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Sammanfattning/Abstract
Denna kvalitativa uppsats syftar till att undersöka hur olika yrkesroller inom skolans värld definierar
och upplever inkludering och var läggs ansvaret för elevers skolsvårigheter. Uppsatsen fokuserar på
inkluderingsbegreppet, elevers lärmiljöer och förändringsarbetet i skolan, vilka också är våra tre
huvudteman. Arbetet genomfördes som en intervjustudie med semistrukturerade intervjuer, bestående
av åtta enskilda intervjuer och en gruppintervju. Dessa analyserades sedan tematiskt med en
fenomenologisk ansats. Respondenterna poängterade vikten av att man har en klar begreppsdefinition
kring inkludering vilket var något som flera saknade i våra svenska styrdokument. Det har också visat
sig vara viktigt att klargöra begreppen inom läs- och skrivundervisningen. Även många tankar kring
nödvändigheten av att låta eleverna bli mer delaktiga i sin egen skolsituation än vad våra respondenter
upplever att sker idag lyftes. Flera respondenter ansåg också att skolor fortfarande i alltför hög
utsträckning utgår från ett kategoriskt perspektiv och menade att skolor istället borde vinnlägga sig om
att utgå från ett relationellt perspektiv för att möjliggöra en inkluderande och tillgänglig skola. Ett sätt
som skulle kunna hjälpa skolorna med detta perspektivbyte är att hålla sig uppdaterad med aktuell
forskning. I detta arbete skulle specialläraren kunna spela en viktig roll genom att verka som bro
mellan forskning och verksamheten i skolan. I arbetet från det kategoriska till det mer relationella
synsättet i skolan menar respondenterna att det krävs ett systematiskt utvecklingsarbete med tydligt
ledarskap som tydliggör skolpersonalens olika roller. Vidare pekar respondenterna på att
inkluderingsarbetet är något som måste genomföras gemensamt för att säkerställa alla barns rätt till
utbildning. Respondenterna lyfte också synvändan som behöver göras i den svenska skolan med
antalet anpassningar. De menar att genom att skapa en bra pedagogik som utgår från den elevgrupp
man undervisar och göra den tillgänglig för alla så behövs inte vare sig generella eller extra
anpassningar. Åtminstone inte i den omfattning som det görs idag.
Nyckelord
Inkludering, språk-, läs-, och skrivsvårigheter, tillgängliga lärmiljöer, förändringsarbete,
intervjustudie, speciallärarens roll

1

Innehållsförteckning
Förord ..................................................................................................... 4
Inledning................................................................................................. 5
Syfte och frågeställningar .................................................................................... 5

Bakgrund................................................................................................. 6
Internationella styrdokument för skolan ............................................................. 6
Svenska skolans styrdokument ......................................................................... 7
Skolans förändringsarbete ................................................................................ 8
Perspektiv på specialpedagogik ......................................................................... 8

Forskningsbakgrund ................................................................................ 9
Forskares syn på inkluderingsbegreppet ............................................................. 9
Definition av begrepp inom läs- och skrivundervisning ........................................10
Elever i skolsvårigheter och elevhälsans uppdrag ...............................................10
Arbetssätt som främjar tillgängliga lärmiljöer .....................................................11
Inkluderande svenskundervisning .....................................................................11
Lärarens roll i ett inkluderingsperspektiv ...........................................................12
Speciallärarens roll i ett inkluderingsperspektiv ..................................................12
Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................13

Metod .................................................................................................... 14
Övergripande forskningsansats ...........................................................................14
Empirisk studie .................................................................................................14
Val av respondenter/Urval ...............................................................................14
Datainsamling ................................................................................................15
Dataanalys ....................................................................................................16
Trovärdighet .....................................................................................................18
Etiska överväganden ..........................................................................................19

Resultat ................................................................................................. 20
Inkludering .......................................................................................................20
Definition av inkluderingsbegreppet ..................................................................20
Inkludering i skolan ........................................................................................21
Indikatorer för en bra inkluderande verksamhet samt dess styrkor och svagheter ..23
Inkludering i ett livsperspektiv .........................................................................24
Tillgängliga lärmiljöer .........................................................................................25
Skolans lärmiljöer ...........................................................................................25
Arbetsmetoder, modeller och anpassningar i tillgängliga lärmiljöer .......................27
Elevens delaktighet.........................................................................................29
Organisation, resurser och praktiska förutsättningar ...........................................29
Förändringsarbete .............................................................................................29

2

Organisationen och elevhälsa i ett förändringsarbete ..........................................29
Förutsättningar för att lyckas med inkludering - från kategoriskt till relationellt
perspektiv? ....................................................................................................30
Implementering av aktuell forskning och speciallärarens roll i ett förändringsarbete33
Är det möjligt att nå en totalt inkluderande skola i Sverige? ....................................33

Sammanfattande diskussion ................................................................. 35
Inkluderingsbegreppet .......................................................................................35
Inkludering i skolan - Styrdokument och synsätt ................................................35
Indikatorer för en bra inkluderande verksamhet, dess styrkor och svagheter samt
inkludering i ett livsperspektiv..........................................................................36
Sammanfattning.............................................................................................36
Tillgängliga lärmiljöer .........................................................................................36
Skolans lärmiljöer ...........................................................................................36
Arbetsmetoder, modeller och anpassningar i tillgängliga lärmiljöer samt elevers
delaktighet ....................................................................................................37
Organisation, resurser och praktiska förutsättningar ...........................................37
Sammanfattning.............................................................................................38
Förändringsarbete .............................................................................................38
Organisation och elevhälsa i ett förändringsarbete ..............................................38
Förutsättningar för att lyckas med inkludering - från kategoriskt till relationellt
perspektiv? ....................................................................................................40
Implementering av aktuell forskning och speciallärarens roll i ett förändringsarbete40
Är det möjligt att nå en total inkluderande skola i Sverige? ..................................41
Sammanfattning.............................................................................................41
Metoddiskussion ................................................................................................42
Urvalsprocess ................................................................................................42
Datainsamlingsmetod......................................................................................42
Analysprocess ................................................................................................42
Vidare forskning .............................................................................................43

Referenser............................................................................................. 44
Bilagor................................................................................................... 46
Bilaga 1: Informationsbrev .................................................................................46
Bilaga 2: Intervjuguide ......................................................................................47
Bilaga 3: Arbetsmodeller ....................................................................................50

3

Förord
Vår omgivning och allt vi upplevt tidigare har format oss till de vi är idag. Vi ser oss som två erfarna
och engagerade lärare som snart är färdiga speciallärare. Vi möttes på Stockholms Universitet för snart
ett och ett halvt år sedan, hamnade i samma studentarbetslag där vårt samarbete började. Under tiden
vi lärt känna varandra har vi allt mer kommit fram till att vi ser lika på mycket saker i livet, både vad
gäller vårt privata liv och i vår yrkesroll. Vår syn på barns skolgång, inlärningsförmåga och
undervisning ligger mycket nära varandra. Vi tror på att barn gör rätt om de kan, att alla har en
inneboende förmåga och vilja att lära samt alla barns rätt till utbildning. Johanna har arbetat som lärare
sedan millennieskiftet och Mari sedan 1996.
Arbetet med vår uppsats har vi länge sett fram emot och nyfikenheten inför att få undersöka våra
forskningsfrågor har varit mycket stor. Genom hela arbetsprocessen har vi båda dragit arbetet framåt,
deltagit vid intervjuer samt gemensamt analyserat vårt insamlade material och skrivit all text
tillsammans. Det har varit ett mycket berikande arbete som gett oss stora kunskaper inom ämnet
inkludering vilket vi kommer ha stor användning för i vårt fortsatta yrkesutövande.
Det är många som stöttat och hjälpt oss under vårt arbete vilket vi är mycket tacksamma för.
Vi vill rikta ett stort, varmt och innerligt tack till våra respondenter för att ni har tagit er tid att träffa
oss och för era intressanta utsagor och infallsvinklar i ämnet. Vi vill även tacka de personer som
genom sitt engagemang har hjälpt oss att berika vår studie med en större mångfald av källor.
Ett stort varmt tack vill vi också ge vår handledare professor emeritus Rolf Helldin, som mycket
ödmjukt gett av sin tid, gett oss bra råd och synpunkter samt mänsklig omtanke under arbetets gång.
Sist men inte minst vill vi rikta vårt varmaste tack till våra familjer och vänner som stått ut med oss
(eller kanske snarare vår frånvaro) och stöttat oss under denna intensiva uppsatsperiod.
Mycket tacksamma vänner för livet!
Johanna och Mari

Jag kallas ett barn med särskilda behov.
Barn med särskilda behov blir så lätt
barn med särskilda besvär.
Barn med särskilda besvär blir så lätt särskilda.
Särskilda barn blir så lätt isär - skilda.
Isärskilda barn får så lätt särskilda behov.
Särskilda behov är inte särskilda, bara STÖRRE.
STÖRRE BEHOV har väl även du ... ibland?

En droppe, droppad i livets älv,
har ingen kraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
hjälp till att hålla de andra oppe!

Berit Schaub

Tage Danielsson, 1965
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Inledning
I skolan planerar pedagogerna traditionellt sin verksamhet utifrån en majoritetstanke. De planerar
lektioner och uppgifter så de ska fungera för de flesta. Det är först när det finns elever som inte lever
upp till det, när de inte passar in i mallen, som pedagogerna försöker tänka om, anpassa och söka
lösningar (Lundin, 2017).
I dagens skola kan det också ganska ofta finnas outtalade förväntningar på att det är eleverna som ska
anpassa sig både fysiskt, pedagogisk och socialt till en slags norm. Detta trots att de flesta elever i
svårigheter just har svårigheter att anpassa sig till variation och förändring. Då det är pedagogerna som
besitter den största förmågan till överblick och flexibilitet, borde det kanske istället vara de och övriga
skolan som anpassar sig och kompromissar mest efter elevens behov. För att kunna göra detta måste vi
se bortom diagnosen och kompensera för de nedsatta funktionerna och inte för själva diagnosen. En
diagnos kan dock ge oss mycket information, men vi behöver reflektera över vilka konsekvenser just
den kan föra med sig för eleven, både rent pedagogiskt och i samspel med andra (Jensen, 2017). Det
finns en risk att många elever som inte har någon diagnos ofta upplever att de misslyckas i skolan
innan de får någon hjälp. I och med det lägger vi bevisbördan i elevernas händer för att bevisa att de
behöver stöd. Om vi istället vänder på den här tanken, skulle vi då kunna utgå från de elever som har
extra behov av stöd när vi planerar verksamheten och ge fler alternativ att välja mellan för att lyckas?
Vi tror, precis som många andra, både forskare, författare, skolledare och lärare att alla elever, oavsett
inlärningsförutsättningar, mår bra av en tydlig struktur, korta genomgångar och alternativa
redovisningsformer (Jensen, 2017; Lundin, 2017).
Elever med språk-, läs och skrivsvårigheter har ofta andra svårigheter som exempelvis
koncentrationssvårigheter. Av den anledningen ser vi det värdefullt att ta ett helhetsgrepp för att de ska
få ett adekvat stöd. Ett sådant helhetsgrepp kan vara att inkludera dem i den vanliga undervisningen. I
praktiken har det dock visat sig att det kan vara svårt att lyckas med en sådan inkludering. En viktig
faktor är lärares inställning till inkludering och av den anledningen är det viktigt att undersöka
erfarenheter och uppfattningar som skolpersonal har av elever i behov av särskilt stöd. Detta är en av
anledningarna till att vi som blivande speciallärare med specialisering mot barns och elevers språk-,
läs-, och skrivutveckling vill genomföra denna studie. Många som arbetar i skolan har goda kunskaper
kring NPF1-diagnoser, språk-, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Språkstörning är en diagnos som
fortfarande kan vara svår för skolorna att förstå och i och med det kan det uppstå svårigheter i att möta
elevens behov. Trots att kunskaper kring elevers skolsvårigheter ökar kan det finnas skolor som ändå
har svårt att få till bra inkluderande verksamheter där lärmiljön är tillgänglig för alla. Ofta läggs
elevernas skolsvårigheter på eleverna och inte på läraren och skolan, trots att det borde vara lättare att
förändra lärandemiljö och lärares arbetssätt än att förändra eleven (Jensen, 2017). Vi vill undersöka
varför det är så och vad skolan kan göra för att förändra detta.

Syfte och frågeställningar
Vi vill belysa vad som uppfattas vara bra inkluderande lärmiljöer av personer med olika yrkesroller
och med anknytning till skolan, samt hur lärmiljön enligt dem kan anpassas för att möta elevernas
behov i en skola för alla.
1. Hur uppfattar personer inkluderingsbegreppet utifrån sina olika yrkesroller i skolan?
2. Är det enligt våra respondenter möjligt att förändra elevers lärmiljöer så att den blir tillgänglig för
alla?
3. Hur ser dessa förändringar ut i så fall?

1

NPF – NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar
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Bakgrund
Internationella styrdokument för skolan

FN:s konventioner om barns rättigheter
1989 omarbetades 1948 års Deklaration om mänskliga rättigheter med särskild tonvikt på barnens
rättigheter. Två år därefter hade majoriteten av världens stater undertecknat den och därmed bundit sig
till att genomföra den. Två initiativ växte fram i syfte att förverkliga de ideal som genomsyrar
deklarationerna: Education For All och Inclusive Education (Persson, 2013).

Jomtiendeklarationen
1990 hölls en unik världskonferens i Jomtien i Thailand The World Conference on Education for all,
där definitionen av vad som krävs för att göra skola och utbildning tillgänglig för alla vidgades och
fokus var på aktivitet och praktiska lösningar (Persson, 2013).
I artikel 1 skrivs:
Every person – child, youth and adult – shall be able to benefit from educational opportunities designed
to meet their basic learning needs.
(UNESCO, 1990, s. 7)

Denna deklaration var första steget i en värdsövergripande strävan mot en mer inkluderande skola.
Efterlevnaden av Jomtiendeklarationen blev på många sätt en besvikelse. Vid Dakarkonferensen
World Education Forum 10 år senare, konstaterades att många utsatta grupper fortfarande stod utanför
utbildningssystemet. Konferensen blev startpunkten för den andra världsövergripande rörelsen The
Inclusive Education Initative. Här krävdes att uppmärksamheten riktades mot utsatta och missgynnade
grupper som var utestängda från grundläggande utbildning med målet att skapa ett utbildningssystem
som inte exkluderar någon – en inkluderande skola. Deltagarna menar att det är den politiska viljan att
fördela tillgångar, så att åsidosatta grupper kan få sina behov tillgodosedda som saknas (Persson,
2013).

Salamancadeklarationen
Vid The Word Conference on Special Needs Education i Salamanca, Spanien 1994, diskuterades hur
skolor skulle uppnå lärandemiljöer som var inkluderande för de grupper som nu exkluderades från
skolgemenskapen. I detta arbete tittade deltagarna på vilka utstötningsmekanismer, både inom och
utom skolan, som kunde medverka. Uppföljningen till Inclusive Education Initiative gjordes i
Salamancadeklarationen (2006) som anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid undervisning
av elever i behov av särskilt stöd
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade
principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är
normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall
formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur. (s. 17).

För att skolan ska bli inkluderande krävs det att den kan ta emot alla barn och tillgodose dess olika
behov och förutsättningar. Utbildningssystemet som helhet ska bygga på principen om lika och rättvis
tillgång till utbildning för alla vilket innebär att det är en mänsklig och social rättighet samt att målet
ska vara att minimera varje hinder för att uppfylla denna princip. Utgångspunkten och en viktig del i
barns och ungdomars demokratiska fostran är dessutom att barn och ungdomar i största möjliga
utsträckning ska ha möjlighet att vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter (Persson,
2013).
I den svenska översättningen av Salamancadeklarationen (2006) har de valt att översätta inclusion och
inclusive education med integrering eftersom tiden inte ansågs mogen för att använda sig av
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inkludering som begrepp. Bengt Persson har argumenterat för att få till stånd en övergång till att
istället använda begreppet inkludering vilket skulle tydliggöra begreppets innebörd, men har ännu inte
fått gehör för detta. Innebörden i Salamancadeklarationen är att en inkluderande skola har ett
pedagogiskt-, socialt- och ekonomiskt berättigande gentemot alla barn och ungdomar. Persson (2013)
poängterar att detta ska ses som en målsättning på längre eller kortare sikt i arbetet mot att skapa en
skola för alla samt att särskilda utbildningslösningar för elever med mycket grava
funktionsnedsättningar ska ses som en tillgång och i många fall också som den bästa lösningen.
… specialskolor eller specialavdelningar inom integrerade skolor kanske även framledes är den
skolform som har de största förutsättningarna att ge den lämpligaste undervisningen för det relativt
lilla antal elever med funktionshinder som inte kan erbjudas en fullgod undervisning i vanliga klassrum
eller skolor. Investeringar i de existerande specialskolorna bör styras mot deras nya och utvidgade
uppgift att ge expertstöd till de reguljära skolorna för att hjälpa dem att tillgodose elever som har
behov av särskilt stöd i undervisningen.
(Svenska Unescorådet, 2006, s. 19)

I en ny internationell litteraturstudie (European Agency for Special Needs and Inclusive Education,
2018) skrivs det fram att läroplanens karaktär endera kan begränsa eller öka möjligheterna för elever
med funktionsnedsättning att senare i livet få en anställning. De menar att hur väl skolan lyckas med
att inkludera eleven och få eleven att känna sig som en del i gemenskapen återspeglar vilka
möjligheter eleven senare i livet har att få en anställning.
Svenska skolans styrdokument
Vare sig eleverna vill eller inte måste de komma till skolan eftersom vi i Sverige har skolplikt
(Risberg, 2015). Elevers olikheter och ibland negativa beteendemönster är en utmaning för de som
arbetar i skolan. Risberg menar att de som arbetar i skolan behöver vara medvetna om att varje elev
har med sig sin egen historia in i klassrummet där det är pedagogerna som ansvarar för att leda och
forma undervisningen för och tillsammans med eleverna, vilket också står att läsa i Läroplanen för
grundskolan (Skolverket, 2018).
Skolans styrdokument genomsyras av att vi ska verka för en inkluderande skola, att undervisningen
ska vara tillgänglig för alla, att alla elever ska vara delaktiga i lärandet, demokratiska processer, det
sociala samspelet samt att se allas olikheter som en tillgång, vilket också får stöd i forskningen
(Risberg, 2015; Skolverket, 2018).
Men precis som Nilholm och Göransson (2013) skriver är det väsentligt att vara medveten om att man
i de svenska styrdokumenten inte använder själva inkluderingsbegreppet. Däremot finns många av de
grundläggande synsätten på en inkluderad skolverksamhet med, i synnerhet den individorienterade
definitionen, som vi beskriver nedan (s. 9). Författarna visar på det motstridiga i styrdokumenten.
Det finns få skrivningar om hur hela skolans miljö ska utformas för att passa alla elever och hur olikhet
ska ses som en tillgång. På samma sätt dokumenterar skolan sin verksamhet, det vill säga till stora
delar är det enskilda elever som dokumenteras i form av individuella utvecklingsplaner och, eller
åtgärdsprogram. Det gör att skolsvårigheter mest fortfarande ses som individuella problem där det är
individens brister som ska kompenseras. (s. 33).

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) kan man läsa om att det är varje barns lagliga
rätt att få tillgång till en utbildning. De anser att det är ett slagkraftigt verktyg för att motarbeta att barn
särbehandlas på ett negativt sätt och se till att ett mer demokratiskt och solidariskt samhälle byggs upp.
Det är skolornas uppgift att skapa en undervisning som sätter elevens utveckling och lärande i fokus.
För att skolorna ska kunna utveckla en sådan pedagogik framgångsrikt bör lärarutbildningarna stärka
den specialpedagogiska kompetensen samt ge möjlighet till skolans alla pedagoger att få fortbildning
inom detta ämne.
Undervisningen av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade
principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är
normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall
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formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur. En
pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela
samhället.

På skolverkets hemsida kan man läsa att “Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en
utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers
olika bakgrund och förutsättningar.” (www.skolverket.se). I läroplanen för grundskolan står det också
att “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2018, s. 8). I
kursplanen för svenska står det att alla elever har rätt att få utveckla sitt språk i både tal och skrift så att
de känner tillförsikt inför sin egen språkliga förmåga (ibid s. 222).
Skolans förändringsarbete
Var ska då skolorna börja med förändringsprocessen? Lundin (2017) menar att vi måste tänka om
kring skolans organisation och börja med grunden, dvs utbildning av personalen. Genom att börja från
grunden med kunskap kring våra elever menar hon att det finns större möjligheter att skapa en stabil
grund som över tid genomsyrar hela verksamheten. I den här förändringsprocessen gäller det att ha all
personal på skolan med sig för att lyckas.
Något som har observerats i den svenska skoldebatten på senare tid är att det skett en ökad
differentiering mellan de svenska skolorna, vilket även Persson och Persson (2012) skriver om. De
menar att ekvivalensen hos skolorna är i farozonen genom denna differentiering.
Perspektiv på specialpedagogik
Inom specialpedagogiken talas det om två perspektiv gällande stöd i grundskolan, det kategoriska kontra det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet kan ses som ett bristperspektiv där
eleven ses som bärare av brister som leder till skolsvårigheter. Eleven ses då som en kontinuerlig
bärare av bristerna och det är eleven som behöver göra en förändring för att bristerna ska minska eller
försvinna. I det relationella perspektivet finns synsättet att skolsvårigheter uppstår i mötet mellan
eleven och skolan, som en konsekvens av att lärmiljön (pedagogisk, social och fysisk) inte möter
elevens behov. Skolsvårigheter är då något som kan uppstå först i mötet med skolan, där skolmiljön
inte är anpassad för elevens behov. Båda perspektiven förekommer i en blandning i såväl lagstiftning
som i praktiken (Skolverket, 2016).
Tabell 1. Val av perspektiv och konsekvenser (Persson, 1998, s. 31).

Uppfattning av pedagogisk
kompetens
Uppfattning av specialpedagogisk
kompetens
Orsaker till specialpedagogiska
behov

Tidsperspektiv
Fokus för specialpedagogiska
åtgärder
Förläggning av ansvaret av
specialpedagogisk verksamhet

Relationellt perspektiv

Kategoriskt perspektiv

Förmåga att anpassa undervisning och
stoff till skilda förutsättningar för
lärande hos eleverna.
Kvalificerad hjälp att planera in
differentiering i undervisning och
stoff.
Elever i svårigheter.
Svårigheter uppstår i mötet med olika
företeelser i uppväxt- och
utbildningsmiljö.
Långsiktighet
Elev, lärare och lärandemiljö

Ämnesspecifik och
undervisningscentrerad.

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

Speciallärare, specialpedagoger och
elevvårdspersonal.

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till
elevens uppvisande av svårigheter.
Elever med svårigheter.
Svårigheten är antingen medfödd eller
på annat sätt individburna.
Kortsiktighet
Elev

Inger Tinglev (2005) anser att en relationell och inkluderande undervisning anpassar sin verksamhet så
att alla elever kan känna delaktighet. Detta menar hon kan genomföras genom att undervisningen,
bland annat i svenska, utgår från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket medför att
möjligheterna ökar för att eleverna ska kunna utveckla sin språkliga förmåga.
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Forskningsbakgrund
Forskares syn på inkluderingsbegreppet
En inkluderande skola är en skola där alla elever, oberoende av förutsättningar, ska få ett meningsfullt
utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och gemensamhetsskapande. Vår utgångspunkt är att
en inkluderande verksamhet harmonierar såväl med den svenska skollagstiftelsen som med
internationella överenskommelser och därmed är något positivt och önskvärt.
(Persson & Persson, 2012, s. 18)

Farrell (2017) refererar till Salend (2011) när han beskriver inkludering som ett åskådningssätt, där
han lyfter elevens känsla av tillhörighet, gemenskap och omgivningens acceptans. Han menar att
skolor måste ha en mer nyanserad bild av inkludering, där framför allt elevernas kunskapsutveckling
och upplevda tillhörighet skulle stå mer i fokus än deras fysiska placering. Detta anser även Persson
och Persson (2012), då de skriver att inkluderingsbegreppet inte endast kan definieras som rumsligt,
utan måste ses som ett vidare demokratiskt perspektiv.
Nilholm och Göransson (2013) anger tre olika definitioner av inkludering:
4. den gemenskapsorienterade definitionen,
5. den individorienterade definitionen, samt den
6. placeringsorienterade definitionen (s. 29).
Den gemenskapsorienterade definitionen innebär:
… att ett skolsystem är ansvarigt för att alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga
segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever (…). I ett inkluderande system finns
gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam
problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska processer är
centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär
både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens
egna förutsättningar.
(ibid., s. 28).

Den individorienterade definitionen går ut på att:
… inkludering endast avgörs av hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. Om elever trivs i skolan,
har goda sociala relationer och når målen säger man inom ramen för denna definition att eleven är
inkluderad. (ibid., s. 29).

Den placeringsorienterade:
… betyder att elever i svårigheter befinner sig i det ‘vanliga’ klassrummet. Trots att samtliga forskare
som försöker definiera begreppet är överens om att det handlar om mer än var elever i svårigheter
befinner sig i skolan, är det ändå vanligt att begreppet används just för att endast beteckna var elever i
svårigheter befinner sig. (ibid., s. 29).

Vilken av dessa definitioner som används kan vara av stor betydelse för hur skolor lyckas med
inkludering. Nilholm och Göransson (2013) skriver att:
Ett stort problem i detta sammanhang är att många forskare när de explicit definierar inkludering utgår
från definitionen 1 eller 2 men när de sedan använder begreppet i löpande text så använder de
definition 3. Det speglar en kluvenhet som finns inom hela detta område mellan å ena sidan relativt
radikala idéer om hur skolor ska förändras så att de passar alla elever (det vill säga hur man ska kunna
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uppnå nivå 1) och å andra sidan ett mer traditionellt specialpedagogiskt tänkande där det handlar om
att lägga ner särskilda undervisningsgrupper och integrera ‘avvikande’ elever. (s. 31).

Intressant att notera är att begreppet inkludering inte ens finns med i den nuvarande läroplanen
(Skolverket, 2018). Persson (2013) skriver:
I regeringens proposition om nya läroplaner för skolan nämns kunskap mer än hundra gånger, oftast
sammansatt med -krav med ord som demokrati och fostran inte alls finns med. Även honnörsbegrepp
som En skola för alla, inkludering, jämställdhet och jämlikhet lyser med sin frånvaro. Att detta kommer
att få konsekvenser för innehållet i framtidens svenska skola är givet. (s. 30).

Hjörne och Säljö (2013) menar att det finns en politisk agenda som säger att skolans elevhälsa har i
uppdrag att förebygga misslyckanden i skolan samt verka för att eleverna når målen och fullföljer sin
utbildning.
Definition av begrepp inom läs- och skrivundervisning
Beroende på hur olika begrepp inom läs- och skrivundervisning definieras får det betydelse för hur
elever får visa hur de förstår och bedöms. I litteraturen kring läs- och skrivundervisning definieras
begrepp inom området på olika sätt och av den anledningen är det av stor vikt att alltid klargöra vad
som menas med begrepp som används, samt hur de förhåller sig till varandra (Westlund, Björkman, &
Olin-Scheller, 2016).
Elever i skolsvårigheter och elevhälsans uppdrag
Elever i skolsvårigheter har alltid funnits och kommer väl alltid att finnas som en del av skolan.
Eftersom skolan är en institution som når alla medborgare så är det troligtvis oundvikligt att problem
och dilemman uppstår. Hjörne och Säljö (2013) menar att vi inte kan ha några förväntningar på att
sådana problem ska kunna lösas i någon slutlig mening och det kommer inte heller att skapas några
pedagogiska metoder som eliminerar de svårigheter elever har att anpassa sig till de aktiviteter som
erbjuds i skolan. De menar istället att det är viktigt hur skolor bearbetar svårigheterna och hur dessa
stöttar elever och utvecklar skolans arbetsformer, så att de nya generationerna av barn och ungdomar
kan känna sig hemma och utvecklas. I det vardagliga skolarbetet ingår ett ansvar att stötta elever som
hamnat i svårigheter. Skolans elevhälsa arbetar centralt med att hantera problem och dess mandat har
blivit tydligare i den nya skollagen. Från att i stor utsträckning arbetat med frågor om kroppslig hälsa
som förebyggande av undernäring och vitaminbrist samt att motverka bristande hygien har nu istället
olika typer av psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska problem kommit att vara en del av
arbetet (ibid.).

Elevhälsan och speciallärarens roll i elevhälsoarbetet
Elevhälsan är en lagstadgad verksamhet som är formulerad i skollagen (SFS, 2010:800). Dess syfte är
att stärka elevens rätt och har till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut i elevhälsofrågor
(Hjörne & Säljö, 2013). Elevhälsans uppdrag handlar om lärande, hälsa och skolmiljö, vilket innebär
att dess uppdrag främst är förebyggande och hälsofrämjande och ska ”… bidra till att skapa miljöer
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.” (Byström , Grahm, & Sjunnesson, 2018, s. 113).
Det varierar vilka professioner som ingår i skolors elevhälsoteam. I skollagen definieras endast vissa
professioner och deras uppdrag såsom rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.
Dessutom skrivs det att det ska finnas specialpedagogisk kompetens i elevhälsan men vem som har
den kompetensen och vad den specialpedagogiska kompetensen ska bidra med i elevhälsan är inte
tydligt formulerat (ibid.).
Specialpedagogisk kompetens ska ingå i elevhälsan, men det finns inte någon beskrivning av vilken av
de specialpedagogiska yrkesrollerna som ska ingå. Speciallärare och specialpedagoger kompletterar
varandra vilket gör att båda yrkesrollerna kan ingå som en del. Genom att fokusera på vad olika
professioner kan bidra med och göra för skillnad i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i
elevhälsan kan de synliggöra och skapa förståelse för vad de olika kompetenserna tillsammans kan
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bidra med i elevhälsoarbetet. Specialläraren är ofta en utbildad och erfaren lärare i botten, med en
grundläggande pedagogisk kompetens. Ofta finns också kunskaper om läroplaner, olika
undervisningsformer samt bedömningspraktiker och betygsättning. Dagens speciallärare har utöver det
också en ämnesspecialisering inom språk-, skriv, läsutveckling respektive matematikutveckling eller
målgruppsspecialisering mot utvecklingsstörning, grav språkstörning, dövhet/hörselskada och
synskada. Byström Grahm och Sjunnesson (2018) menar att det innebär ”… extremt god ”utdelning”
att ha speciallärare som kollega i EHT-teamet.” (s. 117). Elevstödjande arbete kan ses utifrån ett
elevhälsoperspektiv, men även utifrån individuella specialpedagogiska insatser och anpassningar av
lärmiljön som gynnar alla. Det elevstödjande arbetet på skolan är hela skolans ansvar och
specialläraren har med sina fördjupade och pedagogiska ämneskunskaper en särskilt viktig roll i det
arbetet. Genom detta resonemang kan speciallärarens roll i elevhälsan ses som förebyggande genom
att främja goda lärandemiljöer. Specialläraren kan bidra med främjande och utvecklande verksamheter
i ett nära samarbete med läraren som oftast har god kännedom om eleverna och tillsammans kan de
göra skillnad som får betydelse för eleverna. Läraren kan då genom samarbete med elevhälsan
synliggöra nya lösningar som gör skillnad som underlättar för eleverna (ibid.).
Arbetssätt som främjar tillgängliga lärmiljöer
För att lyckas med inkludering och kunna genomföra någon förändring menar Jensen (2017) att skolor
måste börja med att förstå hur eleverna fungerar genom att ta reda på vilka deras nedsatta och starka
förmågor är. Därefter behöver de kompensera för de förmågor som är nedsatta och bygga på de som är
starka. För att lyckas med det menar hon att det krävs ett brett samarbete mellan eleverna själva och
alla vuxna runt dem samt en verksamhet med värderingar i samklang med våra styrdokument och
strukturerade arbetsmetoder. Verksamheten behöver utveckla sin syn på vad inkludering är och vi
måste komma ihåg att det är en ständigt pågående process eftersom eleverna hela tiden utvecklas och
med det förändras också förutsättningarna (ibid.).
Kerstin Göransson skriver i förordet till David Mitchells bok ”Inkludering i skolan” (2015) att
forskningen som ligger till grund för boken är genomförd i andra undervisningssystem och i olika
tidshistoriska sammanhang vilket gör att man kan använda boken som
… riktvisare och utgångspunkt för organisering och planering av undervisning som tar sin
utgångspunkt i att alla elever har rätt att möta en undervisningssituation som ger förutsättningar för
lärandet och utveckling i en social gemenskap präglad av demokratiska värden. Varje
undervisningssituation och utbildningssammanhang måste sedan tolkas utifrån lärarens professionella
kunskap. (s. 10).

Mitchell (2015) poängterar att det inte finns några undervisningsstrategier som är specifika för en viss
funktionsnedsättning. Han menar att de flesta strategier som presenteras i hans bok är relevanta ”… för
alla elever i behov av särskilt stöd och faktiskt för alla elever.” (s. 29).
Inkluderande svenskundervisning

Speciallärarens roll i ett språkutvecklande arbete
Byström och Bruce (2018) menar att dagens speciallärarroll innefattar ”… en stor flexibilitet i
undervisnings-, utrednings-, och utvecklingsarbete av såväl individuella förutsättningar och lärmiljö
som i språk-, skriv- och läsutvecklingsarbete.” (s. 24). Författarna tar också upp att elevernas sociala
liv med kamrater påverkas av svårigheter i språkutvecklingen. De menar att helt eller bitvis ha svårt att
förstå vad kamraterna pratar om och kanske inte heller ha förmågan att göra sig förstådd kan få
konsekvenser för eleven i det sociala livet. För speciallärare med specialisering riktad mot språk är då
hela skolans verksamhet, inklusive rastaktiviteter och fritidsverksamheten, kopplad till speciallärarens
elevhälsofrämjande roll.
Eftersom språket är både elevernas och lärarnas arbetsverktyg får språkliga problem konsekvenser för
både undervisning och lärande (Bruce, 2014). För elevens lärande genom att eleven inte riktigt förstår,
hänger med eller kan göra sig förstådd och för lärarens undervisning genom att man som lärare inte
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riktigt når ända fram med det som läraren vill lära ut till eleven, åtminstone inte till alla elever i
klassen. Dessutom menar Byström, Grahm och Sjunnesson (2018) att lärarnas bedömning av elevens
kunskaper blir högst osäker om eleven i alla ämnen i skolan ska bedömas utifrån sin språkliga förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift. Det kan lätt skapa en tagg i självkänslan hos eleven vilket gör att eleven
undviker liknande utmaningar i framtiden. Detta är mycket ogynnsamt för elevens fortsatta språk-, läsoch skrivutveckling. För att må bra och kunna lära behövs sammanhang och relationer. Likaså mår
eleven sig förhoppningsvis bra, känner sig motiverad och trivs när denne upplever att det är möjligt att
skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Med detta resonemang i bakgrunden syns ett nära samband
mellan mående och måluppfyllelse. Specialläraren med fördjupade kunskaper och förståelse inom
språk-, läs-, och skrivutveckling har en betydelsefull roll i elevhälsoteamet, både proaktivt
(förebyggande), i relation till alla elevers utveckling och lärande och i relation till elever i språklig
sårbarhet (ibid).
Specialläraren blir med utgångspunkt i sin specialiseringskompetens ett pedagogiskt stöd för sina
kollegor ”… både i arbetet med att planera och genomföra en språkligt tillgänglig undervisning, och i
arbetet med rättvis och rättssäker bedömning för elever i språklig sårbarhet.” (Byström & Bruce, 2018,
s. 38). De tre delarna som ingår i specialläraruppdraget är undervisning, utredning och utveckling och
skapar tillsammans en professionell identitet för speciallärare med specialistkompetens. Specialläraren
har utifrån sin specialisering en given roll i att ge utrymme för förnyelse, komplettering, eftertanke och
kollegialt lärande. ”Det handlar om kunskap om och förståelse för alla elevers olika lärande
förutsättningar och skolans möjligheter att erbjuda en pedagogik präglad av tillgänglighet för alla
elevers kommunikativa delaktighet.” (ibid, s. 39).
Lärarens roll i ett inkluderingsperspektiv
Pedagoger har ett stort ansvar för om eleverna ska inkluderas eller exkluderas, beroende på vilka
attityder de har och visar. Vi utgår här ifrån den gemenskapsorienterade definitionen av begreppet
inkludering (s. 9). I den forskning vi har läst kring inkludering är man överens om att lärarnas
förväntningar på eleverna är helt avgörande för deras prestation (Lindqvist & Wirf, 2016). Hur vi
undervisar eleverna har långt mycket större inverkan på elevernas prestation än elevernas motivation,
socioekonomiska faktorer eller hemförhållanden, vilket ofta används som ursäkt för dåliga
prestationer. För att ha möjlighet att skapa de undervisningssituationer som varje elev behöver är
lärarna i behov av rätt förutsättningar för att klara det. Får de inte det påverkar det ofta vår attityd till
enskilda elever (Jensen, 2017).
Risberg (2015) resonerar kring bemötande, förväntningar och reflektion och poängterar att det är det
som lägger grunden till allt fortsatt arbete i klassrummet och ger oss möjlighet att hjälpa de elever som
har störst behov av stöd på bästa sätt. Detta är något som även Hattie (2012) lyfter fram i sin
forskning. Risberg (2015) menar att de förväntningar vi har på våra elever hjälper dem att nå sina mål.
Genom att reflektera över vår undervisning och undervisningssituationer kan vi utveckla oss själva,
vår undervisning och dessutom hjälpa våra elever att utvecklas. Om vi, som Risberg beskriver, tänker
att ”Här är ett barn som behöver min hjälp!” istället för ”Vilken skitunge!” så har vi möjlighet att
förändra genom att förflytta ansvaret och makten från eleven till oss som pedagoger (s. 5). Hon menar
att vi behöver ha rätt förväntningar på våra elever.
Speciallärarens roll i ett inkluderingsperspektiv
Byström (2018) skriver i sin studie att det inte råder någon egentlig samstämmighet kring vad
specialpedagogik är och vad speciallärarens uppgifter består av. Byström och Bruce (2018) belyser att
speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling har ett uppdrag som grundar sig i
flera forskningsområden. De anser att det är nödvändigt att specialläraren mot språk-, läs- och
skrivutveckling håller sig uppdaterad i ett brett spektrum av forskning både inom det
specialpedagogiska området som lyfter fram olika perspektiv på svårigheter och inom barns,
ungdomars och vuxnas språk-, läs- och skrivutveckling. I samverkan med undervisande lärare stödjer
och möjliggör specialläraren lärande och utveckling hos elever i svårigheter. Detta bör leda till ett
kollegialt lärande i hela arbetslaget eftersom extra anpassningar som görs för en enskild elev eller
elevgrupp ofta underlättar och stödjer hela klassens lärande (Bruce, 2018). Genom att specialläraren
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har höga förväntningar på eleverna och skapar ett förhållningssätt där denne i varje lärandesituation
strävar efter att inkludera eleven under förutsättning att det gagnar eleven och tar hänsyn till elevens
upplevelse av inkluderingen. Målet är att alla elever ska omfattas av den ordinarie undervisningen så
långt det är möjligt, utifrån sina behov och att alla elever få vara delaktiga i gemenskapen på sina egna
villkor (Lindqvist & Wirf, 2016). Man skulle kunna säga att elever i skolsvårigheter driver den
pedagogiska utvecklingen framåt och att speciallärarens roll därmed blir central för hela klassens
arbete. Då behöver inte de extra anpassningarna längre kallas ”extra” och kanske inte heller
anpassningar utan snarare en god pedagogik som passar för alla (Bruce, 2018)!
Teoretisk utgångspunkt
I detta arbete utgår vi från den gemenskapsorienterade definitionen (som beskrivs under
forskningsbakgrunden s. 9) av inkluderingsbegreppet (Nilholm & Göransson, 2013).
Vi grundar också vår studie i Vygotskijs teori om lärande som kan benämnas i det sociokulturella
perspektivet. Där betonas samspel mellan elev och lärmiljö. Lärandet sker huvudsakligen, enligt
Vygotskij, i samspel med andra och den omgivande miljön och den proximala utvecklingszonen2 är ett
centralt begrepp inom teoribildningen (Vygotskij, 1999).
Precis som Hjörne och Säljö (2013) har vi ”… ett intresse för hur skolan hanterar elever som har
någon form av svårigheter i skolan.” (s. 28). Hur dessa svårigheter kan förstås och diskuteras samt hur
beslut kring dessa fattas. Vi tittar på den så kallade kärnverksamheten för skolan, det vill säga arbetet
inom skolans väggar där svårigheterna blir synliga. Problemen som uppstår här måste ofta lösas i stor
hast och med begränsade resurser och arbetet måste ske med de resurser man förfogar över (ibid.)

2

Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som det närmast kommande utvecklingsstadiet hos
barnet eller tonåringen med innebörden att individen i samspel med andra kan få hjälp att komma över i
det utvecklingsstadium där det ges nya förutsättningar för lärande.
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Metod
Övergripande forskningsansats
Vår studie är kvalitativ och har inspirerats av fenomenologi som metodansats. Detta som ett resultat av
att vi ville studera fenomenet eller företeelsen inkludering i svenska grundskolor samt komma
underfund om våra respondenters upplevelse och inställning till ämnet. Det ledde också till att
intervjuer blev en ”naturlig” insamlingsmetod för oss (Dahlgren & Johansson, 2015). Vår studie har en
induktiv prägel med subjektiva förtecken eftersom vi vill tolka, förstå och finna mening i vår
undersökning. Söderbom och Ulvenblad (2016) menar att induktionen startar i verkligheten där
forskaren tar sig in och ställer frågor utifrån sin forskningsfråga. Vidare innebär induktion att vi senare
måste tolka de svar vi fått på våra frågor och tolkningen generaliserar en förståelse av
forskningsfrågan.

Empirisk studie
Val av respondenter/Urval
Studien består av åtta individuella intervjuer med personer med fem olika yrkesroller som är kopplade
till skolan samt en gruppintervju bestående av två personer.
Vi har gjort ett urval där vi funderat igenom vilka personer vi känner till med yrkesroller kopplade till
skolan, som kan bidra med olika perspektiv i vår studie. Vi har också sökt efter personer som ses som
extra kunniga i inkluderingsfrågor.
Under vår urvalsprocess skickade vi ut många intervjuförfrågningar eftersom det ofta kan vara svårt
att få respondenter att ställa upp på intervju till examensarbeten. Vi tillfrågade 17 personer med hopp
om att till slut få minst 6 respondenter till vår undersökning, vilket vi ansåg vara ett minimumantal för
att få ett tydligt resultat. Vi började med att ställa en muntlig förfrågan till åtta personer, vilka alla
utom en tackade ja på stående fot. Den personen som tackade nej, tillfrågade i sin tur en annan person
som var villig att delta, ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2014). Därefter skickade vi en för
förfrågan via mail till sex personer varav tre var kända av oss sedan tidigare och tre var okända. De tre
som var kända av oss sedan tidigare svarade alla tre ja. En av personerna bad en kollega om att
genomföra intervjun, en deltog själv och en föreslog att ha med en kollega vid intervjutillfället, vilket
blev en gruppintervju. Även här, där en av de tillfrågade bad en kollega att delta i intervjun kan ses
som ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2014). De tre som inte var kända av oss sedan tidigare har
inte svarat alls.
Tabell 1. Deltagande respondenter, yrkesroll och antal arbetade år (n=10).

Yrkesroll
Leg. lärare 4-9
Leg. lärare och förstelärare
Leg. förskollärare och speciallärarstudent
Specialpedagog och kvalitetsutvecklare
Leg lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare
Pedagogisk rådgivare
Specialpedagog och pedagogisk rådgivare
Specialpedagog
Skolpsykolog
Rektor

Antal arbetade år
15 år
10 år
10 år, varav 5 år i fsk. klass
20 år
Lärare 21 år och specped. 10 år
15 år
Specped. 21 år och Ped. rådgivare 12 år
13 år
20 år som psykolog varav 17 år i skolans värld
17 år i skolan och 3 år som rektor
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Datainsamling
Vår datainsamling baseras på åtta enskilda intervjuer och en gruppintervju för att försöka förstå hur
deltagarna upplever inkludering inom sitt professionella fält. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket
innebar att vi utgick från en intervjuguide (bilaga 2), men att intervjun förhoppningsvis upplevdes som
ett samtal och inte en kontroll. För att vi inte skulle komma in på några sidospår medverkade vi båda
på alla intervjuer, med undantag av en telefonintervju. En av oss höll i själva intervjun och den andra
såg till att intervjuguidens alla delar kom med. Dessa roller skiftade vi sinsemellan. Varje intervju tog
ungefär en timme och de flesta intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. En intervju
genomfördes i respondentens hem och en var en telefonintervju eftersom avståndet mellan oss är
långt. Alla intervjuer genomfördes under hösten (september – november) 2018. Genom att skicka
intervjuguiden (bilaga 2) till våra respondenter innan intervjun fick de möjlighet att läsa igenom
frågorna och skapa sig en uppfattning om vad vårt samtal skulle innehålla.

Transkribering
För att den av oss som inte medverkade vid telefonintervjun ändå skulle lära känna materialet på ett
bra sätt, beslutade vi att det var den personen som skulle transkribera den intervjun. För övrigt har vi
transkriberat de intervjuer som vi själva höll i. Det är ett viktigt etiskt ställningstagande att vid
transkriberingen anonymisera vår data eftersom deltagarna blivit lovade det. Vi har valt att benämna
respondenterna med XX vid transkriberingen, senare Respondent 1, 2, 3 osv och till sist med den titel
som varje respondent angett till oss. Då majoriteten av våra respondenter är kvinnor beslutade vi att
benämna alla respondenter som ”hon” i vår text.
Genom att transkribera alla intervjuer själva har vi närmat oss vår data på ett kunskapande sätt. Braun
och Clarke (2014) menar att detta kan beskrivas som en del av analysprocessen. Detta har varit
meningsfullt eftersom vi då lärt känna vårt material, fått en känsla för helheten och sett tydliga teman
redan här (Castleberry & Nolen, 2018). Enligt Kvale och Brinkman (2014) finns det inte några
standardsvar på hur transkriberingen kan genomföras. De menar att det beror på avsikten med
utskriften. Vi har valt att göra en direkt översättning från tal till text, med undantag från vissa uttryck
som ”um” och ”äh” och liknande. Vi har inte heller noterat pauser eller emotionella uttryck som t ex.
skratt. Kvale och Brinkman skriver att ”Sådana specialiserade utskriftsformer är varken lämpliga eller
nödvändiga för meningsanalys av större intervjutexter i vanliga intervjuprojekt.” (s. 223). När man
genomför en transkribering av en inspelning menar Kvale och Brinkman att det är en tolkande process
som gäller skillnaderna mellan muntligt tal och skriven text. De skriver att det är en översättning från
en berättarform som är muntlig till en annan berättarform som är skriftlig. Vidare menar de att det inte
finns så många regler att förhålla sig till utan att det handlar om en rad val som måste göras. Eftersom
vi är två som genomfört transkriberingarna har vi varit noga med att vi gjort så lika som möjligt när vi
transkriberat intervjuerna. Vi vill att respondenternas svar ska vara läsbara och tydliga att förstå, så vi
har tagit bort en del talspråk och satt dit skiljetecken för att öka läsbarheten (tabell 2). Då talspråket
skiljer sig från skriftspråket är det också en etisk avvägning hur läsbart man väljer att låta publicera
texten. Kvale och Brinkman menar att ”osammanhängande och repetitiva ordagranna utskrifter kan
leda till en oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor.” (2014, s. 228).
Tabell 2. Exempel på bearbetning vid transkribering av intervju, i form av att vi tagit bort en del talspråk
och använt skiljetecken.
Transkribering
En grund är alltid bra, jag tycker att alla klassrum ser någorlunda
likadana ut, det ska alltid finnas en Active board, det ska finnas ett
datorskåp där liksom laddare… där alla laddare finns, så det inte
liksom är någon unge som inte har någon laddad, som måste sitta
vid ett uttag här borta, från det lilla, till, belysning, till stolar,
bord, alltså, ja… Att det behöver tänkas igenom ordentligt… Ja,
att det inte ska spela någon roll vilket klassrum jag har, då ska
man inte behöva vara orolig, var finns mina… materialet
någonstans...

Transkribering där en del talspråk är borttaget och där
skiljetecken har använts.
En grund är alltid bra. Jag tycker att alla klassrum ser någorlunda
likadana ut. Det ska alltid finnas en Active board och ett datorskåp
där alla laddare finns. Så det inte är någon unge som inte har
någon laddad, som måste sitta vid ett uttag här borta. Från det
lilla, till, belysning, till stolar och bord. Att det behöver tänkas
igenom ordentligt, att det inte ska spela någon roll vilket klassrum
jag har. Då ska man inte behöva vara orolig för var materialet
finns någonstans.
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Dataanalys
Vår egentliga analysprocess startades genom att vi förutsättningslöst läste igenom våra transkriberade
intervjuer ytterligare några gånger.
Vi har valt att använda oss av s.k. kvalitativ tematisk innehållsanalys. Braun och Clarke (2014) menar
att tematisk analys till skillnad från många andra kvalitativa analysmetoder bara är just en metod. Den
beskriver inte någon metod för datainsamling eller teoretisk utgångspunkt och inte eller något
epistemologiskt eller ontologiskt ramverk.
Braun och Clarke (2014) har utvecklat en systematisk metod i sju steg som vi utgår ifrån i vår analys.
Den innehåller transkribering, att läsa och lära känna insamlade data, kodning, söka efter teman,
granska teman och göra en temakarta, definiera och namnge teman samt skriva en sammanfattande
analystext (ss. 202-203).
Då vi har haft svårigheter att hitta röda tråden i Braun och Clarke (2014) har vi kompletterat med
Castleberry och Nolen (2018) samt Denscombe (2014) för att få en klarare bild över vår analys. I
kvalitativa forskningsmetoder tillåts vi att utforska föreställningar, värderingar och motiv som kan
förklara varför beteenden uppstår. De deltagandes synpunkter kan endast förstås inom ramen för deras
erfarenhet och världsbild. Castleberry och Nolen menar att genom att anta detta synsätt på empirisk
forskning kan vi få en rikare och djupare förståelse för de betydelser som människor lägger på
åtgärder, händelser och relationer. Genom att anta den beskrivande karaktären hos kvalitativa metoder
kan forskaren skapa en komplex holistisk bild i en naturlig miljö. Detta ansåg vi vara ett lämpligt
synsätt för oss då vi genom våra intervjuer ville få en djupare förståelse för våra deltagares olika skoloch inkluderingsperspektiv. Genom att tillämpa tematisk analys menar Castleberry och Nolen att man
kan identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) inom data. De anser att forskarna kan bygga
trovärdighet genom att använda ljudupptagning, respekterade datainsamlingstekniker och
analystekniker vilket vi gjort.

Analysprocess
I kvalitativ forskning är det inte väsentligt att ha all data insamlad innan analysprocessen startar. Braun
och Clarke (2014) menar att det inte finns någon ren separation mellan datainsamling och analys. Vi
valde dock att genomföra alla våra intervjuer innan vi transkriberade dem, eftersom vi inte ville att
analysprocessen skulle påverka våra senare intervjuer.
Kodning och skapande av teman
När vi skapat oss en känsla för helheten skapade vi meningsfulla grupperingar genom kodning.
Castleberry och Nolen (2018) definierar kodning som en process där rådata omvandlas till användbara
data genom identifikation av teman, koncept eller idéer som har en slags samhörighet. Genom att koda
vår data kunde vi identifiera likheter och skillnader. Utifrån tre grundläggande ämnen; inkludering,
tillgängliga lärmiljöer samt förändringsarbete skapade vi våra beskrivande koder. De användes sedan
för att identifiera en roll, process, åtgärd, plats eller något annat som var lättidentifierat. Allt eftersom
utvecklade vi definitioner för varje kod eller grupper av koder vilka säkerställde att koder tillämpas på
ett tillförlitligt sätt (Castleberry & Nolen, 2018). Vi skapade kartor för varje kategori med deltagare
(rader) och koder (kolumner) (tabell 3). Detta tillvägagångssätt menar Castleberry och Nolen är
användbart för att skapa en användbar struktur och för att minska kvalitativa data samt kommunicera
relationer mellan grupper, kontexter och koder.

16

Tabell 3. Exempel på hur vi gick tillväga när vi kodade vår data och skapade en karta.

Tema
Respondenter
Undertema

Inkluderingsbegreppet
Citat - här skriver vi citat eller begrepp som svarar på våra forskningsfrågor eller belyser något
intressant.
Definition av begreppet
Likheter i definition

Skillnader i definition

Respondent 2

alla elever känner att de finns i ett sammanhang och
att de känner mening i både där de är och det de
gör, dvs att det känns meningsfullt för eleven.

Respondent 3

barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd på ett
sådant sätt som barn… alltså för att optimera varje
enskild elevs förutsättningar.

Respondent 9

känner en känsla av sammanhang, när barnet förstår
vad de ska vara med om och när den känner sig
delaktig. Där miljön är skapad för att alla ska kunna
befinna sig där utan att miljön skapar svårigheter. vi
behöver titta på miljön, vi behöver titta på sociala
sammanhang och lärmiljön överlag… Det är
inkludering för mig…delaktighet och inflytande
vilka finns väldigt tydligt i skollagen.

en inkluderande skola och förskola, och då blir det
bara ett ord som vi säger istället för integrerat.
Vad är det vi behöver titta på för att säkerställa så
att eleven är delaktiga och inkluderade… Vi
behöver titta på många saker, vi behöver titta på
miljön, vi behöver titta på sociala sammanhang och
lärmiljön överlag… Det är inkludering för mig…

Koderna satte vi sedan i ett sammanhang med varandra för att skapa teman och underteman. Varje
tema fångade något viktigt om datan i förhållande till våra forskningsfrågor. Vi samlade datan och
skapade tematiska kartor, s.k. temakartor. Genom att skapa visuella verktyg menar Castleberry och
Nolen (2018) att man tydliggör hur teman är över- och underordnade (tabell 4). Vi har samlat in alla
relevanta uppgifter i varje potentiellt tema och kontinuerligt granskat det för att avgöra om det är starkt
i förhållande till koder och annan data.
Tolkning
Vår tolkningsprocess lät inte vänta på sig till slutet utan startade redan under de första stegen i vår
analysprocess. Vi började med att koda vår data var och en för sig, sedan lade vi in koder i Excel,
utifrån vilka vi därefter skapade teman. Först efter att vi genomfört kodningen var för sig jämförde vi
om våra kodningsresultat överensstämde. I vår tolkningsprocess har vi dragit analytiska slutsatser av
de uppgifter som presenteras i koder och teman redan under de första stegen (kodning och skapande av
teman) (Castleberry & Nolen, 2018). Castleberry och Nolen talar om kvaliteter som behöver finnas i
kvalitativa tolkningar. De menar att tolkningarna ska vara fullständiga, rättvisa och representativa för
rådata.
Efter vi samlat ihop vår kodade data tog vi ut citat från vår data som vi sedan jämförde och hittade
likheter och skillnader mellan respondenterna. På så sätt började vi identifiera tematiska mönster i
datan. Våra teman fångar kontentan av det som utreds och det viktiga i förhållande till våra
forskningsfrågor. Som en visuell representation av teman, koder och deras relationer gjorde vi därefter
en tematisk karta som placerar teman i ett större sammanhang av fenomenet, så kallade huvudteman
(Castleberry & Nolen, 2018). Med dessa huvudteman som utgångspunkt tolkade vi hur temana
relaterar till varandra. Därefter sökte vi svar på våra forskningsfrågor genom att identifiera tolkningar
från datan. Tolkningarna uppstod enkelt från vår data och är grunden för våra slutsatser. Castleberry
och Nolen menar att det alltid är i forskningsfrågorna som studier börjar och slutar. Tolkningar
uppstod enkelt från vår data och blev grunden för våra slutsatser (ibid.).
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Tabell 4. Exempel på temakarta med teman och underteman som växte fram i vår analysprocess.
Överordnat
tema
Underordnat
tema
Likheter och
skillnader
Koder och dess
citat

Inkludering
Definition av inkluderingsbegreppet
Likheter i definition
Känsla av sammanhang och meningsfullhet
... känner att de finns i ett sammanhang… de känner
mening i både där de är och det de gör, dvs att det känns
meningsfullt för eleven. (Respondent 2)
… sin rätt till utbildning tillgodosedd... optimera varje
enskild elevs förutsättningar. (Respondent 3)

Koder och dess
citat

Tillgänglighet och möjligheter - skapa förutsättningar.
..tillgänglighet och att skapa möjligheter för alla att hitta
sin plats. (Respondent 4)
... inte placeringsdefinitionen utan
tillgänglighetsdefinitionen, alltså att man skapar
lärmiljöer utifrån dem som är där. (Respondent 4)
Man måste ha en gemenskap som man utgår ifrån och är
delaktig i ... (Respondent 4)

Skillnader i definition
Inkludering står för lärmiljö och förutsättningar för
lärande och hur de samverkar - olikheter berikar
För mig står det för fysisk, social och pedagogisk lärmiljö
och förutsättningar för lärande och hur dom samverkar
och det är helheter… För det första att olikheterna
berikar… (Respondent 7)

Inkludering gäller för de elever som är inskrivna i
särskolan
... inkludering för mig gäller inte elever med ADHD, utan
det gäller elever som har rätt att bli inskrivna i särskolan
eller elever med autistiska drag...för elever med ADHD,
det får man jobba med på ett annat sätt tycker jag…Dom
eleverna behöver ju bli utmanade på rätt sätt, och får dom
den utmaningen och stödet som dom behöver, så kan dom
ju fixa skolan på ett helt annat sätt … (Respondent 5)

... eleverna får vara med utifrån sina förutsättningar och
sina möjligheter (Respondent 5)
... spänningspunkten mellan tillgänglighet och delaktighet.
Alltså undervisningens tillgänglighet för personen och
personens upplevelse av delaktig i den verksamhet som
bedrivs (Respondent 6)
... skapa förutsättningar för lärande, för alla, oavsett
funktionsförmåga…vår samlade kunskap ska skapa
förutsättningar (Respondent 7)
... tillhörighet, tillgänglighet och delaktighet ...
(Respondent 8)

Trovärdighet
Denscombe (2014) anger fem kriterier som han menar påverkar undersökningens trovärdighet. Det är
forskningsämne, de svarandes egenskaper, forskarens identitet, kontaktsätt och socialt klimat
(yttrandefrihet), vilka vi diskuterar och problematiserar nedan utifrån vår studie.
Denscombe menar att ämnesvalet påverkar deltagandet. En del ämnen är tabu, andra känsliga och
dessutom beror det på om ämnet intresserar den tillfrågade. I vår studie stämmer det mycket bra
eftersom vi tydligt kan konstatera att vi valt ett ämne som engagerar och intresserar de tillfrågade.
De respondenter vi redan hade någon slags relation till och som tillfrågades muntligt gav alla utom en
ett positivt svar och den personen gav oss istället möjlighet till en annan respondent. Denscombe
menar att vissa människor är mer benägna än andra med att ge av sin tid för att medverka i
undersökningar och framförallt i examensarbeten. Dessutom anser han att beroende på hur forskaren
närmar sig tilltänkta respondenter påverkas deltagarfrekvensen. Om tilltänkta respondenter får ett brev
eller en fråga till sig utan någon tidigare kontakt menar han att deltagarfrekvensen kan bli mycket låg.
Om man istället genomför en förhandsförfrågan menar han att det kan öka deltagarfrekvensen mycket,
vilket vi kan se stämmer överens i vår studie. Han anser därför att forskaren bör använda en strategi
för att etablera kontakt samt att skicka påminnelser som en del av undersökningen. Eftersom vi hade
18

så stort deltagarintresse i vår studie har vi valt att inte skicka några påminnelser. Vi insåg efter ett tag
att vi hade många respondenter och var inte säkra på om vi hade tillräckligt med tid för att hinna
genomföra så många intervjuer med tillhörande analys så vi satte till slut ett tak på hur många
respondenter vi som mest kunde ha. Förutom de tre respondenter som endast kontaktades via mail och
aldrig gav någon återkoppling fick vi också ett återbud på grund av sjukdom, en person som vi
avböjde eftersom det skulle vara en telefonintervju vilket inte kändes nödvändigt eftersom vi redan
hade så många respondenter samt en person som avböjde på grund av mycket hög arbetsbelastning. Vi
upplever att det varit ett gott socialt klimat i våra intervjuer där respondenterna känt sig fria att prata
samt trygga i att resonera och uttrycka sina åsikter vilket påvisar deras rätt till yttrandefrihet och deras
vilja att samarbeta med oss som genomför studien (Denscombe, 2014).
Kvale och Brinkman (2014) skriver ”Att fastställa intervjuutskriftens validitet är mer komplicerat än
att försäkra sig om dess reliabilitet.” (s. 226). Utskriften av en intervju är en tolkning och inom
intervjuforskning ställs ofta frågan om intervjuarens reliabilitet. De menar att man rent tekniskt kan
genomföra en kvantifierad reliabilitetskontroll genom att låta två personer, oberoende av varandra,
skriva samma avsnitt av en inspelad intervju och sedan markera de ord som skiljer sig mellan
utskrifterna. Dock anser de att det i intervjuforskning alltid är fråga om tolkning.
I fråga om utskriftens validitet menar Kvale och Brikman att det är omöjligt att svara på vilket som är
den korrekta valida utskriften eftersom de anser att det inte finns någon ”sann, objektiv omvandling
från muntlig till skriftlig form.” (s. 227). De menar att det är mer konstruktivt att ställa sig frågan ”Hur
ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?” (s. 227). När vi transkriberat våra
intervjuer har vi gett samtalet en litterär stil som belyser nyanser i respondenternas uttalanden vilket
gör det lättare att förmedla meningen i respondentens berättelse till läsaren (Kvale & Brinkman, 2014).

Etiska överväganden
Innan vi startade vår undersökning säkerställde vi att vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2017).
I samband med att vi skickade ut förfrågningar om ett eventuellt deltagande i vår studie, skickade vi
även ut ett informationsbrev där vi tydligt skrev fram studiens syfte samt informerade om vad deras
möjliga deltagande kunde innebära (bilaga 1).
I informationsbrevet bad vi våra deltagare om deras samtycke vid ett eventuellt deltagande, vilket de
samtyckte till genom att acceptera intervjuförfrågan. Vi informerade också om att deltagandet skedde
på helt frivilligt basis och att våra respondenter hade rätt att när som helst under undersökningen
upphöra med sitt deltagande och att detta inte skulle få några negativa konsekvenser för deltagarna.
Innan intervjuerna startade bad vi respondenterna om lov att genomföra ljudinspelningar och
informerade om att dessa ljudupptagningar endast skulle användas av oss för att transkribera
intervjuerna och därefter raderas samt att de skulle förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dem.
Respondenterna fick också information om att vi ger dem största möjliga konfidentialitet genom att
avidentifiera transkriberingarna. Till de respondenter som önskade skickade vi våra transkriberingar så
att de hade möjlighet att läsa igenom dessa och komma med synpunkter. Av våra nio intervjuer var det
fyra stycken som ville läsa igenom transkriberingarna och av dessa godkände sedan tre av dem utan
ändringar och en av dem efter mindre justeringar.
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Resultat
Vårt resultat bygger på respondenternas beskrivningar av sina uppfattningar kring
inkluderingsbegreppet, dess innebörd, vad som krävs för att nå en inkluderande verksamhet i dagens
skola, arbetsmetoder som gynnar inkludering i klassrummet samt vad som behövs för att dagens skola
ska lyckas bättre med inkludering.
Tabell 5. Resultatet har vi definierat i huvudteman och underteman (se nedanstående tabell).

Inkludering

Tillgängliga lärmiljöer

Förändringsarbete

Definition av
inkluderingsbegreppet

Skolans lärmiljöer - den
pedagogiska, sociala och
fysiska

Organisation och elevhälsa i ett
förändringsarbete

Inkludering i skolan Styrdokument och synsätt

Arbetsmetoder, modeller och
anpassningar i tillgängliga
lärmiljöer

Förutsättningar för att lyckas
med inkludering - från
kategoriskt till relationellt
perspektiv?

Indikatorer för en bra
inkluderande verksamhet samt
dess styrkor och svagheter

Elvers delaktighet

Implementering av aktuell
forskning och speciallärarens
roll i ett förändringsarbete

Inkludering i ett livsperspektiv

Organisation, resurser och
praktiska förutsättningar

Är det möjligt att nå en total
inkluderande skola i Sverige?

Vi kommer i detta kapitel att redovisa våra resultat genom att beskriva teman och underteman samt om
det förekommit några likheter och skillnader mellan respondenternas uppfattningar.

Inkludering
När man talar om inkludering i skolan är det mycket viktigt att klargöra vad som menas när skolor
pratar om just inkludering eftersom det inte finns någon tydlig definition av begreppet som är klar för
alla.
-

Om man säger att inkludering är bra behöver man fundera över för vem och i vilket avseende och vad
menar man med inkludering. Som vanligt när man pratar om specialpedagogik så är man ju inne och
byter perspektiv hela tiden.
(Specialpedagog och rådgivare)

Definition av inkluderingsbegreppet
Våra respondenter är alla eniga om att använda den gemenskapsorienterande definitionen av
inkluderingsbegreppet. De uttrycker dock sin ståndpunkt på lite olika sätt.

Likheter
Många av respondenterna uttrycker att det är viktigt med undervisningens tillgänglighet. Med det
menar de att lärmiljön skapas utifrån dem som är där och ger möjligheter för eleverna att förstå vad de
ska göra, hur det ska göra det och vem de ska göra det med. Några av respondenterna menar dessutom
att det är viktigt att ta reda på elevernas upplevelse av verksamheten och att deras känsla av
sammanhang och meningsfullhet ska belysas.
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-

Inte placeringsdefinitionen utan tillgänglighetsdefinitionen, att man skapar lärmiljöer utifrån dem som
är där.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och skolutvecklare)

-

Att eleverna får vara med utifrån sina förutsättningar och sina möjligheter.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

-

Det är undervisningens tillgänglighet för personen och den verksamhet som bedrivs. Jag kommer i
mindre grad tycka att det handlar om rummet i sig.
(Specialpedagog och rådgivare)

-

Att skapa förutsättningar för lärande, för alla, oavsett funktionsförmåga.
(Pedagogisk rådgivare)

-

Det är tillhörighet, tillgänglighet och delaktighet.
(Rektor)

-

Att de känner mening i både där de är och det de gör.
(Legitimerad lärare 4-9)

-

Att få sin rätt till utbildning tillgodosedd.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Skillnader
En av våra respondenter ser på inkluderingsbegreppet som att det endast är elever som är inskrivna i
eller har rätt att bli inskrivna i särskolan som ses vara inkluderade. Respondenten menar att elever med
ADHD eller andra funktionsvariationer behöver rätt förutsättningar och att det ingår i det vanliga
läraruppdraget att tillgodose. Med det sagt tolkar vi det som att hon anser att inkludering endast
handlar om elever som läser enligt särskolans läroplan är inkluderade i den vanliga grundskolan.
En respondent belyser att inkluderingsbegreppet handlar om vikten av att differentiera aktiviteter och
skapa en flexibilitet både i grupper och miljöer, vilket är ett annat sätt att tänka på skolan. Personen
menar att kunskapen om att differentiera uppgifter behöver spridas och metoden skulle bli ett nytt
arbetssätt som sågs som en del av ”vanlig undervisning”.
˗

Inkludering för mig gäller inte elever med ADHD, utan det gäller elever som har rätt att bli inskrivna i
särskolan eller elever med autistiska drag. För elever med ADHD, det får man jobba med på ett annat
sätt tycker jag.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

-

Inkluderingsbegreppet handlar ju mycket om att differentiera aktiviteter och skapa en flexibilitet både i
grupper och miljöer.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Inkludering i skolan
Vissa respondenter menade att bara genom att definiera grupper som sedan ska försöka inkluderas i en
skolverksamhet, så har skolan definierat dem som exkluderade grupper.
Några av våra respondenter belyser att inkluderingen inte stannar i skolan eftersom skolan är en del av
vårt samhälle. De menar att om eleven verkligen är inkluderad och inte bara placerad så finns ett
samband med hur det fungerar för den individen i samhället efter skolan, dvs att inkludering i
samhället är en följd av inkludering i skolan. En av dem menar att vi behöver få se olikheter för att
klara av det samhälle vi har där funktionsvariationen är stor.
-

Sedan kan man ju tänka på våra styrdokument, vår läroplan och skollagar har alltid utdefinierat
grupper som inte är tillhöriga.
Hela samhället ska ha en ökad inkludering. Jag förvånar mig att det är så sällan man ser människor
med uppenbar utvecklingsstörning i yrkesverksamhet. Fast det finns yrken de mycket väl kunde ha gjort
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på sitt sätt.
(Specialpedagog och rådgivare)
-

-

Bara det att man säger att man inkluderar den här typen av elever så har man exkluderat den, eller
hur?
Skolan är en del av samhället. Sambandet mellan utanförskap efter skolan och utanförskap i skolan
och dom elever som har gått i inkluderande skolor, som är inkluderande på riktigt och inte bara
placerade, så är de med i samhället på ett annat sätt efteråt.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)
Vi måste få se olikheter, det är en förutsättning för att klara av det samhälle som vi har.
(Pedagogisk rådgivare)

I skolans styrdokument nämns inte inkludering, däremot handlar första kapitlet i läroplanen om
skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2018). För att kunna arbeta inkluderande, anser en
respondent, att det är nödvändigt för skolor att verkligen analysera vad detta innebär och hur det ska
tolkas.
˗

Det finns ju inget inkluderingsbegrepp i styrdokumenten mer än i Salamanca. Däremot står det att
”... alla barn och elever ska få ledning och stimulans och vi ska motverka funktionsnedsättningarnas
konsekvenser.” så mycket vi kan”. Det är den kravfyllda delen tycker jag. Vi har mycket styrdokument
att förhålla oss till, men man kan väl i alla fall börja med att läsa §3 och kapitel 3 om ledning och
stimulans och om att motverka funktionsnedsättningar.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Skolors arbete med inkludering ser väldigt olika ut, vilket våra respondenter vittnar om. Här vill vi
belysa olika saker som kommit upp i vårt resultat.
En av våra respondenter anser det förvånande att det inte finns någon samsyn i vad inkluderingsarbetet
på skolorna handlar om idag, eftersom respondenten anser att det faktiskt finns definitioner kring
begreppet samt att hon menar att det i forskningen är klart vad det är. Flera av våra respondenter är
överens om att många tolkar inkludering som att alla fysiskt ska befinna sig i samma rum och
konstaterar också att det inte är deras syn på begreppet, för det är inte alls det som inkludering handlar
om enligt dem. Alla ska få ha en plats och vi ska inte välja bort individer på grund av deras variation.
En respondent lyfte att allas lika värde ibland blandas ihop med och präglas av att alla ska vara lika.
Det anser personen inte alls att det handlar om utan menar att alla inte har lika förutsättningar att lära i
relation till de olika krav som omgivningen ställer. En respondent ansåg också att skolor ibland kan
vara för snabba med att sätta en stämpel på elever, vilket blir ett hinder för inkludering.
-

Vi har ingen samsyn kring vad inkludering är och jag tycker att det är lite förvånande, för det finns
faktiskt definitioner kring det i till exempel Salamancadeklarationen och i det europeiska nätverket och
i forskningen är det ju ganska klart vad det är.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

Det är mycket klassfokus. Alla ska ha en plats, vi inte ska välja bort elever på grund av individens
variation.
(Rektor)

-

Det här präglas av att alla är lika, men jag tycker att man blandar ihop det med allas lika värde. Alla
har ju inte lika förutsättningar att lära i relation till olika omgivande krav.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

En av våra respondenter lyfte frågan om vad som faktiskt är det bästa för ett enskilt barn och hur man
ska se på inkluderingsbegreppet i de situationer när man inte tror att det bästa för barnet är att vara
tillsammans med en stor klass på kanske 25 – 30 elever, vilket det ofta är i dagens klasser. Personen
lyfter frågan kring hur man då ska göra och vem som ska ta det beslutet.
-

En skola för alla. Vad händer då när man har elever som har perceptions utmaningar, som hör
exceptionellt väl? Ska man då utsätta dom för att vara med många andra, eller hur ska man då göra?
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Och vad betyder inkludering i det fallet om man är i väldigt homogena miljöer, vi lever ju i en
segregerad värld mer och mer, och om man kan bredda det lite så får det genomslag i framtiden.
(Rektor)

En av våra respondenter tog upp polariseringen som kan bli i en föräldragrupp. Personen menar att det
finns en grupp föräldrar som tänker att deras barn inte ska drabbas av att alla elever ska gå i samma
skola eftersom en del elever har stora behov och kanske också ibland utsätter klasskamrater eller andra
i skolan för saker som göra att de andra barnen blir skadade eller rädda. Sedan finns det då enligt
respondenten som den andra gruppen, föräldrarna till barnet som är inkluderat eller har en
funktionsvariation som tänker att deras barn har all rätt att gå i skolan och kanske just i den där
klassen. Detta menar vår respondent kan bli stora slitningar i föräldragruppen på en skola.
-

Det är polariserande det där. Det finns en föräldragrupp som tänker att, okej, mitt barn ska inte
drabbas av att vi ska ha alla i skolan och så finns det dom som tänker att mitt barn har all rätt att gå i
skolan och den här klassen och det finns utmaningar i det.
(Rektor)

Indikatorer för en bra inkluderande verksamhet samt dess styrkor och
svagheter
En av våra respondenter menade att skolan ständigt måste utvärdera verksamheten och undersöka
vilka utvecklingsområden som finns och som kan förbättras. En bra inkluderande verksamhet grundar
sig mycket i de medmänskliga relationerna, framhöll en respondent.
En respondent tyckte också att skolor måste vara väldigt tydliga i vad som menas när skolor säger att
de arbetar inkluderande och att arbetsgången är transparent för alla inblandade.
-

Vi får ju prova oss fram hela tiden och så får man utvärdera och se, ja, den här delen funkar, men här
får vi tänka om.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

-

Det är att det är god arbetsro, gott samarbetsklimat, att man är vänlig mot varandra och det finns en
ödmjukhet mot varandra.
(Legitimerad lärare 4–9)

-

Jag tror att man måste synliggöra vad man menar när man jobbar inkluderande, synliggöra
arbetsprocessen och våga synliggöra det som inte funkar och det som funkar.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Styrkor
De flesta av våra respondenter ansåg att det var berikande och viktigt med inkludering, inte bara för
den enskilda eleven eller skolan, utan för samhället i stort, att elever kunde få verka i ett inkluderande
sammanhang. Känslan att få vara som alla andra, men samtidigt bli accepterad som den man var lyftes
som stora styrkor.
-

En styrka kan väl vara att individen då förhoppningsvis känner sig som alla andra och inte känner sig
annorlunda. Acceptera såna som är annorlunda.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

-

Lyckas vi få till det här i skolan, så att vi får barn med ganska stora olikheter som finns med i grupper
och dom blir betraktade med acceptans. Den stora vinnaren av det är elevgruppen som i sitt liv får med
sig kunskap om människors olikheter kring vad som är eller inte är.
(Specialpedagog och rådgivare)

-

Vi vet att det är berikande med mångfald, vi vet att det finns. Alla dom här grupperna gynnas ju av att
vara tillsammans, vissa grupper mer än andra.
(Rektor)
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-

Man är både lika och olika och att man får träffas och lyssna till och umgås med, med en stor variation
av människor som ingen har sorterat efter nåt.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

Vi måste få se olikheter, det är en förutsättning för att klara av det samhälle som vi har.
(Pedagogisk rådgivare)

Svagheter
Åsikterna om vilka svagheter som fanns gällande inkludering var inte lika samstämmiga. En av våra
respondenter ansåg att om skolan skulle kunna genomföra en inkluderande skolverksamhet var det
nödvändigt med mer tid för samplanering. Framför allt var detta avgörande om personalen arbetade
med barn på mellan – eller högstadiet. Ett par respondenter tyckte inte att eleverna gynnades i sin
kunskapsutveckling genom att förekomma i en inkluderad skolverksamhet. En av dem ansåg också att
man måste vara medveten om att skolor som arbetar inkluderande är väldigt resurskrävande.
Enligt de flesta av våra respondenter är definitionen av begreppet inkludering inte helt klar för många
skolor. Det är många skolor som definierar inkluderingsbegreppet med placeringsdefinitionen och med
anledning av detta finns det en ökad risk att elever som är i svårigheter misslyckas i sin skolgång.
I Sverige har vi skolplikt för våra barn och ungdomar, vilket innebär att dessa egentligen inte har något
val, utan måste gå i skolan. En av respondenterna ansåg att detta innebar att skolan och samhället hade
en skyldighet att se till att våra elevers skolgång också kunde genomföras på ett så framgångsrikt sätt
som möjligt.
-

Jag tror att alla i grund och botten är positivt inställda, jag tror det, men det handlar om tiden, att
organisera, anpassa den undervisningen, i samråd med oss, eller resursen, men tiden är för knapp. Ska
de verkligen ha så mycket ämnen i sin klass? För vi ska ju mäkta med uppdraget också.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

-

Med Lpo-94:s uppnåendemål så fick vi en överströmning mot särskolan. Vi fördubblade ju särskolan på
tjugo år. Sedan så täppte man till det med Lgr 11, men fortfarande har vi då de långsamma
lågbegåvade barnen som vi får stora problem med. Det är ju klart att ett kunskapskrav som har en tid i
en människas liv att uppnå det motverkar ju en inkludering där man skulle kunna varit med på sina
villkor.
(Specialpedagog och rådgivare)

-

Rent kunskapsmässigt så vet jag väl inte om jag tycker att det är en styrka, och rent resursmässigt så
tycker jag inte heller att det är en styrka…
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

-

Om man "missbrukar” begreppet och syftar på att alla ska vara integrerade i samma grupp, så
misslyckas man ju. Om man inte känner det här, då tror jag snarare att det blir tvärt om, negativt.
(Legitimerad lärare 4–9)

-

Inkluderingsordet har blivit kidnappat tycker jag. Antingen blir det guld och gröna skogar och fungerar
alltid, eller det som aldrig funkar.
Generellt så kan vi säga att en svaghet i en inkluderande skola är om skolan inte vet vad inkludering är.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

Inkludering i ett livsperspektiv
Flera respondenter har belyst att inkludering borde finnas med i ett större samhällsorienterat
perspektiv, något som tas upp i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006).
Ett dilemma som några respondenter visade på i inkluderingsarbetet, var svårigheten med vad skolan
skulle ta hänsyn till hos elever i svårigheter. De frågade sig vad som var viktigast för eleverna i ett
livsperspektiv, om det var den sociala kontakten med det övriga samhället eller att få tillgång till en så
optimal kunskapsutveckling som möjligt. Några respondenter tog också upp vilken påverkan
föräldrarna hade i sina barns skolgång.
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-

Jag kan ju se det dels genom kontakter med föräldrar till barn med Downs syndrom som väljer att låta
sina barn gå i en vanlig grundskola, för att de ser att det har större nytta av det i ett livsperspektiv än
att ha gått i grundsärskolan. Grundsärskolan leder i alla fall inte till någonting, i deras tycke. Det leder
ju i huvudsakligen inte till arbete och det leder absolut inte till högre studier. Samtidigt kan man
fundera över hur det känns att vara det där barnet i den där gruppen och alltid vara den som inte
klarar eller förstår.
(Specialpedagog och rådgivare)

-

Man blir ju inskriven i grundsärskolan och sedan får föräldrarna kryssa i vilka ämnen som de önskar
att eleven integreras med sin ordinarie klass. Det är ju ett önskemål förvisso, så vi har ju ändå ett
mandat att ta ett beslut över det, men det är ju svårt när föräldrarna då har kryssat i allt. Ja vi har ju
elever hos oss som vill läsa alla ämnen med sin klass. Funkar ganska väl, upp till en viss ålder, men just
i mellanstadiet så drar kompisarna iväg, både kunskapsmässigt och socialt. För många föräldrar ser
det sociala som det viktigaste, men jag är lärare, vi har också ett kunskapsuppdrag.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

Tillgängliga lärmiljöer
Skolans lärmiljöer
Även när lärmiljön diskuteras är det viktigt att definiera vad begreppet kan stå för. Lärmiljön kan vara
pedagogisk, social och fysisk, och detta behöver klargöras så att man pratar om samma sak när man
pratar om anpassningar i lärmiljön så att den blir tillgänglig för alla elever. Vi redovisar resultatet i de
tre olika delarna i lärmiljön.
-

För mig står det för fysisk, social och pedagogisk lärmiljö och förutsättningar för lärande och hur dom
samverkar och det är helheter.
(Pedagogisk rådgivare)

Pedagogiska lärmiljöer
Det ansågs viktigt att eleverna får med sig strategier som är användbara i ett längre perspektiv. Flera
respondenter ansåg också att anpassningarna framför allt ska sättas in för att gynna lärandet och inte
vara ett svar för att mota ett beteende. Det är viktigt att lärarna har det pedagogiska perspektivet. En
respondent menade att genom att planera dagarna likvärdigt och ta tillvara på elevernas styrkor hjälper
vi alla barn. En annan respondent säger att för att lyckas med att skapa tillgängliga lärmiljöer måste vi
arbeta tillsammans.
˗

Jag möter lärare som kan jättemycket om NPF, men de vet inte hur de ska omsätta det i praktiken
eftersom de i de organisationer vi har sitter ensamma med det. De ska själva skapa en tillgänglig
lärmiljö eller NPF-säkra. Det kan de ju inte, vi måste göra det tillsammans.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

˗

Dagarna såg likadana ut. Det hjälper alla barn, det gör det och för vissa kommer det att vara helt
avgörande för hur dom förstår och planerar och tänker kring sin dag.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

˗

Vi kan utveckla vår didaktik och pedagogik enormt mycket, bland annat i lärmiljöer. Då kommer vi att
få med oss fler elever och kan ta tillvara på deras styrkor och då kommer inte diagnoserna heller i
slutändan att bli så viktiga.
(Rektor)

Arbetet med undervisningskvaliteten lyftes också som en av de viktigaste delarna att titta på när det
gäller inkludering. En respondent beskriver hur de arbetar på hennes skola och en annan respondent
menar att genom att skapa differentierade uppgifter, utifrån variationsteorin, som kan lösas på flera
nivåer har hon lyckats med inkluderingen.
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˗

Kan man göra lektionerna digitalt så att dom kan få instruktioner upplästa en gång till. Vi har ju
classroom, google classroom, och där lägger lärarna, speciellt i fyran, femman, sexan, ut lektioner och
instruktioner, även film, så eleverna kan klicka på filmen och så förklarar läraren vad det är dom ska
göra. Dom filmar sina genomgångar så att eleverna kan gå tillbaka och kolla. Och som förälder kan
jag också gå igenom och se om jag hjälpa mitt barn.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

˗

När man lyckas med variationsteorin och skapar en uppgift som kan lösas på flera olika nivåer, då
känner jag verkligen att jag lyckats med inkluderingen.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

För att lärare ska kunna göra rätt sorts anpassningar behövs det en samsyn och samarbete mellan
lärarna på en skola. Exempelvis tog en respondent upp svårigheten som elever med dyslexi kan ställas
inför när de kommer till lektioner där de förväntas kunna läsa en text som inte finns tillgänglig digitalt.
Samma respondent tog upp ”substantiviseringen” som hon menade uppstod under sommaren mellan
årskurs tre och årskurs fyra. Även svårigheten med att läsa böcker som kräver en viss språklig
förståelse lyftes. Hon menar att genom att använda sig av bildstöd i undervisningen och genom att
enkelt förklara ord som kan vara svåra att förstå kan läraren hjälpa eleven att få en större förståelse när
texter används i undervisningen. Respondenten menar att istället för att endast lägga problemet hos
eleven behöver lärarna titta på hur de planerar sin undervisning så att den är tillgänglig för alla.
˗

Jag tror att de flesta barn med dyslexi, i åtminstone högstadie- och gymnasienivå, vittnar om att de
gång på gång kommer till lektioner där det som de ska läsa inte finns digitalt. Sedan så säger man att
de eleverna har svårt att hänga med.
(Specialpedagog och rådgivare)

˗

Ibland vid stadiebyte uppstår en ny svårighet för ett barn med funktionsnedsättning. Ofta tas det som att
det är ett fel hos barnet, men man skulle ju kunna fundera på om det inte är fel på undervisningen... Om
vi tittar språkligt på det så börjar man i årskurs fyra med en “substantivisering” av språket.
Exempelvis så pratar man om ökenspridningen utan att förklara vad det betyder och då har man tagit
flera steg. Ett enkelt grepp skulle vara att införa en ökad grad av bildstöd. När jag jobbade med
exilbarn upptäckte jag att det inte går att läsa barnböcker för dem med brist för det svenska språket.
Man kan inte säga att Emil satt på förstukvisten utan att tala om vad förstukvisten är, så jag fick lägga
in en egen mening i Astrid Lindgrens bok som förklarade vad förstukvist var, och då gick det ju bra. De
kunde ju lätt begripa förstukvist om de fick veta vad det var, men annars betyder det ju ingenting.
(Specialpedagog och rådgivare)

Sociala lärmiljöer
Positiva röster
En respondent lyfte betydelsen av att skolor för att lyckas med en inkluderande miljö måste se till att
den sociala delen fungerade för eleven.
˗
˗

Det sociala är det absolut viktigaste för att lyckas med en inkluderande lärmiljö
Och att få en väl fungerande grupp handlar om allt ifrån enskilda samtal till diskussioner i grupp, till
samarbetsövningar. Det är ju inte något du gör på en lektion utan det är ju ett långsiktigt arbete som
bottnar i vårt värdegrundsarbete på skolan.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

Kritiska röster
När vi hamnar i frågeställningar om eleven trivs eller inte och att det skulle vara inkludering menar en
respondent att vi är inne på individnivå och när vi hamnar där menar personen att vi inte kan göra så
mycket åt saken.
˗

Men vi hamnar i frågeställningar om eleven trivs eller inte, att det på något sätt skulle vara
inkludering. Då är vi ju på något sätt inne på individnivå och då kan vi inte göra så mycket åt saken.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)
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Fysiska lärmiljöer
Genom att erbjuda alla elever klassrum som var uppbyggda på liknande sätt, menade respondenterna
att detta inte bara skulle hjälpa elever i svårigheter utan alla elever skulle kunna dra nytta av detta. På
samma sätt, menade de, borde personal inom skolan också använda sig av bildstöd (se bilaga 3) och ett
förtydligande av dagens schema, då detta skulle underlätta för många elever. Genom att starta alla
lektioner med liknande startstrukturer, menar flera respondenter, att det skapar en större trygghet för
många av eleverna. Det blir också en trygghet om eleverna har möjlighet att ta del av inspelade
lektioner, så att de inte behöver vara oroliga för att missa något, utan kan titta på en instruktion, till
exempel flera gånger.
De flesta av våra respondenter ansåg att skolan skulle erbjuda breda och generella lösningar som
eleverna kunde använda sig av vid behov. På det sättet skulle skolornas extra anpassningar minska och
även få med sig en större andel av eleverna än vad de gör idag.
˗
˗

Bildstöd, schema, så det blir tydligt för alla elever och inte bara för vissa,
En grund är alltid bra. Jag tycker att alla klassrum ser någorlunda likadana ut. Det ska alltid finnas en
Active board och ett datorskåp där alla laddare finns. Så det inte är någon unge som inte har någon
laddad, som måste sitta vid ett uttag här borta. Från det lilla, till, belysning, till stolar och bord. Att det
behöver tänkas igenom ordentligt, att det inte ska spela någon roll vilket klassrum jag har. Då ska man
inte behöva vara orolig för var materialet finns någonstans.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

˗

Om man använder bildstöd längre upp i åldrarna skulle det inte skada någon, det skulle däremot gagna
någon.
(Specialpedagog och rådgivare)

˗

Vad är det som gynnar alla, ja, tydlig uppstart, man ger igenkänning, rutiner och bildstöd.
(Rektor)

˗

Vi behöver skapa anpassningar som gäller för alla, där du kan välja vad du behöver och där det finns
tillåtelse att lära på olika sätt.
(Specialpedagog och skolpsykolog)

Kritiska röster
Vissa respondenter ansåg dock att bara använda sig av breda och generella anpassningar inte var rätt
väg att gå. Om en elev har många olika sorters svårigheter måste pedagogen gå in och klargöra vilka
av dessa som just den här eleven behöver hjälp med först, för att lärandet ska bli så optimalt som
möjligt. En respondent vände sig också mot begreppet anpassningar, då det blev i dennes ögon ett
exkluderande uttryck.
˗

Jag skulle vilja att vi kommer bort från ordet anpassningar därför att det innebär ju att man anpassar
från någonting som man tycker är normalt och istället tänker differentierat.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Arbetsmetoder, modeller och anpassningar i tillgängliga lärmiljöer

Metod och arbetssätt
När respondenterna beskrev arbetsmetoder så visade de ofta på metoder som grundade sig i praktiska
arbetssätt.
˗

En kurs i kooperativt lärande (se bilaga 3), det ska bli spännande. Jag hoppas få fler verktyg för att få
eleverna att arbeta tillsammans i klassrummet, eftersom jag tror att det är en förutsättning för att
lyckas med en inkluderande lärmiljö.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

˗

Vi skaffade oss arbetssätt som folk förstod sig på mer och mer med tiden. Och på det viset började folk
att arbeta i arbetssättet, och rent metodiskt förstod vi att det där går framåt och det där går bakåt. Lägg
av med det som går bakåt och gör det som går framåt.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)
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Modell
Vid beskrivning av modellerna grundade sig dessa i en mer teoretisk bas. De specifika modeller som
våra respondenter har tagit upp har vi förtydligat och lagt som en bilaga (bilaga 3).
˗

Vi jobbar ju utifrån en modell som jag tycker om tanken på här, men det är mer en tankemodell, och det
är det som vi kallar för vår tillgänglighetsmodell (se bilaga) som bygger på en tredimensionell triangel
där det är hur vi skapar den bästa lärmiljön, genom förutsättningar för lärande, och sen social miljö,
fysisk miljö och pedagogisk miljö.
(Pedagogisk rådgivare)

˗

Värderingsverktyget (se bilaga 3). Det är faktiskt ett regeringsuppdrag att vi har tagit fram den, det
kom redan 2009 till oss att man behövde ha något sätt att mäta sin tillgänglighet inom skolorna, så den
är ju ett sätt att värdera sin verksamhet och sen se vilket område ska vi jobba inom.
(Pedagogisk rådgivare)

˗

Jag tycker att kollegialt lärande (se bilaga 3) är helt suveränt. Vi lär utav varandra och vad bra det är
att till varandras kunskaper. Bara det att en annan lärare kommer in och tittar när man jobbar med
klassen och så får man tips om vad man kan göra istället, eller att det stora kollegiet pratar om
enskilda elever, och så får man tips om vad man kan göra.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

Styrkorna med modellen:
˗
˗

Barnets röst kommer till tals. (Specialpedagog)
Ja, och att pedagoger lär sig att lyssna på riktigt, skulle jag vilja säga också. Man får verkligen träna
sig i att lyssna och försöka förstå, för att höra barnets röst, och där man tillsammans hittar lösningar.
Så det är inte så att det är bara barnet som ska bestämma vad vi ska göra för några lösningar eller
hitta för några lösningar, utan vi gör det tillsammans. (Skolpsykolog)
(Specialpedagog och skolpsykolog)

Svårigheter med modeller
Flera respondenter ansåg att det egentligen inte fanns någon allmän modell som en skola kan använda
sig av, utan att det krävs att skolor omarbetar den och gör den till sin egen.
˗

Gräv där man står, det tycker jag är bäst, ingen modell kan passa nån. Vi kunde ju inte heller ta en
modell, vi tog ju fram en modell, som heter modell men är ett arbetssätt. Och varför blev det bra då?
Jo, vi gjorde ju det så bra som det behövde bli, för vi kunde jobba så. Men att säga att, gör så här som
det står och ett, två, tre, så kan ni med. Det är ju att bortse helt från det som människor gör redan
innan. Det kommer ingen att köpa.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Anpassa eleven eller lärmiljön
Flera respondenter belyste vikten av att skolor skulle försöka ändra sin undervisning istället för att
försöka ändra på eleverna. En av våra respondenter belyser att vi behöver titta på vad det är som
händer i samspelet mellan eleven och lärmiljön. Hon menar att om vi sagt att eleven har NPF så har vi
lagt ansvaret hos eleven och belyser vikten av att problematisera det här, eftersom vi sagt att det är
svårare att se den eleven som en tillgång då vi ser eleven som annorlunda. En respondent menar att
hon är överens med Bengt Person om att vi inte ska inkludera elever utan istället skapa en
inkluderande lärmiljö. Med det sagt tolkar vi det som att vi inte ska göra anpassningar utan istället
skapa lärmiljöer som inkluderar alla redan från början.
˗

Det blir frågeställningar om eleven trivs eller inte, Det är som Bengt Persson säger tänker jag, att vi
inte ska inkludera elever, för då har vi fel objekt. Utan vi ska skapa en inkluderande lärmiljö och där är
engelskan bättre för där pratar man om ”inclusive education”, man pratar aldrig om ”inclusive
students”.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)
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Elevens delaktighet

Positiva röster
I våra intervjuer framkom att en inkludering utan elevens delaktighet inte är möjlig att genomföra. För
att kunna organisera undervisningen i en inkluderande riktning menar flera respondenter att det är
nödvändigt att använda elevernas upplevelser av vad som fungerar och vad som behöver förbättras
som utgångspunkt.
˗
˗
˗

För om man ska ta reda på vad det är som är svårt då måste man ju fråga eleven vad det är som är
svårt.
Jag kan inte undervisa om jag inte tar reda på elevernas åsikter.
(Pedagogisk rådgivare)

Kritiska röster
Vissa respondenter tyckte dock att det var viktigt att poängtera att det var de vuxna i skolan som hade
det slutgiltiga ansvaret om hur undervisningen skulle läggas upp och inte eleverna.
˗

Det är klart att de kan vara delaktiga, men det beror på vad man lägger i delaktighetsbegreppet. Det är
jätteviktigt att man har de diskussionerna så att eleven kan förstå och att de är medvetna varför. Men
det är vi som måste vara vuxna och det är vi som har det pedagogiska ledarskapet.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

Organisation, resurser och praktiska förutsättningar
För att ett inkluderingsarbete ska vara möjligt att genomföra för lärare och skolor anser flera av våra
respondenter att det måste finnas rätt organisatoriska förutsättningar. Att det är nödvändigt att få de
rätta organisatoriska förutsättningarna var de flesta respondenter eniga om. En respondent lyfte vad de
organisatoriska svårigheterna kunde leda till.
Att skolorna arbetar med att tillsammans definiera begrepp runt inkluderingsprocessen för att få ett
gemensamt begreppsspråk lyfts också som en betydelsefull framgångsfaktor. Detta arbete bör också
ske på ett systematiskt sätt. En förutsättning är också att skolan får tillräckligt med resurser, men också
rätt sorts resurser. Några respondenter ansåg att tiden till samplanering var en mycket viktig
förutsättning.
˗

˗
˗

Vissa saker som man faktiskt vet är bra att göra för alla. Så är det ju, att man är lika i vissa aspekter,
men hur man lär är man ju inte alls lika. Och det tycker jag är ju en pedagogisk fråga att ta reda på,
hur man lär dom, dom som då lär i mitt klassrum. Men där kommer ju organisation in igen. Då spelar
det ingen roll om jag vet allt det här, om inte det är organiserat, om det inte finns organisatoriska
förutsättningar för att förstå det jag förstår.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)
Tiden till samplanering, stadieplanering och att få till samkörda scheman.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

Förändringsarbete
Våra respondenter menar att skolan behöver genomgå en förändringsprocess för att lyckas med
inkludering. Här nedan kommer vi att redogöra för deras åsikter i ett förändringsperspektiv.
Organisationen och elevhälsa i ett förändringsarbete
För att lyckas med ett förändringsarbete mot en mer inkluderande skola är flera respondenter överens
om att det behövs förändring i organisationen. Mycket ansvar läggs nu på lärarna och en respondent
menar att de inte har rätt förutsättningar. Hon menar att ett kommunövergripande resursteam behöver
hjälpa och stötta i det arbetet och att även rektorer behöver hjälp med organisationen. En respondent
menar att för att kunna möta fler elever än tidigare behöver vi tänka om och arbeta gemensamt. Ett
flertal respondenter ansåg att det var betydelsefullt att skolor skulle försöka se och stötta elevers behov
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istället för att haka upp sig och fokusera på deras beteenden. En respondent ville särskilt poängtera att
elevhälsoarbete var alla på skolans angelägenhet, och inte bara de som var med i elevhälsoteamet.
-

-

-

Skolorna ändrar inte sina organisationer ännu, så där finns det ett stort glapp. Vi kommer från olika
håll och lägger väldigt mycket på lärarna. För det är inte så att dom är dåliga på nåt sätt, men dom har
inte rätt förutsättningar och när man inte har det, när det bara snurrar, då vill man gärna stöta ut, för
det är det enda man kan komma på. Så där behöver vi hjälpa till och stötta. Ska vi organisera oss på
ett annat sätt, nu när vi har en skola där vi behöver göra på annorlunda sätt, och det gör vi inte riktigt
idag. Och där behöver ju också rektorer hjälp.
Men det finns egentligen inte rätt förutsättningar idag tycker jag, därför att nu ska alla barn vara
inkluderade i grupperna. Men vi pratar inte och resonerar kring vad det betyder, vad vi behöver göra,
vad vi behöver förändra och vad behöver du som lärare för att klara av detta.
(Specialpedagog och skolpsykolog)
Att organisera för ett gemensamt arbete också, men man får skilja på elevhälsa och elevhälsoteam.
Teamet är ju en sak, men elevhälsa ska ju alla syssla med.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

Förutsättningar för att lyckas med inkludering - från kategoriskt till
relationellt perspektiv?
I skolans förändringsarbete mot en mer inkluderande skola lyfte våra respondenter några saker som de
ansåg nödvändigt för att lyckas.

Systematiskt arbete
Flera av respondenterna anser att skolan måste arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. En respondent
trycker på att skolpersonal behöver ha ett gemensamt språk med begrepp och förståelse. Personalen
behöver vara medvetna om vad de pratar om, vad som är grunden och därefter sätta in det i ett system
och tänka att det måste få ta tid – det är ett jättearbete.
En annan respondent beskriver det som att skolan behöver ringa in varför barnet har det svårt och vad
de gör i förhållande till det som de kan förändra.
Genom att arbeta systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med ett gemensamt
språk, genom samtal med elever där skolan tar reda på vad som faktiskt är ett problem, gör en
kartläggning av nuläget och därefter funderar över vilken metod som passar att arbeta med för att lösa
problemet/problemen ringar skolan in varför barnen får det svårt och vad de gör/kan göra i förhållande
till vad de har mandat och kunskap till att förändra.
En respondent menar att om en lärare eller elev inte får det stöd den behöver ligger ansvaret någon
annanstans. Hon menar att lärarna behöver gå ifrån att ansvaret ligger inom dem och känna att de är
dåliga när de inte lyckas. Istället behöver skolpersonal ha ett mer yrkesprofessionellt språk där de
slutar prata om sig själva och istället pratar om behoven hos eleverna och varför vissa behov inte
uppnås samt vem som bär ansvaret för det.
-

Jobbar vi enligt det och utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som visar sig i forskningen
tror jag att vi kommer hjälpa alla barn att lyckas bättre och kanske de som har svårt ännu bättre.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

-

Jag tycker man ska jobba mycket mer systematiskt med delaktighet kring hur eleverna upplever det.
Först samtalet, sen tänka vad som faktiskt är ett problem här och vilken metod passar sig för det. Man
gör en kartläggning där man jobbar och sen jobbar man med den.
Systematik, det handlar om att ringa in varför får barnen det svårt.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-
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Gemensamt ansvar och betydelsen av olika yrkesrollers uppdrag
Många av våra respondenter belyser att inkluderingsarbetet inte går att genomföra ensam, utan det är
ett gemensamt ansvar för alla barns rätt till utbildning. En respondent lyfter det faktum att det har
visats att de skolor som har lyckats väl med att skapa en god lärmiljö har väldigt tydligt definierade
roller, de kompletterar varandra, det finns ett skolfokus och gemensamma förutsättningar för lärande.
Det är också viktigt att vi får med föräldrarna i utvecklingsarbetet. En respondent menar att det är ett
stort arbete med att få föräldrar att förstå att de behöver vara delaktiga i att stödja sitt barn och trygga
dem i att de vet vad föräldern kan ge och hur de ska kunna stötta, inte minst vid läxläsning. En annan
respondent menar att det är viktigt att prata om vad det är skolan inte lyckas med och vad de lyckas
med samt belysa var problemet ligger för att kunna få till en förändring. Ytterligare en annan
respondent menar att det är viktigt att ta vara på alla professioners kunskap i elevhälsoarbetet och att
det också är en förutsättning i inkluderingsarbetet.
Skrivningarna som blev från början kring extra anpassningar och särskilt stöd inom ordinarie
undervisning var problematiska. En respondent menar att det då tolkades som att ansvaret för de extra
anpassningarna bara skulle på läraren för att eleverna skulle lyckas i klassrummet och på samma gång
fanns kravet att läraren själv skulle kunna hantera alla olikheter som fanns i rummet. Denna skrivning
är nu ändrad i Skollagen 2018 och respondenten anser att hela skolan igenom behöver arbeta med
detta. Hon menar att det säger sig självt att vi i ett klassrum med väldigt många olikheter behöver vara
flera för att möta olikheterna på ett eller annat sätt.
För att motverka elevens ständiga kamp, misslyckanden och frågor kring vad det ska bli av eleven och
vart denne ska ta vägen kan syokonsulenten öppna dörrar och bli ledstången till ett lyckande. En
respondent belyser syokonsulentens roll som en stödjande person som tidigt kan prata med eleven om
hur lärandet fungerar, vilka intressen eleven har och vilka skolor som skulle kunna möta behovet.
Respondenten menar att det är precis det som SPSM:s tillgänglighetsmodell (bilaga 3) handlar om. En
annan respondent lyfter vikten av att pedagoger lär sig att lyssna till eleverna på riktigt. Med det menar
hon att skolpersonal måste träna sig i att lyssna och förstå för att höra barnets röst för att tillsammans
hitta lösningar. Respondenten poängterar att det inte bara är barnet eller läraren som ska bestämma
vilka lösningar som behövs utan att det är ett arbete som skolan behöver göra tillsammans.
-

Vi är olika professioner med olika kunskap, då ska man utnyttja den kunskapen i elevhälsoarbetet. Det
tror jag också är en förutsättning för att det ska bli en inkluderandelärmiljö.
(Legitimerad lärare 4 – 9)

-

Den där stöttningen som syven faktiskt kan ge väldigt tidigt, hur fungerar ditt lärande, vilka skolor kan
möta det, vad är du intresserad av och hur skulle du göra.
(Pedagogisk rådgivare)

-

Fler i klassrummet eller om man har ett grupprum, olika sammanhang och kunna dela klassen. Vad gör
vi för att skapa förutsättningar för lärande...
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

Och att pedagoger lär sig att lyssna på riktigt, skulle jag vilja också. Man får verkligen träna sig i att
lyssna och försöka förstå, för att höra barnets röst, och där man tillsammans hittar lösningar.
(Specialpedagog och skolpsykolog)

Betydelsen av kompetent ledarskap och att utveckla lärarutbildningarna
I ett inkluderande arbetssätt kan lärare inte stå ensam, vilket är något som flera respondenter belyser.
För detta krävs det stöd av ett kompetent och närvarande ledarskap, samt att lärare vågar tala om vad
de känner att de inte klarar av. I ett kvalitetsarbete handlar det om förväntningar på alla parter, lärare,
elever, föräldrar och rektor. Några respondenter belyste detta extra mycket och menar att lärare
behöver rätt förutsättningar för att lyckas. Precis som när skolor organiserar för ett gemensamt arbete i
en klass menar en respondent att de behöver organisera inkluderingsarbetet, om det är det skolan vill
ha. För att möjliggöra en inkluderande skolverksamhet var flera respondenter eniga om att det krävs
mer utbildning både på grundnivå, vidareutbildning och rektorsutbildning. En respondent menar att
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skolor behöver börja med sina attityder till elevers kunnande och lärande samt titta på hos vem
ansvaret ligger. Lärarutbildningarna fokuserar på en viss ålder hos eleverna och en av våra
respondenter menar att det är en brist eftersom de som läser mot äldre elever då inte får med sig
kunskapen om t ex. läsinlärningen. Om en elev längre upp i skolåldern hamnar i svårigheter menar
respondenten att lärarna inte har tillräckliga kunskaper för att möta elevens behov.
-

På rektorsutbildningen. Att man faktiskt pratar om vad inkludering ska betyda och hur man praktiskt
ska genomföra det. Men också att förvaltningsledning förstår att det här kommer man behöva ge stöd
för, för man kommer att behöva tänka på ett annat sätt, redan från början.
(Specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

En brist i läraryrket det är att när man blir lärare så läser man mot olika åldrar, vilket gör att om man
till exempel är lärare på mellanstadiet eller högstadiet eller gymnasiet, så har man inte läst om de
tidigare åldrarna. Jag tror att det är en brist, för många av dom anpassningar som behöver göras är
för att eleverna inte har kommit till den utveckling som de andra eleverna är på. Och då är det bra att
ha med sig kunskapen hela vägen.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

-

Jag brukar tänka att man måste börja med attityder och ansvarsfördelning. Hos vem ligger ansvaret
och vad har vi för attityd till elever och elevers kunnande och lärande.
(Rektor)

Värdegrund - inkludering
Inkludering kan enligt våra respondenter också vara en värdegrundsfråga. En respondent säger att
skolpersonal behöver betrakta alla elever som våra elever istället för att lägga ansvaret på någon
annan. En annan respondent menar att skolan måste komma ifrån att det är bra eller dåliga lärare.
Istället menar hon att skolan ska titta på vad som är svårt för eleven och vad det är som funkar. Det
som är svårt står för ett behov av något som skolan behöver hjälpa eleven att träna på och slippa
triggers. Det behövs en åtgärd för att möta behovet. En tredje respondent lyfter behovet av att lyssna
på barnet och vara trygga i att det är personalen som bär ansvaret för när det finns något att träna hos
barnet. Om alla i skolan bär med sig det som ett förhållningssätt menar hen att de succesivt kan landa i
det även när de hamnar i affekt och kan då möta barn med den respekt de behöver. För att komma
dithän menar respondenten att det krävs mycket på organisationsnivå genom att skapa struktur och ge
personalen förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
-

Om man betraktar alla elever som våra elever så är det en värdegrundsfråga.
(Specialpedagog och rådgivare)

Från kategoriskt- till relationellt perspektiv – eller?
Många respondenter tog upp det kategoriska kontra det relationella perspektivet i sina svar. De menar
att det kategoriska perspektivet lägger ansvaret på elevens svårigheter hos eleven själv, medan det
relationella perspektivet anser att svårigheterna för eleverna skapas i mötet mellan eleven, läraren och
undervisningssituationen. Dessa respondenter ansåg att ett relationellt perspektiv är nödvändigt för att
kunna uppnå en inkluderad undervisning över huvud taget. De menar att genom att använda det
relationella perspektivet får skolan en ökad förståelse för elevernas olika svårigheter och kan på så sätt
skapa mer tillgängliga lärmiljöer. Flera respondenter lyfte problemet med de förväntningar som
fortfarande finns på att specialläraren/specialpedagogen ska lyfta bort problemet/problemen från en
klass, dvs eleven i svårigheter. En respondent menar att skolor hanterar förväntningarna på olika sätt
och att det även finns skolor som har börjat arbeta med detta och har en bred förståelse för hur de
skapar tillgängliga lärmiljöer. Hon menar att det kommer att ta tid och under tiden kommer skolor att
ha ”brandkårsutryckningar” men om de arbetar systematiskt så går det att förändra.
En respondent anser att skolan behöver koppla värdegrunden till inkludering och delaktighet och
lyssna på barnet. Hon menar att det är de vuxna som bär ansvaret när det finns något att träna och när
de vuxna tar det ansvaret kommer de succesivt, även i affekt kunna möta barnet med den respekt det
behöver. Respondenten menar att skolan behöver skapa strukturer och ge personal rätt förutsättningar
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för att det ska fungera. En annan respondent anser att personalen behöver närma sig barnet som är i
svårigheter och skapa relation med det barnet. Respondenten menar att nyckeln för att få det att
fungera är att skapa förståelse för hur barnet upplever något, det är först då som vi kan göra något åt
det.
˗

Det finns mycket av det kategoriska systemet som på nåt vis sitter i väggarna, framförallt i kris.
(Specialpedagog och skolpsykolog)

-

Jag tror ju på relationell undervisning. Jag tror att undervisning är relation och jag tror att
specialundervisningen är en speciellt bra relation. Och det hinner man inte med på ett högstadium, man
har för många elever.
För om man förstår hur en elev upplever det, då kan man ju göra någonting åt det, men om man inte
ens begriper det då blir det svårt. Varför exploderar dom en del lektioner och varför exploderar dom
inte på en annan? Det är ju nyckeln!
(Specialpedagog och rådgivare)

-

Implementering av aktuell forskning och speciallärarens roll i ett
förändringsarbete
De flesta av våra respondenter anser att många skolor behöver bli bättre på att få ut ny forskning i
verksamheten. En respondent lyfter svårigheten som många lärare upplever med att ta en teori direkt
från forskning och applicera den på sin verksamhet i klassrummet. Respondenten menar att broar
behöver byggas mellan forskning och klassrummen. Några respondenter menar att det är rektor som
bär det pedagogiska ansvaret och är den som också ska leda elevhälsoteamet. De lyfter tanken om att
rektor och elevhälsoteamet kunde vara dem som tar fram intressanta och relevanta delar ur aktuell
forskning. En respondent säger att rektorn ska fungera som en slags grindvakt eftersom det är rektors
ansvar att skapa förutsättningar för pedagogerna och se till att de inte håller på med för många saker
samtidigt. En annan respondent lyfter att vi behöver koppla teori till praktik och ger exempel i frågan
om enskild undervisning. Hon menar att både Vetenskapsrådet och Hattie kommit fram till att enskild
undervisning inte visar på de goda effekter många trodde. Flera respondenter lyfte upp möjligheten att
få hjälp hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), för rådgivning och utbildning.
˗

Sedan måste vi koppla teori och praktik. Att man förmedlar hur det kommer sig att vi har valt det här
och vad säger forskningen om enskild undervisning? Jo vi vet att vetenskapsrådet har kollat upp det
och John Hattie och att enskild undervisning inte visar på de goda effekter vi trodde.
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

˗

Har man några svårigheter tycker jag att man ska kontakta SPSM, som faktiskt kommer ut till dig om
du behöver och som du kan skicka frågor till. Sen har ju dom väldigt många kurser som man kan gå,
nätbaserade, som gäller anpassningar i olika elevgrupper.
(Förskollärare i förskoleklass och speciallärarstudent)

Är det möjligt att nå en totalt inkluderande skola i
Sverige?
Våra respondenter är mycket överens om att det inte går att svara på om det är möjligt att nå en totalt
inkluderande skola i Sverige rakt av. De menar att det beror på vilken definition som antas på
begreppet inkludering. De tror inte att det går att skapa en enda skola som fungerar för alla. En
respondent uttrycker det som att det inte går att skapa en skola för alla, men att det finns en sorts skola
som fungerar för alla. Alla respondenter uttrycker att de anser att skolan ska inkludera elever i behov
av särskilt stöd så långt det är möjligt, men att det behöver finnas alternativ för den promille som inte
klarar den vanliga grundskolan och som trivs och mår bättre i en annan miljö. En respondent säger att
eftersom det handlar om människor kan det inte bara finnas en väg. En annan respondent ställer frågan
om skolan har råd att tänka att inkludering är alldeles för svårt, eller om det är det som faktiskt är en
annan väg som leder till en bättre arbetsmiljö för alla som arbetar i skolan, både barn och vuxna.
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Det poängteras starkt att begreppen måste definieras så att det är tydligt att det är samma saker som
diskuteras, för att en inkludering ska vara möjlig. Ett huvudargument som lyftes av flera respondenter
var elevernas rätt till utbildning och därmed rätten till att vara inkluderad.
-

Det handlar om en kunskapssyn och samsyn kring de här begreppen och en förståelse. Det handlar om
en vilja. Vi måste vilja det här för då tror jag absolut att det går. Varför skulle det inte gå? Men det
kommer inte att gå att ha 30 elever i en klass och så dumpar vi in en med Downs syndrom. Det är inte
det jag pratar om alls, inte alls!
(Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare)

-

Jag kan inte svara ja eller nej, för det beror på. Jag tycker att så långt det är möjligt, ja, det tror jag
och hoppas på. Men inte när eleverna inte klarar av det stora sammanhanget, det måste finns
alternativ. Men jag tror att vi också, för att man själv ska orka, måste man nog tänka att inkludering för
så många som möjligt. Man får aldrig säga att, nej, det här funkar inte, utan vi ska ha provat allt först,
det är viktigt för mig.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

Är det inkludering vi behöver - eller inte?
Våra respondenter var i grunden positivt inställda till att en inkluderande skola skulle vara möjlig att
genomföra. Skolor och lärare måste dock ges rätt förutsättningar för att detta ska kunna ske. En
respondent ansåg också att det kanske inte kan finnas en skola för alla, men alla ska få gå i rätt sorts
skola, och inga svårigheter ska leda till att någon inte får samma möjligheter till utbildning som alla
andra.
-

Alla är i grund och botten positivt inställda, men det handlar om tiden och att organisera.
Klasslärarna ska hinna anpassa undervisningen, i samråd med oss, eller resursen.
(Legitimerad lärare och förstelärare)

-

Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att få med precis alla elever. Och min upplevelse är att det
ibland är väldigt bra, för dom har kämpat länge i en annan miljö och att det kan vara ganska skönt för
återigen är det individer vi pratar om. Den promille som faktiskt trivs och mår bättre av något annat.
Jag tror det är svårt när det handlar om människor, det kan inte finnas en enda väg.
(Pedagogisk rådgivare)

Ska man då kämpa för det?
På frågan om man då ska kämpa för en inkluderande skola anser de flesta respondenterna att vi ska
göra det, men de anser också att skolan behöver prata om vad inkludering är och vad det innebär samt
hur de skapar förutsättningar för lärande för den stora helheten. Dessutom säger flera av dem att det
finns en liten del elever, några promille som inte klarar av att inkluderas i den vanliga grundskolan.
För dem behöver det finnas andra lösningar som kan möta deras behov.
˗
˗

Ja, det är möjligt, men det krävs mycket omställningar utifrån dom organisationer vi har idag.
Och det krävs utifrån det vi tänker om barns syn och hur vi tänker själva.
(Specialpedagog och skolpsykolog)

-

Ja! Det tycker jag. Förutom dom här som inte klarar av det, då måste man hitta en annan lösning där.
Men för dom som faktiskt har möjlighet att inkluderas, då ska vi ge allt.
(Legitimerad lärare och förstelärare)
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Sammanfattande diskussion
Syftet med denna undersökning har varit att belysa vad som uppfattas vara bra inkluderande lärmiljöer
av personer med olika yrkesroller som har anknytning till skolan samt hur lärmiljön enligt dem kan
anpassas för att möta elevernas behov, inte minst elever med språk-, läs och skrivsvårigheter, i en
skola för alla. Vi har sökt svar på frågorna 1. Hur våra respondenter utifrån sin yrkesroll i skolan
uppfattar inkluderingsbegreppet. 2. Om våra respondenter anser att det är möjligt att förändra elevers
lärmiljöer så att den blir tillgänglig för alla samt 3. Hur dessa förändringar ser ut i så fall.

Inkluderingsbegreppet
Kärnan i vår forskningsöversikt visar på att när skolor pratar om inkludering i verksamheten är det
mycket viktigt att klargöra vad de menar med inkludering eftersom det inte finns någon tydlig,
gemensam definition av begreppet. Våra respondenter använder genomgående den
gemenskapsorienterade definitionen av inkludering, dvs att gemenskap finns på olika nivåer och att
olikhet ses som en tillgång. I gemenskapen är samarbete och gemensam problemlösning betydelsefullt
och demokratiska processer är centrala. Vidare ska alla elever känna att de är socialt och pedagogiskt
delaktiga. Att vara pedagogiskt delaktig innebär att eleven både ska ha en delaktighet i en
lärandegemenskap samt rätten att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt
(Nilholm & Göransson, 2013). Däremot kan vi se en skillnad i hur de olika professionerna diskuterar
kring inkludering och deras kunskaper kring vad som behövs för att lyckas med detta. Vi menar att de
respondenter som har mer kunskap kring olika funktionsvariationer och elever i behov också har större
kunskaper i hur skolor kan gå till väga för att se vad som behöver förändras i lärmiljön och hur det
arbetet skulle kunna gå till väga.
Flera av våra respondenter tog upp, och även de skolor vi tidigare kommit i kontakt med, att de vill
arbeta relationellt med den gemenskapsorienterade definitionen, men ofta hamnar skolorna ändå i att
tänka utifrån placeringsdefinitionen. Detta tar även Bengt Persson (2013) upp och han menar att även
vissa forskare hamnar där ibland när de skriver. Med stöd från detta och utifrån vårt resultat anser vi
att det här är något som behöver tas upp för att problematiseras och diskuteras. Om skolan ska ha en
chans att möjliggöra inkludering borde alla till en början vara överens om vad vi menar och vad vi
pratar om (ibid.).
Inkludering i skolan - Styrdokument och synsätt
Begreppet inkludering finns inte beskrivet i skolans styrdokument. Detta tas upp av våra respondenter.
En av respondenterna (Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare) menar att skolor
över lag behöver bli bättre på att diskutera och problematisera Läroplanens första kapitel som till stor
del handlar om värdegrund och uppdrag. Vår respondent anser att det är nödvändigt att skolor
analyserar vad det innebär att arbeta inkluderande och hur detta bör tolkas. Enligt våra respondenters
erfarenheter behöver personal på skolan ett mer definierat språk kring inkluderingsbegreppet, så att en
större förståelse kan skapas när man pratar om detta.
Variationen av funktion och behov är stor i skolan och det är ett stort och utmanande arbete för
skolorna att möta alla barns varierande behov. För att undvika förenklingar kring olika
funktionsnedsättningar och behov hos eleverna, inte minst elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter, anser många av våra respondenter att det är viktigt att ge personalen i skolan rätt
förutsättningar. Ett sätt att göra detta är att vidareutbilda skolpersonalen i specialpedagogiska frågor,
vilket också mycket forskning pekar på att det behövs (Bartonek, Borg, Hammar, Berggren, & Bölte,
2018; Göransson, Lindqvist , Möllås, Almqvist, & Nilholm, 2017). En annan respondent
(Specialpedagog och rådgivare) menar att de som arbetar i skolan ska undvika att sätta en stämpel på
elever. Vår respondent anser att personal i skolan istället ska utgå ifrån att alla inte har lika
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förutsättningar att lära i relation till de krav som omgivningen ställer och då genomföra förändringar i
omgivningen så att eleverna har möjlighet att leva upp till kraven. Flera av våra respondenter uttrycker
ett önskemål om att lärmiljön ska skapas utifrån den grupp som är där, vilket skulle möjliggöra för
eleverna att bättre förstå vad de ska göra, hur de ska göra det och vem de ska göra det med. Det är
också viktigt att utvärdera detta arbete och ta reda på elevernas upplevelse av verksamheten och deras
känsla av samhörighet och meningsfullhet. För att möjliggöra detta behövs bra relationer med eleverna
och trygga verksamheter. Frågan är då vad som menas med trygghet? Detta är något som behöver
problematiseras och diskuteras, vilket också en av våra respondenter (Legitimerad lärare,
specialpedagog och kvalitetsutvecklare) tog upp med oss.
Indikatorer för en bra inkluderande verksamhet, dess styrkor och
svagheter samt inkludering i ett livsperspektiv
Dagens skola har ett stort förändringsarbete att göra för att nå en bra inkluderande verksamhet enligt
våra respondenter. En viktig beståndsdel för att nå dit är att gemensamt definiera
inkluderingsbegreppet, vilket innebär att det tydligt måste framgå vad som menas när man pratar om
inkludering. Detta är ett arbete som, enligt våra respondenter, skolorna måste få tid till att genomföra.
Det går inte att ta för givet att alla använder sig av samma definition, vilket också bekräftas av våra
respondenter.
Precis som några av våra respondenter (Specialpedagog och rådgivare, pedagogisk rådgivare samt
legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare) tog upp har forskningen påvisat att
inkludering i samhället är en följd av inkludering i skolan, eftersom skolan är en del av vårt samhälle.
En ny internationell rapport visar just på detta (European Agency for Special Needs and Inclusive
Education, 2018) och även en litteraturstudie i ämnet (European Agency for Special Needs and
Inclusive Education, 2018). Det finns ett samband mellan hur inkludering fungerar för individen i
skolan och hur det sedan fungerar för individen i samhället efter skolan. En av våra respondenter
(Specialpedagog och rådgivare) menar att vi för att klara av ett samhälle där funktionsvariationerna är
stora behöver få se olikheter i vårt samhälle och lyfter frågan varför det är så få personer med
utvecklingsstörning som syns i vårt samhälle.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar vår undersökning att det är oerhört viktigt att skolorna verkligen arbetar
med att definiera och tydliggöra inkluderingsbegreppet. Våra respondenter menar att det är av yttersta
vikt att skolpersonal får rätt organisatoriska förutsättningar för att kunna arbeta mot en inkluderande
undervisning. Enligt dem bör personal på skolor utgå från den grupp med elever som finns på skolan,
när de planerar och strukturerar undervisningen och lärmiljön. Det är också viktigt att skolpersonal tar
reda på hur eleverna upplever sin situation, för att kunna skapa en så tillgänglig lärmiljö som möjligt.
För att kunna göra detta behöver skolpersonal skapa goda och trygga relationer med sina elever, vilket,
enligt våra respondenter, ibland kan vara svårt att hinna med i dagens skolor. De anser också att
inkluderingsbegreppet bör ses i ett vidare livsperspektiv och inte bara i ett skolperspektiv.

Tillgängliga lärmiljöer
Skolans lärmiljöer
Även när det gäller tillgängliga lärmiljöer menar våra respondenter att det behöver definieras vad som
menas med begreppet lärmiljöer. De flesta av våra respondenter upplever att om det görs sådana
definitioner på skolor skulle det kunna öka möjligheten för inkludering. Det framkom också vikten av
att anpassningarna som gjordes på skolorna framför allt skulle gynna elevers lärande och inte endast
bli en beteendelösning. De flesta av våra respondenter förordade också breda och generella lösningar
för att få en så bred bas som möjligt, vilket också Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018)
tar upp i sin tillgänglighetspyramid (bilaga 3) på ett tydligt sätt. Flertalet ansåg dock att en generell
anpassning inte var det enda svaret, då skolor också måste se till varje elevs unika behov, vilket också
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Jensen (2017) tar upp. Svaret kan vara som en respondent (Legitimerad lärare 4 – 9) uttryckte det, att
skolan ska erbjuda generella anpassningar som passar de flesta elever för att pedagogen sedan ska
kunna ägna mer tid åt de elever som behöver mer individuella anpassningar. Borg och Carlsson
Kendall (2018) skriver:
Att arbeta för en tillgänglig lärmiljö gagnar alla elever, men är särskilt viktigt i förhållande till de
elever som har de största svårigheterna. Vinsten med att bredda generella lösningar är att behovet av
extra anpassningar minskar. (s. 25).

En av våra respondenter (Lärare 4-9) menar att det är den sociala lärmiljön i skolan som är det
viktigaste att arbeta med för att lyckas med inkludering. Byström och Bruce (2018) menar att
speciallärare med språkinriktning har en stor elevhälsofrämjande roll att fylla i skolans totala
verksamhet, det vill säga inklusive rast- och fritidsverksamhet, då de kan stödja de elever som inte
lyckats knäcka de sociala och språkliga koderna.
Om skolor dessutom kan tillhandahålla klassrum som är uppbyggda på liknande sätt, med
gemensamma lektionsstrukturer och bildstödsanvändande anser våra respondenter att de kommit en
lång väg för att erbjuda en tillgänglig lärmiljö för de flesta elever. Flera av våra respondenter anser att
genom att skapa inkluderande lärmiljöer flyttas ansvaret för att åstadkomma en fungerande skola från
eleven till skolan. En respondent (Legitimerad lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare) påtalade
att den engelska termen är tydligare, då det heter inclusive education och inte inclusive students.
Arbetsmetoder, modeller och anpassningar i tillgängliga lärmiljöer samt
elevers delaktighet
Metoder och modeller sågs framför allt som utgångspunkter för skolors förändringsarbete och inte
något som kunde kopieras rakt av. Även CPS (bilaga 3) som var den modell som vi fick beskrivet för
oss med tydligast ramar, anser vi att skolorna behöver arbeta med och utbilda för, för att fungera på
bästa sätt. En av våra respondenter (specialpedagog och kvalitetsutvecklare), menar att det är lätt att
glömma bort allt bra arbete som redan görs på skolorna, i ivern att hitta en snabb lösning för att göra
skolorna mer tillgängliga, istället för att arbeta på ett mer långsiktigt sätt.
Något som genomsyrar de flesta av de metoder och modeller som våra respondenter har tagit upp är
vikten av att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i hur undervisningen och lärmiljöerna byggs
upp, och att detta är en av de viktigaste förutsättningar för att en inkluderande lärmiljö ska kunna
förverkligas. För att skapa inkluderande läs- och skrivundervisning är det av största vikt att lärarna
använder sig av olika undervisningsmetoder och metoder som har möjlighet att möta alla elevers
förutsättningar och behov (Tjernberg & Mattson, 2014). Genom att ha kunniga lärare som har höga
förväntningar på sina elever och är delaktiga i den pedagogiska processen menar Tjernberg och
Mattson att lärarna har möjlighet att utmana eleverna i samspel med andra, i varje individs specifika
proximala utvecklingszon. Michell (2015) menar att det inte finns några specifika
undervisningsstrategier för en viss funktionsnedsättning, utan att de flesta strategier är relevanta för
alla elever, vilket vi lyfte i bakgrunden (s. 11). Både de som är i behov av särskilt stöd som exempelvis
elever med språk-, läs och skrivsvårigheter/ dyslexi och de som inte är det.
Organisation, resurser och praktiska förutsättningar
I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står att läsa:
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall
undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika
inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom
lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete
med lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av
särskilda behov i varje enskild skola. (s. 18).
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För att lärare ska kunna klara detta menar Jensen (2017) att det krävs rätt organisatoriska
förutsättningar. Vår respondent (Specialpedagog och kvalitetsutvecklare) anser att det inte är
tillräckligt att enskilda lärare har kompetens om inkludering, även om det är en viktig komponent, om
inte de yttre förutsättningarna ges.
Sammanfattning
Skolans lärmiljö är tredelad, det är den pedagogiska, den sociala och den fysiska. Även här anser våra
respondenter att det är fundamentalt att definiera begreppet lärmiljöer, vilket, enligt dem, ökar
möjligheterna för att en inkluderande skola ska bli lyckosam. Respondenterna menar också att det är
betydelsefullt att de anpassningar som görs gynnar elevernas lärande och inte endast för att motverka
beteenden. Vidare anser de att generella anpassningar bör ligga som en grund, för att sedan kunna
individualisera vid behov. En respondent lyfter att det är den sociala lärmiljön som är viktigast att
arbeta med för att lyckas med inkludering. I det arbetet kan specialläraren med språkinriktning ha en
hälsofrämjande roll och stödja elever som inte knäckt den sociala och språkliga koden. För att
underlätta för eleverna föreslår våra respondenter att klassrummen ska vara uppbyggda enligt samma
struktur, man ska börja och avsluta lektionerna på liknande sätt samt använda sig av bildstöd. De
poängterar också att ansvaret för en fungerande skola alltid måste ligga på skolan och dess personal,
inte på eleverna. Metoder och modeller kan endast vara utgångspunkter och behöver alltid bearbetas
av de skolor som tänker sig använda dem. Även här är elevernas delaktighet avgörande. En
inkluderande läs- och skrivundervisning använder sig av olika undervisningsmetoder och modeller
som möter alla elevers förutsättningar och behov. För att detta viktiga arbete ska kunna genomföras
krävs det återigen rätt organisatoriska förutsättningar för skolans personal.

Förändringsarbete
I vårt resultat kan vi se att skolans personal ofta kan se vad barn behöver. Dock anser våra
respondenter att skolpersonal inte alltid får rätt förutsättningar för att tillgodose behoven. Enligt
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) ska hänsyn tas till barnet och andra barns bästa.
Vi kan ställa oss frågan om det verkligen är det den svenska skolan gör idag. En av våra respondenter
menar att de flesta skolor vet vad som behövs, men får inte rätt förutsättningar för att genomföra det
och att det är en organisatorisk ledarskapsfråga för att nå dit och för att ge skolpersonal rätt
förutsättningar.
Organisation och elevhälsa i ett förändringsarbete
Att arbeta på ett hälsofrämjande sätt innebär att man utgår från elevens förutsättningar och
funktionsnivå och ser det som självklart att alla kan utvecklas. Att göra olika är ofta det mest rättvisa
som man kan göra.
(Borg & Carlsson Kendall, 2018, s. 23)

För att lyckas med ett förändringsarbete i skolan visar vår studie att skolan behöver arbeta med
systematiskt kvalitetsarbete, gemensamt ansvar och olika yrkesrollers uppdrag, kompetent ledarskap,
utveckling av lärarutbildningarna samt värdegrund kopplad till inkludering.

Systematiskt kvalitetsarbete
Vår undersökning visar, vilket samstämmer med tidigare redovisad forskning (Borg & Carlsson
Kendall, 2018; Persson & Persson, 2012; Westlund, Björkman, & Olin-Scheller, 2016), att det
systematiska kvalitetsarbetet behöver börja med att skolpersonal diskuterar fram ett gemensamt språk
med begrepp och förståelse för dem och därefter sätta in det i ett system. Skolan behöver arbeta
systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med ett gemensamt språk och genom
samtal med elever där skolan tar reda på vad som faktiskt är ett problem och kartlägger nuläget.
Därefter behöver personalen ringa in varför barnet får det svårt i skolan och fundera över vilken metod
som passar att arbeta med för att lösa problemet/problemen samt vad de gör/kan göra i förhållande till
vad de har mandat och kunskap till att förändra. Genom att ha ett mer yrkesprofessionellt språk och
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prata om behoven samt varför vissa behov inte uppnås och vem som bär ansvaret för det kan vi få en
mer inkluderande skola.

Gemensamt ansvar och betydelsen av olika yrkesrollers uppdrag
Arbetet mot en mer inkluderade skola är ett gemensamt ansvar för alla barns rätt till utbildning. Det
har framkommit i vår undersökning att de skolor som lyckats med att skapa en god lärmiljö har tydligt
definierade roller som kompletterar varandra och ett skolfokus med gemensamma förutsättningar för
lärande. En annan viktig del som framkommit, vilket ibland glöms bort eller åsidosätts, är föräldrarnas
del i utvecklingsarbetet. Skolan har ett stort ansvar när det gäller att få föräldrarna delaktiga och ge
dem förutsättningar att kunna stödja och ge trygghet åt sitt barn. Dessutom är det av största vikt, med
stöd från våra respondenter och tidigare redovisad forskning (Greene, 2011) att vi anstränger oss för
att lyssna på eleverna och deras upplevelse av sin skolgång. Genom att ta vara på alla professioners
kunskap i elevhälsoarbetet och tala om vad skolan inte lyckas med och vad de lyckas med samt belysa
var problemet ligger skapar skolan förutsättningar för inkluderingsarbetet.
Våra respondenter anser att skolan behöver tänka om när de planerar sin verksamhet. De menar att det
bästa är om personalen kan planera verksamheten utifrån de elever som finns där och skapa lärmiljöer
som möter elevernas behov. Då behöver vi inte prata om generella och extra anpassningar utan vi kan
se vår planerade verksamhet som den ”normala” i det klassrummet, vilket även stöds av Bruce (2018).
Genom att möta olikheterna, se dem som en tillgång och tillgängliggöra verksamheten bedömer de att
en mer inkluderad skola blir möjlig.

Betydelsen av kompetent ledarskap och att utveckla lärarutbildningarna
Ett inkluderande arbetssätt förutsätter stöd av ett kompetent och närvarande ledarskap samt att lärare
och annan skolpersonal är tydliga med och talar om vad de känner att de inte klarar av. Det är viktigt
att vara medveten om att i ett kvalitetsarbete finns det förväntningar på alla parter, lärare, elever,
föräldrar och rektor. Lärare och annan skolpersonal behöver rätt förutsättningar för att lyckas. Om det
är inkludering svenska skolan vill ha, behövs det också organiseras för det. För att möjliggöra detta
menar flera av våra respondenter att det behövs mer utbildning både på grundnivå, vidareutbildning
och rektorsutbildning. Persson och Persson (2012) uppmärksammar i sin bok Inkludering och
måluppfyllelse - att nå framgång för alla elever, att svagheter i utbildningen för lärare många gånger
ges som förklaring till skolans svårigheter. De skriver också om lärarutbildningens roll för att kunna
förverkliga visionen av inkludering och för fram synpunkten att lärarutbildningen därför bör arbeta på
att definiera begreppet på ett mer grundläggande sätt. En kompetent skolledning med kunskaper i att
stötta sin lärarpersonal och ge dem möjlighet till vidareutbildning beskrivs som ytterligare något som
påvisar goda resultat för att lyckas med att implementera inkludering (ss. 12, 23, 32).
Om det finns en risk att elever i svårigheter inte ges samma utvecklingsmöjligheter som sina
klasskamrater är det något som behöver diskuteras (Borg & Carlsson Kendall, 2018). Problemet som
lyfts upp i flera vetenskapliga artiklar (Bartonek, Borg, Hammar, Berggren, & Bölte, 2018;
Chiner & Cardona, 2013; Göransson, Lindqvist , Möllås, Almqvist, & Nilholm, 2017), är att många
pedagoger upplever en brist i sina utbildningar för att kunna möta alla elever på bästa möjliga sätt. En
väg att gå för att stötta skolpersonal i det här arbetet är att erbjuda handledning vilket också
förespråkas av många av våra respondenter som ett angeläget utvecklingsområde för skolor och
kommuner för att kunna arbeta på ett mer inkluderande sätt.

Värdegrund – inkludering
Inkluderingstanken kan också betraktas som en värdegrundsfråga. Våra respondenter menar att
skolpersonal behöver betrakta alla elever som ett gemensamt ansvar istället för att lägga detta på
någon annan. Skolan behöver titta på vad det är som är svårt för eleverna och vad det är som funkar.
Det som är svårt för eleven står för ett behov hos denne och som skolan behöver hjälpa eleven att träna
på och som det behövs en åtgärd för att möta. En av våra respondenter (Skolpsykolog) uttryckte att vi
behöver lyssna på barnet och låta dem vara trygga i att det är personalen som bär ansvaret för när det
finns något att träna hos barnet. All personal i skolan behöver bära med sig det som ett
förhållningssätt, även när de hamnar i affekt och kan då möta barn med den respekt de behöver.
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Skolan behöver skapa struktur och ge personalen rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag
på ett sådant sätt.
Förutsättningar för att lyckas med inkludering - från kategoriskt till
relationellt perspektiv?
Enligt John Hatties metastudie (2012) är elevens relation till läraren en av de viktigaste faktorerna för
en framgångsrik kunskapsutveckling hos eleven. Det relationella perspektivet är också något som har
tagits upp som mycket betydelsefullt hos våra respondenter. Relationens betydelse skriver även Borg
och Carlsson Kendall (2018) om. De betonar att om skolor ska kunna föra ett givande resonemang om
elevens svårigheter tillsammans med eleven, är det helt avgörande vilken relation de har med eleven
och det är ett arbete som ständigt måste bearbetas. “I arbetet med eleverna har vi sett att det är också
viktigt att hela tiden återskapa relationen, att återerövra relationen, att vidmakthålla den.” (s. 64).
Enligt några av våra respondenter (Specialpedagog och skolpsykolog) behöver skolan gå från ett
kategoriskt perspektiv till ett mer relationellt. Detta är något som också tas upp i många
specialpedagogiska sammanhang där det ofta pratas om det kategoriska kontra det relationella
perspektivet. Vi tänker att man inte kan låta det stanna i de specialpedagogiskt utbildade kretsarna, den
kunskapen behöver komma ut till alla som arbetar med barnen inom skolan. Vi tror att många skolor
skulle ha större möjlighet att möta elevernas behov om de lär sig att se att elevers svårigheter framför
allt uppstår i mötet mellan elevens behov och lärmiljön. Våra respondenter menar att det är nödvändigt
med ett relationellt perspektiv för att nå en inkluderad undervisning. Genom att anta det relationella
perspektivet får skolor en ökad förståelse för elevers olika svårigheter vilket kan bidra till mer
tillgängliga lärmiljöer. Nyckeln för att nå elever i svårigheter är enligt en av våra respondenter
(Specialpedagog och rådgivare) att närma sig barnet som är i svårigheter och skapa förståelse för hur
barnet upplever något och därefter kan vi göra något åt det.
Implementering av aktuell forskning och speciallärarens roll i ett
förändringsarbete
En av våra respondenter (Legitimerad lärare 4–9) anser att många lärare upplever att det är svårt att ta
en teori direkt från forskningen och applicera den på sin verksamhet i klassrummet. Hon uttryckte det
som att det behöver byggas broar mellan forskning och klassrum. Vår tanke är att
speciallärare/specialpedagoger kanske kan vara den ”bro” som behövs mellan forskning och klassrum.
Vi kan se att det fortfarande finns förväntningar på att specialläraren/specialpedagogen ska lyfta bort
problemet/problemen från en klass, dvs eleven i svårigheter. Detta bekräftas även i tidigare redovisade
studier (Bruce, 2018; Jensen, 2017; Lundin, 2017) och av våra respondenter. Förändringsarbetet i
skolan kommer att ta tid och måste få göra det. Under tiden kommer skolor förmodligen vara tvungna
att göra så kallade ”brandkårsutryckningar”, det vill säga mer tillfälliga och kortsiktiga lösningar, men
om de arbetar systematiskt med ett utvecklingsarbete så går det att förändra, vilket stöds av våra
respondenter.
Bruce (2018) menar att ”…den pedagogik som klarar att möta och möjliggöra för elever i sårbara
lärandesituationer oftast är den verkligt goda pedagogiken för alla elever.” (s. 13).
Genom kollegialt lärande har specialläraren ett uppdrag att utveckla skolans kunskap och medvetenhet
om olika sorters sårbarhet i lärande, undervisning och bedömningspraktik. Utmaningen är att inte
fastna i det som fattas, felar och brister utan istället se möjligheter, bekräfta och bygga vidare på det
som finns, fungerar och bär. I speciallärarens uppdrag ingår också systematisk uppföljning och
utvärdering av rådande praxis samt att föreslå utvecklingsområden. Det ingår även att våga ifrågasätta
metoder som inte visar sig ge förväntade resultat och föra diskussioner kring detta i kollegiet. Först då
kan det bli en gemensam kunskap och erfarenhet. Dessutom gäller det att som speciallärare hålla sig
a’jour med aktuell forskning samt delge detta i kollegiet, inte minst i arbetet med ”…hur skolan kan
möta elevers olika behov och möjliggöra deras lärande.” (Bruce, 2018, s. 175).
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Är det möjligt att nå en total inkluderande skola i Sverige?
Våra respondenter anser att det inte går att svara på den frågan rakt av. Det beror på vilken definition
som antas på begreppet inkludering. De anser att det inte går att skapa EN enda skola som fungerar för
alla. En respondent (Specialpedagog och rådgivare) uttrycker att det inte går att skapa en skola för alla,
dock finns det en sorts skola som fungerar för alla. Tidigare studier (Persson, 2013; Persson &
Persson, 2012) som vi redovisat för ovan och våra respondenter hävdar att skolan så långt som möjligt
ska inkludera elever i behov av särskilt stöd. Men de poängterar också att det behöver finnas alternativ
för den promille som inte klarar den vanliga grundskolan och som utvecklas bättre i en miljö som kan
möta deras behov på det bästa sättet. Tanken som en av våra respondenter (Leg lärare, specialpedagog
och kvalitetsutvecklare) har är spännande. Respondenten lyfter frågan om inkludering är alldeles för
svårt för skolan eller om det är det som faktiskt är en annan väg som leder till en bättre arbetsmiljö för
alla som arbetar i skolan, både barn och vuxna.
Huvudargumentet för inkludering som våra respondenter har är elevernas rätt till utbildning och
därmed rätten till att vara inkluderad.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att de flesta respondenter anser att de som arbetar i skolan
oftast kan se vad barn behöver, men att de inte alltid får rätt förutsättningar för att tillgodose behoven
och genomföra en förändring, och detta är en organisatorisk ledarskapsfråga. Vidare visar studien att
respondenterna anser att skolan har behov av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, gemensamt
ansvar och olika yrkesrollers uppdrag, kompetent ledarskap, utveckling av lärarutbildningen samt
värdegrund kopplad till inkludering.
Respondenterna menar att skolan behöver arbeta systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, med ett gemensamt språk och genom samtal med elever där skolan tar reda på vad som
faktiskt är ett problem och kartlägger nuläget. Genom att ha ett mer yrkesprofessionellt språk och prata
om behoven samt om varför vissa behov inte uppnås och vem som bär ansvaret för det, kan vi få en
mer inkluderande skola. Studien visar tydligt att de intervjuade menar att inkluderingsarbetet i skolan
är ett gemensamt arbete för alla barns rätt till utbildning och att skolor som lyckats bra med
inkluderingsarbetet har tydligt definierade roller som kompletterar varandra och ett skolfokus med
gemensamma förutsättningar för lärande. Vidare menar de att skolan har också ett stort ansvar när det
gäller att få föräldrarna delaktiga och ge dem förutsättningar att kunna stödja och trygga sitt barn.
Skolpersonal behöver anstränga sig för att lyssna på eleverna och deras upplevelse av sin skolgång.
Genom att ta vara på alla professioners kunskap i elevhälsoarbetet och prata om vad skolan inte lyckas
med och vad de lyckas med samt belysa var problemet ligger skapar skolan förutsättningar för
inkluderingsarbetet.
Våra respondenter anser att skolan behöver göra ett förändringsarbete i planeringen av sin verksamhet.
De menar att det bästa är om personalen kan planera verksamheten utifrån de elever som finns där och
skapa lärmiljöer som möter elevernas behov. Genom att möta olikheterna, se dem som en tillgång och
tillgängliggöra verksamheten bedömer de att en mer inkluderad skola blir möjlig.
För att inta ett inkluderande arbetssätt krävs stöd av ett kompetent och närvarande ledarskap samt att
skolpersonal är tydliga med och talar om vad de känner att de inte klarar av. Studien visar även att om
det är inkludering skolan vill ha, så behövs det också organiseras för det. För att möjliggöra detta
menar flera av våra respondenter att det behövs mer utbildning både på grundnivå, vidareutbildning
och rektorsutbildning. Ett sätt att stötta skolpersonal i detta arbete är att erbjuda handledning, vilket
också förespråkas av många av våra respondenter. Inkluderingstanken kan också ses som en
värdegrundsfråga genom att se alla barn som allas gemensamma ansvar. All personal i skolan behöver
bära med sig det som ett förhållningssätt för att möta barnet med den respekt det behöver.
Enligt våra respondenter bör skolpersonal också vara medvetna om att elevers svårigheter framför allt
uppstår i mötet mellan elevens behov och lärmiljön. För att möta detta på bästa sätt behövs det ett
relationellt perspektiv. Genom att personal inom skolan får en ökad förståelse för elevernas svårigheter
bidrar det till mer tillgängliga lärmiljöer. Ett av speciallärarens uppdrag är att utveckla skolans
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kunskap och föreslå utvecklingsområden, men även att våga ifrågasätta arbetssätt och metoder och
föra diskussioner kring detta. Huvudargumenten för inkludering som våra respondenter har är
elevernas rätt till utbildning och därmed rätten till att vara inkluderad.

Metoddiskussion
Som vi också har nämnt tidigare kan vi tydligt se att vi valt ett ämne som intresserar och engagerar
många, både utanför och inom skolans värld. Inte minst när vi tittar på hur media uppmärksammat
ämnet under de sista månaderna (Tex. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-barn-gar-inte-iskolan).
Urvalsprocess
Vi har i vår urvalsprocess av respondenter fått lov att avböja några eftersom vi insåg att den tid vi hade
till förfogande inte skulle räcka till för att inkludera alla på ett bra sätt. Dessutom har vår urvalsprocess
medfört att vi endast har kommit i kontakt med personer som redan från början ställer sig positiva till
att arbeta med ett inkluderingsarbete. Detta kan ses som en nackdel och det hade varit intressant för
vår studie att även ha med personer som har ett mer kritiskt förhållningssätt att medverka i studien.
Datainsamlingsmetod
Med utgångspunkt i vårt syfte och forskningsfrågor kändes det naturligt att genomföra intervjuer som
datainsamlingsmetod. Det kan ses som en aktiv process där intervjuare och respondent tillsammans
producerar kunskap genom sin relation. Intervjukunskapen som produceras kan ses ha ett språkligt
sammanhang och bör vara berättande och realistisk (Kvale & Brinkman, 2014). Beroende på hur man
ser på intervjukunskap så leder det till olika tillvägagångssätt i både intervju- och analysmetod. Vi ser
våra intervjuer som samtal tillsammans med våra respondenter och vill beskriva kunskap så som Kvale
och Brinkman beskriver kunskapsproduktion genom samtal, som intersubjektiv och social. De menar
att intervjuaren och respondenten tillsammans konstruerar kunskap. Istället för att välja mellan tanken
att det som sägs i intervjun är en rapport eller tanken att det är en redogörelse menar Braun och Clarke
(2014) att båda betydelserna oftast är relevanta när forskare arbetar med att skapa förståelse av ett
intervjumaterial (s. 201).
Analysprocess
I metodkapitlet beskriver vi hur vi kodat vårt material och hur vi skapat kriterier i vår tematiska
analys, samt hur dessa leder till teman och tolkningar. De slutsatser vi dragit av resultatet svarar på
vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi har gjort en analytisk generalisering genom att detaljerat
beskriva hur vi kodat materialet och skapat kriterier samt detaljerat beskrivit hur koderna och dess
mönster ledde till teman och vår tolkning av resultatet. Resultatdelen kan genom detta vara öppen för
granskning som Castleberry och Nolen (2018) uttrycker det. Vår förhoppning är att läsare har
möjlighet att bedöma hur våra fynd kan överföras och tillämpas på eget område.
Den största styrkan i en tematisk innehållsanalys är enligt Braun och Clarke dess användbarhet och
flexibilitet. Eftersom metoden kan användas för att svara på nästan alla sorters forskningsfrågor,
nästan all sorts insamlade data och vid både större och mindre datainsamlingar, ansåg vi att den
passade bäst för vår intervjustudie (Braun & Clarke, 2014). Braun och Clarke menar också att en
tematisk analys även fokuserar på vad deltagarna säger snarare än på hur det sägs, vilket vi också hade
i fokus när vi transkriberade våra intervjuer.
Castleberry och Nolen (2018) menar att tolkningarna ska vara fullständiga, rättvisa och representativa
för rådata. I vår tolkning av data har detta varit vårt mål att uppnå och vi hoppas att våra respondenter
och andra också ser det så. Dessutom anser Castleberry och Nolen att goda studier kan ge ett mervärde
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till förståelsen av ämnet och datametoder samt att efterföljande tolkningar bör vara trovärdiga och få
respekt från kollegor, vilket är vår förhoppning att så är fallet.
Vidare forskning
Vid vidare forskning kring inkludering kan vi se att det skulle vara givande att i urvalsprocessen även
inkludera personer som inte ställer sig direkt positiva till inkludering i skolan, vilket troligen skulle
tillföra ett bredare resonemang och kanske lite annorlunda syfte och forskningsfrågor. Det skulle också
vara intressant att göra en större studie som innefattar både en kvantitativ del och en kvalitativ del, där
man tillfrågar personer i fler yrkesroller som exempelvis fritidspedagoger/fritidspersonal samt ett
större antal personer i varje yrkeskategori. Det hade också varit intressant att få med elevernas syn på
inkludering. Dessutom anser vi att en angelägen fråga att undersöka vidare och på ett mer djupgående
sätt än vad vi har kunnat göra i denna studie är hur inkludering påverkar människor i ett livsperspektiv.
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Bilagor
Bilaga 1: Informationsbrev

Informationsbrev och förfrågan om att
delta i en studie om ”En inkluderande
lärandemiljö – fysisk, pedagogisk och
social”
Hur lyckas vi med det i en skola för alla?”
Syftet med vår undersökning är att försöka ta reda på vad som uppfattas vara bra inkluderande
lärmiljöer av personer med olika profession och med anknytning till skolan samt hur lärmiljön enligt
dem kan anpassas för att möta elevernas behov i en skola för alla.
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till speciallärare vid
Stockholms Universitet. Vi kommer att genomföra studien genom att intervjua 11 personer med 9
olika professioner för att på detta sätt belysa ämnet från många olika håll. Varje intervju kommer att ta
ca 60 minuter.
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av
materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är undersökningsledare. I
rapportering av resultatet kommer respondenterna att avidentifieras så att det inte går att koppla
resultatet till enskilda individer. Allt material kommer att förstöras då examensarbetet examinerats och
är godkänt. Du kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare
motivering.
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie? Besked ges till oss via mail senast den 15/10–2018.

Ansvariga för studien är Johanna Forsgren och Mari Hellgren. Har Du frågor om studien är Du
välkommen att höra av dig till någon av oss
Johanna Forsgren
Mari Hellgren
Student
Student
johanna.forsgren@ekero.se mari.hellgren@vaxholm.se
070-867 66 41
070-743 16 08

Vänliga hälsningar
Johanna och Mari
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Johanna Forsgren och Mari Hellgren UQ4SLY 100%

Bilaga 2: Intervjuguide

Intervjufrågor
Inkluderingsbegreppet
1. Definiera vad inkludering innebär för dig, allmänt och i din verksamhet eller utifrån
din profession?
2. Vilka yttre förväntningar (från kommuninvånare, politiker, föräldrar etc) upplever du
finns på svenska skolan i ett inkluderingsperspektiv?
3. Vilka inre förväntningar (från elever, personal, rektor etc) upplever du finns på
svenska skolan i ett inkluderingsperspektiv?
4. Vad i lärmiljön anser du är viktigast att arbeta med i första hand för att lyckas med
inkludering?
5. Vilka områden är prioriterade i inkluderingsarbetet i din verksamhet eller utifrån din
profession?
6. På vilket sätt anser du att man kan ta reda på vad i lärmiljön som är de prioriterade
arbetsområdena på varje enskild skola/verksamhet för att nå en ökad inkludering?
7. Anser du att det skiljer sig i vad som behövs mellan olika stadier, grupper, individer
etc för att nå en ökad inkludering som är bra för eleverna?

Normer i skolan
1. Vad anser du vara styrkorna med en inkluderande skola?
2. Vad anser du vara svagheterna med en inkluderande skola.

Elevhälsans uppdrag i ett inkluderingsperspektiv
1. Vilka professioner anser du ska finnas i den kommunövergripande elevhälsan (t.ex.
Resursteam)?
2. Vilka professioner anser du ska finnas i den skolövergripande elevhälsan (skolans
elevhälsoteam)?
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3. Vad anser du att de olika professionerna i elevhälsan har för uppdrag när det gäller
inkluderingsarbete? Definiera och utveckla gärna!

Uppfattningar om didaktiska metoder som främjar inkludering
1. Känner du till någon specifik metod eller arbetsmodell som du anser/vet är fungerande
i arbetet mot en bra inkluderande lärmiljö?
2. Vad anser du kännetecknar en bra inkluderande lärmiljö?

Skolors strävan efter inkluderande lärmiljöer
1. Vilka anpassningar av lärmiljön i den nuvarande grundskolan anser du behövs för att
möta elevernas behov i en skola för alla?
2. Hur anser du att det ser ut med anpassningar på de olika stadierna i grundskolan?

Professionernas syn på elevernas delaktighet i en inkluderingsprocess
1. Kan/ behöver man använda sig av elevers delaktighet för att främja inkludering?
2. Anser du att det är möjligt att ta hänsyn till elevernas åsikter i ett inkluderingsarbete?
3. Anser du att en medicinsk diagnos har någon betydelse för att anpassningar och
förändringar genomförs i skolans lärmiljöer? Utveckla gärna!

Goda lärmiljöer genom kollegialt lärande
1. På vilket sätt anser du att man kan använda sig av kollegialt lärande för att främja
inkludering?
2. På vilket/vilka sätt anser du att man praktiskt kan gå tillväga för att nå ut med resultat
av aktuell forskning till skolorna?
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Stödjande strukturer och verksamhet
1. På vilket sätt kan man ta reda på vilka anpassningar som behövs för att lyckas med en
inkluderande verksamhet?
2. Är det möjligt att göra och genomföra främjande och förebyggande anpassningar för
att möta alla elevers behov?
I så fall hur?
3. På vilka sätt anser du att man kan anpassa för elevernas nedsatta funktioner?
4. Anser du att det går att generalisera anpassningar utifrån diagnoser och/eller nedsatta
funktioner?

Riktade frågor till professionen
1. Det pratas mycket om det främjande och förebyggande arbetet på skolorna idag.
Hur tänker du att det arbetet kan se ut i ett inkluderingsperspektiv?
2. Anser du att det finns något gemensamt/övergripande som behöver göras i svenska
skolor i ett inkluderingsperspektiv, något som saknas eller om det finns behov av
någon annan förändring?

Avslutande reflektioner och framtidsperspektiv
1. Anser du att en inkluderad/ totalintegrerad skola är möjlig att genomföra?
2. Om den inte är det, anser du då att man ändå ska ändå kämpa för det? Utveckla svaret!

Stort tack för din medverkan!

Johanna och Mari
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Bilaga 3: Arbetsmodeller
CPS
Under 1990 – talet skapades Colloborative & Proactive Solutions, CPS, av den amerikanska
psykologen Ross W Green, som ett verktyg vars främsta syfte var att hitta vägar hur man kunde
handskas barns vredesutbrott och istället få till stånd mer hållbara utvägar.
Med hänvisning till CPS-modellens namn; Collaborative and Proactive Solutions betonar
Greene dess fokus på problemlösning som proaktiv och i samarbete med barnet. En stor del av
de ingripanden som görs med elever med utmanande beteende sker i stundens hetta, när det är
akut d.v.s reaktivt. Genom att identifiera vilka färdigheter som eleven saknar och vilka
förväntningar och krav som hen har svårt att leva upp till blir elevens utmanande beteende
högst förutsägbart. Insatsen blir därmed proaktiv. För att hjälpa ett barn som på något sätt
har svårt att klara de krav som omgivningen ställer behöver vi först förstå vad det är som blir
svårt för barnet i situationen. (Christiansen, 2018, s. 19).

Kollegialt lärande
Genom att diskutera och samverka på olika sätt med andra i kollegiet utvecklar läraren sin egen
kompetens. Kollegialt lärande framställs som en betydande framgångsfaktor för skolors
utvecklingsområden (www.skolverket.se).

Kooperativt lärande
Ett kooperativt lärande är en undervisningsmetod som bygger på elevsamarbete för att träna
ämneskunskaper och sociala färdigheter. Undervisningen grundar sig i fem utgångspunkter.
1. Samarbetsfärdigheter, där eleverna får träna sig i att arbeta efter tydliga samarbetsmönster.
2. Positivt ömsesidigt beroende, där gruppen sätter upp gemensamma mål som de bara kan utföra
tillsammans.
3. Eget ansvar. Den enskilda eleven visar detta genom individuella prov eller individuella
redovisningar, men också genom att ta sitt ansvar för hela gruppens lärande.
4.Lika delaktighet och samtidigt stödjande interaktion, vilket innebär att alla elever ska vara delaktiga
och få göra sin röst hörd.
5. Feedback, feedup, feedforward, där man utvärderar vad som har fungerat bra, vad som har varit
roligt samt hur man vill att nästa samarbetsperiod ska se ut (www.kooperativt.com).

Cirkelmodellen (eller cykeln för undervisning och lärande)
Cirkelmodellen är tänkt att utgöra en naturlig del av undervisningen och har visat sig vara en bra
utgångspunkt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla skolämnen. Språket används av lärare
och elever för att bygga nya kunskaper, skapa förståelse och reflektera över det inlärda samt själva
inlärningsprocessen. Johansson och Sandell Ring (2015) menar att elever som genom samtal är vana
att reflektera kring text ofta har på sig de ”reflekterande glasögonen”, även när de läser själva. De
poängterar att läraren bör betänka att inte underskatta elevernas förmåga att tala om och tänka kring
språk.
Cirkeln är indelad i fyra faser som fungerar i samklang, med ständigt
pågående samspel mellan undervisning och utvärdering. Med
utgångspunkt i elevernas kunskaper om olika genrer väljs de steg i
processen som verkar relevanta för dess förståelse av ämne och text. Det
är alltid elevernas förförståelse och kunskaper som är utgångspunkt i
arbetet. Ibland kan klassen arbeta sig igenom alla steg i modellen och
ibland kan något steg utelämnas, eller så läggs ett särskilt fokus på något
av de fyra momenten. Johansson och Sandell Ring menar att vinsten med
modellen är ”… att eleverna får en reell chans att befästa både
Bild hämtad från https://kooperativt.com/2016/05/22/kooperativtlarande-i-cirkelmodellen/
ämneskunskaperna och språket i ämnet samtidigt som de får verktyg för att
själva producera text på en högre nivå. De presterar helt enkelt bättre genom det explicita stöd cykeln
erbjuder.” (ibid., s. 31). Vidare menar de att ju mer kunskap läraren har om modellen och hur man kan
angripa de olika faserna, ju bättre stöd kan den ge eleverna.
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Bildstöd
För att underlätta för ett barn som är i behov av att stärka sitt språk och använda sig av flera sinnen för
att tillägna sig information, kan bilder vara till stor hjälp (www.spsm.se).

Differentierad undervisning
Genom att differentiera aktiviteter i klassrummet utifrån tempo, nivå, omfång, metod och intressen kan
eleverna ges möjlighet till delaktighet. Utifrån tex dagsform, kunskap och intresse kan eleverna då
påverka sin lärandesituation. Nivån är då en etikett för aktiviteten istället för en etikett för eleven.
Helena Wallberg skriver i sin blogg ”Specialpedagogen” att det är
… en flippad tanke och ett annat ”mindset”. Istället för ett ”mindset” som handlar om att bestämma
hur eleven ÄR så handlar det om att undersöka vad eleven KAN BLI. Från en summativ bedömning och
en dynamisk syn på eleven. Ibland behövs extra anppassningar och särskilt stöd. Men ju mer
undervisningen kan erbjuda variation på ett sätt som möter de flestas behov desto mindre behöver vi
åtgärda skolsvårigheter på individnivå.
(Hämtat från https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-forindividanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/).

Samarbetsbaserad undervisning
Mitchell (2015) beskriver samarbetsbaserad undervisning som ett sätt att hjälpa eleverna att lära av
varandra. Det är ett arbetssätt där eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper och hjälper varandra
att utföra grupparbeten och individuella uppgifter, en strategi som är speciellt effektiv för elever i
behov av särskilt stöd. Lärare kan inte förvänta sig att det ska fungera att sätta ihop grupper som kan
arbeta individuellt, utan det krävs att läraren visar eleverna olika sätt att arbeta tillsammans och att de
behöver lärarens stöd i sitt arbete.
Samarbetsinriktat lärande innehåller fyra väsentliga delar:
•
•
•
•

Ömsesidigt beroende: alla som ingår i gruppen arbetar mot ett gruppmål och hjälper varandra
att prestera.
Individuellt ansvarstagande: varje gruppmedlem tar ansvar för sitt eget lärande, vilket också
bidrar till gruppens mål.
Samarbete: eleverna för diskussioner, löser problem och arbetar tillsammans.
Utvärdering: alla gruppdelatagare deltar i utvärdering om hur samarbetet fungerat och
genomför de ändringar som behövs.

SPSMs tillgänglighetsverktyg
Tillgänglighetsmodellen ligger till grund för värderingsverktyget och utgår från forskning, beprövad
erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. Verktyget ger hela verksamheten
kunskap om hur man kan arbeta strategiskt för tillgänglig utbildning utifrån en helhetssyn på barnets
och elevens lärande och kunskapsutveckling. (Specialpedagogiska myndigheten, 2018, s. 7).
Verktyget kan med fördel användas i det systematiska kvalitetsarbetet som
bedrivs på i förskola, skola och på fritidshem, i värdegrundsarbetet och i det
pedagogiska samtalet.
Indikatorerna i värderingsverktyget kan ge en uppfattning om vilka
anpassningar och åtgärder som behöver göras för att utbildningen ska bli
utformad efter alla barns och elevers behov. (Specialpedagogiska
myndigheten, 2018, s. 8)

Bild av SPSM:s tillgänglighetsmodell (www.spsm.se)

INCLUSIO
“INCLUSIO är ett organisationsutvecklingsverktyg (intervju eller enkät) framtaget för att skolpersonal
och andra respondenter, t ex elever och deras föräldrar, på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur
grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF (Bölte, Berggren &
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Borg, 2015). Med 61 frågor, plus bakgrundsfrågor om skolan och respondenten, belyser INCLUSIO
områden som t ex utredning av behov av stödinsatser, individualiserade stödinsatser, studiemiljö,
bemötande, samarbete med föräldrar, kamratrelationer och personalens Karolinska Institutet Inkluderingsarbete för barn och ungdomar 3 (33) professionalitet. Svaren kan sedan användas som ett
verktyg i arbetet att på ett systematiskt sätt analysera, planera och följa upp skolans verksamhet mot
målet att skapa och förstärka förutsättningarna för en fungerade och ändamålsenlig skolgång för elever
med NPF, men även alla andra elever vilket är den egentliga tanken med inkludering.
(Bartonek, Borg, Hammar, Berggren, & Bölte, 2018, ss. 2-3)
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