat, 
istället för att se det som en viktig komponent i god undervisning. Lärare är dessutom vana 
vid att bedöma elever, till skillnad från lärmiljön (ibid).  
 
Graham och Harwood (2011) framhåller att för att lyckas med inkludering, behöver skolan 
arbeta metodiskt och strategiskt med den sociala inkluderingen. För elever som har 
svårigheter med samspel behöver skolan stötta med sammanhang där eleverna får möjlighet 
att utveckla dessa färdigheter. En viktig del i detta är att skapa nära relationer och förtroende 
mellan elever och lärare och andra vuxna på skolan (ibid). I likhet med Graham och Harwood, 
lyfter Gerrbo (2012) betydelsen av att etablera nära elev-lärarrelationer i mötet med elever 
som hamnat i skolsvårigheter. Gerrbo beskriver det som ett nära lärskap. 

Att utveckla undervisningen 

Ainscow (2000) lyfter fram det kollegiala samarbetet för att utveckla den egna 
undervisningen. Mycket av den kunskap och kompetens som krävs och efterfrågas för att 
kunna möta elever i komplicerade inlärningssituationer och möta variationen av elever, finns 
inom de flesta lärararbetslag men underutnyttjas (ibid). Systematiskt samarbete mellan 
personalen är viktigt, eftersom det erbjuder möjligheter till utbyte av erfarenheter och lärande 
(Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag, 2015). Allodi (2010) lyfter vikten av ett bottom-up 
perspektiv i utvecklandet av mer tillgängliga lärmiljöer.  
 
Ainscow (2000) betonar att det inte finns något enkelt recept för att skapa en inkluderande 
skola, men att vissa framgångsfaktorer identifierats utifrån flera studier. Ainscow drar upp ett 
ramverk med tre dimensioner för att utveckla undervisningen: den första dimensionen handlar 
om olika undervisningstekniker som kan vara framgångsrika. Formativ bedömning och att 
anpassa lektionsplaneringen till elevernas olika behov lyfts fram. Lärare behöver hantera 
“planning-in-action”, vilket innebär att vara lyhörd och anpassa aktiviteterna utifrån eleverna 
(Ainscow, 2000). Persson och Persson (2012) betonar vikten av ett tydligt pedagogiskt 
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ledarskap i klassrummet med ett effektivt utnyttjande av lektionerna med en tydlig struktur 
med startuppgifter och att tydliggöra målen med lektionerna. Den andra dimensionen handlar 
om att skapa stödstrukturer för lärande (Ainscow, 2000). Exempel på detta är att använda 
eleverna som resurser för varandra och att organisera personalen i samarbetande team. 
Persson och Persson lyfter i likhet med Gerrbo (2012) fram ett system med två lärare i 
klassrummet för att kunna åstadkomma detta. Den tredje dimensionen handlar om att utveckla 
verksamheter; att granska och utvärdera den egna verksamheten. Av vikt är även att utveckla 
ett gemensamt språk och skapa utrymme för kollegialt lärande genom samarbete (Ainscow, 
2000). Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) lyfter fram observationer i lärmiljön som 
ett sätt att stimulera avbrott i invanda tanke- och handlingsmönster hos lärare.  

Ledarskapet och specialpedagogens roll 

Persson och Persson (2012) för fram ett auktoritativt och trovärdigt ledarskap med ett 
gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av den kollektiva kompetensen på skolan, som 
en tydlig framgångsfaktor i implementering av skolutveckling för inkludering. I likhet med 
Ainscow & Sandill (2010) hävdar de att det inför ett utvecklingsarbete är det avgörande att 
göra en analys av utgångsläget för att bedöma lärmiljön och vad det finns för resurser, 
kunskaper och synsätt på skolan. Ledaren behöver driva processen och förmedla en klar och 
tydlig vision om vad skolan kan och ska göra. I ett framgångsrikt ledarskap ingår enligt 
Ainscow och Sandill förmågan att främja en samarbetsinriktad kultur, genom att bygga 
samverkande team och där uppmuntra och skapa förutsättningar för samarbete (ibid).  

I Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, och Nilholms (2015) studie undersöks 
specialpedagogens och speciallärarens yrkesroll. Resultatet visar på att det relationella 
synsättet som specialpedagoger och speciallärare ger uttryck för, inte stämmer med de 
arbetsuppgifter de utför på skolorna. Utifrån det relationella synsättet ska specialpedagoger 
stödja lärarna i deras arbete genom att exempelvis föreslå förändringar i lärmiljön (Lindqvists, 
2013).  Istället utför de främst arbetsuppgifter där de fungerar som personal som specifikt 
arbetar kompensatoriskt med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvists, 2013; Göransson et 
al., 2015). Skolutveckling är däremot en arbetsuppgift som specialpedagogerna inte har 
lyckats göra anspråk på (Göransson et al., 2015). Persson och Persson (2012) ger i sin studie 
exempel på hur den specialpedagogiska kompetensen kunde användas i ett inkluderande 
arbete där lärare med ämnesspecifik kunskap fick stöd av en speciallärare i klassrummet. På 
så sätt kunde djupare ämneskunskaper såväl som specialpedagogisk kompetens utnyttjas 
maximalt (ibid). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska inramningen. Teorin används tillsammans med det 
empiriska materialet för att besvara uppsatsens frågeställning. Vi har valt ut vissa 
nyckelbegrepp från teorin, vilka används i analysen och diskussionen. Vi utgår från en 
nyinstitutionell teoribildning, vilken tar upp frågor om legitimitet, institutionell förändring 
och spridning av idéer (Mickwitz, 2015). Den institutionella teorin saknar dock 
tolkningsmodeller för hur nya idéer sprids i en organisation. Detta eftersom institutionella 
perspektiv ofta uppehåller sig på makronivå (ibid). Därför använder vi läkaren och biologen 
Ludwik Flecks sociologiska och kunskapsteoretiska modell om tankestil och tankekollektiv, 
vilken utkom år 1935 och översattes till svenska år 1997 (Fleck, 1997). Persson och Persson 
(2012) använde Ludwik Flecks teori om tankestil och tankekollektiv i sin analys av 
skolverksamheten i Essunga och därifrån hämtade vi inspiration till att använda begreppen i 
vår uppsats. Vi har delvis utgått från deras anpassning av teorin till skolsammanhang. 
Aspekter som vi intresserat oss för i intervjuerna med utgångspunkt från Flecks teori om 
tankestil, är hur specialpedagogerna och rektorerna talar om inkludering och tillgänglighet, 
samt hur de beskriver en etablering och spridning av dessa idéer. Vetenskapsteoretikern Aant 
Elzinga (1997) placerade in begreppet epistemisk drift i nyinstitutionell teoribildning för att 
undersöka och förklara vetenskapens förhållande till samhällets övriga dominerande politiska, 
ekonomiska och kulturella områden. Vi har valt att analysera hur inkluderingsbegreppet 
används i förhållande epistemisk drift. Genom att studera hur inkluderingsbegreppet används i 
olika sammanhang kan vi skapa en bild eller förståelse för hur begreppet uppfattas. 

Nyinstitutionell teori 
Institutionell teori används för att förstå hur handlande inom organisationer sker. Teorin 
hanterar hur organisationer förändras, hur de påverkas av andra organisationer och förhåller 
sig till och anpassar sig till i samhället rådande idéer. Teorin tar sig även an hur organisationer 
påverkar omgivningen runt om den (Eriksson-Zetterquist, 2009).  I nyinstitutionell teori är 
legitimitet ett centralt begrepp (Mickwitz, 2015).  
 
Sedan 1990-talet har nyinstitutionell teori alltmer börjat användas för att förstå 
organisationsförändringar, där Powell och DiMaggio, och senare Czarniawska lyfts fram som 
förgrundsfigurer inom nyinstitutionell forskning (Eriksson-Zetterquist, 2009). Eriksson-
Zetterquist refererar till Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) som menar att institutionell 
förändring kan förstås som ett skeende i fem steg: 

1. de-institutionalisering, där nya idéer introduceras,  
2. pre-institutionalisering där enskilda aktörer testar idéerna,  
3. teoretisering där idéer ges orsaksförklaringar, d v s varför idéen är bra.  
4. spridning 
5. re-institutionalisering, där idén når legitimitet och tas för given (vida spridd)  
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Legitimitet är centralt inom studier med ett nyinstitutionellt perspektiv. I strävan efter 
legitimitet förändras organisationer och anpassar sig till förändrade normer i samhället. 
Organisationers handlingar kan därför förstås som relationen mellan dess behov av legitimitet 
och de normer som råder i samhället. De kognitiva aspekterna av legitimitet innebär att det 
blir svårt att tänka annorlunda och att ett likhetstänkande formas. Saknar en organisation 
legitimitet blir den ifrågasatt och attackerad. Legitimitet kan skapas genom relationer till 
samhället, till media och mellan organisationer (andra som anses legitima). En vanlig källa till 
legitimitet är relationen till lagstiftande organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
 
Inom skandinavisk nyinstitutionalism har intresset bland annat riktats mot spridandet av 
reformer (Brunsson & Olsen, 1990, refererad i Eriksson-Zetterquist, 2009). En förutsättning 
för att en reform ska lyckas är att den innehåller en idé om problem och dess lösning. 
Reformens lösning på problemet måste för medlemmarna framstå som bättre, än de lösningar 
som använts tidigare. Det krävs att både reformatörer och organisationsmedlemmar deltar 
aktivt i reformarbetet. Om medlemmarna inte är överens om att reformen är en rimlig lösning 
på problemet kan hela reformen falla, eftersom medlemmarna sätter sig emot lösningen (ibid). 
Reformer formuleras ofta med egenskaper som gör dem förhållandevis enkla att påbörja, de är 
ofta normativa, ensidiga och framtidsinriktade. Reformidéer som anses vara moderna är 
svårare att ifrågasätta. En ny reform kan mycket väl bygga på tidigare reformförsök, eftersom 
de tidigare reformförsöken ofta glöms bort och personal slutar och byts ut. Däremot behöver 
idén förpackas så den förefaller ny och modern. Glömska och mode utgör därmed en gynnsam 
förutsättning för att kunna genomföra reformer (ibid). När idéer materialiserats blir de 
uppfattade av en större grupp, vilket kan ske genom att skapa en bild eller en modell, och kan 
då översättas till konkreta handlingar (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
Inom forskning finns det två olika perspektiv på implementering: top-down och bottom-up 
(Sannerstedt, 2001). Top-down innebär beslut uppifrån, med utgångspunkt från 
organisationens topp, i auktoritativa beslut som fattats och sedan går i en styrningskedja. 
Bottom-up är ett underifrånperspektiv på implementering, där utgångspunkten är där 
tjänsterna utförs, t ex i klassrummet. För en framgångsrik implementering behöver 
tillämparen förstå och vilja genomföra beslutet. Det ska inte vara vagt, motstridigt eller 
innebära målkonflikter. Det innebär att det behöver finnas tillräckliga resurser som tid, 
pengar, personal, lokaler och utrustning för att genomföra beslutet. Därför är det viktigt att de 
framställs på ett sådant sätt att det kan accepteras av omgivningen. I komplexa organisationer 
som skolan, finns det speciella förutsättningar vid implementeringen. I trögrörliga 
organisationer tar implementering av komplexa reformer lång tid. I modern organisationsteori 
förklaras denna trögrörlighet med att komplexa organisationer styrs av kulturbestämda regler 
som visar sig i handlingsrutiner (Sannerstedt, 2001). 

Skolan med ett institutionsteoretiskt perspektiv 

Skolan utgörs med ett institutionsteoretiskt perspektiv, av en samhälleligt erkänd verksamhet 
som bygger på mål, lagstiftning och regler. Skolan är institutionaliserad i samhället genom det 
formella regelverk som skollagen och läroplanerna utgör. Mickwitz (2015) för i sin 
avhandling fram att skolan “dessutom är institutionaliserad utifrån informella föreställningar 
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och normer om vad en skola är och bör vara” (Mickwitz, 2015, s.25). Institutioner besitter 
ofta en bevarandekraft med motstånd mot förändring, på grund av tradition och historia 
(Mickwitz, 2015). Aktörers val, beslut och handlingar styrs av de mönster och antaganden 
som ryms inom institutionen. För att kunna förstå en aktörs handlande behöver objektiva 
förhållanden såväl som aktörernas tolkningar analyseras. Skolan som institution har skapat ett 
ramverk för de individer som tjänar inom den, där individuella handlingar styrs av de 
normativa reglerna som finns inbäddade (ibid). En grundläggande aspekt inom användandet 
av ett institutionsvetenskapligt perspektiv, är att historiska förhållanden påverkar vårt 
tänkande (ibid). Språket och gemensamma begrepp utgör ett teckensystem som överförs. Vad 
som kan uppfattas som objektiva fakta utgörs egentligen av mänskliga överenskommelser. 
Mickwitz för fram att det finns en risk att de regleringar som ligger utanför eller inte tydligt 
definieras i läroplanen kan osynliggöras, d v s inte implementeras. Det som formuleras på 
skolpolitisk nivå realiseras inte med självklarhet (ibid). I skolan kan de professionella möta 
konkurrerande agendor;  

 
“då marknadsföring, mediabevakning och föräldrasamverkan blivit alltmer närvarande i 
skolan definieras det som lärare ska realisera inte längre bara av det skolpolitiska systemet. 
Istället kan förväntningar och direkta uppmaningar från rektor eller huvudman, utifrån andra i 
läroplanen osynliga diskurser om skolan och dess praktiker, göra att realiseringen av det som 
formuleras politiskt i den dagliga verksamheten omförhandlas eller får stå tillbaka.” 
(Mickwitz, 2015, s. 27)   

Tankestil och tankekollektiv 
Ludwik Fleck (1997) hävdar att institutioner är en konsekvens av en rad kollektiva 
tankelinjer. Persson och Persson (2012) för ett resonemang kring grundskolan som en 
institution och urskiljer där en rad samverkande tankelinjer, som teorier om kunskap och 
lärande och rätten till en utbildning till alla, “en skola för alla”. De hävdar vidare att de olika 
läroplanerna är influerade av tidens tankestilar. Institutionens kognitiva ramverk 
sammanfogas av tankestilen, vilket definierar synen på eleven, kunskap och lärande. Detta 
influerar i sin tur läroplaner, kursplaner och nationella prov. Dokumenten speglar således 
tankestilen, samtidigt som den överför en tankestil till praktiken och lärarkollektivet. Den 
rådande tankestilen präglar hur läraren tolkar sitt uppdrag (ibid). Antropologen Mary Douglas 
(1986) har inspirerats av Ludwik Flecks kunskapsteori om tankekollektiv, och menar att något 
som kallas för Public memory, är en tankestil som överförs till nästa generation, det är 
exempelvis traditioner som “sitter i väggarna” eller sådant som finns inbyggt i tidigare 
läroplaner. Det är vanor och mönster som blir inbyggda i institutionens traditioner (ibid).   
 
Tankestil ges inom institutionsteorin betydelsen som det nätverk av tankar som råder och som 
stöttar oss i vår uppfattning och förståelse av omvärlden. Den är dynamisk, historiskt och 
socialt beroende (Fleck, 1997). Ett tankekollektiv är en grupp människor som gemensamt bär 
på en viss typ av tankesätt, eller en tankestil. Fleck definierar tankekollektiv som “en 
gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i tankemässig växelverkan 
med varandra” (Fleck, 1997, s. 48).  
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En individ kan ingå i flera olika tankekollektiv. Tankekollektiven kan vara tillfälliga eller 
stabila i form av organiserade grupper. Ett arbetslag på en skola kan utgöra ett tankekollektiv, 
en mer löst formerad grupp individer på en skola likaså. Individerna som ingår i 
tankekollektivet kan påverka dess utveckling, men deras tänkande och handlingar är samtidigt 
begränsade av tankekollektivet (Fleck, 1997). Inom detta kollektiv kan i sin tur ett 
intrakollektivt tankeutbyte uppstå. Mellan olika kollektiv kan ett interkollektivt tankeutbyte 
försiggå. Inom varje tankestil finns i sin tur en inre krets där tankeskapandet sker, den 
esoteriska kretsen, utanför denna krets finns en exoterisk krets som är beroende och litar på 
“experterna” i den inre kretsen. I en mer demokratisk tankestil lyssnar den esoteriska kretsen 
på den exoteriska kretsen och tar intryck av den (Fleck, 1997; Persson & Persson, 2012).  
 
I varje epok finns det inom alla sociala system vissa uppfattningar som dominerar. Slutna 
åsiktsystem och motstånd till nytänkande, beskrivs av Fleck som föreställningars 
tröghetstendens där: 
 

1. En motsägelse mot systemet tycks otänkbar 
2. Det som inte passar in i systemet förblir osett, eller 
3. förtigs även om det är känt, eller 
4. stora kraftansträngningar görs för att förklara det som icke motsägande 
5. Trots alla skäl för en motsatt uppfattning ser, beskriver och avbildar man sakförhållanden som 

motsvarar de rådande föreställningarna, dvs dessa blir så att säga realiserade. (Fleck, 1997, s. 
48)   

Epistemisk drift 
Epistemisk drift handlar om en förändring av vad som bedöms vara relevant kunskap för 
universitet att forska om och förmedla vidare. Sedan 1970-talet har gradvis legitimiteten att 
definiera problem, förskjutits och överförts till aktörer som ligger utanför universiteten 
(Fransson, 2009). Begreppet epistemisk drift myntades av vetenskapsteoretikern Aant Elzinga 
och kan sammanfattas som en ny kunskapsordning och förändrad syn på vetenskapens roll 
och funktion i samhället (Elzinga, 1997; Fransson, 2009).  
 
Elzinga (1997) placerar in begreppet epistemisk drift i en nyinstitutionell terminologi, där 
forskningens förändrade relation till samhället studeras. Han hävdar att forskningsresultat 
numera kan nå legitimitet, i relation till externa prövningar om dess nytta (ibid). Med 
epistemiska kriterier menar Elzinga de kriterier som forskare använder i sina diskussioner om 
forskningens innehåll (ibid). Som en extrem följd kan den interna kvalitetskontrollen av 
vetenskap och forskning bli utträngd, eftersom forskning utvärderas utifrån hur väl den svarar 
mot en specifik användarkontext och den “nytta” den kan åstadkomma i samhället. Alltså 
uteblir mer eller mindre, den procedur av vedertagna granskningsprocesser som vanligtvis 
genomförs i forskning. Elzinga beskriver en process där forskare utsätts för tryck att leverera 
relevanta och nyttobetonad forskning, och blir alltmer fokuserade på extern legitimitet. 
Forskning riskerar därmed att utsättas för en slags kvalitetserosion, där den vetenskapliga 
autonomin tenderar att minska. Policy-driven agenda kan sålunda påverka forskare att driva 
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sin forskningsorientering i viss riktning, eller utifrån vissa externt formulerade prioriteringar 
(Elzinga, 1997). 
 
Arnesen och Simonsen (2011) slår fast att specialpedagogiken befinner sig i epistemisk drift 
som resultat av både yttre och inre press. Den yttre pressen menar de består av krav på att 
bistå med verktyg för kartläggning, testning och tidig intervention. Genom 
specialpedagogikens politiska åtagande och dess utvecklingshistoria, är specialpedagogiken 
starkt beroende av statlig politik. Det har etablerat en ömsesidig förhandlingsrelation där 
staten träder in som garant för fortsatt expansion och akademisering, förutsatt att disciplinen 
levererar användbar kunskap till staten som legitimerar utbildningsreformer (ibid).  
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5. Metod 
I detta avsnitt motiveras valet av metod och forskningsansats. Under rubriken metodval 
beskrivs tillvägagångsättet för insamlandet av empirin, vilket i denna studie har varit 
semistrukturerade intervjuer. Sedan kommer urval, där vi redogör för vilka urvalskriterier 
som har legat till grund insamlandet av datamaterialet. I Urval- policy beskrivs mer ingående 
kommunernas och skolornas policy angående arbetet med att utveckla en inkluderande och 
tillgänglig lärmiljö och som har utgjort grunden för vårt urval av skolor. Vi presenterar också 
informanter och skolor mer ingående under rubriken Deltagare och skolkontext. I avsnittet 
Genomförande beskriver vi hur studien har genomförts, studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet samt analys och bearbetning. Vi avslutar avsnittet med etiska aspekter, då vi 
redovisar för de etiska ställningstaganden som har gjorts i studien.   

Metodval  
För att besvara uppsatsens syfte har vi valt semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ 
ansats. Vi vill få en djupare insikt om fenomen som rör personer och situationer vilket är ett 
av huvudsyftet i användandet av en kvalitativ forskningstradition (Dalen, 2015). Vi har valt 
intervju som metod eftersom vi är ute efter en förståelse från informanternas synvinkel innan 
vi ger oss på vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkman, 2015). En forskningsintervju 
försöker fånga in både på faktaplanet och på meningsplanet. Ett vardagligt samtal sker ofta på 
ett faktaplan menar Kvale och Brinkmann. Intervjuaren och informanten producerar under 
intervjun kunskap genom sin relation. Den synen på kunskapsproduktion står i kontrast med 
en positivistisk föreställning att kunskap är rena fakta som ska kvantifieras. I en 
semistrukturerad intervju har forskaren i förväg valt ut vissa förutbestämda teman som 
samtalet är inriktad på (Dalen, 2015).      

Urval 
Föreliggande studie är genomförd i tre kommuner runt en storstad. Tre rektorer och tre 
specialpedagoger på tre olika grundskolor har intervjuats. Valet av dessa två yrkesgrupper 
beror på deras förmodade och förväntade roll i skolornas utvecklingsarbete. Utifrån 
examensförordningen har specialpedagogen bland annat kompetens för att utveckla 
verksamhetens lärmiljöer och leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet som syftar till att 
möta alla elevers behov (SFS 2007:638). Specialpedagogens roll i skolutveckling finns dock 
inte specifikt formulerat i skolans styrdokument. Rektorns roll som pedagogiskt ansvarig, med 
ansvar för kvalitetsarbete såväl som kompetensutveckling, finns däremot formulerat i både 
skollag och läroplan (SFS 2010:800; Skolverket, 2011).  
 
Utifrån syftet formulerades inledningsvis vissa kriterier för urval av skolor och informanter. 
Sedan tidigare hade vi information om att några skolor bedriver ett utvecklingsarbete för att 
skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer och utifrån det gjordes urvalet av skolor. Detta 
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policyarbete finns uttalat i policydokument antingen på kommunnivå och/eller på 
verksamhetsnivå. Kontakt togs med skolornas rektorer och tillfrågade dem om de ville delta. 
När de hade godkänt, påbörjades urvalet av informanter. Vi valde att ha två informantgrupper, 
rektorer och specialpedagoger, detta för att få fram flera olika synvinklar och nyanser på 
fenomenet. Antalet informanter fick inte vara för stort eftersom genomförandet av 
intervjuerna och bearbetningen är ett tidskrävande arbete (Dalen, 2015). Detta fick vi ta 
hänsyn till vid urvalet. Därför har också frågor om representativitet blivit underordnat (Lind, 
2015). Urvalet av informanter skedde i de flesta fall med hjälp av rektorerna på skolorna. Vi 
ville att informanterna skulle vara delaktiga i förändringsarbetet och vara så insatta som 
möjligt, vilket blev informantgruppernas urvalskriterium. I tre fall tillfrågades informanterna 
direkt utifrån den information vi hade sedan tidigare, annars var rektorerna till hjälp och det 
blev ett så kallat snöbollsurval. Alla tillfrågade skolor samt informanter tackade ja till att delta 
i studien. Studien gör inte anspråk på att mynna ut i ett resultat som kan anses äga någon 
allmängiltighet.   

Urval- policy  

Skola A 
I skolans verksamhetsplan för elevhälsan 2015/2016 står det att elevhälsan ska genomsyras av 
ett inkluderande synsätt och de ska vara en viktig länk för att främja en skola för alla. 
Elevhälsan ska också driva arbetet med Specialpedagogiska skolmyndighetens material 
Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. I skolans kvalitetsdokument för år 2016 står 
det att skolans arbete med ökad social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet har fortsatt. Det 
uttrycks att förslag till förändrad organisation finns, då specialpedagogerna exempelvis får en 
omdefinierad roll. Målet med detta är att all personal fortsättningsvis arbetar aktivt med 
tillgängliga lärmiljöer. Vidare står det att ett systematiskt arbete, med bland annat 
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, har genomförts på skolan under det senaste året. 
Detta har gjorts i syfte att öka tillgängligheten på organisations- grupp- och individnivå. 
Skolan är också en pilotskola för Handikappförbundets lärmaterial för tillgänglig 
undervisning.  
 
Skola B 
Arbete med ökad inkludering finns utskrivet i skolans läsårsplan 15/16 under skolans 
Prioriterade mål och indikatorer: 

 
Vi arbetar aktivt med att genomföra en synvända i verksamheten där målet är att vi alltid utgår 
ifrån att alla elever oavsett förutsättningar är en del av klassen och utvecklas bäst i den miljön. 
Vi vill att alla elever är inkluderade i verksamheten och att vi ser alla barn och elever som 
viktiga lärresurser i verksamheten.   

 
Skola C  
Ur kommun C:s policy för tillgänglighet i förskolor och skolor: 

 
I diskrimineringslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är bristande tillgänglighet en ny 
form. Detta innebär att det ställs ännu högre krav på huvudmän och skolledare att leva upp till 
kraven på en tillgänglig förskola, skola och fritidshem. Genom att arbeta inkluderande med 
särskilt fokus på samspelet mellan social, fysisk och pedagogisk miljö ökar vi tillgängligheten 



23 
 

och därmed förutsättningarna för alla barn och elever att utvecklas så långt som möjligt inom 
reguljära verksamheter.  

 
I policyn görs sedan en fördjupning och tolkning av inkludering och tillgänglighet. 
Bland åtgärderna nämns fortbildning i Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning anordnad 
av Specialpedagogiska skolmyndigheten och fortbildningsprojektet “Tillgänglig skola för 
alla”. I programförklaringen står att läsa att:   
 

Målet är att alla medarbetare ska känna sig stärkta och därigenom bidra till en ökad 
tillgänglighet i skolan för alla elever. Elevernas förbättrade kunskapsresultat ska vara en följd 
av medarbetarnas ökade kompetens. I förlängningen ska detta leda till ett mer tillgängligt och 
inkluderande samhälle för alla. 
 

Från kommunen fick vi namnet på de två skolor som deltar under läsåret 2016/17, skolorna 
hade själva anmält sig till att delta i projektet. Vi kontaktade därefter en av skolorna, som i 
denna studie går under namnet skola C.  

Deltagare och deras skolkontext 

 
Tabell skola och informanter 

 skola A 
i kommun A 

skola B 
i kommun B 

skola C 
i kommun C 

Om skolan F-6, kommunal 
drygt 700 elever 

F-9, kommunal 
600 elever 

F-6 + särskola, kommunal 
470 elever 

Specialpedagog Specialpedagog A 
Arbetat som klasslärare 
på skolan i många år. 
Specialpedagog sedan 
90-talet. 
 
 

Specialpedagog B 
Mellanstadielärare i 
grunden. Specialpedagog 
sedan i början av 2000-
talet. Specialpedagog på 
skolan sedan några år 
tillbaka. Erfarenhet av att 
arbeta inkluderande sedan 
många år.  

Specialpedagog C 
Förskollärare i grunden. 
Specialpedagog sedan i 
början av 2000-talet. 
Specialpedagog och 
samordnare på skolan 
sedan läsårsstart 16/17 

Rektor/skolledare Rektor A 
Lärare i grunden. 
Specialpedagog sedan 
början av 2000-talet. Har 
arbetat på skolan sedan 
dess. Bitr. rektor på 
skolan sedan läsårsstart 
16/17 

Rektor B 
Lärare i grunden. Rektor 
på skolan sedan fyra år 
tillbaka. Haft ledarroll 
sedan 2007. Har arbetat 
med inkludering på 
strategisk nivå på 
kommunen 20% av sin 
tjänst 

Rektor C 
Lärare i grunden. 
Skolledare sedan 15 år, 
bitr. rektor på skolan 
sedan ett par år. Tf rektor 
på skolan sedan läsårsstart 
16/17. Har arbetat med 
utveckling kopplat till 
lärande och inkluderande 
undervisning och 
fortbildning av personal. 

 

Genomförande 
Inledningsvis kontaktades skolornas rektorer och när de hade godkänt skolornas samt 
personalens deltagande, kontaktade vi de utvalda informanterna för att fråga om de ville delta. 
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Vi bokade sedan tid för intervjuerna, informanterna fick bestämma tid och plats. Rektorerna 
och alla deltagare hade sedan tidigare fått ett missivbrev skickat till sig (bilaga 1). 
  
Innan intervjuerna genomfördes, utarbetades utifrån studiens syfte en intervjuguide med vissa 
förutbestämda teman. Att utarbeta en intervjuguide är en uppgift som handlar om att utifrån 
studiens problemformulering omsätta den till konkreta teman med tillhörande frågor. Det 
gäller att ge informanterna möjlighet att öppna upp sig och låta dem prata så fritt som möjligt 
(Dalen, 2015). Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie på en annan skola, med 
en specialpedagog. Då testades intervjuteman och intervjufrågor. Efter den intervjun ändrades 
vissa frågor så att intervjuerna skulle utgöra ett så bra dataunderlag som möjligt utifrån vårt 
syfte. Detta utgör studiens empiri, vi strävade att få så fylliga, nyansrika och flerdimensionella 
beskrivningar av fenomenet som möjligt och det kan möjliggöras vid intervjuer (Lind, 2015. 
Dalen, 2015). Därför har vi i denna studie inte försökt att styra samtalet för hårt utan vi har 
gett informanterna utrymme att utveckla deras erfarenheter och upplevelser (Westlund, 2015). 
Våra intervjuer kännetecknas också av flexibilitet, då vi följde upp informanternas svar med 
fördjupande frågor (Lind, 2015). Vi spelade in intervjuerna på vår egen iPad/mobiltelefon, för 
att sedan kunna transkribera dem. Arbetet med att genomföra intervjuerna och att transkribera 
delades upp och genomfördes enskilt, detta på grund av att vi hade begränsat med tid. De 
flesta intervjuerna blev c a 60 minuter långa, en blev 35 minuter lång (specialpedagog C), en 
annan 70 minuter (rektor B). Vi transkriberade tre intervjuer var och tog sedan del av 
varandras utskrifter, vi läste dem både enskilt och högt tillsammans. Vi tolkade empirin både 
enskilt och tillsammans och diskuterade våra tolkningar. Arbetet med bearbetningen och 
analysen beskrivs mer ingående senare i metodavsnittet.     

Studiens validitet och reliabilitet 
Kvalitativ forskning utgår från grundförutsättningen att människor konstruerar sin sociala 
verklighet. Därmed finns det inte heller någon “sann” verklighet. De uttalanden som 
informanterna har gjort tolkas av forskaren. Både informanten och forskaren påverkas av 
omvärlden runt omkring (Dalen, 2015). Forskarens roll är därför en viktig aspekt i en 
kvalitativ studie. Rollen utformas tillsammans med informanten och påverkas av den aktuella 
situationen. I en kvalitativ studie går det för det mesta inte att beräkna tillförlitligheten på ett 
kvantitativt sätt. Kvale och Brinkmann (2015) lyfter fram att en del kvalitativa forskare därför 
menar att begreppen reliabilitet och validitet endast kan användas inom kvantitativa studier. 
Kvale och Brinkmann har däremot behållit dessa begrepp och anser att de kan överföras även 
till kvalitativa intervjustudier. Reliabiliteten härleds till tillförlitligheten i intervjusvaren. I 
resultatet har vi av den anledningen valt att använda direkta citat från intervjuerna för att 
kunna öka tillförlitligheten. Under intervjuerna har vi också strävat efter att informanten ska 
känna sig bekväm, exempelvis genom att tänka på den maktassymetri som finns. För att 
uppnå och kunna bedöma tillförlitlighet i en kvalitativ studie krävs också transparens vid 
återgivningen av forskningsprocessen och genomförandet av studien (Dalen, 2015). Vi har 
därför varit noggranna med att redogöra för studiens datainsamlande och databearbetning i 
metoddelen.  
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I en kvalitativ studie innebär validitet vanligtvis huruvida studien undersöker det den påstår 
sig att undersöka. I kvalitativa studier behöver valideringen finnas med i hela 
forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2015). Validiteten kan påverkas av den 
förförståelse forskaren har om fenomenet. Detta är alltså något som vi behöver vara medvetna 
om och som påverkar vår tolkning av empirin (Fejes & Thorberg, 2015). I denna studie har vi 
försökt att vara medvetna om den förförståelse vi har genom att ha arbetat många år som 
lärare. Vi har också vidgat vår förförståelse genom att läsa forskning och litteratur inom 
området. Vi har försökt att nyttja den erfarenhet och kunskap vi har och få det att bidra till vår 
studie genom att vi har en förståelse för det informanterna berättar och upplever. Det bidrog 
till att vi kunde ställa fördjupande följdfrågor för att klarlägga informanternas synsätt. I vår 
kommunikation med informanterna har vi också strävat efter att skapa en intersubjektivitet, 
alltså att de uttalanden som kommer fram är så nära informanternas upplevelser som möjligt 
(Dalen, 2015). I intervjuerna har vi ställt följdfrågor och fördjupande frågor för att sedan 
kunna göra en så träffande analys av empirin som möjligt. För att undvika “policysvar”, 
ställde vi också frågorna på olika sätt, vi sammanfattade, frågade om förstått dem rätt och 
följde upp med frågor.  
 
Att empirin är utförlig och väldokumenterad bidrar också till stärkt validitet belyser Dalen 
(2015). Genom att göra semistrukturerade intervjuer som spelades in och sedan 
transkriberades har vi kunnat få ett utförligt och nyansrikt datamaterial. Inspelningarna 
möjliggjorde ett mer aktivt lyssnande jämfört med om vi hade antecknat. Vi genomförde 
också en pilotstudie innan intervjuerna. Detta har sannolikt bidragit till en ökad validitet 
(ibid). 
 
I denna studie har vi försökt att välja ut lämpliga teorier och begrepp som kan hjälpa till att 
förklara och begripliggöra vår analys, vilket är en förutsättning för teoretisk validitet (Kvale 
& Brinkmann, 2015). Vi har i analysen varit medvetna om de problem som kan uppstå vid 
teoretisering och tolkning av materialet. Dalen (2015) tar upp några faror: holistiskt misstag, 
vilket är då forskaren tror sig vara så förtrogen med området så att den tolkar utifrån denna 
bestämda förförståelse. En annan fara är going native, det innebär att forskaren påverkar samt 
påverkas av informanterna och är alltför förtrogen med fältet. Dessa faror är något vi har varit 
medvetna om och tänkt på inför samt under intervjuerna och vid analysen av empirin. Vi har 
även försökt att lyfta fram och värdera alla informanters utsagor som lika värdefulla, något 
som kan benämnas som att undvika elitbias (Dalen, 2015).  
 
Kvale och Brinkmann (2015) beskriver hur forskare inom en studie kan göra olika tolkningar 
utifrån olika perspektiv och sedan jämförs de tolkningarna. Detta kallar de för perspektivistisk 
subjektivitet och görs för att höja studiens kvalité. Vi har i denna studie varit två som har 
tolkat empirin och sedan kunnat diskutera olika tolkningar med varandra. Vi läste först 
intervjuerna enskilt, sedan högt för varandra, antecknade teman i transkriberingarna. Sedan 
samtalade vi om våra tolkningar och jämförde. Vi gick tillbaka till intervjuerna och granskade 
vår analys. Inspelning av intervjuer och transkriberingar genomfördes för att öka validiteten, 
genom att det var möjligt att gå tillbaka till intervjuerna, där vi kunde hitta nya vinklingar och 
uppgifter vi missat. Denna process har troligtvis bidragit till en ökad validitet och minskat 
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risken för snedvridning. Statistisk generalisering, som är hämtad från den kvantitativa 
forskningstraditionen, uppfyller inte denna studie. Däremot kan resultatet sägas lyfta fram 
vissa mönster som möjligtvis kan överföras och gälla i andra sammanhang och miljöer.  
 
Vi har i denna studie strävat efter att vara transparenta, tydliga och antagit ett kritiskt 
förhållningssätt. Vi har haft ambitionen att studien ska bidra med kunskap som gör gott och 
minimera eventuella skadliga konsekvenser, vilket är en etisk aspekt, som enligt Kvale och 
Brinkmann (2015) även det kännetecknar en valid forskning.  

Analys och bearbetning 
Vi har valt en abduktiv ansats vid analysen av vår empiri. Det innebär att vi har använt teori 
som en inspirationskälla för att upptäcka mönster och för att få förståelse. Under 
forskningsprocessen har vi alternerat teori och empiri. Vi har utgått från viss existerande 
kunskap och referensramar, för att hitta teoretiska djupstrukturer som skulle kunna 
begripliggöra de mönster som påträffats i det empiriska materialet. Abduktion tillåter felslut 
och måste kontrolleras mot flera fall. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär denna 
ansats en hermeneutisk process och med hjälp av teoretiska föreställningar äter man sig in i 
empirin.  Det krävs en upprepad process av pendling eller alternering mellan teori och empiri.  
 
I början av bearbetningen och analysen av det empiriska underlaget, valdes dataunderlaget ut 
och strukturerades utifrån vad som var relevant för undersökningens syfte och frågeställningar 
(Lind, 2015). Informationen som kom fram i empirin tematiserades. En begränsning med 
denna typ av metod är att ur detta komplexa underlag lyfta fram den information som är mest 
betydelsefull. Vid vår analys gjorde vi i första fasen en tematisering av de olika intervjuerna 
för att på så sätt få syn på underliggande mönster. Vi utgick från de teoretiska perspektiv och 
begrepp som vi har presenterat i vår studie. Vid tolkningen av vår empiri använde vi detta 
som en hjälp och som ett sätt att göra vår empiri begriplig.  
 
För att inte vara för snabb med att dra slutsatser, har vi tänkt på att vara öppna för de nyanser 
som finns i det intervjupersonerna berättar. Därför har vi även tänkt på att utveckla alternativa 
tolkningar som gör det möjligt att få distans till våra tolkningar. I detta sammanhang är det en 
fördel att vara två författare, som kan diskutera olika tolkningar och ha två par kritiska ögon 
på empirin och de analyser som görs. Detta är för att undvika den teoretiska snedvridning som 
kan uppstå när teorier används vid tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2015). 
 
Arbetsgången vid analysen har varit följande: 

1. Läsning av utsagorna/ intervjuerna, enskilt och sedan tillsammans 
2. Sortering och klarläggning av materialet. Det innebar att göra materialet tillgänglig för 

analys för att ta ut de centrala delarna. 
3. Intervjuerna har tematiserats utifrån underliggande mönster. 
4. Empirin har begripliggjorts med hjälp av teorierna och tidigare forskning. 
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Etiska aspekter 
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2011).  
De etiska principer vi har följt är: 
● Informationskravet 
● Samtyckeskravet 
● Konfidentialitetskravet 
● Nyttjandekravet 

 
Informationskravet har vi följt då vi har informerat informanterna om studiens syfte och 
utformning. Denna information fick informanterna både vid den första kontakten, genom 
missivbrevet samt vid intervjuerna. 
 
Samtyckeskravet har följts eftersom informanterna har deltagit frivilligt i studien och givit sitt 
samtycke. Samtidigt kan detta krav till viss del diskuteras eftersom rektorerna redan hade sagt 
ja till skolans deltagande och intervjuerna skedde på arbetstid. Informanterna tillfrågades och 
gav sitt samtycke till deltagande när vi kontaktade dem samt återigen vid intervjuerna. Vid 
intervjuerna informerade vi ännu en gång om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst.   
 
Konfidentialitetskravet har vi följt genom att skolor och informanter har avidentifierats och 
viss specifik information som kan ses som känslig, samt vissa detaljer, har utelämnats i syfte 
att skydda informanterna. Det finns ändå en risk att deltagarnas kollegor känner igen och kan 
identifiera dem, trots avidentifiering och utelämnande av viss information. Även skolorna 
skulle kunna identifieras utifrån deras specifika arbete. Denna risk finns eftersom viss 
information ändå behöver finnas med för att studien ska vara så transparent som möjligt.  
 
Nyttjandekravet har efterlevts genom att vi förbinder oss att inte använda det insamlade 
materialet till något annat än som datamaterial i denna studie och att vi ser till att ingen annan 
utomstående kommer över materialet. 
 
Andra etiska aspekter som vi har tänkt på är att det råder en maktassymetri i intervjuerna. 
Intervjuaren bestämmer vilka frågor som ska ställas, ställer frågorna och informanten svarar 
på frågorna som sedan analyseras av intervjuaren. Vi har varit medvetna om maktasymmetrin 
som föreligger vid en intervjusituation (Kvale & Brinkman, 2015). Det är inget vanligt samtal 
mellan jämbördiga, utan intervjuaren leder och styr samtalet. Det är en enkelriktad dialog, 
som kan vara manipulativ med en dold agenda. Intervjuaren vill få tillgång till material som 
kommer användas i forskning och har ett syfte, samtalet är inte ett mål i sig. Intervjuaren har 
också tolkningsmonopol. Vi har i våra intervjuer strävat efter att informanterna ska känna sig 
så bekväma som möjligt i situationen. Vi är också medvetna om att denna maktassymetri 
omedvetet kan leda till att informanterna kan uttrycka de uppfattningar som förväntas och vad 
hen tror intervjuaren vill höra. Det kan också innebära att informanten undanhåller viss 
information, vilket kan ha konsekvenser för empirin.   
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6. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet av vår studie. Resultatet redovisas i tre övergripande 
kategorier med underteman, vilka svarar mot våra frågeställningar. Den första kategorin är 
Perspektiv på inkludering, den andra är Att välja väg och den tredje är Att få det att hända. 
Syftet med studien var att dels undersöka rektorers och specialpedagogers föreställning om 
inkludering och dels undersöka deras föreställning om utvecklingsarbete för att skapa en 
inkluderande skola. Ett underliggande syfte var att undersöka och resonera kring hur 
begreppen tillgänglighet och inkludering förhåller sig till varandra. 

Perspektiv på inkludering 

Inkludering  

Med stöd av en “bild” 
Flera av informanterna hänvisar till en bild när de beskriver inkludering, även förhållningssätt 
betonas då. Flera av informanterna försöker förklara inkludering genom att beskriva 
motsatsen, dvs vad det inte är. Detta kan illustreras med följande citat:  

 
En inkluderande lärmiljö för mig, är först och främst förhållningssättet. Om man har en klass 
med elever och nu ritar jag en bild här… med massa kryss. Sedan har det funnits elever som 
har varit exkluderade och de har varit separerade och även integrerade, men inget av dem är ju 
på ett sådant sätt som den moderna forskningen ser det som framgångsrikt.... De ska ju 
blandas med hela mängden och detta är ju en inkludering, där det handlar om förhållningssätt 
där alla ska kunna ta till sig undervisningen som är breddad och som passar alla. 
(specialpedagog A) 

 
Rektor B talar om vad som förefaller vara samma bild, poängterar tydligare att bara för att en 
elevgrupp blandas och att alla elever befinner sig i ett sammanhang, blir det inte automatiskt 
inkludering: 

 
Jag kommer inte ihåg var den här bilden kommer ifrån, men jag har sett den för flera år sedan, 
sen såg jag den när jag hade rektorskonferens (...) Det är dom här cirklarna och så är det 
prickar i cirklarna. För mig blir det ett tydligt sätt att illustrera. Oftast har vi bilden av att en 
lyckad inkludering är när allt sker inom samma cirkel, även om det är en isolerad plupp i den 
här cirkeln så tycker vi att det är inkludering, för att alla dom här barnen befinner sig i samma 
klassrum. Jag tycker ju inte att det är inkludering. (rektor B) 

 

Att ha en undervisning som har vad som beskrivs som en bred bas lyfts fram av två 
informanter, med referens till vad som beskrivs som en triangel med bred bas, och att flera av 
de mer specialpedagogiska arbetssätten gynnar de flesta eleverna: 

 
Om man har en triangel som är väldigt bred i basen, där passar väldigt många elever, då blir 
det ganska få som behöver särskilt stöd. Har man en väldigt spetsig triangel som är liten i 
botten, vi har en dålig inkludering, vi har svårt att anpassa lärmiljön, då får vi väldigt många 
elever som hamnar i behov av särskilt stöd. (rektor A) 
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Jag tror man måste tänka bredare i basen när man bygger upp en klass eller skola. Att man 
tänker hur ska jag ordna det...så det gynnar de flesta eleverna. Det passar de flesta 
eleverna...att ha lite tydligare instruktioner eller visuellt stöd. (specialpedagog C). 

 
Med poängtering att det inte handlar om fysisk placering 
Samtliga informanter betonar att inkludering inte handlar enbart eller alls om fysisk placering: 

 
Den här rumsuppfattningen om inkludering kan ibland vara mer exkluderande än om man 
faktiskt går ut utanför klassrumsdörren. Det är inte så att det är rummet, att det är det som 
handlar om inkludering. (rektor B) 

 
Specialpedagog B tar in tillgänglighet i sin beskrivning av inkludering och betonar även hon 
att det inte enbart handlar om fysisk placering;  

 
Det innebär att utifrån en elevs förutsättningar jobbar så hårt och mycket man kan för att 
kunna befinna sig i samspel med andra. Sedan kan det se olika ut, beroende på vad man har 
för resurser och så. Men det är ju i klassrummet som jag anser man lär sig bäst... Så 
tillgänglighet, ja bara för att du är i en klass är du inte inkluderad, du måste jobba på 
relationer, på metod, på innehåll och allt det där. Det är inkludering för mig. (specialpedagog 
B) 

 
Med betoning på sociala aspekter och delaktighet 
Rektor C betonar förutom rätten till en undervisning, de sociala aspekterna; respekt, förståelse 
och kommunikation i sin förklaring av inkludering och betonar att det inte har med 
funktionsnedsättning att göra: 

 
Inkludering för mig det är att alla personer som finns i en grupp har möjlighet att tillgodogöra 
sig, att man är delaktig i gruppens verksamhet. Om det är en skolklass så, oavsett vilka elever 
som finns i klassen, så får man rimliga möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen och 
interagera med andra elever. Sedan handlar det mycket om kommunikation också, att man 
anpassar sin kommunikation till varandra och att man visar respekt och förståelse för 
varandra. Inkludering för mig har inget att göra med en funktionsnedsättning (...).  (rektor C) 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet med koppling till pedagogik samt till den fysiska lärmiljön 
Flera av informanterna menar att tillgänglighet har en tydligare koppling till den fysiska 
lärmiljön: 

 
Tillgänglighet kan handla om att trösklarna in i klassrummet, om de rent fysiska trösklarna in i 
klassrummet, att dom måste bort för att det ska kunna bli inkludering. Det går att inkludera 
men då måste någon lyfta rullstolen över en tröskel. Men i en tillgänglig lärmiljö har man 
tänkt redan från början att det inte finns trösklar. Det är inte bara att man välkomnar eleven in 
i klassrummet utan man...trösklarna är borta. Det handlar även om, i ännu större utsträckning 
om den fysiska lärmiljön. (rektor B) 

 
Om man har någon form av behov, eller någon form av funktionsnedsättning, så gäller att hitta 
vägar runt så att man ändå kan delta efter sina premisser, förutsättningar. För att ta det enkelt, 
är man rullstolsbunden ska man kunna komma in och ut, har man dyslexi så ska det finnas 
inläst material. (specialpedagog B) 
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Men det förekommer också utsagor om tillgänglighet utifrån ett pedagogiskt perspektiv, att 
det är viktigt att lärarna anpassar undervisning till elevgruppen, vilket rektor A betonar. Alla 
elever ska känna att lärmiljön passar för dem och att det finns olika sätt att göra saker på, t ex 
att visa kunskaperna på. Att tillgänglighet enligt rektor A inte handlar om att anpassa efter 
enbart de som har en funktionsnedsättning visar följande citat: 

 
Gärna att om man använder sig av inlästa läromedel låter alla elever använda det och pröva, så 
att inte en eller några elever ska bli så utpekade. Det har vi jobbat mycket med, att alla elever i 
klassen får läromedel och så använder man det vissa lektioner så alla får prova på, så hoppas 
man att vissa ska nappa på det och tycka att det här är något som är bra för mig, då använder 
jag det. (rektor A) 

Inkludering versus tillgänglighet 

Begreppen går in i varandra 
Informanterna använder växelvis begreppen inkludering och tillgänglighet när de beskriver 
sitt synsätt. Samtliga informanter har svårt att svara på vad som särskiljer inkludering och 
tillgänglighet, när vi i intervjuerna frågar specifikt om skillnaden. Samtliga uppger att det inte 
är något de har funderat närmare på. När de funderat en stund ges beskrivningar om att 
inkludering och tillgänglighet nästan är samma sak, att begreppen går in i varandra, men även 
att tillgänglighet ses som en förutsättning för inkludering. 

 
Jag har inte förstått riktigt för det här med tillgänglighet det kom ju för några år sedan…. 
Tillgänglighet är kanske en förlängning av inkluderande lärmiljöer. Det blir kanske ännu 
bredare… Jag har inte funderat på det tidigare. (specialpedagog C) 
 
Grunden är en tillgänglig lärmiljö, då får man inkludering på det sättet. Att alla kan vara med 
under samma tak. (specialpedagog A)  

 
Rektor C beskriver det som i stort sett samma sak och att det kan handla om vilket begrepp 
som ligger i tiden just nu.  

 
Om det är en tillgänglig lärmiljö så är det i de allra flesta fall också en inkluderande lärmiljö… 
Det är som ett sånt där snett likhetstecken. Det är ungefär lika med…. Det behöver inte vara 
någon skillnad tycker jag. Det beror på vad som blir modeordet men för mig, jag har alltid 
försökt leva inkludering. Om jag är aktivt inkluderande, då arbetar jag för att alla ska vara 
delaktiga. Jag skulle kunna definiera tillgänglighet som att jag skapar förutsättningar för att 
kunna inkludera. (rektor C) 

 
Specialpedagog B menar att begreppen går in i varandra och hänvisar till Specialpedagogiska 
skolmyndighetens material om tillgänglighet. Citatet nedan visar att informanten har svårt att 
skilja på inkludering och tillgänglighet. Hen pratar också om, precis som rektor A, att 
tillgänglighet har vidgats till att handla om att hela lärmiljön är tillgänglig, inte bara fysisk 
tillgänglig.   

 
Absolut, det är samma vi pratar om här. SPSM har ju ett stort material vad gäller tillgänglighet 
och det använder man jättemycket nu som begrepp där, som man kanske tog från 
handikappförbunden från början. Nu tycker jag att det har vidgats, vi pratar inte bara om att 
det finns dörröppnare, att det finns isolerande plattor i taket (...) utan nu är tillgänglighet att 
göra lärandet tillgängligt, oavsett vad du har för funktion. Inkludering och tillgänglighet, de 
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touchar varandra hela tiden. De hör ju ihop. Men inkludering finns inte beskrivet i läroplanen 
eller någon annanstans, det är ett vitt begrepp. För mig handlar inkludering mycket om 
metoder med lärarna, hur man jobbar med olika områden, man kanske identifierar kritiska 
punkter och försöker ligga på i förhand. Så det handlar väldigt mycket om undervisning, att 
inkludera. Men det gör tillgänglighet också. (specialpedagog B) 

 
Två informanter reflekterar kring att det kan handla om att begreppet inkludering har blivit 
alltför abstrakt, vilket illustreras av följande citat: 
 

Jag är lite kluven till det där. Just eftersom jag tycker att inkluderingsbegreppet har blivit så 
urvattnat och det blir så missförstått... Jag tror att man tar till sig det här med tillgängliga 
lärmiljöer eftersom det inte har blivit lika urvattnat. Men egentligen tycker jag, att det är ett 
mycket bredare begrepp, tillgänglighet. Jag tycker det är ett bredare begrepp för att 
inkludering är en typ av grundvärdering…För mig är inkludering mer ett förhållningssätt. Och 
tillgänglighet är bredare, jag tror det. (rektor B)  

Att välja väg 

Motiv och drivkrafter 

Personliga övertygelser 
Samtliga informanter uttalar att de har en stark övertygelse kring att inkludering är den rätta 
vägen att gå. Att de bär på och är övertygade i detta perspektiv beskrivs ibland som resultat av 
en längre process och ibland har avgörande upplevelser och insikter stärkt deras tänkande. 
Rektor A beskriver att idén bakom detta förändringsarbete kom från elevhälsan och parallellt 
från skolledningen. Framförallt var det när skolan var med och provade ut 
värderingsverktyget från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rektor A beskriver att 
elevhälsan och specialpedagogerna har tyckt att detta var rätt väg att gå. Rektor A beskriver 
alltså detta som att personliga övertygelser kring inkludering har växt till en gemensam tanke 
inom elevhälsan och skolledningen. Rektor B beskriver det i något som kan liknas vid en 
process, där hen har påverkats av några möten med elever och händelser, men även att en stor 
grupp elever misslyckas i skolan. Hen beskriver utvecklingsarbetet som en kulturresa, vilket 
är ett begrepp och ett verktyg som även används i utvecklingsarbetet: 

 
Det handlar om de här 23% som inte har med sig fullständiga betyg, det är ett signalfel. En 
signal på att någonting är fel i verksamheten. Vi ska inte misslyckas med så många elever. 
Men för mig är kulturresan att vi behöver vända på synen att det är eleven som är problemet 
och ska åtgärdas, till att det är miljön som är problemet och ska åtgärdas. Det är vi som hela 
tiden behöver ställa frågan; hur ska jag göra för att lyckas (....) Något som gör mig riktigt arg 
och provocerad, det är när jag ser att ungar far illa. Det gör mig förbannad, på riktigt (....) Det 
började i en insikt i att det här är ju helt fel. Det här kan vi inte hålla på med! Det, och så det 
här med delaktighet. Det var kanske det som kom allra först. Varför kan vi inte lyssna på 
ungarna, vad är det som är så farligt med det? (...) Det var tidigt i min ledargärning, som jag 
hade tankar på att det var bra att provocera fram en förändring. (rektor B) 

 
Det främsta motivet är att jag tycker att alla ska ha chansen att, jag menar man ska ju leva 
tillsammans i samhället. Man ska inte leva i någon isolerad värld någonstans, utan där det går 
att vara tillsammans, så tycker jag att man ska vara tillsammans. (rektor C) 
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För att jag tror ju på detta, jag gör faktiskt det. Jag ger mig sjutton på att det går att göra en 
undervisning för alla. Jag tror faktiskt att det gör det, utan att någon drar ett kort strå (...) utan 
en sorts bredd med kvalitet, det bör gå att fixa det. (specialpedagog A) 
 

Ett par informanter uttalar att de har erfarenhet att arbeta inkluderande och sett att det 
fungerar, vilket har övertygat dem: 
 

Det är därför, det finns en grund, jag är ganska övertygad i min uppfattning. Jag har jobbat och 
sett det fungera så, det är kanske därför att jag kan känna att det fungerar. (specialpedagog B) 

 
Kommunen som pådrivande kraft 
I samtliga skolor har kommunen varit en pådrivande aktör men på olika sätt och i olika 
omfattning. På skola B har rektorn varit med och i ett ledarforum på kommunnivå och i en del 
av sin tjänst arbetat med inkludering och höjda resultat på strategisk nivå, på uppdrag av 
kommunen. Kommunen som skola A tillhör har varit pilotkommun för SPSM:s material om 
tillgänglig lärmiljö. På skola A har de därför arbetat med materialet sedan ett par år tillbaka. 
Inom kommunen finns det även ett nätverk för specialpedagoger och speciallärare som också 
har drivit på att skolorna ska arbeta förebyggande med inkludering och extra anpassningar. I 
det nätverket har det funnits möjligheter för specialpedagoger och speciallärare att diskutera 
och arbeta med frågor kring inkludering. I kommun C och skola C är det kommunen som 
initierat ett utvecklingsarbete genom en fortbildningssatsning “En tillgänglig skola”. Skola C 
deltar just nu i utbildningsprogrammet, där flera processledare utbildats av kommunen. 
Kommunen har formulerat en policy om Tillgänglig skola, startat ett fortbildningsprogram 
samt sjösatt ett samarbete och utbyte mellan skolor inom kommunen. Rektor C ser det som ett 
sätt att starta ett förändringsarbete, där det finns fördelar att kommunen är drivande: 
 

Det är ett paket som vi bara ska göra. Det är mycket bättre än ingenting. I och med att vi är 
ålagda till att jobba med det, så blir det av. Så det blir ett incitament för någonting. Så jag 
tänker passa på att göra mycket mer än det där, att ta det där som ett startskott för att kunna 
göra andra saker. Jag behöver inte vara på det där eftersom det drivs centralt, då kan jag 
parallellt bereda och jobba med andra satsningar. (rektor C)   

 
För att höja skolresultaten 
B-kommun satte ett mål att de skulle vara en av de trettio bästa skolkommunerna, vilket 
rektor B menar kan kopplas till det inkluderande arbetet.  
 

Jag var inte jätteförtjust i målet som kommunen satte upp, att B-kommun skulle vara en av de 
trettio bästa skolkommunerna, men det var ett direktiv uppifrån att det är det här vi ska jobba 
mot, så det är bara att tugga i sig och idag tycker jag att det är ett ganska briljant mål. Visst, 
stirra på kunskapsresultat, måluppfyllelse och betygshets och alla dom baksidorna. Visst man 
kan tolka målet på det sättet också, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om 
måluppfyllelse, att alla ungar ska få med sig kunskaper. De kunskaper som dom har rätt till. 
De kunskaper som jag är övertygad om att nästan 100% av alla har kapacitet att ta med sig. 
Och tittar man utifrån det perspektivet blir målet ganska attraktivt. (rektor B)  
 

Även rektor C lyfter fram kopplingen: 
 
Just den här satsningen på tillgänglig skola (...) syftet är nog bättre måluppfyllelse, att nå 
bättre resultat. Jag menar vårt uppdrag är att nå kunskapsmålen i skolan. Och då vill man nå 
bättre resultat. (rektor C) 
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Vision 

Rektor C beskriver en önskvärd framtida utveckling för skolan, där både fysiska, sociala och 
pedagogiska aspekter finns med:  

 
Då har jag klasser där jag har lyckats bygga in, så det finns både kompetens mycket allmänt 
kring pedagogik och lärande i varje klass, men det finns även kompetens kring beteende, 
social interaktion, mycket kring familjeförhållanden. Klassrummen rent fysiskt är byggt så det 
går att enkelt ändra om, lite ljudisolerande väggar, man kan boa in miljön och ha lite lugnare 
ytor där flera kan sitta. Jag tänker att man kanske jobbar lite mer stationssystem. (....) Då kan 
man ha startaktiviteter så alla vet att när man kommer in i klassrummet har man en 
startaktivitet som man har banat in och sen så har man olika stationer som man jobbar i (....)  
Sen måste man ha byggt in, personalen är den främsta kompetensen vi har, så det måste finnas 
tid och utrymme för personalen att jobba tillsammans med verksamhetsutveckling, så man 
bygger in utvecklingsarbete i ordinarie verksamhet. Man måste ha tid både för egna 
reflektioner men också för gemensamma reflektioner. Annars drunknar man i driften bara… 
(rektor C) 

 
Specialpedagog B beskriver istället ett gemensamt synsätt och en samhörighet som målet och 
att det karaktärisera en inkluderande skola: 

 
Då har skolan en vi-känsla, som kan kännas så fort du kommer innanför dörren. Vi är här 
tillsammans för att hjälpa eleverna för att nå så långt de kan. (specialpedagog B) 

Att få det att hända 

Hinder och möjligheter 

Tiden som en kritisk punkt 
Samtliga respondenter tar upp tiden som det främsta hindret, både att få tiden att räcka till för 
kollegiala samtal, reflektion och fortbildning, samt att få tiden att räcka till för eleverna. 
Specialpedagogerna tar upp dilemmat med att hinna arbeta främjande och förebyggande, då 
arbetet fortfarande består av så mycket åtgärdande arbete. Två av informanterna talar om att 
försöka att inte drunkna i driften. Men tidsaspekten handlar också att ha tålamod och 
acceptera att det är en tidskrävande process: 
  

Som ledare måste man vara autentisk och man har alltid olika saker att brottas med. Jag har 
fått brottas med att inte ha för bråttom, att inte stressa på. Det kan ju leda till att personal som 
jobbar under mig tycker att det ställs krav som inte är rimliga, att det går för fort, att det inte är 
implementerat, att strukturer inte finns på plats. Så jag får försöka bromsa mig själv lite grann, 
att inte ha för bråttom. Att vara lyhörd för att det tar tid. Och att alla vilda idéer kanske inte är 
värda att genomföra...Det kan kanske kosta för mycket. (rektor B) 

 
Rektor A, reflekterar också över tidsaspekten och att detta arbete behöver få ta tid: 
 

Jo, nu tänker vi att det här måste få ta tid och vi ska ge det här tid, som i slutet av augusti där 
och vi har diskuterat om vi ska ha någon kvällsaktivitet och kanske stänga fritids lite tidigare. 
Att få fler tillfällen att träffas all personal än vad vi har fått tidigare. Det är svårt annars att få 
med alla. (rektor A) 
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På det personliga planet talar några informanterna om att det varit väldigt tids- och 
energikrävande att driva arbetet. Att hitta en balans beskrivs som en utmaning: 

 
Tittar man rent personligt så har jag kört alldeles för hårt, jag har ju bränt ut mig själv i det 
här. (rektor B) 

 
Att begränsa sig. Du skulle kunna jobba dygnet runt. (specialpedagog B)  

 
Rätt bemanning, att få in ny kompetens och att fortbilda är viktigt 
Både rektor B och rektor C menar att personal som inte stöttar förändringsarbete, tenderar att 
sluta, vilket bägge ser som något naturligt och positivt. Även rektor A uttrycker att det är 
viktigt att anställa rätt personal för att lyckas med det inkluderande arbetet. En fullt bemannad 
och fungerande elevhälsa är också mycket viktigt betonar rektor A och rektor B. Möjlighet att 
byta ut kompetens och få in ny kompetens berättar rektorerna om nedan: 

 
Sen kommer det bli svårt, för alla människor på en arbetsplats har inte lätt för en förändring, 
så det gäller att hitta hur man försiktigt ändrar på något sätt. Sen tror jag att det kommer att bli 
en naturlig process…. de som vill utveckla och jobba åt det hållet, dom är kvar. Andra vill 
göra som dom alltid har gjort och då går man vidare någon annanstans. Då är det ganska bra 
att man gör det, jag vill gärna att man gör det. Om man inte köper den väg vi är på väg mot, då 
är det bättre att gå vidare och lämna. Annars har man dom som motarbetar processen internt 
och då blir det mycket svårare att genomföra förändring. Det är mycket lättare att förändra en 
kultur, om dom man rekryterar in, dom rekryterar man ju på premissen “häråt är vi på väg”. 
(rektor C) 

 
Men jag tänker det, att om man jobbar i en verksamhet som går stick i stäv med det man själv 
tänker, så tror inte jag att man blir så långvarig. Då söker man sig någon annanstans, om man 
tycker att det här är fel sätt att jobba. Så jag tror att det blir ett naturligt avdropp (...). (rektor 
B) 

 
Samarbete betonas av flera  
I detta inkluderande arbete är det flera av informanterna som lyfter fram samarbete som en 
framgångsfaktor: 
 

Då är vi där med samarbetet mellan lärare som är så jätteviktigt. Jag tror inte på lärare som 
solitärer i undervisning. (specialpedagog B) 

 
Goda relationer, mellan lärare-elev, elev-elev, alltså alla. Men goda relationer i lärare i 
bemötande till eleverna är det absolut mest avgörande. Sedan kan du hittar på tusen andra 
åtgärder, men om inte jag respekterar dig och vi har någonting, då är det svårt att nå fram. (...) 
Att dela med sig av goda exempel så att andra får höra, att gå in till varandra och se hur det 
funkar, att man vågar ha det öppna klimatet. Att man både kan se det som går bra och det som 
går dåligt. (specialpedagog B) 

 
Svårighet att få ett gemensamt synsätt och kultur på hela skolan 
Specialpedagogerna, men även rektorerna, lyfter både avsaknaden och vikten av ett 
gemensamt synsätt och en gemensam tolkning av inkludering. De menar att ledningen, 
elevhälsan och vissa lärare delar synsättet men att det inte nått ut i hela verksamheten ännu. 
Skolorna har kommit lite olika långt i sitt utvecklingsarbete. Skola B är den skola av som 
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började tidigast av de tre i studien. Så här säger några av informanterna om arbetet med att få 
ett gemensamt synsätt på skolan: 
 

För då har vi ju alla en gemensam ram i alla fall, som vi har sett, och var vi är på väg 
någonstans. För det här är ett gediget jobb tänker jag, det är ju att vända hela synsättet: istället 
för att se det som att det är eleven som är bärare, se att det är själva organisationen som inte 
har en sådan miljö som passar så många som möjligt. (specialpedagog C) 
 
Jag tror vi har kommit så långt att vi i ledningsgruppen har en tydlig gemensam bild, som vi 
delar med team spec. Men där vi står nu, är att få med hela verksamheten. Och där är vi inte 
riktigt. Vi har tagit jättemånga kliv framåt. (rektor B) 

 
Att ha den diskussionen väldigt mycket i början, det hade inte riktigt vi utan här var det så att 
vi i elevhälsan hade ett spår och vi diskuterade mycket och vi var övertygade och så här måste 
vi tänka… och så kanske vi inte riktigt hade med oss övrig personal. Så det är viktigt att man 
försöker börja med alla på en gång och på något vis får till flera tillfällen då man jobbar med 
det här. Det vi gjorde var att vi bara hade någon kvart på en studiedag liksom, så började vi 
prata om det här, då blev det alldeles för lite, att alla blev införlivade i det från början. (rektor 
A) 

 
Specialpedagog B och rektor B talar om att de på skolan råkat ut för ett bakslag, vilket de 
tolkar som att utvecklingsarbetet har gått för fort fram för många av personalen. 
Specialpedagog B förklarar att man inte har haft med sig personalen i tillräcklig grad, 
eftersom motståndet underskattades, vilket delvis beror på att en analys av utgångsläget inte 
gjordes initialt:  

 
Det märks för att, det har vi pratat om flera stycken, att vi har gått för fort fram för vissa. Vi 
måste backa på vissa områden. Ja, då kommer det här motståndet som blir för mycket. Det är 
bra med motstånd, men det får inte bli som en svart vägg. (....) jag kom in ny, en annan kom in 
ny, rektorerna var helt införstådda, och hade varit med i processen, dom hade tänkt så här, 
trodde att fler tänkte så. (specialpedagog B) 
 

Rektor A talar om att skapa en anda av att se lösningar i arbetslaget. Att vända synsättet 
poängterar Rektor A är en svårighet men uttrycker också att lärare som verkligen har behövt 
anpassa undervisningen efter en elev har fått erfara att det går:  
 

Men sedan så tror jag att när man sitter där som lärare i verkligheten så tappar man lite grann, 
att verkligheten är svår att få ihop med det här på något vis. Jag tror att många lever kvar i det 
här gamla, att många har svårt att vända sitt sätt att tänka. Det är lite olika. De som har haft en 
elev som de har fått jobbat väldigt hårt med för att det ska fungera, de har lärt sig av det 
arbetet. De har förstått hur det ska göra och så fungerar det bra även i fortsättningen. Andra 
kanske inte har haft samma möjlighet att få… det handlar också om att få stöd från elevhälsan 
och så, så att man lär sig saker på vägen. (rektor A) 

 
Specialpedagog A berättar också att personalen på skola A inte ännu har ett gemensamt 
synsätt på vad inkludering är och är kritisk till att förändringsarbetet inte är implementerat 
ordentligt i verksamheten. Hen uttrycker detta på följande sätt:  

 
Lärarna skriker att de ska få hjälp med enskilda elever och att de ju gärna kan få gå ut och 
jobba med någon specialpedagog då. Det sitter ganska hårt åt att prata med lärarna om den 
inkluderande lärmiljön. (specialpedagog A)  
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Implementering  

Omorganisation i början av utvecklingsarbetet 
Samtliga tre skolor har inlett med en omorganisation på skolan, både av elevhälsan och andra 
delar som arbetslag. På samtliga tre skolor är skolledningen relativt ny och har delvis eller 
helt initierat omorganisationen. Även inom elevhälsan har personal delvis slutat, bytts ut och 
ny personal har börjat i samband med omorganisationen. Skola A och C är mitt i 
omorganisationen och B har lämnat den bakom sig. Skola B har genomgått en större 
renovering och tillbyggnad av skolan, skola C ska påbörja en ombyggnation av skolans 
lokaler. Viss personal uppges ha slutat som en följd av omorganisationerna. 
 
På B-skolan har man skrivit in inkluderingsarbetet i läsårsplanen, där det nu är ett av tre mål. 
Medarbetarsamtalen och de individuella målen utgår från de tre målen: 

 
Nu bestämde vi oss för att dels få en tydlig styrning från huvudmannen, där vi nu faktiskt fått 
direktiv, att det är kulturresan vi ska lägga fokus på. Det är uppdraget. Så har vi formulerat tre 
mål: där det ena är att B-skolans elever ska ha goda kunskaper, B-skolan ska vara en attraktiv 
skola, både utifrån medarbetarperspektiv och elevperspektiv och föräldraperspektiv, och sedan 
att vi ska ha inkluderande lärmiljöer. (rektor B) 
 

Specialpedagog A beskriver att det har blivit ett glapp i implementeringen av 
utvecklingsarbetet, vilken hen är osäker på om nya rektorn är medveten om. 
Specialpedagogen möter lärarna och hör uttryck för att det nya arbetssättet och 
omorganisationen inte är tillräckligt implementerat i verksamheten, vilket beskrivs på följande 
sätt:  
 

 Ja, ett jätteglapp. Det är både tragiskt och lustigt på en gång. Jag är inte säker på att vår nya 
rektor har fått det förklarat för sig hur det är. Jag tror mellan varven att rektorn tror att det är 
implementerat, att det har pratats om detta och så. (specialpedagog A)  

 
Specialpedagog A efterlyser också ett kunskapslyft för lärarna om inkluderande undervisning 
men också att kommunicera ut syftet med denna organisationsförändring:  
 

Vi har ju haft fortbildning under åren om just specialundervisning, men det pratas om att det 
har pratats om att det ska vara en inkluderande lärmiljö, men vi har ju inte gått till botten med 
det. (specialpedagog A) 

Roller 

Specialpedagogens roll är en viktig men svår roll 
Handledning är en arbetsuppgift som tydligt lyfts fram av informanterna, i 
specialpedagogrollen. Att bistå med fortbildning, spridande av specialpedagogisk kompetens 
och att stå för ett inkluderande synsätt hör till rollen enligt våra informanter. 
Specialpedagogerna uttrycker att finns svårigheter med att skolans personal inte har ett 
gemensamt inkluderande synsätt och det märker specialpedagogerna när de möter lärarna. En 
del lärare har förväntningar på specialpedagogerna som inte helt överensstämmer med det nya 
inkluderande arbetssättet, vilket några av informanterna säger i intervjuerna. En del av 
specialpedagogernas roll är därmed även att stå kvar i sin övertygelse, att sprida det 
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inkluderande synsättet och därmed inte ge vika för andra krav som inte är förenliga med 
inkludering:  
 

Det är att stå kvar om mina övertygelser, om inkludering och att använda handledning som ett 
verktyg, möten och följa upp, det jag orkar hålla i, att hålla i, hålla ut och hålla koll (....) Min 
uppgift med förstelärarna är att hjälpa dem att föra inkluderingstanken vidare (...) Det har jag 
fått från rektor. En del är av det har varit att jag t ex har ordnat utbildningsdagar, t ex om 
alternativa lärverktyg, för all personal, inklusive fritidspersonal (...) Sedan ska jag gå runt i 
deras arbetsgrupper, när de diskuterar sina ämnen, sin undervisning (…) det blir ju då kanske 
en mix av kanske rådgivande samtal men också av handledande. Det är här jag menar att jag 
måste hålla mitt fokus, att stå kvar, det är lätt annars att sköljas med i någon slags schyssthets-
våg eller vad vi nu ska kalla det för. (specialpedagog B) 
 

Rektorerna lyfter fram att specialpedagogerna har en viktig roll och rektor B och C beskriver 
det som att specialpedagogerna har en avancerad pedagogisk uppgift, en ledarroll på skolan. 
Samtidigt lyfter rektor C fram att det gäller att lärarna får stöd i sitt arbete och att de får hjälp 
att hitta lösningar, i det arbetet har specialpedagogen en viktig funktion:  

 
Dom har en väldigt självständig roll (...) jag ser ju det som en ledarroll. Ledningens roll är att 
formulera mål och vision för arbetet och att specialpedagogen har en stor och viktig roll i att 
konkretisera och jobba vidare med dom. (rektor B) 

 
Rektor C menar att specialpedagogens roll är att bidra till tillgängliga lärmiljöer, men det 
gäller att det görs på rätt sätt och att pedagogerna inte känner sig överkörda. Dessutom blir det 
lättare om pedagogerna har kunskaper och får fortbildning i specialpedagogik för att få 
eleverna att lyckas: 

 
Det är en ganska avancerad pedagogisk uppgift. Det gäller att dom känner att dom får stöd. 
Det är omöjligt att gå in och säga “nu ska ni göra så här”. Då känner dom sig bara överkörda 
och då får man bara motståndare. Men jag tänker mig att specialpedagogen har en viktig sådan 
roll, att både motivera dem till hur man ska göra och bistå till att få dem att komma på 
lösningar själva. (....) Det är nyttigt att någon som inte är i den dagliga verksamheten kan titta 
från sidan (....) Även bidra i lärarlag och fortbilda på områden. Det är självklart, det är ju 
lättare, ju mer specialpedagogisk kompetens all personal har, desto lättare blir det för 
specialpedagogen att bidra för personalen att hjälpa eleverna att lyckas. (rektor C) 

 
Även Specialpedagog C lyfter elevhälsans och specialpedagogens ansvar att stötta lärarna i ett 
tidigt skede, men betonar elevhälsans ansvar att arbeta förebyggande och etablera ett 
samarbete. En organisation och struktur som möjliggör det behöver finnas på plats: 

 
I skolan är man van vid att när det inte funkar ska någon annan komma in och rätta till det som 
inte funkar, istället för att försöka hitta andra möjligheter. Är man pressad så är man kanske 
inte så mottaglig för det… Då är det lätt “jag klarar inte mer nu, det är någon annan som måste 
göra det här…” Därför är det viktigt att komma in innan, innan lärarna blir pressade, stressade 
för att det inte funkar. (.…) Jag tror på det här nära och tidiga samarbetet och att lärarna ser att 
vi ska göra det här gemensamt, så det inte blir vi och dom. Det är väl vårt jobb från elevhälsan 
att jobba så att det inte blir så. (specialpedagog C) 

 
Rektor A betonar också det praktiska arbetet som specialpedagoger har, att handleda   
pedagoger och resursassistenter är en sådan uppgift, men även att vara ute i klasserna för att få 
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syn på vad som behöver förändras i lärmiljön. Rektor A menar att det arbetet som görs på 
pappret behöver bli levande också.  
 
Rektorn behöver vara tydlig och driva arbetet framåt 
Rektor B lyfter fram ett tydligt ledarskap där handling och förankring måste ske samtidigt. En 
tydligare styrning från kommunen efterfrågas. 

 
Genom att vi talar om att det här är vad vi förväntar oss. Det här är den verksamhet vi vill ha. 
Det här är den visionen som vi har för B-skolor. Det kommer inte göra att alla tycker att det 
här är wow och halleluja, men jag tror vi kommer komma en bit på väg. Om vi istället väntar 
på att varje led till 100% ska ha omfamnat den här resan, då kommer vi få vänta i 50 år… 
Även om något inte är 100% förankrat så...för det tror jag inte att hela den här styrkedjan är, 
som vi har för försökt få till på skolan, det kanske inte är så att alla tycker att det är rätt väg att 
gå, det kan nog vara så, men det är nog tillräckligt många som gör det. (rektor B) 

 
Det är en process och där tänker jag att skolledning och specialpedagog är jätteviktiga, att man 
faktiskt ställer dom här frågorna:  Kan man göra på ett annat sätt? Hur kan vi jobba mot 
samma kunskapskrav men på ett sätt som inte innebär att elever misslyckas? Och det tycker 
jag är fantastiskt, att dom allra flesta lärarna idag, ändå är mottagliga för handledning. Men det 
var en resa för det har ju varit en jätteomsvängning i förhållande till, om man tittar på dom 
som har jobbat länge. (rektor B) 

 
Specialpedagogerna betonar vikten av ett tydligt ledarskap för utvecklingsarbete och 
reformer, men även för att de ska ha mandat för att kunna utföra sitt uppdrag: 

 
Det viktigaste tror jag är att man jobbar tillsammans med skolledningen, för att man ska kunna 
driva det här, för man kan ju inte göra det ensam. Det måste finnas den. skolledningen måste 
visa på att det är åt det här hållet vi ska jobba. Där finns ju jag med som ett stöd för att vi ska 
göra det. Det är ju lättare att möta lärare ute i verksamheten om jag har rektor bakom mig i det 
här arbetet. Det måste finnas, annars tror jag det är jättesvårt. (specialpedagog C) 

 
Specialpedagog A, som till viss del är kritisk till hur utvecklingsarbetet har gått till, ser tecken 
på att arbetet inte har implementerats ordentligt och att kunskapen om inkluderande arbete är 
bristfällig hos personalen. Skolan har också en ny rektor, så specialpedagog A tror att detta 
arbete lyckas under vissa förutsättningar, vilket då även handlar om rektorns roll:  

 
Jag tror att det gör det om rektorn går in i arbetet, om implementeringen lyckas, om 
fortbildning läggs på detta och vi inte ger upp. (specialpedagog A) 
 

 
Specialpedagog B berättar att ledningen måste vara de som driver detta förändringsarbete, 
tillsammans med specialpedagogerna. Hen talar också om vad som är viktigt i början av detta 
förändringsarbete: 

 
Börja med att göra en nulägesanalys, var är ni? Sedan skulle jag sätta oss tillsammans och 
prata fram, vad är rimligt i nästa steg. (…) Börja med ledningen, de måste vara loket på något 
sätt. Specialpedagog också, måste vara lok och dra det här. Man måste vara överens om 
målbild. Man måste börja där, sedan måste man ut i arbetslagsledaren, sedan ut i arbetslagen. 
(....) Nästa steg, det är att jobba ut mot arbetslagen ännu mer, för att skapa den här 
legitimitetsbryggan. (specialpedagog B) 
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Sammanfattning av studiens resultat 
● Utvecklingsarbetet har inletts i samband med en omorganisation på samtliga tre 

skolor. Elevhälsan har omorganiserats eller håller på att omorganiseras på de tre 
skolorna. 

● Ingen av skolorna har initialt gjort en grundlig nulägesanalys. 
● Skolorna har kommit olika långt, och skola A och C befinner sig i en initialas. Skola B 

har kommit längst och har också bedrivit arbetet under en längre tid. Skolan har även 
råkat ut för vad som kan beskrivas som ett bakslag, där ett motstånd hos delar av 
personalen framträtt. 

● Informanterna har svårt att skilja på inkludering och tillgänglighet och menar 
sammanfattningsvis att begreppen går in i varandra, går att likställa eller är varandras 
förutsättningar. 

● Skolledning, elevhälsa och specialpedagoger uppges ha en samsyn. 
● Samtliga anser att det saknas en samsyn om inkludering på skolan som helhet. 
● Tidsbrist, synsätt samt invanda tanke- och handlingsmönster upplevs vara hinder. 
● Vissa uttalar i större utsträckning att inkludering handlar om en grundvärdering, om att 

skapa gemenskap, förståelse och sammanhang. Andra beskriver det mer som att det 
handlar om att alla barn har rätten till att få en utbildning utformad utifrån elevers 
olikhet, tillsammans med andra. 

● Informanterna uppger sig drivas av en egen övertygelse om att inkludering är rätt väg 
att gå för att höja resultat, måluppfyllelse och delaktighet. 

● Kommunen är involverad och stödjer arbetet. 
● Material, verktyg och begrepp från Specialpedagogiska skolmyndigheten används i 

stor utsträckning. Skola B använder främst eget utarbetade verktyg med fokus på 
inkludering, där de tar stöd i aktuell forskning.  

● Samarbete inom skolan betonas och att elevhälsan har ett ansvar att etablera ett 
samarbete med lärarna på ett tidigt skede. 

● Ledarskapets roll betonas, både för att förankra och implementera ett inkluderande 
arbetssätt och för specialpedagogerna att få mandat att utföra sitt arbete. 

● På skolorna kopplas utvecklingsarbetet inte i så hög grad till styrdokumenten och 
andra lagar. 

● Utvecklingsarbetet uppfattas som en omfattande, tidskrävande och komplex process 
som är nödvändig. 
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7. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultatet kopplat till teori och tidigare forskning i en 
resultatdiskussion, vilket leder fram till förslag om fortsatt forskning. Avsnittet avslutas med 
en metoddiskussion. Vårt övergripande syfte med studien var att dels undersöka rektorers och 
specialpedagogers föreställning om inkludering och dels undersöka deras föreställning om 
utvecklingsarbete för att skapa en inkluderande skola. Ett underliggande syfte var att 
undersöka och resonera kring hur begreppen tillgänglighet och inkludering förhåller sig till 
varandra. 

Resultatdiskussion 

Inkludering möter tillgänglighet  

För att förstå och tolka våra informanters syn på inkludering och tillgänglighet har vi försökt 
tolka våra informanters utsagor utifrån Göransson och Nilholms (2014) kategori-indelning: 
 

A. som en placeringsbaserad förståelse; placering av elever i behov av särskilt stöd i ordinarie 
klasser (individorienterad definition). 

B. som ett sätt att möta sociala och akademiska behov hos elever med en funktionsnedsättning 
(individorienterad definition). 

C. som ett sätt att möta sociala och akademiska behov hos alla elever (individorienterad 
definition). 

D. som ett sätt att skapa gemenskaper (“communities”) (gemenskapsorienterad definition). 
 
Informanterna gör relativt långa beskrivningar när de ska förklara inkludering, de går ibland 
bakvägen och beskriver vad det inte är. Vi tolkar det som att inkludering är ett svårfångat 
begrepp, vilket bekräftas i den tidigare forskningen (Göransson & Nilholm, 2014). Vi placerar 
inte med lätthet in våra informanters beskrivningar av inkludering under de fyra tolkningarna, 
eftersom de kan ge uttryck för flera olika aspekter och tolkningar under intervjun. Ingen 
använder enbart den första nivån, placeringsdefinitionen, utan samtliga tar tydligt avstånd från 
den. De flesta uttrycker främst ett synsätt som motsvarar den tredje nivån: som ett sätt att 
möta sociala och akademiska behov hos alla elever. Några informanter gör vissa uttalanden 
som stämmer överens med Göransson och Nilholms fjärde förståelsenivå av inkludering som 
ett sätt att skapa gemenskaper (D), genom att använda förklaringar om “respekt och förståelse 
för varandra, inkludering är en typ av grundvärdering, ett förhållningssätt och gemenskap” när 
de talar om inkludering. Den fjärde definitionen är i hög grad normativ och värdeladdad, i 
likhet med begrepp som rättvisa (ibid).  
 
När informanterna talar om tillgänglighet finner vi många beröringspunkter med deras utsagor 
om inkludering. Informanterna säger att inkludering och tillgänglighet är ungefär samma sak, 
att begreppen går in i varandra eller att det ena är en förutsättning för det andra. En skillnad 
finner vi dock i att den fysiska miljön lyfts fram tydligare i talet om tillgänglighet, vilket 
också överensstämmer med Specialpedagogiska skolmyndighetens material om tillgänglighet 
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(Tufvesson, 2015). Svårast får informanterna det när de ska beskriva skillnaden mellan 
inkludering och tillgänglighet. Hur lärarna på skolan skulle definiera inkludering undersöks 
inte i denna studie, men informanterna är överens om att de inte tror att det finns någon 
gemensam och delad tolkning eller förståelse av inkludering på deras skolor. Det uttrycks 
också att det inte i tillräcklig grad gjorts någon gemensam tolkning av inkludering på skolan, 
eller analys om utgångsläget och vad det finns för förståelse om inkludering. 
Specialpedagogerna efterlyser tydligt detta. Även rektorerna är självkritiska och säger att det 
behöver göras i större omfattning eller att det planeras. I den tidigare forskningen understryks 
just vikten av förberedelse, med kartläggning och etablerandet av en samsyn (Ainscow & 
Sandill, 2010; Nilholm & Göransson, 2013; Persson & Persson, 2012) 
 
Om vi antar att inkluderingsbegreppet har vidgats och kan tolkas på flera olika sätt, vilket den 
tidigare forskningen indikerar (Göransson & Nilholm, 2014), kan en tolkning vara att 
tillgänglighet har trätt in som ett stödbegrepp för att konkretisera och plocka ner 
inkluderingsbegreppet från en mer filosofisk och abstrakt nivå, som gör det enklare att 
genomföra utvecklingsarbete och reformer utifrån. Armstrong, Armstrong och Spandagou 
(2011) hävdar att en inkluderande undervisning har misslyckats med att bli en central 
drivkraft för utbildningsreformer, på grund av den verklighetsflykt och det teoretiska vakuum 
den befinner sig i.  
 
Om vi föreställer oss någon typ av lagstiftning kring inkludering, skulle den vara svår att 
formulera utifrån flertalet förståelsegrunder som finns idag. En anledning till att begreppet 
blivit så “missförstått och urvattnat”, som en av informanterna uttrycker det, skulle också 
kunna handla om det faktum att inkludering inte används som begrepp i skolans styrdokument 
eller annan lagstiftning. Mickwitz (2015) för fram att det finns en risk att de regleringar som 
ligger utanför eller inte tydligt definieras i läroplanen kan osynliggöras. Utifrån en 
nyinstitutionell förståelse kan detta delvis bero på att institutioner som skolan besitter en 
bevarandekraft med motstånd mot förändring, på grund av tradition och historia (Mickwitz, 
2015). Det kan också handla om konkurrerande agendor på skolorna (ibid). Den tidigare 
forskningen visar att konkurrerande agendor kan utgöra en försvårande omständighet för att 
genomföra skolutveckling i en inkluderande riktning (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 
2012; Graham & Harwood, 2011). Detta eftersom att inkluderande undervisning och resultat 
kan uppfattas stå i motsättning till varandra på skolorna (ibid). Allodi (2010) hävdar att 
samma typ av dualistiska synsätt lett till en negligering av det sociala klimatets betydelse i 
pedagogiska processer och det förebyggande arbetet. I vår studie lyfts däremot låga resultat 
istället fram som ett motiv till varför skolorna valt att utveckla lärmiljöerna i en inkluderade 
och mer tillgänglig riktning. Relationer och gemenskap lyfts också fram av våra informanter 
som en viktig del i att skapa en god undervisning, goda resultat och att möta elevers olikhet.  

Att skapa en synvända och få med sig alla   

Att skapa en synvända och få med sig alla, kan utifrån Fleck (1997) förstås som att skapa ett 
tankekollektiv som delar tankestil. Förändringar i tankekollektiv och tankestil kan ses som 
uttryck för en institutionell förändring.  
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När vi relaterar till de fem stegen i institutionell förändring (Greenwood, Suddaby & Hinings, 
2002, refererad i Eriksson-Zetterquist, 2009 ) placerar vi, utifrån vår samlade bild och våra 
tolkningar av vad som har framgått i intervjuerna, skolorna under följande steg: 
 

1. de-institutionalisering, där nya idéer introduceras,  
2. pre-institutionalisering där enskilda aktörer testar idéerna,  
3. teoretisering där idéer ges orsaksförklaringar, d v s varför idéen är bra.  
4. spridning 
5. re-institutionalisering, där idén når legitimitet och tas för given (vida spridd)  

 
X= pågår/i högre grad, x= påbörjats/i lägre grad 

 1. de-
institutionaliseri
ng 

2. pre-
institutionaliseri
ng 

3. 
 teoretisering  

4. 
spridning 

5. 
re-
institutionaliseri
ng 

skola A X  x     

skola B X  X  x  x   

skola C x x  x    
Tabell fritt utifrån Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002, refererad i Eriksson-Zetterquist, (2009) 
 
Intervjuerna indikerar att alla tre skolorna befinner sig i en startfas, men det är vår bedömning 
att skola B har kommit längst, och är också den skola som påbörjade arbetet först och har haft 
mer tid på sig. Rektorn på skola B har funnits längre på skolan, jämfört med rektorerna på 
skola A och C som är relativt nya i sitt uppdrag. Ledarskapets betydelse i 
utvecklingsprocesser lyfts fram av både våra informanter och forskning på området (Ainscow 
& Sandill, 2010; Erlandsson, 2015; Persson & Persson, 2012). Det är ett rimligt antagande att 
en ny rektor behöver en introduktionsperiod på en ny arbetsplats, för att kunna etablera ett 
trovärdigt ledarskap. Elevhälsan på skola B omorganiserades för flera år sedan, medan 
elevhälsan på skola A och C nyligen fick sin nuvarande form, där ny personal har tillträtt och 
vissa vakanser kvarstår. Skola B har också formulerat ett tydligare mål, skapat sina egna 
dokument, verktyg och uttryck/begrepp kring inkluderingsarbetet, vilket med ett 
nyinstitutionsteoretiskt begrepp kan beskrivas som att en materialisering av idéer skett, vilket 
antas underlätta spridning (Brunsson & Olsen, 1990, refererad i Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Ett exempel är “kulturresan” som står för den synvända som skolan beskriver som pågående.  
 
Rektor på skola B tycks förespråka mer av tydlig styrning som kan liknas vid en top-down 
styrning, än rektor på skola C, som talar mer om att ha ambassadörer för förändring ute på 
skolan, att etablera pilotgrupper, att bygga underifrån och från sidan, d v s motsvarande 
“bottom-up” styrning som beskrivs av Sannerstedt (2001) och Erlandsson (2015). 
Specialpedagogen och rektorn på skola B talar också om ett bakslag, ett motstånd från 
personalen och att de behövt backa och gå långsammare framåt, vilket skulle kunna vara en 
effekt av top-down styrning eller att förberedelse och implementering inte getts tillräckligt 
med tid. För en framgångsrik implementering behöver tillämparen, här läraren, både förstå 
och vilja genomföra beslutet (ibid). 
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Specialpedagogerna och rektorerna beskriver specialpedagogernas uppdrag med tydliga 
referenser till elevhälsans uppdrag enligt skollagen, att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande (SFS 2010:800). Specialpedagogerna beskriver sitt uppdrag som att stå kvar i 
det synsätt och den tankestil som etablerats av skolledningen tillsammans med elevhälsan. 
Specialpedagogerna beskriver utmaningar när de möter lärare som är frustrerade och att det 
kan vara svårt att få tiden att räcka till. En tolkning utifrån Fleck (1997) är att 
specialpedagogerna står med en fot i den esoteriska kretsen och en fot i den exoteriska 
kretsen, men kan också möta på andra tankekollektiv på skolan, vilket kan skapa en större 
insikt om dilemman, men kan också göra att de hamnar i en svår position. 
Specialpedagogerna förväntas kanske sprida en tankestil från den esoteriska kretsen och stå 
för ett interkollektivt tankeutbyte. Det är vår tolkning att elevhälsans uppdrag utifrån 
skollagen, har använts på skolorna som ett sätt att styra om verksamheten och synen på elever 
i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Vår tolkning är att denna skrivelse i skollagen 
används som ett sätt att legitimera och motivera en förändring i arbetssätt och elevsyn. Med 
hänvisning till skrivelsen i lagtexten, implementeras ett mer inkluderande synsätt och 
arbetssätt på skolorna, där lärmiljön förväntas anpassas så att den kan möta elevers olikhet, 
istället för att använda särskiljande lösningar. Att elevhälsan varit underbemannad beskrivs 
som en försvårande omständighet av våra informanter. 
 
Eriksson-Zetterquist  (2009) och Mickwitz (2015) för fram att ett vanligt sätt att skapa 
legitimitet för organisationer, är att de står i relation till lagstiftande organisationer. Här kan 
en koppling göras till tillgänglighetsbegreppets anknytning till Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och diskrimineringslagen. Eftersom inkludering inte finns nämnd i 
styrdokument som skollag, läroplan eller annan lagstiftning, skulle tillgänglighetsbegreppet 
kunna förstås som ett begrepp som ger större legitimitet för att genomdriva förändringar. 
Specialpedagogiska skolmyndighetens material nämns vid ett flertal tillfällen under 
intervjuerna och används ute på skolorna. Vi tolkar skolornas förändringsarbete som förenlig 
med nyinstitutionsteorins tes om organisationers strävan efter legitimitet (Eriksson-
Zetterquist, 2009). Skolan dras med en del legitimitetsproblem i aktuell skoldebatt, både på 
strukturell och lokal nivå. Enligt institutionsteorin förändras och anpassar organisationer sig 
utifrån samhällets normer för att uppnå legitimitet. Inkludering och tillgänglighet kan 
betraktas som en uppseglande norm, där det anses fel och omodernt med “särskiljande 
lösningar”. Det kan också översättas med att ha en viss tankestil och ingå i ett tankekollektiv 
utifrån Fleck (1997).   
 
Inom nyinstitutionell teori hävdas att en framgångsrik reform behöver innehålla en idé om ett 
problem och dess lösning, reformens lösning måste också framstå som bättre än tidigare 
lösningar (Brunsson & Olsen 1990, refererad i Eriksson-Zetterquist, 2009). En av våra 
informanter uttrycker att problem kan utgöra en öppenhet till förändring hos personalen. I 
detta fall skulle problemet kunna formuleras som låga resultat hos elever, exkludering och 
utslagning. Lösningen som presenterats är en inkluderande och tillgänglig lärmiljö och skola. 
Den tidigare lösningen har varit särskilda undervisningsgrupper och segregerad undervisning. 
Denna lösning har dock på nationell och lokal nivå inte visat sig fungera särskilt väl. 
Inkluderings- eller tillgänglighetsidéen är både normativ och framtidsinriktad vilket stämmer 
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överens med nyinstitutionell teori om reformers egenskaper (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Reformer som dessutom uppfattas vara moderna, är svårare att ifrågasätta och stå emot. 
Inkludering har förvisso förekommit i forskningssammanhang och delvis i praktiken under en 
längre tid men med ett nyinstitutionellt perspektiv anses både glömska och mode vara 
gynnsamma förutsättningar för att sprida reformer, utifrån. Idéer kan dock “förpackas om”, så 
att de förefaller nya och här tolkar vi att det är så tillgänglighetsbegreppet kan ha fått 
genomslag. Vi ser i Specialpedagogiska skolmyndighetens skrifter att deras definition av 
tillgänglighet år 2015, är snarlik med hur inkludering definierades av myndigheten 2008 med 
hjälp av Unescos riktlinjer för inkludering (Svenska Unescorådet Sverige. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2008). 
 
Viktigt är att poängtera kommunernas roll i utvecklingsarbetet som en pådrivande part. En 
bakomliggande agenda kan vara att begreppet möjliggör en tydligare styrning från staten och 
kommunen, genom att de kan ställa krav med motivering från lagstiftning vilket vi 
återkommer till. I Skolverkets, Skolinspektionens och Specialpedagogiska skolmyndighetens 
gemensamma slutredovisning (2016d) till regeringen, framgick även att skolmyndigheterna 
agerat i samråd och samverkan med funktionshinderrörelsen, vilket indikerar att även olika 
intressegrupper kan ha agerat pådrivande. Det kan även finnas andra motiv, såsom eldsjälar 
och enskilda aktörer på kommunal nivå, eller att det varit ett sätt för kommunerna att försöka 
komma till bukt med låga resultat och höga kostnader. En drivkraft kan även förmodas handla 
om att vilja ligga i framkant och vara del av det moderna. Alltså ett sätt för kommunen att 
höja sin legitimitet. En risk, är att ansvaret med tillgänglighetsbegreppet läggs på lärarna och 
på de enskilda skolorna med kärva ekonomiska ramar.  
 
Enligt nyinstitutionell teori kan begrepp som materialiserats av en större grupp människor 
lättare uppfattas och spridas (Eriksson-Zetterquist, 2009).  Vad vi tolkar som ett uttryck för 
det i vår studie, var att fem av sex informanter beskrev bilder när de talade om inkludering 
och tillgänglighet. Dessutom uppfattar vi det som två bilder, vilka vi tror att vi senare kunde 
identifiera dels i Specialpedagogiska skolmyndighetens material om tillgänglighet, samt en 
bild som förekommer i material från Skolverket och finns spridd på flera specialpedagogiska 
bloggar och webbsidor (se bilaga 3). Samtliga informanter tycks bära en tankestil med många 
beröringspunkter relaterad till inkludering. De vittnar alla om att denna tankestil delas i 
ledningen, i elevhälsan och det specialpedagogiska teamet på skolan, vilket gör att det kan 
beskrivas som ett tankekollektiv. Informanterna vittnar i likhet med den tidigare forskningen 
om att det i lärargrupper kan finnas ett motstånd till reformen, där motståndare riskerar att 
bilda sitt egna tankekollektiv. Motståndet som beskrivs som uttalat eller förmodat (en känsla) 
kan handla om att skolledningen, eller den esoteriska kretsen, inte lyckats övertyga eller 
förmedla att reformen är en rimlig lösning. Fleck (1997) menar att motstånd till nytänkande 
kan finnas i alla system. Att ha ett kategoriskt synsätt på skolproblem, där lösningen är att 
någon, ofta specialläraren plockar bort eleven som är ett problem alternativt en placering i en 
särskild undervisningsgrupp, kan utifrån Fleck ses som ett socialt system med slutna 
åsiktssystem och motstånd till nytänkande. Ett vanligt förhållningssätt är då att det som inte 
passar in i det rådande systemet förtigs eller förblir osett. Utifrån institutionsteorin formas så 
småningom ett likhetstänkande i organisationer eftersom det blir svårt att ha ett annat synsätt 
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och att vara verksam i sina olika befattningar. Två av rektorerna vittnar om att personal som 
motsätter sig reformer ofta väljer att lämna organisationen, vilket de ser som något naturligt 
och positivt. Genom att rekrytera in personal som bär på samma tankestil blir det enklare att 
bilda ett tankekollektiv och genomföra reformen. 
 
Vår analys visar att skolornas skolledning och elevhälsa har ett etablerat tankekollektiv med 
en viss tankestil. Målet är nu att sprida denna tankestil bortom den esoteriska kretsen, vilket 
de har lite olika tankar kring hur det ska genomföras. Rektorerna har av naturliga skäl en 
större möjlighet att påverka hur det går till som pedagogiska ledare med personalansvar. 
Specialpedagogerna kan å andra sidan ha mer insikt i hur responsen ser ut hos lärarna. De är 
en personalgrupp som har en regelbunden, ofta daglig kontakt med både skolledning och 
lärargruppen, därför är deras perspektiv extra intressant. I intervjuerna efterfrågas av 
specialpedagogerna, men även av rektorerna, mer tid för diskussion, samtal och reflektion för 
att skapa en gemensam ram. Detta arbete har också påbörjats i olika omfattning och borde 
enligt vårt synsätt vara tydligt kopplat till såväl styrdokument, tidigare forskning och 
erfarenheter i praktiken. På så sätt kan skapandet av ett gemensamt tankekollektiv på hela 
skolan lättare realiseras.  

Avslutningsvis 

Utifrån vår analys uppfattar vi att tillgänglighetsbegreppets introducerande hänger ihop med 
en statlig intervention och styrning med målsättning att få skolor att arbeta systematiskt med 
ökad tillgänglighet (Regeringen, 2011). Tillgänglighetsbegreppet kan i detta avseende tolkas 
som ett försök att med statlig styrning konkretisera delar av inkluderingsbegreppet och fånga 
upp ett funktionsnedsättningsperspektiv, och förstärka det kompensatoriska arbetet och 
åtgärderna. Därför har skolmyndigheterna fått i uppdrag att se till att arbetet utvecklas i denna 
riktning, genom fortbildning, värderingsverktyg och riktlinjer. Det framgår, inte minst i våra 
intervjuer, att Specialpedagogiska myndighetens material om tillgänglighet har fått ett stort 
genomslag på skolnivå och kommunnivå. Vi finner också i materialet att Specialpedagogiska 
skolmyndigheten gjort en vidare tolkning av tillgänglighetsbegreppet än vad lagstiftningen 
och statens funktionshinderpolitik medger. Ett sannolikt incitament till denna vidare tolkning 
är att utgå från alla barns rättighet till en tillgänglig lärmiljö, istället för att ha ett 
funktionsnedsättningsperspektiv. Detta gör att tillgänglighetsbegreppet närmat sig 
inkluderingsbegreppet, i dess bredare definition. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ha 
valt ett vidare perspektiv av tillgänglighet, för att uppnå ett kvalitativt större genomslag. Det 
kan också handla om att medvetet undvika ett normativt och kategoriserande synsätt, som 
funktionshinderperspektivet kan bidra till. Det kan peka på att det relationella perspektivet på 
specialpedagogik, finns institutionaliserat på Specialpedagogiska skolmyndigheten. En risk 
som vi ser med det, är att arbetet blir för generellt och att rättigheterna för elever med 
funktionsnedsättning inte lyfts fram i tillräcklig grad.  
 
Ett sätt att se den statliga styrningen, som sker genom skollagens skrivning för elevhälsan, 
diskrimineringslagen och funktionshinderpolitiken, är att många av skolans problem förmodas 
och förväntas lösas genom organisation och samarbete, och inte genom tillskjutande av 
resurser. Det kan finnas en poäng i det, men för att skolan ska utvecklas i en inkluderande 
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riktning, kan även mer resurser krävas till skolan, exempelvis för att kunna införa 
tvålärarsystem och anställa personal som arbetar med den sociala miljön.  
 
En tes som vår uppsats utmynnar i är att inkluderingsbegreppet för närvarande befinner sig i 
en process som Elzinga (1997) beskriver som epistemisk drift mellan policy och vetenskapligt 
grundad kunskap. Tillgänglighetsbegreppet är inte ett begrepp som finns etablerat inom 
forskningen, utan förefaller ha skjutits in från sidan med statlig inblandning, via bland annat 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det som tidigare definierades som inkludering 
definieras nu som tillgänglighet. Bara utifrån det faktum att inkluderingsbegreppet kan få och 
får så skiftande tolkningar inom forskningen, kan indikera att begreppet befinner sig i en 
sådan form av process, där olika intressen kan definiera vilken tolkning som tillämpas. 
Ytterligare ett tecken på att inkluderingsbegreppet befinner sig under epistemisk drift, är 
bristen på vetenskapligt hållbara studier om inkludering som säkerställer faktorer som leder 
till en inkluderande skola, eller studier som belägger sambandet mellan inkludering och höjda 
resultat (Nilholm & Göransson, 2013). Ett skäl till det ligger i att ett väldefinierat 
inkluderingsbegrepp saknas. 
 
Vi ställer oss frågan, kan det ses som att diskrimineringslagen tillsammans med skollagens 
formulering om elevhälsan, används för att åstadkomma en skolutveckling i en inkluderande 
riktning? Eftersom inkluderingsbegreppet saknar en förankring i styrdokument och lagar, 
riskerar det att bli tandlöst, en valfri reform. Inkludering finns väl förankrat inom forskning, 
men med en otydlighet om dess innebörd utifrån dess olika tolkningar. Ytterligare ett problem 
är att få forskningsstudier om inkludering haft en tydlig koppling till skolans praktik 
(Göransson & Nilholm, 2014). Mickwitz (2015) påtalar att det finns en risk att regleringar 
som ligger utanför eller inte tydligt definieras i läroplanen inte blir implementerade. Vi tolkar 
att det kan vara så med inkludering, vilket delvis kan förklaras med skolans dubbla uppdrag, 
konkurrerande agendor samtidigt som inkludering är ett diffust begrepp som inte finns 
framskriven i läroplanen. Tillgänglighetsbegreppet kan därför tolkas som ett stödbegrepp till 
inkludering som kan underlätta att det realiseras, genom att det finns formulerat i lagstiftning.  

Vidare forskning 
I vår studie har vi intervjuat rektorer och specialpedagoger. En annan intressant infallsvinkel 
vore att undersöka och belysa lärares perspektiv, eftersom de är centrala i att genomföra 
inkluderingsarbetet. Elevperspektivet har vi inte gått in på i detta arbete, vilket är ytterligare 
ett förslag för vidare studier. I vår studie har vi kommit in på intentioner och diskuterat 
möjliga drivkrafter och motiv bakom styrningen från kommunal och statlig nivå. Vår studie 
kan tjäna som en utgångspunkt till en mer omfattande studie kring detta. Som har framförts i 
den tidigare forskningen finns också ett behov av praktiknära långtidsstudier av vilka faktorer 
som genererar inkluderande lärmiljöer.  
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Metoddiskussion          
I detta avsnitt diskuteras möjligheterna men också begränsningarna med för studien vald 
metod och det material den gav. Det går inte att utifrån de intervjuer som genomfördes dra 
några generella slutsatser om hur utvecklingsarbeten genomförs på skolor och hur rollerna ser 
ut. Detta är en begränsad studie, där framför allt tidsaspekten begränsade insamlandet av 
materialet. Fler intervjuer och fler informantgrupper, till exempel elever och lärare hade gett 
ett större perspektiv på fenomenet. En kvantitativ metod, med exempelvis enkäter hade också 
gett oss en bredare bild. Intervjuer har istället bidragit till att ge studien ett större djup, som 
kan fånga in fenomenets komplexitet. Vi hade nu möjlighet att ställa följdfrågor och 
fördjupande frågor och informanterna fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Det 
finns dock en viss risk för att specialpedagogerna i intervjuerna inte vågade vara kritiska, utan 
befann sig i en lojalitetskonflikt gentemot rektorn. 
 
Att välja en teoretisk utgångspunkt, kan medföra risk för att övertolka och passa in empirin i 
teorin, så kallad teoretisk snedvridning (Kvale & Brinkman, 2015). Att använda en teori 
innebär att ta på sig en viss typ av glasögon och det kan ha medfört att vi har bortsett från 
andra intressanta aspekter i empirin. Vi har försökt att undvika det genom att låta flera 
modeller samspela. Vi anser att vår teori har tjänat vårt syfte och gett möjliga förklaringar. Vi 
har dock några invändningar till vår teori. Den är kanske inte helt anpassad till vår nutid. 
Samhället är under ständig förändring. Ibland upplevde vi att nyinstitutionalismen och Flecks 
modell om tankestil och tankekollektiv var aningens inaktuella. I nya moderna organisationer, 
ser medlemmarna kanske inte lika mycket upp till auktoriteter. Individer kan idag tänkas ta 
del av flera olika tankekollektiv där ett interkollektivt tankeutbyte kan ske, exempelvis genom 
sociala medier. Vi tror att källor till legitimitet kan gå fler vägar idag. Anställda är kanske 
mindre benägna att anamma den esoteriska kretsens synsätt idag, jämfört med tidigare. 
Dessutom ser vi en större rörlighet på arbetsmarknaden. Teorin förmår kanske inte att fånga 
upp en komplex nutid i tillräcklig grad. Vi fann den dock tillämplig och valde ut de delar som 
vi fann användbara.  
 
En annan kritik som kan riktas mot studiens urval är att skolor som hade kommit lite längre i 
processen hade kunnat ge studien ett rikare material, initialt trodde vi också att samtliga 
skolor hade kommit längre i processen. Det fanns vissa svårigheter att hitta skolor som stämde 
in på vårt urval, vi utgick på den bakgrundsinformation vi hade samt på policydokument. Vi 
hade inte sedan innan tillgång till all information om hur det faktiska arbetet på skolorna 
framskridit. Samtidigt kan studien ändå visa på det spektrum som faktiskt finns och hur skolor 
arbetar på olika sätt. Vi ser så att säga både vilka möjligheter som finns men även de 
svårigheter som skolorna brottas med kopplat till detta arbete. Hur vi skulle förhålla oss till 
begreppen inkludering respektive tillgänglighet, skapade viss förvirring till en början, vilket 
medförde att vårt syfte och frågeställning behövde vidgas, vilket vi upplever som positivt 
eftersom det visade sig vara väldigt intressant och gav ett större djup till studien.     
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