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Inkludering, vision eller verklighet? 
 
En studie av två skolor med utgångspunkt i David Skidmores perspektiv 
  
Jenny Karlsson             
 

Sammanfattning 
 
Min studies syfte är att undersöka hur två skolor har anpassat sig både på ett organisatoriskt plan och i 
sin pedagogiska praxis för att säkerställa att undervisningen utgår ifrån varje elevs förutsättningar och 
behov. Styrdokumenten föreskriver klart och tydligt att all utbildning ska anpassas till alla elevers 
förutsättningar och behov i ett inkluderande perspektiv. Frågan är hur man gör det? 
För att svara på studiens syfte så har jag genomfört fyra kvalitativa intervjuer med rektor och en lärare 
på en kommunal skola och på en friskola. 
Jag valde att inte använda mig av förskrivna frågor ställda till respondenterna utan använde mig av 
frågeområden istället. De frågeområden som användes var hur skolan hade anpassat sig organisatoriskt 
samt i sin pedagogiska praxis för att säkerställa att undervisningen anpassats utefter varje elevs 
individuella förutsättningar och behov. Respondenternas svar har sedan ställts i förhållande till David 
Skidmores två perspektiv, inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen. 
Resultaten visar att båda skolorna har drag av båda Skidmores perspektiv, inkluderingsdiskursen och 
avvikelsediskursen i sitt arbete runt eleverna. Den kommunala skolan lutar lite mer åt Skidmores 
inkluderingsdiskurs än vad friskolan gör och den största skillnaden i arbetssätt emellan de två skolorna 
kan ses i det pedagogiska utvecklingsarbetet av lärarnas kompetens. 
Under intervjuerna framkom det att trots den gedigna forskning som finns runt de negativa 
konsekvenserna av kompensatoriska åtgärder i skolan både för individen och samhället så använder 
sig båda skolorna av dessa.    
 
Nyckelord/Keywords 
 
Inkludering, inkluderingsförutsättningar, avvikelse, kompensation och ”en skola för alla” 
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Inledning 
 
Det som är personligt viktigast för mig i min roll som lärare och ligger mig närmast om hjärtat när det 
gäller mötet med eleverna är att jag ser alla elever, att de utvecklas och att de finner sin plats i skolan 
och samhället. Ibland lyckas jag och ibland lyckas jag inte. Jag önskar att jag alltid lyckades. Vad gör 
jag för att alltid lyckas? Är det möjligt att alltid lyckas? 
Under de tio år som jag varit yrkesverksam lärare så har jag i tanken många gånger brottats med att 
styrdokumenten som styr skolan och som skolverksamheten ska verka utifrån föreskriver att vi ska 
möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov, utifrån ett inkluderande 
perspektiv. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet som 
infördes 1994 (LpO 94) och som jag större delen av mina år som lärare arbetat utifrån står det att 
”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 4) och i den nya 
skollagen som trädde i kraft 2011 slås det fast att särskilt stöd till elever först och främst ska ges inom 
den elevgrupp som eleven tillhör. I den nya läroplanen (Lgr 11) som infördes samtidigt som den nya 
skollagen upprepas det ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (s. 
8). Skolan i Sverige idag ska vara ”en skola för alla”, ett uttryck som först introducerades i och med 
1980 års läroplan (Lgr 80). 
Det styrdokumenten föreskriver är inte det jag funderat över utan uppdraget som jag i egenskap av 
lärare har ålagts, hur ska jag se till att undervisningen utgår ifrån varje individs förutsättningar och 
behov i den mångfald av elever som jag möter varje dag? Hur ser jag till att det 30-tal elever som jag 
möter i varje klass, varje dag, som har helt olika förutsättningar och behov får vad de behöver för att 
utvecklas på bästa sätt, gärna inom ramen för klassen? Jag kände att jag ville lära mig mer, bli bättre 
och skaffa mig fler verktyg.  
Som ett resultat av denna tankekarusell beslöt jag mig för att undersöka hur andra lärare gör. Hur ser 
de till att anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och förutsättningar? För att ta reda på det 
så intervjuade jag två lärare och två rektorer på två olika skolor och frågade dem med en öppen 
halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod hur de går tillväga i frågan. 
Jag valde att intervjua rektor och en lärare från en friskola samt rektor och en lärare från en kommunal 
skola, inte just därför att jag ville göra en jämförelse mellan en friskola och en kommunal skola utan 
därför att jag visste sedan innan att de hade mycket olika elevunderlag. Den kommunala skolan har ett 
relativt heterogent elevunderlag och friskolan ett relativt homogent elevunderlag, vilket jag trodde 
kunde bidra till en intressant diskussion beroende på vilka resultat jag fick fram. 
För att ha något att relatera mina resultat till så behövde jag en teori att jämföra resultaten med, jag 
antog att skolorna arbetade helt eller delvis inkluderande eftersom styrdokumenten föreskriver det, 
men jag kunde inte vara säker på i vilken utsträckning. Därför valde jag David Skidmores två 
perspektiv, inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen, vilket är två olika förhållningssätt som 
pedagogisk personal kan arbeta utifrån. Jag fastnade för Skidmores perspektiv eftersom jag uppfattade 
dem som klara och lätta att relatera till som lärare. Skidmore förespråkar ett arbete enligt 
inkluderingsdiskursen om ”schools are to become more responsive to student diversity (s. 124), vilket 
jag anser att vi måste bli, just därför var det lämpligt att använda Skidmores perspektiv i denna 
undersökning. 
Begreppet inkludering har många gånger kommit att främst fokusera på elever i behov av särskilt stöd 
med eller utan diagnos (Carlsson & Nilholm, 2004). Deras varande eller icke varande i klassrummet 
diskuteras mycket och alla är av olika åsikter. Jag kommer inte att fokusera på dessa elever först och 
främst utan istället på klassen som helhet. Oavsett hur vi arbetar runt elever i behov av särskilt stöd så 
har alla elever olika förutsättningar och olika pedagogiska behov. Denna studie kommer att 
koncentrera på hur man bäst tillgodoser denna mångfald i den icke-homogena gruppen, den 
heterogena klassen. Med termen inkludering avses detta i uppsatsen, en tolkning av inkludering i 
enighet med Skidmores inkluderingsdiskurs. 
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Bakgrund 
 

Inkluderingens historia 
 
Vilka individer i samhället som har rätt till utbildning, i vilken form och vad som anses normalt (se 
centrala begrepp) har diskuterats i århundrande. Detta har lett fram till den skola vi har idag där alla 
har rätt till utbildning och som går under inkluderingens förtecken där styrdokumenten förespråkar att 
alla elever oavsett behov och förutsättningar undervisas i samma klass utifrån en individuell 
anpassning, den skola vi har idag är ”en skola för alla”. 
Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt att skolan inte alltid har sett ut så. Olika tider har haft 
olika syn på utbildning och vem som har rätt till den tillsammans med alla andra. Vernersson (2007) 
säger att avskiljning av dem som man ansåg inte presterade i nivå med resten av klassen har varit en 
metod som tillämpats i decennier. De elever som inte betraktades som ”normala” i sin utveckling 
ansågs länge fungera hämmande på de andra eleverna i klassen och av skiljdes således för separat 
undervisning. Elevers svårigheter sågs under den här tiden som patologiskt och medicinskt betingade. 
När svenska folkskolan infördes 1942 så bestod avskiljningsmetoderna, för de elever som inte hängde 
med i den ansedda normala studietakten av kvarsittning, dvs. att man fick gå om ett år eller placerades 
i specialklass för svagpresterande eller handikappade elever.  
Först på 1960-talet begränsades denna organisatoriska differentiering med dess avskiljningsmetoder 
starkt i Sverige i och med införandet av grundskolan. Nu försvann folkskolan och realskolan och alla 
elever skulle undervisas i samma klassrum (Persson, 2007). Integreringsarbetet av de elever som förut 
avskilts från de ”normala” eleverna påbörjas genom att elever som ansågs avvikande eller med 
funktionshinder placeras tillsammans med de ”normala” eleverna i skolan (Tideman, Rosenqvist, 
Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2005).   
Den organisatoriska differentieringen ersattes då med en i större utsträckning pedagogisk 
differentiering, där undervisningen skulle vara mer individualiserad. Att alla elever skulle undervisas i 
samma klassrum resulterade dock i att fler elever bedömdes behöva specialpedagogisk undervisning 
och avskildes ändå från klassrummet. Synen på elevers svårigheter förändras nu och man söker 
förklaringen i den pedagogiska miljön istället för i medicinska och patologiska orsaker, men den 
organisatoriska differentieringen kvarstod till vissa delar långt in på 80-talet i och med det fria valet 
mellan allmän och särskild kurs i matematik och engelska (Persson, 2007). 
Persson (2007) poängterar att i och med den nya läroplanen, Lgr 80 betonas individualiseringen i 
undervisningen som den gällande metoden samt att det understryks att specialundervisning inte får 
användas som en slags organisatorisk differentiering genom att tillhöra en speciell organisationsform. 
Han betonar att ”...trots detta bedrevs specialundervisningen oftast i mindre grupper avskilda från den 
vanliga klassen.” (s. 107). 
Den nya läroplanen (Lgr 80) introducerar också för först gången begreppet ”en skola för alla”. 
Egelund, Haug & Persson (2006) menar att detta var för att markera att ”…den obligatoriska skolan 
skulle vara en skola dit alla barn och ungdomar var välkomna och hade rätt till en utbildning anpassad 
efter deras förutsättningar.” (s. 63). 
Under 1990-talet ser man för första gången begreppet inkludering användas som ett alternativ till 
integrering, inkludering betecknar en skola där alla är välkomna oavsett förutsättningar, behov eller 
funktionshinder, där alla kan fungera i den gemensamma kulturen och skolan är tillräckligt dynamisk 
för att kunna möta alla förutsättningar och behov som kan finnas (Tideman et al., 2005). 
Förra året, 2011 infördes en ny skollag och en ny läroplan, Lgr11. I den nya skollagen står klart och 
tydligt att särskilt stöd till elever först och främst ska ske inom ramen för den ordinarie klassens 
undervisning vilket är i enighet med inkluderingstanken samt i Lgr 11 betonas det att all 
undervisningen ska anpassas efter elevernas individuella förutsättningar och behov.  
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Centrala begrepp 
 
Nedan kommer jag att definiera centrala begrepp som återkommer i studien. Jag presenterar dem i 
alfabetisk ordning och inte i relevansordning. Jag kommer att precisera begreppet inkludering och dess 
förhållande till begreppet integrering eftersom del av mitt syfte är att studera det närmare och det 
används i så många sammanhang med olika innebörder. 
De teoretiska perspektiv jag använt mig av är i original skrivna på engelska. Jag har gjort en egen 
översättning av de termer som används för att underlätta smidigheten i texten. Mina översättningar av 
dessa termer presenteras också nedan.  
 

Exkludering 
 
Att exkludera innebär enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) att utesluta och enligt 
Nationalencyklopedin (NE) att ta bort (från) eller inte ta med. 
Ravaud och Stiker (2001) definierar exkludering som ett övergripande begrepp som beskriver all sorts 
av social segregering. De delar in exkludering i sex olika kategorier utifrån vilken målsättning den 
exkluderande handlingen har. De första två kategorierna avser endast att exkludera, de består av att 
exkludera genom att eliminera en individ och att exkludera genom att överge en individ. De resterande 
fyra kategorierna kan ses som exkluderande eller inkluderande beroende på bakomliggande 
målsättning. De omfattas av att exkludera genom att segregera eller att inkludera genom att 
differentiera, exkludera genom bistånd eller villkorlig inkludering genom bistånd, exkludering genom 
marginalisering eller inkludering genom normalisering och sist exkludering genom diskriminering 
eller progressiv inkludering. 
Dessa kategorier är naturligtvis generaliseringar och flera olika kategorier kan existera samtidigt.  
   

Inkludering 
 
Att inkludera har betydelsen enligt SAOL att inberäkna, inbegripa och medräkna samt enligt NE att 
(också) låta ingå som del (i viss grupp).  
Persson (2007) bestämmer inkludering som ett begrepp:  
”...som innebär att kravs ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt aktivt 
anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 
meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande.” 
(s. 9). 
Salamancadeklarationen (1994) förklarar inkludering som ”...]integrerad undervisning, … innebär att 
alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att handla på 
annat sätt ... ” (s. 11) och närmare specificerat ”Den grundläggande principen för den integrerade 
skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter och inbördes skillnader.” (s. 11) 
Vad som också måste noteras här är att som tillägg till den svenska översättningen av 
Salamancadeklarationen har man förklarat att det engelska ordet ”inclusion” har översatts med det 
svenska ordet ”integrering”. Man tillägger även att sedan översättningen gjorts har det blivit allt 
vanligare att använda ordet ”inkludering” i svenska språket också.  
Emanuelson (2004) menar att begreppet integrering i Sverige har kommit att förlora sin ursprungliga 
och genuina mening eftersom det har använts på ett felaktigt sätt. Begreppet integrering har använts i 
fråga om rena fysiska placeringar av elever i grupper istället för att syfta till ett väl fungerande 
kollektiv och gemenskap som var intentionen. Denna betydelseförskjutning har lett till att begreppet 
inkludering börjat användas istället. 
Carlsson och Nilholm (2004) förklarar orsaken till denna begreppsförskjutning annorlunda. De 
argumenterar att det mer traditionella begreppet integrering har fått ge plats för begreppet inkludering 
eftersom inkludering i högre utsträckning än integrering betecknar ett mångfaldssynsätt. Motivet till 
detta enligt dem är att integrering betyder ”…att barn som betecknades som avvikande, på det ena 
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eller andra sättet, skulle passas in i redan fasta strukturer…” (s.80) men att inkludering betyder ”…att 
skolor ska ta sin utgångspunkt i elevers olikhet”. Begreppsförskjutningen har alltså mer att göra med 
vad vi vill säga med begreppet enligt Carlsson och Nilholm (2004), än hur det har använts som 
Emanuelson (2004) hävdar.   
 

Normalitetsbegreppet 
 
Lars H Gustafsson (2001) delar i sin text Kvalitet inom elevhälsa- vad är det och hur kan den mätas? 
in normalitetsbegreppet i tre olika perspektiv. Han kallar dem det statistiska, etiologiska och det 
normativa.  
Det statistiska perspektivet utgår ifrån att om man mäter en egenskap eller en förmåga i en grupp så 
brukar resultaten fördela sig enligt Gauss-kurvan, majoriteten av gruppens resultat kommer att hamna 
i mitten, en liten del under mitten och en liten del över. De resultat som hamnar i mitten av kurvan 
anses sedan som det normala när det gäller den egenskap eller förmåga som man mätt. Var gränser 
procentuellt sett går i kurvans ytterområden för vad som är normalt eller inte bestäms sedan av den 
som gjort undersökningen. 
Det etiologiska utgår ifrån att det som är normalt är ett barn som är friskt, mår bra och når upp till sin 
optimala kapacitet oavsett vart den hamnar på Gauss-kurvan när det gäller olika egenskaper eller 
förmågor. Vad som gör att barnet kan avvika från det normala enligt detta perspektiv är att det inte når 
upp till sin optimala förmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller sociala svårigheter. 
Under det normativa perspektivet anses normalitet att sammanfalla med ”normen”. Detta kan vara 
normen för en by, en familj, en skola eller en lärare, en norm som kan vara helt godtycklig. 
Gustafsson (2001) påpekar dock att normalitetsbegreppet används utan att man först reder ut vilken av 
dess definitioner man använder sig av.  
  

The discourse of inclusion/deviance 
 
Jag har valt att göra en egen översättning av Skidmores (2004) termer avseende hans två diskurser 
”the discourse of inclusion” och ”the discourse of deviance”. Det första begreppet översätts i 
fortsättningen i uppsatsen med inklusionsdiskursen och det sista med avvikelsediskursen. Skidmore 
(2004) använder sig också av fem teman när han beskriver de två diskurserna, dessa har jag också 
gjort en egen översättning av, min översättning inom parantes; educability of students (elevsyn), 
explanation of educational failure (orsak till utbildningsmisslyckande), school response (skolans svar 
på utbildningsmisslyckande), theory of teaching expertise (pedagogisk expertis), curriculum model 
(läroplansmodell).   
 

Vad säger styrdokumenten om inkludering? 
 

Salamancadeklarationen 
 
Salamancadeklarationen är en produkt av en världskonferens om undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd som hölls i den Spanska staden Salamanca 1994, där 92 länder och 25 internationella 
organisationer fanns representerade. Salamancadeklarationen är en s.k. deklaration vilket innebär att 
den är en gemensam åsikt eller uppfattning som konferensdeltagarna uttrycker, vilket leder till att en 
deklaration snarare har ett politiskt värde än ett juridiskt bindande värde. Salamancadeklarationen slår 
fast att ”varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov” (s.11) samt att 
”utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den 
breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas” (s.11). 
Deklarationen uttrycker fortsättningsvis att skolorna ska arbeta integrerande och så långt och närhelst 
det går sträva efter att alla elever undervisas tillsammans oberoende av elevernas individuella 
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förutsättningar. Skolorna ska också se till att det finns utrymme i undervisningen för att tillgodose 
elevernas heterogena behov och förutsättningar. 
Vad som vidare behöver noteras, som tidigare nämnts är att i den engelska versionen av 
Salamancadeklarationen så används ordet ”inclusion” vilket i den svenska översättningen ersätts med 
”integrering”.  Salamancadeklarationen blev senast reviderad genom ett nytt möte år 2006.  
 

FN:s barnkonvention 
 
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Svenska 
Unescorådet (2006) anser konventionen vara det starkaste av internationella styrdokument. De staters 
regeringar som skrivit under konventionen gör på så sätt konventionen till lag i de länder de 
representerar, de kan dock reservera sig mot vissa delar av den. En underskrift av en konvention ställer 
även politiska krav på landets regering. Att kämpa för att barnkonventionen följs sköts av FN:s 
underorgan UNICEF.   
I artikel 28 I barnkonventionen slås det fast att de stater som antagit konventionen erkänner barnets 
rätt till utbildning och för att sträva efter att förverkliga detta på lika villkor för alla ska utbildningen 
vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.    
 

Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) 
 
Den nya läroplanen, Lgr 11 ersatte från och med hösten 2011, den gamla läroplanen, LpO 94. I den 
nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att läsa i 
värdegrundsavsnittet att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 8) 
fortsättningsvis slår läroplanen också fast att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättning och 
behov, samt har ett särskilt ansvar för elever med särskilda behov vilket i sin tur leder till att 
utbildningen inte kan utformas lika för alla. Vad som avses med ”särskilda behov” framgår inte. 
Under avsnittet övergripande mål och riktlinjer preciseras lärarens ansvar närmare. Läraren ska ”ta 
hänsyn till varje enskild elevs behov [och] förutsättningar … samverka med andra lärare i arbetet för 
att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar …” (s. 14). 
 

Skollagen/ Skolförordningen 
 
Den svenska skolan styrs utifrån tre styrdokument, läroplanen, skollagen och skolförordningen, för 
dess utformning ansvarar regeringen. Från och med den första juli 2011 ersatte skolförordningen den 
tidigare grundskoleförordningen och en ny skollag trädde i kraft. 
I skolförordningen går att läsa att ” Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt 
och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
utbildningen.” (s. 4). Var och hur detta ska ske står inte angivet och när det gäller särskilt stöd 
hänvisar skolförordningen till skollagen. 
Skollagen säger först och främst att syftet med barns utbildning är att ”... barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden.” (s. 2) samt att ”Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära.” (s. 2). Fortsättningsvis ska utbildningen ta hänsyn till att 
barn och elever har olika behov och en strävan ska vara att uppväga elevers olika förutsättningar att 
tillgodogöra sig undervisningen. Vidare går att läsa i skollagen att alla barn ska ges den stimulans de 
behöver i sitt lärande, även de som lätt når de lägsta kunskapskraven. 
Om särskilt stöd är skrivet att det får ges istället för elevens ordinarie undervisning eller som ett 
komplement till den men att stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte särskilda 
skäl finns.  
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Inkluderingsperspektiv  
 
Vilken inställning man har till ett inkluderande arbetssätt samt hur man vill arbeta runt elevers 
svårigheter/olikheter tar ofta sin utgångspunkt i det grundläggande synsättet man antar om vari 
problematiken och olikheterna ligger samtidigt som om elevers olikheter ses som en resurs eller inte. 
Det finns en mängd olika synsätt men de allra flesta tillhör oftast en av två huvudinriktningar, 
problematiken finns hos eleven alternativt hos omgivningen. Jag kommer nedan att presentera en rad 
olika perspektiv och avsluta med Skidmores (2004) perspektiv avvikelsediskursen och 
inkluderingsdiskursen, som jag använder mig av i min analys. 
Bengt Persson (2007) presenterar i Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap två olika 
perspektiv på elevers skolsvårigheter, det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. 
Det relationella perspektivet ser elevers svårigheter som något som uppkommer i mötet med elevens 
miljö, uppväxt och/eller utbildning och de åtgärder som vidtas för att hjälpa eleven fokuserar på både 
elev, lärare samt lärandemiljön. Fortsättningsvis så ser det relationella perspektivet pedagogisk 
kompetens som förmågan att kunna anpassa undervisningen till elevers skiftande förutsättningar och 
specialpedagogisk kompetens som förmågan att hjälpa undervisande lärare i denna anpassning. 
Åtgärderna under detta perspektiv ses på lång sikt och ansvariga är arbetslaget och lärare med stöd av 
rektor. Det kategoriska perspektivet presenteras som en motsats till det relationella perspektivet, men 
Persson (2007) är också noga med att påpeka att dessa perspektiv ska ses som verktyg för att förklara 
verkligheten bättre och att de naturligtvis går in i varandra. 
Det kategoriska perspektivet ser elevers svårigheter som något knutet till individen, de är antingen 
medfödda eller individuella på annat sätt. De åtgärder som vidtas för att lösa problemet är kortsiktiga, 
koncentreras till eleven och ansvariga är speciallärare/pedagog och elevvårdspersonal. Den 
pedagogiska kompetensen ses ur det kategoriska perspektivet som knutet till ämnet och 
undervisningen, den specialpedagogiska kompetensen är direkt knuten till de uppvisade svårigheterna 
hos eleven (Persson, 2007). 
Peder Haug (1998) i sin tur presenterar två olika värdegrunder, kompensatorisk lösning och det 
demokratiska deltagarperspektivet, med nära sammankopplade praktiska lösningar, segregerande 
integrering och inkluderande integrering, när det gäller synen och arbetet runt elever med 
skolsvårigheter i Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning.  Den kompensatoriska lösningen utgår 
ifrån att man stärker elevens svaga sidor genom individuellt tillrättalagd undervisning, detta på lång 
sikt för att individen ska fungera i samhället och på kort sikt för att höja upp eleven i nivå med de 
andra eleverna i klassen. Den kompensatoriska lösningen går hand i hand med den segregerande 
inkluderingen när det kommer till hur problematiken löses i praktiken. Här ses elevens svårigheter 
som kopplade till individen och ha medicinska, psykologiska eller utvecklingsmässiga orsaker, hur 
dessa svårigheter kompenseras för och hur länge bestäms av de sakkunniga från fall till fall, målet är 
att hitta den optimala miljön för eleven och kompensera dennes brister, skillnaden mellan 
specialpedagogik och pedagogik är markant. Det demokratiska deltagarperspektivet bygger på att alla 
som senare ska vara tillsammans i samhället också ska var det i skolan, ömsesidig respekt och att det 
som sker i skolan förhandlas fram mellan de olika deltagarna. Här handlar det inte om att elever med 
svårigheter ska kompenseras tills de uppträder som resten av klassen, utan om att skolan som 
institution ska förändras utifrån vilka behov som finns inom den, Haug (1998) skriver ”... institutionen 
[ska] avnormalisera det sätt på vilket regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov 
som finns innanför den. Institutionen ska bemästra heterogenitet och pluralism.” (s. 20-21) Praktiskt så 
tillämpas det demokratiska deltagarperspektivet genom en inkluderande integrering, här ska alla elever 
undervisas inom ramen för klassen utifrån deras individuella förutsättningar för att nå så långt som 
möjligt, skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik upphävs (Haug, 1998).  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Jag har valt att ställa resultaten från mina empiriska undersökningar i denna studie i relation till David 
Skidmores (2004) perspektiv, inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen. Resultaten från min 
undersökning kommer också att relateras till Skidmores (2004) förutsättningar för en bättre 
inkludering enligt inkluderingsdiskursen. Skidmore (2004) förespråkar pedagogisk verksamhet enligt 
inkluderingsdiskursen ”If schools are to become more responsive to student diversity…” (s.124), 
vilket också indikerar att det inte endast handlar om elever i behov av särskilt stöd, utan mångfalden 
av elever i varje skola och varje klass och alla deras pedagogiska behov. 
Skidmore (2004) poängterar också i relation till perspektiven att tidigare forskning inom elevers 
skolsvårigheter oftast stödjer sig på en förklaringsmodell till svårigheterna och det är där felet ligger. 
Lösningen på en elevs svårigheter kan inte fokusera på endast en orsak till problematiken utan 
problematiken måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. 
Skidmore (2004) presenterar i sin bok Inclusion:the dynamic of school development sina två olika 
pedagogiska diskurser som pedagoger kan välja att arbeta utifrån, han kallar dem 
inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen. Dessa båda diskurser presenteras av Skidmore (2004) 
utifrån fem olika teman; elevsyn, källa till utbildningsmisslyckande, skolans svar på 
utbildningsmisslyckande, pedagogisk expertis samt läroplansmodell. 
 

Elevsyn 
 
Avvikelsediskursen förklarar Skidmore (2004) tar sin utgångspunkt i synen hos pedagogen på elevers 
bildbarhet, här ser man bildbarheten som begränsad av genetiska förutsättningar och kognitiv förmåga 
ses här som en skala som olika elever beroende på förmåga kan placeras på. Inkluderingsdiskursen 
antar ett motsatt synsätt gentemot avvikelsediskursen när det gäller bildbarhet, här ser man 
möjligheten att lära som oändlig och utan begränsningar hos varje elev. Bakom denna aspekt ligger 
Vygotskijs sociokulturella teori, Vygostskij säger att all psykologisk utveckling och lärande hos 
individen sker i social interaktion med andra och Skidmore (2004) poängterar att med ett sådant 
synsätt på utveckling kan man omöjligt se intelligens som något förutbestämt genetiskt med en max 
potential. 
 

Källa till utbildningsmisslyckande 
 
När det gäller källa till utbildningsmisslyckande så förklarar avvikelsediskursen pedagogiska 
svårigheter som elever kan tänkas ha med en oförmåga hos eleven. Inkluderingsdiskursen förklarar 
däremot pedagogiska svårigheter som något som inte är direkt kopplat till individen som upplever dem 
utan man söker istället lösningen på problemet i relationen lärare-elev samt skolorganisation, läroplan 
och pedagogik. Svårigheterna hos eleven har alltså uppkommit enligt inkluderingsdiskursen eftersom 
läroplanen inte presenterats på ett tillräckligt flexibelt sätt, svårigheten finns inte hos eleven utan det är 
i interaktionen med andra som felet ligger. Här refererar Skidmore (2004) också till Vygotskijs 
sociokulturella teori, han säger;  
 
As Vygotsky pointed out, all specifically human forms of learning are mediated through cultural 
systems which have a historical origin, the most important being the social semiotic system of 
language. Our ability to use language, including the silent language of thought, to guide our activity, 
to plan, reflect, and formulate a sense of purpose- all those faculties which distinguish us from other 
animal species and are conventionally referred to by the term ´intelligence´- is not a genetically given 
function at all, but a skill learnt through the experience of participating in social interactions in 
definite cultural settings. (s. 123) 
 
Alltså kan inte lösningen på pedagogiska svårigheter sökas hos individen utan i kulturen denne vistas i 
(Skidmore, 2004). 
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Skolans svar på utbildningsmisslyckande 
 
Avvikelsediskursen enligt Skidmore (2004) utgår ifrån att lösningen på de pedagogiska svårigheterna 
ligger i att åtgärda problemet hos eleven med en alternativ kursplan tills eleven befinner sig på den 
önskvärda nivån av kunskap. Inkluderingsdiskursen förklarar Skidmore (2004) tvärtemot 
avvikelsediskursen definierar att stöd till elever ska bestå i att man reformerar kursplanen och 
utvecklar pedagogiken i organisationen, så att den passar fler elever, alla elever ska lyda under samma 
kursplan. 
För att inkluderingsdiskursen ska kunna eftersträvas när det gäller skolans svar på 
utbildningsmisslyckande rekommenderar Skidmore (2004) ett större samarbete och flexibilitet mellan 
skolpersonal och olika skolämnen samt en bättre förståelse för var i kursplanen och pedagogiken som 
inlärningssvårigheter har sin uppkomst. Lärarna måste dela med sig av sin kunskap till varandra samt 
sina erfarenheter när det gäller arbetet med individuella elever. I detta samarbete ska även 
specialpedagogen finnas med och den prestige och isolation lärare emellan och mellan 
specialpedagog-lärare som ibland finns måste försvinna. Detta leder till en mer kreativ pedagogik och 
att man förändrar skolan för att passa eleven istället för att genom stödinsatser försöka anpassa eleven 
till skolan. Detta i sin tur kommer enligt Skidmore (2004) att leda till en skola som är bättre anpassad 
till olika elevers förutsättningar.  
Skidmore (2004) lägger också fokus på relationen lärare-elev i ett inkluderingssträvande. Han säger att 
den är viktig, och det är viktigt att utveckla den eftersom läraren är den som väcker intresset för att 
lära sig hos eleven och ur ett socio-kulturellt perspektiv är läraren den som leder och guidar eleven i 
inhämtningen av kunskap. Skidmore (2004) stödjer sig även här på Vygotskij inom det sociokulturella 
perspektivet och hans teori om ”The zone of proximal development”, Skidmore (2004) definierar detta 
koncept genom; 
 
It is a measure of the difference between the individual subject’s current independent competence in a 
given sphere of activity and the greater degree of proficiency which is within their reach when 
working in collaboration with others more experienced than themselves; between what she/he can 
presently do on their own and what they can accomplish with informed help (s. 122). 
 
 Målet med detta är att eleven ska bli aktiv i sin lärprocess, läraren ska fungera som en ställning som 
stöttar eleven i dennes lärande, en ställning som så småningom kan tas ner och eleven lära på egen 
hand. Detta måste enligt Skidmore (2004) hända om målet med utbildning är att fostra elever som kan 
lära självständigt, lärarnas expertis består i enligt detta inkluderande perspektiv av att säkerställa 
denna process samt se till att eleverna blir aktiva i sin lärprocess. 
Skidmore (2004) drar också uppmärksamheten till att individen utvecklas på bästa sätt tillsammans 
med andra där den får uppleva meningsfull social interaktion. Meningsfull social interaktion kan inte 
upplevas enligt Skidmore (2004) i isolation eller endast tillsammans med likasinnade, detta förminskar 
vår förståelse för människors olikheter. I denna övertygelse stödjer sig Skidmore (2004) igen på 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv och säger att ”the combined development of all is the condition 
of the full development of each.” (s. 127) Denna övertygelse resulterar i att Skidmore (2004) 
förespråkar att alla elever under all tid i skolan ska vara kvar i klassrummet och klassen och inte på 
något sätt särskiljas ifrån den.  

Pedagogisk expertis 
 
Under avvikelsediskursen så består och mäts lärarnas expertis av deras specialistkunskap i ämnet de 
undervisar i. Inkluderingsdiskursen representerar ett annat synsätt där lärares expertis inte 
koncentrerar sig på som avvikelsediskursen, specialistkunskaper, utan istället på att säkerställa elevers 
aktiva delaktighet i läroprocessen, som tidigare nämnts (Skidmore, 2004). 
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Läroplansmodell 
  
Avvikelsediskursen förespråkar en alternativ läroplansmodell för de elever som upplever pedagogiska 
svårigheter, en modell som de följer tills deras tillkortakommanden har kompenserats och de ligger i 
nivå med resten av klassen och inkluderingsdiskursen koncentrerar sig mer på att anpassa skolan och 
därmed också läroplansmodellen för att passa eleverna bättre. Enligt inkluderingsdiskursen ska alltså 
skolan anpassa sig efter eleven inte eleven anpassa sig till skolan (Skidmore, 2004). 
För att detta ska säkerställas anser Skidmore (2004) att undervisningen måste ta sin utgångspunkt där 
eleverna befinner sig i sin kunskap, inte där läroplanen befinner sig, och en förutsättning för att så ska 
ske är att eleverna måste vara en del av dess utformning. Han skriver ” ...curriculum development, 
therefore, should start not from the abstract end-point of prescribed knowledge to be acquired, but 
from the concrete starting-point of the present state of the students’ knowledge and understanding…” 
(s. 124) och fortsättningsvis “…it would also seem necessary that the presentation of the curriculum 
should permit students to exercise a measure of negotiated choice over their own activity…” (s. 124). 
Det är också troligt att pedagogiken i klassrummet kommer att förändras med denna syn på kursplanen 
och mer fokusera på ett gemensamt sökande efter kunskap för att stimulera nyfikenhet och delaktighet 
hos eleverna, en kursplan kommer inte till liv utan en relation uppbyggd under lång tid mellan en 
lärare och en grupp av elever. Om detta sker kommer det ge resultatet av att den rika mångfalden av 
elever används bättre som resurs för allas nytta, eleverna fostras till samarbete istället för konkurrens 
sinsemellan, blir mer självständiga samt att motarbeta dolda kursplaner såsom uppenbara 
könsskillnader vid vissa val i skolan, vilket bidrar till en mer inkluderande miljö enligt Skidmore 
(2004).  
Skidmore (2004) poängterar också när det gäller läroplanen att om man ska ha en fungerande läroplan 
för alla som samtidigt tar hänsyn till individuella skillnader så måste man koncentrera sig på förmågor, 
inte specifika mål. 
 
Det kategoriska perspektivet, avvikelsediskursen och kompensatorisk lösning går i varandra och kan 
sägas representera det individbundna synsättet på elevers svårigheter och det relationella perspektivet, 
inkluderingsdiskursen samt det demokratiska deltagarperspektivet representerar det motsatta synsättet 
som söker orsaken till problematiken i elevens miljö. 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur undervisningen anpassas på två skolor för att säkerställa att det 
utgår ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Undersökningen kommer att undersöka denna 
anpassning både på ett organisatoriskt plan samt ett pedagogiskt plan i klassrummet. 
För att kunna ta reda på detta kommer jag att intervjua rektor samt en lärare på vardera skola och ställa 
deras svar i relation till David Skidmores (2004) perspektiv, inkluderingsdiskursen och 
avvikelsediskursen, gällande hur behoven hos en mångfald av elever bäst tillgodoses. De aspekter som 
kommer tas upp under Skidmores (2004) perspektiv är elevsyn, källan till utbildningsmisslyckande, 
skolans svar på utbildningsmisslyckande, pedagogisk expertis samt läroplansmodell  
Jag vill med dessa verktyg undersöka närmare om skolorna använder sig av ett arbetssätt runt eleverna 
som stämmer överens med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs, eller avvikelsediskurs och vilka 
skillnader och/eller likheter som finns skolorna emellan.  
 
  



 14 

Frågeställningar 
 

• Hur har skolorna anpassat sig på organisationsnivå för att säkerställa att undervisningen utgår 
från varje elevs förutsättningar och behov? 
 

• Hur har skolorna anpassat sig i pedagogisk praxis för att säkerställa att undervisningen utgår 
från varje elevs förutsättningar och behov? 
 

• Vad finns det för skillnader och/eller likheter mellan dessa skolors arbetssätt runt eleverna? 
 

Metod 
 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för studiens process. Jag kommer att ta upp val av metod, 
urval, metodreflektion, genomförande, etiska aspekter och studiens tillförlitlighet.  
 

Val av metod 
 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor arbetar både på ett organisatoriskt och ett 
pedagogiskt plan, för att säkerställa att utbildningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar, 
under ett inkluderande perspektiv, har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Två intervjuer på 
varje skola kommer att utföras, en med rektor och en med en undervisande lärare. 
Tanken är att rektor kanske har mer insikt i den organisatoriska delen av skolan och den undervisande 
läraren mer insikt i det pedagogiska arbetet, men jag förutsätter naturligtvis att alla respondenter har 
input när det gäller mina frågeområden på både det pedagogiska och organisatoriska planet.  
Jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. Kvale (2009) säger i Den 
kvalitativa forskningsintervjun att syftet med en sådan intervjumetod är att ”förstå teman i den levda 
vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. ” (s. 43), denna metod vill jag använda 
mig av eftersom jag just vill veta hur respondenterna uppfattar sitt vardagliga arbete runt eleverna ur 
deras perspektiv i relation till inkludering. Intervjuerna kommer att behandla frågeområden istället för 
specifika frågor (se intervjuguiden i bilaga 1). Kvale (2009) säger att den halvstrukturerade 
intervjumetoden är ”…varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs enligt 
en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor.” (s. 43).  
Att jag som person kommer att påverka respondenterna genom min närvaro är jag medveten om, 
Kvale (2009) påpekar att det alltid finns en maktsymmetri mellan forskaren och respondenten, att detta 
inte är något medvetet utövande av makt men att den finns där, det kan handla om att respondenten till 
exempel gärna vill säga vad forskaren vill höra och vara denne till lags. Det behöver inte göras försök 
till att eliminera denna maktposition mellan forskaren och intervjupersonen utan man ska snarare vara 
medveten om att den finns där och kan påverka resultaten säger Kvale (2009). I relation till detta så 
tror jag att respondenternas svar kan ha påverkats av att jag arbetar som lärare, de visste det, och att 
jag på så sätt styrs i mitt arbete av samma styrdokument som de. De vet att jag vet vad de borde svara. 
Jag försökte minimera detta genom att i mina följdfrågor och mitt kroppsspråk inte värdera det de sagt 
utan endast bekräfta. 
Efter att intervjuerna genomförts kan jag säga att intervjuformen också gör att vissa resultat som jag 
skulle ha velat ha inte framkommer av intervjumaterialet. Detta eftersom respondenten inte nämnt det 
i vårt samtal runt frågeområdena. För att få fram dessa resultat hade jag behövt ställa ledande frågor 
vilket hade påverkat resultaten. Det hade också gjort resultaten mindre jämförbara sinsemellan. Jag har 
naturligtvis haft min teori som jag vill jämföra med i bakhuvudet under alla intervjuer och ställt 
följdfrågor för att få veta mer när respondenten nämnt något intressant. Jag har valt att vid de få 
tillfällen när respondenten valt att inte prata om vissa områden att tolka det som att det området inte 
var av högsta prioritet i respondentens arbete.        
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Urval 
 
Jag valde att intervjua fyra respondenter från två olika skolor i Örebro kommun, en kommunal skola 
och en friskola. Den kommunala skolan är F-9 och Friskolan är 6-9, alla intervjuade respondenter 
arbetar på högstadiet. Friskolan har en specifik profilering och elever från många olika delar av 
Örebro kommun och gränskommunerna. Eleverna på friskolan består av elever med och utan 
invandrarbakgrund, mycket få av de elever som har invandrarbakgrund är nyanlända till Sverige. Den 
kommunala skolan har ingen profilering och trots att det fria skolvalet resulterat i att 
upptagningsområden försvunnit per se har de endast elever från det närliggande området. Nästan alla 
elever i den kommunala skolan har invandrarbakgrund och en stor del är nykomna till Sverige. 
Friskolan är en skola man väljer till och den kommunala skolan är en skola man väljer från. 
Jag har gjort detta urval eftersom jag tror att de olika skolorna har helt olika elevgrupper, friskolan har 
ett mycket mer homogent elevunderlag och den kommunala skolan ett mycket mer heterogent 
elevunderlag. Den kommunala skolan tror jag också har elever med mycket större svårigheter än vad 
friskolan har. Dessa variabler tror jag har en stor inverkan på hur man arbetar runt eleverna för att 
försöka tillgodose allas behov utifrån deras skiftande förutsättningar, i inkluderingsarbetet och strävan 
mot en skola för alla. Jag hoppas på så sätt att mina respondenters svar kommer att påvisa vissa 
skillnader beroende på vilken skola de är anställda på vilket förhoppningsvis kommer ge underlag för 
en intressant diskussion om hur man möter elever utifrån deras skilda förutsättningar och behov, vilket 
är syftet med uppsatsen.  
  

Genomförande/Metodreflektion 
 
Jag började med att skicka ut mitt missivbrev och intervjuguiden till de två skolorna där jag ville 
intervjua rektor och en lärare, av missivbrevet så framgick det varför just deras skola blivit utvald av 
mig. Jag skickade missivbrevet och intervjuguiden till rektor på varje skola, frågade om de var 
intresserade och om de var det, om de möjligtvis kunde rekommendera någon lärare på samma skola 
som skulle kunna tänkas vara intresserad av att ställa upp också. Jag hade tur och båda rektorerna 
ställde upp och förmedlade kontakten till en lärare på vardera skolan som efter att de läst missivbrevet 
och intervjuguiden också var intresserade av att delta. 
Jag åkte ut till båda skolorna för att intervjua rektorerna och lärarna, de alla intervjuades på sina 
arbetsrum. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter var och jag spelade in alla med en digital diktafon 
för att kunna koncentrera mig på att ställa relevanta följdfrågor istället för att anteckna. Alla intervjuer 
kunde genomföras utan avbrott. 
Varje intervju börjades med att jag gick igenom de etiska förhållningssättets fyra krav för 
respondenten; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
hade respondenterna redan tagit del av i intervjuguiden som skickats till dem innan intervjun men jag 
kände att jag ville börja varje intervju med en genomgång för att vara riktigt säker på att de hade 
tillgodosett sig informationen. Respondenterna erbjöds också att ta del av resultaten när uppsatsen var 
klar. 
Senare transkriberade jag mina intervjuer samt ordnade det insamlade materialet under olika 
underrubriker för att underlätta analysen. 
Jag har valt att använda mig av frågeområden istället för specifika frågor. Detta eftersom jag ville 
påverka respondenterna så lite som möjligt. Under intervjuerna kunde jag sedan ställa fördjupnings 
och följdfrågor när respondenterna nämnde något som jag trodde skulle kunna vara användbart i min 
studie. Detta i sin tur ledde till att en del av intervjumaterialet är mindre relevant i denna studie trots 
att det är intressant eftersom det inte riktigt berör det jag undersöker specifikt samt att vissa saker fick 
jag inte svar på. Jag känner en viss frustration över att mina begränsningar i denna studie gör det 
omöjligt att ta med och kommentera på dessa resultat samt att annat saknas . Trots det så inser jag att 
detta kan bli föremål för framtida forskning från min sida. 
Jag har utgått ifrån att båda skolorna arbetar inkluderande eftersom skolans arbete styrs av 
styrdokument som förespråkar ett inkluderande arbetssätt samt att det finns lagstadgat i skollagen att 
så ska ske. Frågan här är inte om de arbetar inkluderande utan hur i hur stor utsträckning. 
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Etiska aspekter 
 
Under mitt arbete med denna studie har jag tagit hänsyn till de rekommendationer och principer som 
Vetenskapsrådet (2002) föreskriver i deras publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) ställer och som följt 
mig åt under mitt arbete är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Jag har följa dessa för att skydda respondenternas identiteter samt för att inte röja 
vilka skolor de arbetar på. Studiens syfte och hur materialet kommer att användas har också beskrivits 
i detalj för varje respondent. 
Informationskravet definieras av Vetenskapsrådet (2002) som ”Forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s. 7) detta krav har jag uppfyllt 
genom att informera respondenterna innan intervjuerna skett om studiens syfte. Så har skett genom 
först en e-mail kontakt med respondenterna och senare om intresse fanns hos dem att delta i studien 
genom att jag sänt ut mitt missivbrev. 
Samtyckeskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) som ”Deltagare i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverka.” (s. 9) När jag kontaktade möjliga respondenter så informerade 
jag om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande i 
studien när de ville. 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, närmare ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Jag har uppfyllt detta krav 
genom att informera respondenterna om att alla uppgifter jag samlat in kommer att behandlas 
konfidentiellt, deras eller deras skolors namn kommer inte att röjas i studien. Det kommer inte heller 
finnas information i studien som skulle kunna leda till att deras eller deras skolors identiteter avslöjas. 
Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) Detta krav har jag uppfyllt 
genom att informera respondenterna om att jag endast kommer att använda deras svar i intervjuerna 
för studiens ändamål och att de kommer att vara anonyma. 

Studiens tillförlitlighet 

  
När det gäller en studies tillförlitlighet brukar man diskutera begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Begreppet validitet beskrivs av Kvale (2009) som att resultatet av en intervjustudie 
bedöms vara giltiga och begreppet reliabilitet som att resultaten bedöms som rimligt tillförlitliga. 
Generaliserbarhet definieras av Kvale (2009) som överföringsbarheten av resultaten av studien till 
liknande situationer.  
Begreppet generalisering är hämtat från den kvantitativa forskningstraditionen och inte den kvalitativa 
som jag använder mig av här. I den kvantitativa forskningstraditionen använder man sig av ett stort 
urval vilket, inte är aktuellt här och därför blir inte en generalisering av mina resultat intressant. Jag är 
intresserad av att få reda på hur dessa två skolor och specifikt de respondenter jag frågat arbetar för att 
anpassa undervisningen till alla elevers individuella förutsättningar och behov. Mitt syfte är inte att 
producera generaliserbara resultat, Dalen (2004/7) säger att ”I kvalitativ forskning används brett 
sammansatta urval som omfattar individuella variationer som är relevanta för den aktuella företeelse 
som studeras.” (s. 117). 
När det gäller validitet och reliabilitet så säger Dalen (2004/7) att standardiserade metoder avsedda att 
mäta dessa har framarbetats i den kvantitativa forskningen men i den kvalitativa forskningen är inte 
dessa metoder direkt överförbara och svåra att använda och måste definieras på andra sätt. Dalen 
(2004/7) fortsätter med att diskutera reliabiliteten av kvalitativ forskning och menar att reliabilitet inte 
riktigt är intressant när det gäller kvalitativ forskning eftersom reliabiliteten förutsätter att samma 
undersökning som gjorts ska kunna utföras av andra forskare med liknande resultat, i kvalitativa 
studier blir forskarens roll, forskarens samspel med informanten och den rådande situationen viktig, 
därför är den svår att reproducera av någon annan. Kvale (2009)  menar på att den intersubjektivitet 
som uppstår mellan forskare och respondent lätt kan påverkas om för stor tonvikt läggs på reliabilitet 
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under själva intervjun men att den trots det är intressant och att forskaren måste vara medveten om 
denna när det till exempel gäller ledande frågor för att inte påverka resultaten oavsiktligt. Jag har 
under mina universitetsstudier gjort ett flertal kvalitativa intervjuer och är medveten om att ledande 
frågor kan påverka resultaten och har under hela förloppet därför varit medveten om detta för att 
försöka säkerställa att oavsiktlig påverkan på resultaten inte sker.  
 När det kommer till validitet så säger Kvale (2009) att i den kvalitativa forskningen så måste hela 
forskningsprocessen genomsyras av validitet, han kallar detta för hantverksskicklighet. Detta för att se 
till att man verkligen undersöker det man har för avsikt att undersöka. Forskaren uppnår detta genom 
att ständigt under studiens process kritiskt granska sina resultat, ifrågasätta dem, kontrollera dem och 
teoretiskt tolka dem. Dalen (2004/7) poängterar också att det är viktigt för att uppnå hög validitet, att 
noga redogöra för hur man har gått tillväga i sin undersökning och beskriva sin roll som forskare i den 
för att en annan forskare ska kunna se studiens resultat ur samma perspektiv. 
Jag har under arbetet med min studie försökt säkerställa högsta möjliga validitet genom att vara 
medveten om min egen påverkan samt att alltid ställa mig kritisk till och granska mina resultat. 
  

Resultat och analys  
 
Jag kommer här att presentera mina resultat i relation till David Skidmores (2004) perspektiv 
inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen. Resultaten presenteras under Skidmores (2004) fem 
olika teman; elevsyn, orsak till utbildningsmisslyckande, skolans svar på utbildningsmisslyckande, 
pedagogisk expertis samt läroplansmodell. Resultaten kommer även att delas upp i kommunal 
skola/friskola samt respondenterna rektor/lärare på respektive skola.  
   

Elevsyn 
 

Friskola 
 
Rektor har den inställningen att kognitiva förutsättningar är något vi föds med och att alla har en viss 
förutbestämd nivå som är den högsta som de kan nå upp till, hur långt eleven sedan når beror på 
undervisningen och vilken pedagogik man möter i skolan, om det passar elevens sätt att lära eller inte. 
Vilken nivå man når upp till beror också på, enligt rektor vilken uppväxt man haft, hur intresserade 
och vilken förmåga föräldrarna har och har haft att stimulera och hjälpa barnet.  
Läraren som intervjuades på friskolan uppvisar samma inställning som rektor beträffande kognitiv 
förmåga men hävdar att bristande stimulans i hemmet kan i sin tur bero på att eleven växt upp i ett 
hem med en annan kulturell bakgrund än den västerländska. Detta kan leda till att eleven kanske inte 
stimulerats i det västerländska tankesättet som de bedöms utifrån. Elever kan på så sätt uppfattas som 
om de har en lägre kognitiv förmåga än vad de egentligen har beroende på sin kulturella stimulans och 
bakgrund. 
Både läraren och rektorn uttrycker här inställningar som överensstämmer med Skidmores (2004) båda 
perspektiv inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen. Att se kognitiv förmåga som något 
förutbestämt med ett tak för varje elev, som läraren och rektor uttrycker jämfört med att se kognitiv 
förmåga som något icke förutbestämt där alla elever har förmågan att utvecklas hur långt som helst 
representerar ett resonemang i enighet med avvikelsediskursen (Skidmore, 2004). Samtidigt så 
uttrycker båda respondenterna att den kognitiva förmågan hos elever är något som utvecklas upp till 
den förutbestämda nivån som eleven har i samspelet med miljön, skolan och hemmet. Det vill säga att 
den kognitiva förmågan utvecklas i det sociala och kulturella samspelet, vilken i sin tur representerar 
en inställning som går hand i hand med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs.  
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Kommunal skola 
 
Rektor säger här att alla elever har tillräckligt med kognitiv förmåga för att klara av skolan så länge en 
utvecklingsstörning inte ligger i vägen för den kognitiva förmågan. Om alla elever kan nå lika långt 
säger han att han inte kan svara på. Han tror att inlärningsmiljön och samspelet med läraren är 
avgörande för elevens utvecklande av den kognitiva förmågan, passar inlärningsmiljön eleven och är 
samspelet och relationen till läraren god så utvecklas elevens kognitiva förmåga mer. 
Läraren på den kommunala skolan tror däremot att alla elever har samma förutsättningar från början 
när det gäller kognitiv förmåga, alla kan nå lika långt. Den faktor som gör att olika elever uppfattas ha 
olika kognitiva förmågor ibland är inte deras förmåga utan takten de utvecklas och uppfattar saker i, 
säger hon, alla utvecklas och lär sig inte lika snabbt, en del behöver mer tid men kan i slutändan nå 
lika långt. Hon tillägger också att utvecklingen av den kognitiva förmågan även om förutsättningen är 
den samma för alla kan bero på en rad olika variabler, såsom tidigare erfarenheter, språkutveckling 
och inlärningsmiljö. Läraren poängterar också att det är viktigt att förstå att utvecklandet av den 
kognitiva förmågan är en process och att alla individer förstår på olika sätt och i olika takt. 
Här kan vi se spår av både Skidmores (2004) avvikelsediskurs och inkluderingsdiskurs. Rektorn lutar 
sig lite mer mot avvikelsediskursen i del av sitt svar eftersom han inte säger sig kunna svara på frågan 
om alla elever har en oändlig kognitiv förmåga eller inte. Hans ambivalenta svar vittnar i alla fall inte 
om en ordentlig övertygelse om att den kognitiva förmågan är oändlig för varje individ vilket hade då 
mer överensstämt med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. Resten av rektorns svar där han säger 
att den kognitiva förmågan utvecklas olika beroende på inlärningsmiljö och samspel med läraren faller 
däremot mer i samklang med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs, istället för avvikelsediskursen. 
Skidmore (2004) säger i sin inkluderingsdiskurs att varje individs möjlighet att lära är oändlig och 
baserar denna uppfattning på Vygotskijs sociokulturella teori som säger att all psykologisk utveckling 
och lärande sker i samspel med andra, i detta fall som rektorn säger i inlärningsmiljön och samspelet 
med läraren. 
Lärarens uppfattning däremot sammanfaller mer renodlat med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. 
Hon uppfattar kognitiv förmåga som något oändligt utan någon max potential och ser utvecklingen av 
den som något som växer fram i den sociala interaktionen med miljön, hon nämner inlärningsmiljö, 
tidigare erfarenheter och språkutveckling som vanliga faktorer som kan påverka den kognitiva 
förmågan hos en individ. Denna uppfattning stämmer mer i sin helhet överens med Skidmores (2004) 
inkluderingsdiskurs baserad på Vygotskijs sociokulturella teori.  
  

Orsak till utbildningsmisslyckande 
 

Friskola 
 
Både läraren och rektorn anser att utbildningsmisslyckanden kan beror på både medicinska skäl hos 
eleven och andra orsaker. Om problematiken inte beror på medicinska orsaker så är de båda överens 
om att då uppstår problematiken i mötet med skolan. Rektor berättar att elever som när det gått på en 
annan skola haft stora svårigheter, som sedan försvunnit helt när de bytt till friskolan. Han tror att 
detta beror på att de mött en pedagogik som passat dem på den nya skolan. Problemet var alltså 
pedagogiken, inte eleven. 
Läraren har liknande erfarenheter men poängterar också att det finns elever som upplevt en pedagogik 
som inte passar dem en längre tid vilket har lett till att de tappat suget. De har kommit så långt efter i 
ämnet att de inte klarar av att ta sig upp när de väl möter en pedagogik som passar dem, de har fått 
dålig tro på sin egen förmåga i ämnet och har gett upp.   
När det gäller utbildningsmisslyckande så uttrycker både rektorn och läraren åsikter och erfarenheter 
som sammanfaller med båda Skidmores (2004) diskurser, inkluderingsdiskursen och 
avvikelsediskursen. Att se elevers utbildningsproblematik som orsakade av medicinska betingelser, 
som både läraren och rektor uttrycker som möjliga orsaker, bekräftar en avvikelsediskurs enligt 
Skidmore (2004) men att se problematiken som något som uppkommer i mötet med skolan och kan 
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avhjälpas med en alternativ presentation av lärostoffet, som både läraren och rektor uttrycker som en 
alternativ orsak till problematiken visar på en inställning i enighet med inkluderingsdiskursen 
(Skidmore, 2004).  

Kommunal skola 
 
Utbildningsmisslyckande beror endast på utbildningsmiljön enligt rektor, han har själv erfarenhet av 
elever som misslyckats i sin utbildning under lång tid men när miljön bytts ut och stoffet presenteras 
på ett annat sätt så är problematiken som bortblåst hos eleven. Rektor är av den bestämda åsikten att 
elevens del i ett utbildningsmisslyckande är obefintligt eller mycket liten, det är utbildningsmiljön som 
inte passar eleven vilket ger symptomen liten eller avsaknad av utveckling hos eleven. 
Läraren håller här med rektor i att ett utbildningsmisslyckande har sin orsak i miljön, inte hos eleven. 
Hon fortsätter med att säga att svagheter hos eleven inte har sin orsak i bristande kognitiv förmåga hos 
eleven utan snarare brister i nuvarande eller föregående pedagogik i elevens miljö. Alla elever lär sig 
och utvecklas olika snabbt, enligt henne och ett utbildningsmisslyckande kan många gånger bero på att 
elever halkar efter eftersom läraren går för fort fram och inte kollar av att eleverna hänger med. Detta 
kan till slut göra så att många elever totalt tappar motivationen i sitt lärande och på så sätt bli 
kategoriserade som om de har låg kognitiv förmåga trots att så inte är fallet, det är utbildningsmiljön 
som det är fel på, fortsätter hon. 
Både rektorns och lärarens uttalanden om orsak till utbildningsmisslyckanden på den kommunala 
skolan går i linje med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. Båda håller de med Skidmore (2004) när 
han säger i sin inkluderingsdiskurs att utbildningssvårigheter inte är något som finns hos individen 
utan uppstår i mötet med miljön, i detta fall som både läraren och rektorn framhåller, i pedagogiken de 
möter och bemötandet från läraren i skolan.   
 

Skolans svar på utbildningsmisslyckande 
 

Friskola 
 
Rektor förklarar här att han inte tror på en nivågruppering av elever i mindre grupper utifrån den 
förmåga de uppvisar utan vill att alla elever som tillhör samma klass ska stanna kvar i samma 
klassrum under alla schemalagda lektioner.  
Rektorn framhåller fortsättningsvis åsikten att allt stöd till elever först och främst ska ske i ordinarie 
klass och hjälpen ska komma från den lärare som undervisar ämnet, i andra hand så ska stödet ske med 
hjälp av en resursperson eller specialpedagog i klassrummet. Endast i sista hand ska stöd ske 
individuellt eller i mindre grupper istället för ordinarie lektioner. Alla stödinsatser måste föregås av ett 
åtgärdsprogram där de planerade åtgärderna för att hjälpa eleven specificeras i samråd med elev och 
vårdnadshavare. Utöver detta stöd, säger rektor, så anser han att extra stöd bestående av extra lektioner 
utöver den ordinarie undervisningen både för de elever som kämpar för att ”hålla näsan över 
vattenytan” och de elever som behöver extra stimulans för att nå ännu högre är att föredra. Denna 
arbetsgång förhåller man sig till generellt sett på friskolan men naturligtvis finns det undantag, man 
måste ju främst se till den individuella elevens behov och nå den eleven på ett sätt som fungerar för 
den säger rektor. 
Viktigt är också att tänka på när undervisningen misslyckats på ett eller annat sätt är att pedagogiken 
som läraren använder sig av kanske inte passar eleven. Om läraren inte är tillräckligt flexibel och 
dynamisk i sin pedagogik så kan den fastna i ett par förklaringsmodeller som kanske inte passar alla 
elever. Vad som är avgörande då säger rektor är att lärarna måste bli flexiblare i sin pedagogik. Han 
tror att lärarna når detta genom att försöka vara öppnare mot varandra, dela med sig och bjuda in 
varandra till sina lektioner. Om man bjuder in någon annan för att tala om vad man själv gör fel så är 
det troligare att de känner sig bekväma med att göra samma sak, säger han.  
Läraren som intervjuades på friskolan bekräftar rektorns utsago om att skolans svar på 
utbildningsmisslyckanden börjar med stöd till eleven i klassrummet av ordinarie lärare i samarbete 
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med specialpedagog men att om det inte är tillräckligt, alternativt inte fungerar för eleven så finns det 
möjlighet att få extra stöd genom att gå till specialpedagog under ordinarie lektionstid istället för att gå 
på den schemalagda lektionen. Det finns också möjlighet att få stöd som elev utöver ordinarie 
lektioner i form av extra undervisning i ämnet, men fokus ligger på att först och främst ge stöd till alla 
elever under ordinarie lektionstid.  
När det gäller samarbete pedagoger i mellan så poängterar läraren att på friskolan så har man inte 
arbetslag där man undervisar samma elever fast i olika ämnen utan ämnesdepartement där alla 
pedagoger undervisar i samma ämne och olika elever. I lärarens departement finns det endast 
matematiklärare och de undervisar en årskurs var. Detta gör samarbetet kring elever och den 
pedagogiska utvecklingen hos lärarna mer problematisk anser han, först och främst eftersom de lärare 
som sitter tillsammans i samma departement inte undervisar samma elever vilket gör det svårt att dela 
med sig och hjälpa varandra stödja specifika elever men också eftersom den pedagogiska erfarenheten 
som finns i departementet endast rör ett ämne vilket resulterar i viss ensidighet. Läraren påpekar också 
att det finns ett forum på friskolan som kallas ”year team” där man möts en gång varannan vecka 
vilket i sammansättningen ska motsvara ett arbetslag, det vill säga flera lärare som undervisar i olika 
ämnen men undervisar samma elever. Detta är ett forum där en diskussion om hur enskilda elever på 
bästa sätt kan få stöd ska ske men läraren känner att det inte riktigt sker i den utsträckning som det 
borde eftersom ”year team” också har många andra uppgifter, som att till exempel diskutera och 
organisera friluftsdagar och andra aktiviteter utöver undervisningen av elever. 
Den administrativa delen av stöd till elever upptar större delen av lärarens tid, säger läraren på 
friskolan. Detta administrativa stöd består av författandet av olika dokument såsom betygsvarningar, 
åtgärdsprogram och akademiska varningar samt uppföljning av dessa. Tiden som spenderas på dessa 
är omfattande och skulle kunna användas mycket effektivare genom att lärarna funderar lite på vissa 
elever och deras behov varje vecka anser läraren. Så som det är nu på friskolan så skrivs en tanke ner 
på papper om hur en elev på bästa sätt kan hjälpas och sedan händer det inte mycket tills dokumentet 
ska utvärderas, den tiden som hade kunnat spenderas på att konkret hjälpa eleven tas upp av att man 
skriver ned vad man ska göra istället för att faktiskt göra det säger läraren. 
Här uppvisar både rektor och läraren på friskolan spår av både Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs 
och avvikelsediskurs i sin inställning, pedagogiska erfarenhet och praxis. Trots detta så vittnar läraren 
och rektorn om en grundinställning och pedagogisk praxis i organisationen när det gäller skolans svar 
på utbildningsmisslyckande som till övervägande del överensstämmer med Skidmores (2004) 
avvikelsediskurs. Skidmore (2004) framhåller i sin inkluderingsdiskurs att skolans svar på 
utbildningsmisslyckande bör bestå i en strävan att utveckla pedagogiken hos lärarna för att passa fler 
elever istället för att som avvikelsediskursen förespråka att de tillkortakommanden som de elever 
uppvisar som upplever ett utbildningsmisslyckande ska åtgärdas. Rektorn reflekterar över att det är 
viktigt att lärarna blir mer flexibla i sin pedagogik för att passa fler elever och han tror att detta kan 
nås genom att lärarna är mer öppna och bjuder in varandra till sina lektioner och delar med sig. Denna 
inställning stämmer väl överens med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs, där han poängterar just 
som rektorn säger att det är viktigt att lärarna delar med sig av sina pedagogiska erfarenheter, och att 
de bjuder in specialpedagogen i detta arbete också. Rektorn nämner dock ingen plan för hur friskolan 
ska närma sig denna problematik och tar inte heller med specialpedagogen i arbetet vilket gör att hans 
inställning och praxis inte till fullo sammanfaller med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. Läraren 
som intervjuades på friskolan anser precis som rektor att den pedagogiska utvecklingen hos lärarna 
och ett samarbete kring eleverna är viktig vilket Skidmore (2004) också framhåller som viktigt i sin 
inkluderingsdiskurs. Samtidigt så vittnar lärarens utsago om att detta samarbete inte fungerar fullt ut i 
och med den organisatoriska indelningen på friskolan i ämnesrena avdelningar och year team, 
ämnesöverskridande samarbete anser Skidmore (2004) vara en viktig variabel i ett arbete mot 
inkluderingsdiskursen. 
Både läraren och rektor säger att på friskolan så strävar man efter att eleverna så långt det går ska 
stanna kvar i ordinarie klass och få hjälp av ordinarie lärare, om det inte fungerar så sätter man in extra 
resurser i form av specialpedagog i klassrummet, här överensstämmer grundinställningen på friskolan 
med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. Skidmore (2004) säger att alla lär sig bättre i en grupp 
med mångfald, det får oss att förstå människor bättre och ger oss meningsfull social interaktion och 
genom meningsfull social interaktion så lär vi oss.  
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Rektor fortsätter dock med att säga att eleven kan särskiljas från klassen om man anser det nödvändigt, 
och gå till specialpedagog eller få extra lektioner utanför ämnet. Detta för att som han uttrycker det 
”hålla näsan över vattenytan”, han är noga med att poängtera att alla ”åtgärder” som beslutas tas för att 
hjälpa en elev måste föregås av ett åtgärdsprogram. Här kan man se mer av Skidmores (2004) 
avvikelsediskurs, avvikelsediskursen förespråkar att eleven ska avskiljas och separat från klassen 
kompenseras och åtgärdas i sina tillkortakommanden tills man anser att eleven befinner sig på samma 
nivå som resten av klassen. 
Läraren som intervjuades på friskolan bekräftar rektorns utsago om hur skolan arbetar med avskiljning 
av elever och åtgärdsprogram för att kompensera elever i deras tillkortakommanden och poängterar att 
det administrativa arbete runt åtgärdsprogram tar mycket tid, tid som han anser kunde användas bättre 
för att hjälpa eleverna i deras utveckling istället. 
 

Kommunal skola 
 
Rektorn på den kommunala skolan tror på att individuellt anpassa undervisningen utifrån varje elevs 
behov genom olika lektionsplaneringar för olika elever i samma klass för att förhindra ett 
utbildningsmisslyckande samt som svar från skolan när ett utbildningsmisslyckande sker. Om den 
individuella anpassningen i klassrummet inte är tillräcklig som svar från skolans sida på ett 
utbildningsmisslyckande så sätter man ofta in en extra pedagog i klassrummet säger rektor. Den extra 
pedagogen kan då stötta enskilda elever eller bilda små grupper inom klassen för att kompensera 
elever som inte hinner med i den ordinarie studietakten eller har luckor i sin kunskap. 
Utöver detta så försöker skolan att förhindra utbildningsmisslyckanden och svara när detta sker genom 
att en specialpedagog handleder de andra pedagogerna på skolan i konkreta pedagogiska 
arbetsmetoder som de kan använda i klassrummet, handledningen sker en gång månaden berättar 
rektor. 
Som sista utväg vid ett utbildningsmisslyckande så svarar den kommunala skolan med att 
specialpedagogen plockar ut enskilda eller ett fåtal elever för separat undervisning utanför klassen, 
säger rektor. Han poängterar dock att man på skolan är noga med att det inte blir något som sker en hel 
termin eller ett helt år utan att det sker en viss tid för att eleverna ska kompenseras i specifika 
kunskaper och sen ska de tillbaka till klassen. Alternativt så stöttas eleverna av specialpedagog utanför 
den ordinarie undervisningen under en längre tid om man kan se ett specifikt problem som man tror är 
mer varaktigt, svaga kunskaper i svenska eller en språkstörning till exempel säger rektor. Det är då, 
om stödet är långvarigt extra viktigt att stödet sker utanför ordinarie lektionstid så att eleverna får vara 
med i klassen och på så sätt få den stimulans de behöver och förhoppningsvis inte känner sig 
exkluderade, tycker rektor. 
En vinst som skolan upptäckt i och med att de införde åldershomogena arbetslag berättar rektor är att 
arbetslaget har blivit ännu viktigare än vad det var förut, det är samma pedagoger som undervisar 
samma elever och alla pedagoger undervisar alla elever. Förut så var man mer en klasslärare som 
undervisade vissa klasser och de var man ansvarig för, nu är alla ansvariga för alla vilket blir mycket 
bättre pedagogiskt sett fortsätter han. Nu ser man mer på alla elever som en helhet och delar med sig 
mycket mer av sin pedagogiska kunskap samt sina erfarenheter av arbetet med individuella elever, 
vilket har lyft den pedagogiska kompetensen i hela arbetslaget, tycker rektor. Man ser även mycket 
tydligare, tycker han, vart i pedagogiken och kursplanen som inlärningssvårigheter mest uppkommer. 
Även specialpedagogen har blivit en mer naturlig del i arbetslaget och samarbetet specialpedagog-
pedagog har förbättrats avsevärt. Han fortsätter med att berätta att som en produkt av detta förbättrade 
pedagogiska samarbete har de också börjat med vad han kallar ”speglingar” som innebär att 
pedagogerna besöker varandras lektioner och delar med sig av sina pedagogiska arbetssätt till 
varandra. Detta arbete följs sedan upp med en pedagogisk timme varje vecka i arbetslaget där man 
försöker lyfta goda pedagogiska exempel, tanken är ju att hitta goda exempel för att utveckla hela 
arbetslagets pedagogiska kompetens säger han. Rektor poängterar också att han anser att han själv i 
rollen som rektor är viktig i det fortsatta arbetet med att utveckla pedagogiken i organisationen. Driver 
inte han på och ser till att strukturen för ”speglingar” och diskussioner finns där så utvecklas inte 
organisationen på samma sätt, samarbetet pedagoger i mellan glöms gärna bort och pedagogerna går in 
i sin egen lilla bubbla igen, anser han.  
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Rektor tror också att relationen pedagog-elev är den enskilt viktigaste faktorn för att undvika ett 
utbildningsmisslyckande och för att stötta när det händer. Han säger att de arbetar mycket nära sina 
elever, dörren till lärarrummet är alltid öppen och pedagogerna är tillsammans med sina elever från 
morgon till kväll. Han säger att detta är både på gott och ont eftersom pedagogerna ibland känner att 
de aldrig kommer undan men att det är en förutsättning för att lyckas tycker han. De lärare som väljer 
att inte spendera så mycket tid med eleverna utanför lektionerna har svårare att motivera dem samt att 
hålla bra lektioner anser han.  
Läraren som intervjuades på den kommunala skolan bekräftar den struktur runt elever som upplever 
ett utbildningsmisslyckande som rektor berättar om. Hon säger att hon inte tror på nivågruppering utan 
på att alla ska vara kvar i klassrummet och att man ska se varandra som resurser istället, vi är bra på 
olika saker och de elever som är bra på många saker kan bli bra på att lära andra, tycker hon. 
Samtidigt så säger hon att ibland är det nödvändigt att nivågruppera men att skolan försöker att hålla 
det till ett minimum, se till att det sker utanför de ordinarie lektionerna så långt det går och att det 
endast sker med elever som har ett specifikt problem, att de har en språkstörning eller är mycket svaga 
i svenska till exempel.   
Individanpassning med olika lektionsplaneringar för olika elever i samma klassrum som svar på 
utbildningsmisslyckande som rektorn förespråkar försöker hon att undvika säger hon men ibland 
tycker hon att hon är tvungen att göra det eftersom eleverna är så svaga att det inte finns något annat 
alternativ. Generellt sett så försöker hon förhindra och avhjälpa utbildningsmisslyckanden med att få 
klasserna att bli mer enhetliga grupper där man kan lära av varandra säger hon. 
Nyckeln till att förhindra och bemöta utbildningsmisslyckanden från skolans sida tror läraren är en 
utveckling av pedagogiken hos pedagogerna. Detta är ett arbete som man påbörjat på den kommunala 
skolan men det måste ske ännu mer tycker hon. Dessa frågor är viktiga och måste upp till ytan, säger 
hon, man måste prata mer pedagogik. Skolans ledning måste vara de som lyfter dessa frågor och alla 
skolor behöver tydliga pedagogiska ledare som brinner, tror och har visioner runt det pedagogiska 
arbetet för att det ska lyckas tycker läraren.  
En annan viktig variabel i skolans svar på utbildningsmisslyckande tycker läraren är relationen 
pedagog-elev. Hon säger att bemötandet av eleverna från pedagogernas sida är viktigt, det krävs att det 
ställs höga krav på eleverna men att det samtidigt finns en tillåtande stämning, man får vara olika, kan 
olika och hinner olika långt och det är okej. Relationen pedagog-elev är också viktig när det gäller 
motivationen hos eleverna, säger läraren, varje pedagog måste hitta ett sätt att motivera varje elev och 
det är lättare om man har en god relation från början tycker hon. Hon fortsätter med att säga att 
naturligtvis måste eleverna ha någon slags inre motivation också och någon morot men att 
pedagogerna är mycket betydelsefulla när det gäller elevers motivation över lag.  
Hos både rektor och lärare på den kommunala skolan kan man se spår av Skidmores (2004) båda 
diskurser, men till övervägande del så stämmer deras inställning och pedagogiska praxis ganska väl 
överens med inkluderingsdiskursen, läraren kanske lite mer än rektor. 
Både läraren och rektor strävar efter att alla elever först och främst ska stanna kvar i klassen och inte 
avskiljas, såsom Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs eftersträvar men säger samtidigt att om det inte 
fungerar så använder sig skolan av avskiljande metoder som liten grupp inom eller utanför klassen 
med en extra pedagog, alternativt att eleven enskilt eller i grupp får gå till specialpedagog under eller 
utanför ordinarie lektionstid. Rektorn pratar också om att dessa elever ska kompenseras om de inte 
hinner med i studietakten eller har luckor i sina kunskaper. Både dessa avskiljande metoder samt 
rektorns och lärarens uttalanden om dessa lutar mer mot Skidmores (2004) avvikelsediskurs än mot 
inkluderingsdiskursen. Skidmore (2004) säger att avvikelsediskursen beskriver lösningen på en elevs 
utbildningsmisslyckande genom att eleven kompenseras i sina tillkortakommanden med en alternativ 
kursplan tills den befinner sig på samma nivå som klassen, vilket i vissa fall verkar ske här. Samtidigt 
så påpekar rektor att dessa avskiljande och kompenserande metoder endast används som en sista utväg 
om inget annat fungerar och att man är noga med att detta inte sker en hel termin eller ett år. 
Att utveckla pedagogiken i organisationen är något som rektor tycker är viktigt när det gäller skolans 
svar vid ett utbildningsmisslyckande. Han säger att i och med att de åldershomogena arbetslagen 
infördes på den kommunala skolan så har det pedagogiska samarbetet i arbetslaget blivit avsevärt 
mycket bättre. Han säger att pedagogerna har blivit bättre på att dela med sig av sin pedagogiska 
kunskap och erfarenheter av individuella elever och blivit bättre på att se vart i pedagogiken och vilka 
moment som mest ger upphov till utbildningsmisslyckanden. Detta förhållningssätt är helt enligt 
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Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs, vilken även specificerar att den prestige och isolation 
pedagoger emellan och specialpedagog-pedagog emellan måste upphöra samt att man måste försöka 
se vart i pedagogiken och kursplanen som inlärningsproblematiken uppkommer, något som rektors 
uttalande vittnar om. Rektor tycker även att ansvaret i detta arbete vilar mycket på honom i hans 
egenskap av rektor, leder inte han arbetet och ser till att strukturen finns där så utvecklas inte 
organisationen pedagogiskt i samma takt. 
Läraren på den kommunala skolan bekräftar rektorns uttalande om att det pedagogiska samarbetet på 
skolan har blivit bättre och att det är viktigt när det gäller att förbättra skolans svar vid ett 
utbildningsmisslyckande men att det kan förbättras ytterligare vilket också helt överensstämmer med 
Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. 
Både läraren och rektorn på den kommunala skolan anser att relationen pedagog-elev är essentiell i 
skolans strävan för att undvika utbildningsmisslyckande och svara upp när de händer och också något 
som de arbetar aktivt med på skolan. De säger båda att denna relation är ytterst viktig när det gäller 
elevernas motivation för att lära. Detta är i linje med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs där han 
säger att denna relation är viktig eftersom läraren är den som väcker intresset för att lära hos eleven. 
Skidmore (2004) fortsätter med att definiera denna relation i enighet med inkluderingsdiskursen med 
att säga att läraren ska vara som en ställning och stöd för eleven som senare kan tas bort och eleven 
lära själv, motivationen är att fostra individer som kan lära självständigt. Att lära självständig är något 
som varken läraren eller rektorn på den kommunala skolan fokuserar på i sina uttalanden. 
 

Pedagogisk expertis 
 

Friskola 
 
Rektor på friskolan säger att lärarna måste bli flexiblare i sin pedagogik och han tror att de når detta 
genom att observera varandra och dela med sig, samtidigt så finns det ingen plan på skolan för hur 
detta ska ske. 
Läraren som intervjuades på friskolan säger att den pedagogiska utvecklingen i organisationen inte 
sker på den nivå den skulle kunna ske och att de pedagogiska utbyten som sker blir ensidigt på grund 
av att arbetslag inte existerar på friskolan. Han säger också att det forum för samarbete runt elever och 
ett utvecklande av pedagogiken som finns inte fungerar eftersom forumet åläggs andra uppgifter från 
ledningen vilket tar mycket av den tiden som skulle ha kunnat användas till pedagogiska diskussioner, 
anser han. 
Skidmore (2004) förklarar att enligt inkluderingsdiskursen så består lärares expertis i att säkerställa 
elevers aktiva delaktighet i läroprocessen och de gör så genom att utveckla och besitta en flexibel 
pedagogik. Eftersom det inte verkar finns en tydlig struktur på friskolan hur man ska utveckla 
pedagogiken så känns inte denna fråga som en prioritet och huvudfråga när det gäller lärares 
pedagogiska expertis utan friskolan verkar luta mer mot Skidmores (2004) avvikelsediskurs där 
specialistkunskaper i ämnet anses vara den viktigaste framträdande egenskapen hos läraren. 

Kommunal skola 
 
På den kommunala skolan så betonar både läraren och rektorn hur viktig den pedagogiska 
utvecklingen hos pedagogerna är för skolan, det finns en tydlig struktur och plan för hur detta 
utvecklande arbete ska gå till och både rektor och lärare poängterar att de endast är i början av denna 
strävan och utveckling och att det är ett mycket viktigt arbete som de måste fortsätta med.  
Den kommunala skolans förhållningssätt lutar mer mot en inställning förenlig med Skidmores (2004) 
inkluderingsdiskurs, där den pedagogiska expertisen står i fokus.    
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Läroplansmodell 
 

Friskola 
 
På friskolan så berättar både rektor och läraren om att det används kompenserande metoder för att 
lyfta upp och åtgärda elevers upplevda tillkortakommanden som svar från skolans sida på 
utbildningsmisslyckanden. Dessa elever lyder då en kortare eller längre period under en alternativ 
läroplan tills det att de anses vara i linje med resten av klassen i sina förväntade kunskaper. Rektor och 
läraren lägger också stort fokus på åtgärdsprogram, rektor säger att alla åtgärder måste föregås av ett 
åtgärdsprogram och läraren berättar att författandet av dessa tar mycket av tiden som istället hade 
kunnat användas för att mer konkret hjälpa eleverna enligt honom. Rektor har ingen tydlig plan för hur 
pedagogiken ska utvecklas i organisationen men tycker att det är ett viktigt arbete. 
Friskolan är ganska lärarstyrd enligt läraren och han efterlyser en större möjlighet för eleverna att 
påverka undervisningen. Han menar att eleverna har inflytande när det gäller utformningen av 
klassrummen, vilka gardiner man ska ha och över vissa aktiviteter som de ska göra utanför själva 
undervisningen men att de måste ha större inflytande när det gäller just vad de lär sig och hur. Kan 
man öka detta inflytande så får man en högre måluppfyllelse eftersom undervisningen blir mer flexibel 
och fler elever kan hitta något som passar just dem anser han. Läraren framhåller också att 
styrdokumenten är väldigt tydliga när det gäller elevaktiva arbetssätt och elevdemokrati och friskolan 
måste bli bättre på att arbeta utifrån dem. Han poängterar samtidigt att han inte menar att lärarna ska 
släppa all kontroll och låta eleverna bestämma allt. Lärarna ska vara de som styr eftersom det är de 
som har utbildningen säger han och de måste behålla kontrollen och inte ge eleverna för mycket 
valfrihet, redovisningssättet måste vara anpassat till ämnet och stoff måste väljas inom en viss ram. 
Detta förhållningssätt som rektor och läraren berättar om stämmer väl överens med Skidmores (2004) 
avvikelsediskurs. Skidmore (2004) säger att avvikelsediskursen förespråkar att de elever som upplever 
pedagogiska svårigheter ska åtgärdas i dessa genom att följa en alternativ läroplan tills det att de ligger 
i nivå med resten av klassen, vilket till viss del sker på friskolan. Skidmore (2004) säger också att 
enligt inkluderingsdiskursen så ska skolan anpassas efter eleverna och inte tvärtom, anpassningen ska 
ske genom en utveckling av pedagogiken hos lärarna så att den passar fler elever. På friskolan så talar 
rektorn om att elever hänvisas till andra resurser när pedagogiken i klassrummet inte fungerar vilket 
betyder att eleverna får anpassa sig till skolan och inte tvärtom samt att en utveckling av pedagogiken 
är önskvärd från rektorns håll men det finns ingen tydlig plan för hur arbetet ska gå till, vilket är mer i 
enighet med Skidmores (2004) avvikelsediskurs. 
Skidmore (2004) fortsätter med att definiera sin inkluderingsdiskurs med att säga att undervisningen 
måste ta sin utgångspunkt där eleverna befinner sig i sin kunskap inte där läroplanen befinner sig och 
för att så ska ske så måste eleverna vara delaktiga i dess utformning. Läraren berättar att så inte sker 
på friskolan och att eleverna måste få ha mer inflytande över undervisningen vilket stämmer mer med 
Skidmores (2004) avvikelsediskurs.    
 

Kommunal skola 
 
På den kommunala skolan så berättar både rektor och läraren om att de i vissa fall använder sig av 
kompensatoriska åtgärder och alternativa läroplaner med elever som svar på 
utbildningsmisslyckanden, vilket stämmer väl överens med Skidmores (2004) avvikelsediskurs där 
eleven genom kompensatoriska åtgärder ska anpassas till skolan och inte tvärtom. Samtidigt så säger 
både rektor och läraren att dessa åtgärder endast sker om det är absolut nödvändigt, de försöker att 
hålla dem till ett minimum och begränsa tiden som de sker. 
Rektor säger att han tror på en individanpassning genom olika lektionsplaneringar åt olika elever i 
samma klass. Detta resulterar i att olika elever lyder under olika läroplaner vilket Skidmore (2004) 
menar är enligt avvikelsediskursen, enligt inkluderingsdiskursen så ska alla elever lyda under samma 
läroplan.  
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Skidmore (2004) förklarar att enligt inkluderingsdiskursen så ska skolan anpassas till eleverna genom 
en utveckling av pedagogiken hos lärarna för att passa fler elever. Här berättar både läraren och 
rektorn på den kommunala skolan om att skolan arbetar mycket med dessa frågor, strävar efter att 
utveckla pedagogiken samt anser det som viktigt i skolans anpassning mot eleverna. Rektor säger 
också att det finns en tydlig plan för hur detta arbete ska ske och följas upp. Den kommunala skolan 
stämmer väl överens i sitt pedagogiska utvecklingsarbete med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs.  
Elevers delaktighet i läroplanens utformning är inget som varken läraren eller rektorn på den 
kommunala skolan nämner som något som de fokuserar på. Skidmore (2004) säger att 
inkluderingsdiskursen förespråkar att eleverna måste vara delaktiga i läroplanens utformning och att 
undervisningen måste börja där eleverna befinner sig i sin kunskap inte där läroplanen befinner sig, 
detta ser man som sagt inte spår av på den kommunala skolan vilket gör att deras förhållningssätt och 
praxis här mer stämmer med Skidmores (2004) avvikelsediskurs. Dock så fortsätter Skidmore (2004) i 
sin definiering av inkluderingsdiskursen med att säga att en läroplan inte kommer till liv utan en 
relation uppbyggd under lång tid mellan lärare och elever samt att om detta sker så kommer den rika 
mångfalden av elever att användas bättre som resurs för allas nytta. Detta förhållningssätt kan man se 
på den kommunala skolan där både lärare och rektor betonar hur viktig relationen lärare-elev är.     
  

Diskussion 
 
Nedan kommer jag att diskutera de delar av mina resultat som jag anser mest intressanta och relevanta 
i inkluderingsfrågan utifrån svaren jag fått. De aspekter som diskussionen kommer att fokusera på är 
att skolorna använder sig av kompensatoriska åtgärder samt den pedagogiska utvecklingen i 
organisationerna. Jag har delat upp perspektiven i vision och verklighet för att understryka att visionen 
inte alltid stämmer med verkligheten. Dessa perspektiv kommer att diskuteras utifrån organisatoriska 
såväl som pedagogiska anpassningar samt en jämförelse skolorna emellan utifrån frågeställningen-   
Hur har skolorna anpassat sig för att säkerställa att undervisningen utgår ifrån varje elevs 
förutsättningar och behov? 
 

Kompensatoriska åtgärder 
 

Vision 
 
Både den kommunala skolan och friskolan har enligt både rektorerna och de intervjuade lärarna en 
strävan efter att alla elever ska vara kvar i klassrummet med sin klass oavsett vilka förutsättningar och 
behov de har, och inte avskiljas. Detta är en inställning som stämmer med Skidmores (2004) 
inkluderingsdiskurs och en ytterst viktig variabel om skolan vill arbeta inkluderande enligt Skidmore 
(2004). Det demokratiska deltagarperspektivet med inkluderande integrering som praktisk tillämpning 
enligt Haug (1998) förespråkar också alla elevers kvarvarande i den ordinarie klassen som en 
förutsättning för ett framgångsrikt inkluderingsarbete. Haug (1998) säger att ”Inkluderande integrering 
betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev.” (s. 23). 
Både Haug (1998) och Skidmore (2004) använder som argument för detta att det är bäst och mest 
rättvist både för individ och samhälle, eftersom alla individer oavsett förutsättningar är en del av 
samhället och skolan ger på så sätt möjlighet till social träning och lägger en positiv grund för 
individernas samexistens i samhället som vuxna. Detta arbetssätt gentemot eleverna som skolorna 
använder sig av får också stöd i den nya skollagen som infördes juli 2011. Där står det att läsa att 
särskilt stöd får ges istället för elevens ordinarie undervisning eller som ett komplement till den men 
att stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte särskilda skäl finns (min kursivering). 
Salamancadeklarationen uttrycker fortsättningsvis att skolorna ska arbeta integrerande och så långt 
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och närhelst det går sträva efter att alla elever undervisas tillsammans oberoende av elevernas 
individuella förutsättningar (min kursivering). 
 

Verklighet 
 
Trots denna grundinställning så använder sig båda skolorna också av avskiljande lösningar för att 
säkerställa att undervisningen utgår ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Dessa lösningar kan 
bestå av att eleverna får sin undervisning avskilt från resten av klassen i liten grupp eller enskilt med 
specialpedagog alternativt i form av extra lektioner utanför den ordinarie undervisningen. Oavsett 
vilken lösning som tillämpas på den enskilda eleven så är lösningarna kompensatoriska i sin 
utformning och syftar till att kompensera eleven i dess tillkortakommanden jämfört med resten av 
klassen, för att eleven senare ska kunna återföras till klassen när den anses kompenserad och i nivå 
med de andra eleverna. Den tiden som eleven kompenseras följer den inte samma läroplan som resten 
av klassen utan fokuserar på de delar där den inte når upp till de andra elevernas nivå, i enighet med 
Skidmores (2004) avvikelsediskurs. Dessa lösningar används av båda skolorna endast i undantagsfall, 
men finns där. Den kommunala skolan har ett bredare utbud av olika slags kompensatoriska lösningar 
jämfört med friskolan.  
Att använda kompensatoriska lösningar är något som enligt Skidmore (2004) överensstämmer med ett 
arbete enligt avvikelsediskursen och inte befrämjande för ett gott inkluderingsarbete. Enligt Haug 
(1998) så är användandet av kompensatoriska lösningar i skolan ett arbetssätt som visar på en 
inställning enligt perspektivet den kompensatoriska lösningen med sin praktiska tillämpning 
segregerande integrering. Både Haug (1998) och Skidmore (2004) ser tillämpningar av 
kompensatoriska lösningar i skolan som ett tecken på att man ser skolsvårigheter som något som är 
individbundet, eleven brister i sin förmåga på grund av bristfällig kognitiv förmåga som har sin 
upprinnelse i utveckling eller i form av medicinsk eller psykologisk skada. Det kategoriska 
perspektivet, presenterat av Persson (2007) antar en liknande inställning till orsaken till elevers 
skolsvårigheter, orsaken ligger hos eleven, inte skolan, eleven är den som ska åtgärdas. Skolans svar, 
när man anser att problemet är individbundet är att försöka att genom kompensatoriska åtgärder, 
anpassa eleven så att den i slutändan blir en fullvärdig samhällsmedborgare. 
Denna inställning kan man se spår av hos rektor och den intervjuade läraren på friskolan men hos 
rektor på den kommunala skolan är inställningen mer ambivalent i frågan och läraren som intervjuades 
på den kommunala skolan tror tvärtemot att kognitiv förmåga är oändlig och samma för alla, det enda 
som skiljer eleverna åt är takten som de lär sig i. Oavsett inställningen i frågan hos respondenterna så 
använder sig båda skolorna av kompensatoriska lösningar. Vad som måste inses är att två intervjuade 
respondenter per skola, även om den ena är rektor inte kan representera allas inställning på hela skolan 
och att man antagligen inte kommer att nå konsensus på någon skola i frågan. Skidmore (1999) säger 
att behovet att nå konsensus i undervisningsfrågor bland de anställda på en skola har överdrivits och 
poängterar att motsatsen är bättre eftersom det driver utvecklingen av skolan framåt. 
Vad som också måste beaktas om kompensatoriska lösningar används, som de båda skolorna gör i 
studien är hur det bestäms vilka elever som är i behov av kompensation och utifrån vilka kriterier. Vad 
anses som normalt och inte normalt? Gustafsson (2001) presenterar tre olika sätt att se på normalitet, 
som redan presenterats i avsnittet centrala begrepp, det statistiska, det normativa och det etiologiska. 
Faran som Gustafsson (2001) ser med normalitetsbegreppet är att man i skolan ofta har en rad 
föreställningar som inte är uttalade om vad som är normalt, dessa föreställningar är många gånger inte 
grundade i statistik eller medicin utan i de normer vi har. Alltså kan vad som är normalt och vad som 
behöver kompenseras skifta beroende på skola, lärare och gällande samhällsnormer. Vad som är 
normalt idag kan vara onormalt i morgon. 
Emanuelsson (1976) påpekar att ”Erfarenheten har visat att elever som har relativt stora 
inlärningsproblem sällan klarar att ta igen den kunskapsbrist som är orsaken till att de får 
specialundervisning” samt att ”Ännu mer sällan händer det att de kommer upp på samma nivå som 
sina klasskamrater” (sett i Haug, 1998, s. 18). Haug (1998) tillägger också att för många barn så 
fungerar inte kompensationen så som man tänkt sig och de barn som får specialundervisning blir 
stigmatiserade vilket får konsekvenser under skoltiden och i framtiden.  
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Tidigare forskning visar på att avskiljande kompensatoriska lösningar inte leder till goda studieresultat 
eller goda samhällsmedborgare. Skollagen och Salamancadeklarationen förespråkar ett inkluderande 
arbete utan avskiljning av elever som anses har olika förutsättningar och behov. Trots det så använder 
sig båda skolorna av denna metod när de anser det behövas för att tillgodose alla elevers 
förutsättningar och behov. 
Varför de gör det kan det finnas många förklaringar till och eftersom underlaget till studien är väldigt 
litet kan man naturligtvis inte dra några definitiva slutsatser. Trots det skulle en orsak till avskiljandet 
av elever kunna ha sin upprinnelse i att den sammanhållna skolan med elever med alltmer skilda 
förutsättningar och behov ställer högre krav på lärarna som i sin tur kanske inte alltid orkar med och 
då väljer avskiljning av eleverna som utväg. Emanuelson (2004) säger att ”…undervisningen i den 
alltmer sammanhållna skolans grupper av i ökande grad olika elever inneburit svårigheter för lärare” 
och att ”detta har fört med sig att behoven av avskiljning av i någon mening som avvikande bedömda 
elever succesivt ökat.” (s. 103.) Persson (2007) är inne på samma linje och hävdar att 
resursneddragningarna i skolan kan leda till krav från lärarna på mer homogena grupper av elever 
eftersom arbetsbördan ökar med större klasser vilket kan leda till att fler elever definieras som 
avvikande vilket i sin tur kan leda till fler segregerande lösningar och i den meningen bli ett hot mot 
en skola för alla. 
Eftersom den kommunala skolan visar på fler olika varianter av kompensatoriska lösningar än 
friskolan kan man fundera på om detta har att göra med elevunderlaget. Resultaten visar inte på att den 
kommunala skolan använder kompensatoriska lösningar oftare än vad friskolan gör, endast att de har 
fler varianter. Kan detta bero på att den kommunala skolan har ett mer heterogent elevunderlag än vad 
friskolan har och på så sätt har utmanats av elevunderlaget att utveckla fler lösningar för att bemöta 
alla elevers förutsättningar och behov. Friskolan som har ett mer homogent elevunderlag har inte 
utmanats av elevunderlaget i samma utsträckning och därför ser vi färre lösningar för att möta 
elevernas behov och förutsättningar där, det behövs inte helt enkelt. Emanuelson (2004) hävdar att 
skillnaderna mellan olika skolor i Sverige har ökat den senaste tiden på grund av 
bosättningsförhållanden, ökad mångkulturalitet genom invandring och möjligheten för elever och 
föräldrar att välja skola och att detta kan ha påverkat hur långt olika skolor har kommit i sitt 
inkluderingsarbete. Som nämndes i presentationen av skolorna så är den kommunala skolan en skola 
med ett heterogent och mångkulturellt elevunderlag och friskolan en skola med ett homogent och inte 
lika mångkulturellt elevunderlag. Den kommunala skolan är en skola man väljer ifrån och friskolan en 
skola man väljer till. Helldin (2007) drar en möjlig parallell mellan det fria skolvalet och en utarmning 
av elevunderlaget för den kommunala skolan till förmån för friskolan.  
En jämförelse mellan en kommunal skola och en friskola för naturligt tanken till pengar och 
vinstintresse. Friskolan har ett vinstintresse men inte den kommunala skolan. Vid en jämförelse mellan 
skolorna i denna studie så har friskolan färre kompensatoriska lösningar än vad den kommunala 
skolan har. Detta i sig kan egentligen inte visa på någon specifik tendens men faktum är att en 
inkluderande undervisning med färre kompensatoriska lösningar kostar mindre pengar. Haug (1998) 
poängterar att den segregerande integreringen, som den kommunala skolan lutar mer mot än friskolan 
i studien, kostar mer pengar än vad ett mer inkluderande arbetssätt gör. Inkludering är billigare. 
Assarson (2009) påpekar också att de elever som behöver extra resurser lätt kan ses som minusposter 
för en skola som drivs av ett ekonomiskt vinstintresse. De kostar extra pengar och dra ner skolans 
medelbetyg och blir därför inte önskvärda.  
Att elever definieras som avvikande och bör kompenseras genom en alternativ läroplan kan också ha 
vissa förklaringar i betygssystemet. Tideman et al., (2005) menar på att införandet av LpO 94, som var 
ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem synliggjorde de elever som förut hade haft låga betyg som 
elever som inte nådde målen och att detta kan ha lett till att betygssystemet styrt definitionen på vad 
som anses som normalt och vad som anses som avvikande i skolan. Vad som kan diskuteras i relation 
till resultaten från denna studie är att när alla respondenter intervjuades så hade arbetet med den nya 
kursplanen, Lgr 11 endast fortgått några få månader och frågan är om Lgr 11 riktigt hade satt sig i 
organisationen, och de intervjuade respondenterna fortfarande befann sig delvis i en tankegång i 
enighet med LpO 94 och dess målstyrning. Frågan som kan ställas är om inställningen till läroplanen 
och hur den kan anpassas utifrån vart eleverna befinner sig i sin kunskap kommer att ändras när 
arbetet i skolorna fortsätter enligt Lgr 11 och fokus förhoppningsvis ändras från mål till förmågor. En 
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förutsättning enligt Skidmore (2004) för att man ska kunna ha en väl fungerande läroplan för alla som 
samtidigt tar hänsyn till individuella skillnader. 
 Kommer de kompensatoriska lösningarna som svar på utbildningsmisslyckanden då sakta att 
försvinna och lärarna känna sig mer bekväma med att anpassa kursplanen till vart eleverna befinner 
sig i sin kunskap och förmågor och börja det gemensamma kunskapssökandet där, istället för att börja 
där läroplanen befinner sig och kompensera de elever som inte presterar som man tänkt sig som 
resultaten visar på sker på dessa två skolor. Något som i så fall skulle representera ett 
inkluderingsarbete i enighet med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs. 
 

Pedagogisk utveckling 
 

Vision 
 
Ett alternativ till kompensatoriska åtgärder för att nå alla elever utifrån deras behov och förutsättningar 
är att utveckla den pedagogiska kompetensen hos lärarna i skolan så att de kan möta alla elever utifrån 
deras förutsättningar inom den heterogena klassen. Man anpassar skolan till elevernas individuella 
behov oavsett deras olikheter istället för att anpassa eleven till skolan genom kompensatoriska mått. 
Detta är något som Skidmore (2004) förespråkar enligt inkluderingsdiskursen och Haug (1998) enligt 
det demokratiska deltagarperspektivet med den praktiska tillämpningen inkluderande integrering. 
Persson (2007) tillägger, enligt det relationella perspektivet, att åtgärderna som vidtas vid 
skolsvårigheter ska fokusera på elev, lärare och lärandemiljö. Elevens skolsvårigheter är inte knutna 
till den individuella eleven utan uppstår i mötet med miljön, skolan och/eller uppväxten (Haug, 1998; 
Skidmore, 2004; Persson, 2007). Emanuelson (2004) instämmer och säger att det enda sätt som skolan 
kan svara på vid skolsvårigheter är genom en utveckling av pedagogiken. 
Både på den kommunala skolan och på friskolan så anser de intervjuade respondenterna att elevers 
skolsvårigheter uppkommer i mötet med skolan och att lösningen på problemet är att utveckla lärarnas 
pedagogik så att de i mest möjligaste mån kan möta alla elever utifrån deras förutsättningar och behov. 
 

Verklighet 
 
Den kommunala skolan har en tydlig plan för hur detta arbete ska gå till, de har mötesstrukturer för 
pedagogiskt utbyte, de är organiserade i arbetslag för att underlätta det pedagogiska utbytet och 
specialpedagogen är tätt knuten till arbetslagen. Rektor på den kommunala skolan uttalar att han är 
medveten om att den pedagogiska utvecklingen är hans ansvar och att han måste driva den framåt om 
skolan ska utvecklas pedagogiskt. På friskolan har man en inställning att en utveckling av 
pedagogiken är bra för mötet av alla elever men det finns ingen plan för hur utvecklingen ska gå till, 
de mötesstrukturer som finns för pedagogiskt utbyte fungerar inte, det finns inga arbetslag som 
underlättar utbytet och specialpedagogen har inget uttalat samarbete med lärarna. Rektorn nämner inte 
att han är medveten om att ansvaret för den pedagogiska utvecklingen är hans ansvar. 
Persson (2007) lägger tyngdpunkten enligt det relationella perspektivet på att pedagogisk kompetens 
anses vara förmågan att kunna anpassa undervisningen till elevers skiftande förutsättningar och 
specialpedagogisk kompetens att ha förmågan att hjälpa undervisande lärare i denna anpassning. Han 
fortsätter med att poängtera att under detta perspektiv så ses åtgärderna på lång sikt, ansvariga är 
arbetslaget och rektor samt att en förutsättning för att pedagogisk utveckling kan ske är att det finns ett 
arbetslag och ett väl fungerande samarbete inom det. Den kommunala skolan kan anses ha tagit fasta 
på ett arbetssätt som stämmer mer med Skidmores (2004) inkluderingsdiskurs, Haugs (1998) 
inkluderande integrering och Perssons (2007) relationella perspektiv. Friskolan kan kanske inte anses 
arbeta enligt de motsatta perspektiven, avvikelsediskursen, segregerande integrering och det 
kategoriska perspektivet men det kan kanske sägas att de arbetar mindre enligt inkluderingsdiskursen, 
inkluderande integrering och det relationella perspektivet än vad den kommunala skolan gör när det 
gäller den pedagogiska utvecklingen i organisationen. 
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Haug (1998) lägger fokus på rektorns roll när det gäller skolans utveckling, han säger att rektorernas 
bristande ledarskap kan leda till att de krav som bör ställas på lärarna för att ett förändringsarbete ska 
ske inte ställs samt att i alltför få skolor driver rektorn ett medvetet arbete för att den reflektion och 
diskussion som behövs sker. Vad som också behöver nämnas i sammanhanget är att läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) förespråkar att lärare ska samverka med 
varandra runt eleverna och klart och tydligt utser rektor till pedagogisk ledare för skolan och den som 
har det avgörande inflytandet över skolans verksamhet. I studiens sammanhang kan sägas att detta 
verkar vara ett mer medvetet arbete på den kommunala skolan jämfört med friskolan.  
Avslutningsvis, knyter Haug (1998) samman segregerande särskilda åtgärder med social rättvisa. Han 
säger att skolan inte är konstruerad för att alla ska fungera där och att det förutsätts att inte alla ska 
klara sig. Särskilda behov är en social konstruktion och arbetet nu består av att förändra skolan så att 
den kan omfatta alla barn. Emanuelson (2004) bekräftar att den finns en tydlig skillnad mellan den 
officiella målsättningen med skolan, som är en väl integrerad skola och verkligheten som är en skola 
med tydliga inslag av segregering. Inger Tinglev (2005) menar att skolan arbetar utifrån en paradox. 
Alla elever ska oberoende av förutsättningar och behov lära sig samma saker, samtidigt, fast på olika 
sätt. Skolan tar då gärna fasta på det gemensamma och kompenserar sedan de som inte hänger med. 
Kompensatoriska åtgärder blir ett naturligt sätt att hantera problematiken på, vilket gör att resten av 
klassen kan fortsätta ostört i det gemensamma. 
 
Inkluderande undervisning är en process och målet kanske inte går att nå fullständigt, men vi kan alltid 
komma en bit på väg och närmare målet (Emanuelsson, 2004). 

Avslutande reflektion 
 

Konklusion 

  
Den slutsats man kan dra ifrån mina resultat från dessa två skolor är att i det här fallet så arbetade både 
den kommunala skolan och friskolan enligt båda Skidmores (2004) diskurser, inkluderingsdiskursen 
och avvikelsediskursen. Den kommunala skolan kanske marginellt mer enligt inkluderingsdiskursen 
än friskolan.  
Den stora skillnaden mellan de två skolornas arbetssätt gentemot eleverna när det gäller anpassning 
efter elevernas förutsättningar och behov som jag trodde att jag skulle se har uteblivit i studien. Stora 
skillnader skolorna emellan kan dock ses i deras attityd till lärande och utveckling. Den kommunala 
skolan har ett mycket tydligare arbete runt utvecklingen av den pedagogiska kompetensen i 
organisationen med en motiverad rektor som vill driva skolan framåt. På den kommunala skolan är det 
en fråga som har högsta prioritet. 
När det gäller vad inkludering innebär så är det den kommunala skolan som sammanfaller med 
Skidmores definition av termen, de arbetar utifrån att allas behov ska tillfredsställas utifrån de 
förutsättningar de har, inom den heterogena klassen. De koncentrerar sig inte när det gäller 
inkludering endast på de elever i behov av särskilt stöd som friskolan visar tendenser till att göra. Den 
kommunala skolan arbetar aktivt med en känsla av gemenskap och tillhörighet för alla elever. En 
inställning som också sammanfaller med styrdokumenten. 
Det som förvånar mig mest utifrån de resultat jag producerat är att båda skolorna använder sig av 
avskiljande kompensatoriska lösningar, det hade jag inte förväntat mig utifrån den tidigare forskning 
som finns och styrdokumentens tydliga formuleringar. Vision och verklighet sammanfaller inte alltid. 
 
Hänsyn måste naturligtvis tas till att i denna studie så har endast två representanter från två skolor, två 
från en kommunal skola och två från en friskola intervjuats. Om fler respondenter från varje skola 
hade intervjuats hade kanske resultaten varit annorlunda och det går inte att dra generella slutsatser om 
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varken den kommunala skolan eller friskolans arbetssätt i Sverige, utifrån mina resultat. Vad 
resultaten däremot kan bidra till är en intressant diskussion. 
 
Ett definitivt svar i inkluderingsfrågan är alltid svårt att åstadkomma eftersom inkludering egentligen 
handlar om att en känsla, att vara del av en helhet och känslor är alltid eller nästan omöjliga att mäta. 
Skidmore (2004) poängterar också att man inte kan stirra sig blind på vilken diskurs och synsätt som 
man arbetar utifrån utan måste se till eleven, dennes förutsättningar och vad som är bästa lösningen för 
individen. 
Jag undrar också om Haug (1998) har rätt när han säger att skolan är för statisk så som den är 
utformad i dag och att skolan som institution måste förändras drastiskt för att en fullständigt 
inkluderande organisation ska vara möjlig. 
 

Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har jag insett att inkluderingsfrågan är mycket mer komplex än vad jag först 
trodde och innehåller fler aspekter än vad man kan tro. Jag skulle i framtiden vilja fördjupa mig mer i 
Skidmores olika temata under inkluderingsdiskursen; elevsyn, orsak till utbildningsmisslyckande, 
skolans svar på utbildningsmisslyckande, pedagogisk expertis och läroplansmodell. 
Dessa temata skulle jag vilja analysera mer ingående och utifrån ett mycket större intervjuunderlag, 
fler respondenter och fler olika skolor, vilket skulle göra resultaten mer valida. 
Jämförelsen kommunal skola/friskola skulle jag vilja fördjupa mig i och försöka dra slutsatser runt om 
friskoleförordningen och det fria skolvalet i relation till en skola för alla. 
Slutligen skulle jag med dessa verktyg vilja försöka svara på frågan, vad krävs för en lyckad 
inkludering? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Jag berättar om min studie och dess syfte. 
 

2. Jag och respondenten presenterar oss. 
 

 
3. Jag förklarar det etiska förhållningssättets fyra krav för respondenten 

 
• Informationskravet-det är frivilligt att medverka och respondenten har rätta att avbryta när 

som helst 
• Samtyckeskravet-respondenten ger sitt samtycke till att medverka 
• Konfidentialitetskravet-respondenten är anonym och dennes identitet kommer inte att avslöjas 

eller identifieras i uppsatsen 
• Nyttjandekravet-de uppgifter som erhålls i samband med intervjun får inte användas i andra 

vetenskapliga eller icke vetenskapliga syften 
 
 Hur försöker ni säkerställa att undervisningen anpassas utefter varje elevs individuella behov och 
förutsättningar? 
 

• Organisatoriskt 
• Pedagogiskt 
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Bilaga 2 
 
Stockholms Universitet 
Specialpedagogiska institutionen 
Självständigt arbete-VALUT-ingår i valprojektet 
Missivbrev 
Örebro, den 21 februari 2012 
Hej! 
Jag är en högstadielärare som läser det allmänna utbildningsområdet på Stockholms universitet för att 
få min lärarlegitimation. Just nu så är jag i det sista skedet och ska skriva mitt examensarbete, en C-
uppsats inom området specialpedagogik. 
Jag har valt att skriva min C-uppsats med syftet att undersöka hur skolor anpassar både sin 
organisation och sin pedagogik för att tillmötesgå alla elever utifrån deras förutsättningar och behov. 
Jag har valt två högstadieskolor i Örebro kommun, varav ni är den ena. Skolorna har valts med tanken 
att detta är två skolor med stor olikhet sinsemellan gällande elevunderlag. Skolorna kommer inte att 
nämnas vid namn i studien. 
Jag har valt att göra en kvalitativ, undersökande studie och min metod kommer att bestå av intervjuer. 
Jag hoppas därför att detta verkar intressant för er och att det finns en möjlighet att jag kan intervjua 
en högstadielärare och rektor på er skola. 
Intervjuerna kommer att ta mellan en halvtimme och 45 minuter. Jag kommer att komma ut till er 
skola för att genomföra intervjuerna. Det är endast jag som besöker er skola och utför intervjuerna om 
möjlighet finns att utföra dem hos er. Jag kommer därför att spela in intervjuerna för att lättare kunna 
gå tillbaka och återge vad som sagts i skrift. 
Allt material som jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utav skolorna kommer att 
nämnas vid namn eller kunna identifieras i studien, inte heller de respondenter som deltar. Deltagande 
i studien är helt frivilligt med rätten att avbryta när som helst. 
Om ni är intresserade så finns det möjlighet att ta del av studiens resultat när den är färdig i juni 2012.  
Tack på förhand för er medverkan, 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jenny Karlsson 
 
 
 
 
       
 
 
 
   
 
  
 
 


