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Inkludering – En känsla? 

Ett sökande efter inkluderingsbegreppet och en gemensam förståelse i 

skolan 

Sammanfattning 

För att synliggöra den tankestruktur som föreligger hur vi idag språkligt refererar till- och tar stöd i 

inkluderingsbegreppet inom skolpraktiker och forskning, följer studien diskursiva spår genom 

styrdokument, lagtext och policys, in i skolan genom kvalitativa intervjuer. Intervjupersonernas 

utsagor utgör här en empirisk grund som analyseras diskursivt och visar inkluderingsbegreppets 

många ansikten. Föreställningar om vad inkludering är, målar upp ett diskursivt landskap som 

innehåller språkliga och praktiska problem att möta inkludering i skolan. Här pågår ett ständigt 

laborerande att möta alla elever med den enskilda elevens bästa för ögonen. Resultaten pekar på 

begreppet inkludering som ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är i ständig rörelse, och som har 

svårt att frigöra sig från sin begreppsliga föregångare integrering. Den empiriska bakgrunden ger 

antydningar om inkludering som en känsla, och ställer begreppet inför problemet att mätas i en mål- 

och resultatstyrd skola. För vem kan sätta fingret på en känsla och avgöra om vi känner oss 

inkluderade eller exkluderade?  

Nyckelord 
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Förord 

I egenskap av forskande student är denna uppsats ett resultat av de år jag studerat vid Stockholms 

universitet. För mig har ett intresse för demokrati och rättvisa följt mig genom hela utbildningen och 

förmodligen hela mitt liv. Att många frågor inom utbildningen och i samhället i stort kan relateras till 

problematiken att tillgodose vår rätt till likabehandling och autonomi, står klart tidigt för den som tar 

del av samhällsdebatten. För mig är begreppet solidaritet oberoende av kontext, synonymt med att se 

och möta behoven hos de som marginaliseras i vår omgivning, även om det betyder att vi får ta ur 

egen kassa, vare sig denna består av kronor och ören eller ett mänskligt kapital, där valören benämns 

empati. Inom skola, utbildning, fritids och omsorg visar det sig att de som behöver omgivningens stöd 

ofta tillskrivs en begreppssfär som kretsar och ofta utgår ifrån visionen om en skola för alla. Därmed 

fångar frågor som rör inkludering, exkludering, likabehandling och mänskliga rättigheter mitt intresse, 

samt uppmanar mig att undersökande söka svaret på vilken funktion dessa begrepp har. Arbetet i sig 

bär spår av ett intresse för språk och mellanmänskliga relationer, här fungerar det som en drivkraft att 

för min egen skull, samt för alla som berörs av dessa frågor rörande innebörden av 

inkluderingsbegreppet, åskådliggöra hur vi ser på inkludering. Eftersom uppsatsen delvis också är av 

en filosofisk natur, har jag stundtals trevat och hamnat i spår som jag inte kunnat följa hela vägen. Det 

har gjort att det har varit en utmaning att behålla fokus i arbetet. Min handledare vid barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen: Inger Engdahl har varit ett stort stöd mitt arbete, hon har hjälp 

mig att hålla en röd tråd, och se till den problematik som uppsatsskrivande medför för mig som 

student. Därmed vill jag tacka henne för den inspiration som hon givit mig med uppmuntran, tips och 

stöd.    
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Inledning 

I varken svensk skollag (2010:800) eller läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2011) definieras eller 

nämns begreppet inkludering. Inte heller i Läroplan för specialskolan (Lspec11, 2011) eller i Läroplan 

för grundsärskolan (Lgrsä11, 2011). Dock står det att finna i skolverkets publiceringar angående 

allmänna råd, men också här utan en bestämd definition. T.ex. i Arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014), där nämns begreppet i relation till Särskild 

undervisningsgrupp: ”Det handlar således om elever med en mer komplex problematik, där 

inkluderande åtgärder inom den ordinarie klassens ram inte har gett förväntade resultat.” (Skolverket, 

2014 s. 40.) Vidare även i samband med huvudmannens uppdrag i Allmänna råd med kommentarer 

om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (Skolverket, 2012), här likaså utan definition eller 

beskrivning. I sammanlagt tretton olika publikationer varav tre läroplaner, nio allmänna råd samt 

skollagen nämns ordet två ggr. Vid en översiktlig granskning av Skollagen (2010:800) så tycks det 

som om att lagen särskilt uppmärksammar inkluderingsfrågor i relation till kunskapskrav och 

måluppfyllelse. Ser man till allmänna råd och läroplaner så finns här ett bredare perspektiv på samma 

frågor. Men själva ordet inkludering lyser i stort alltså med sin frånvaro. Några ytliga betraktelser av 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) som introducerade inkluderingsbegreppet och FN’s 

Barnkonvention (FN, 1989) kan illustrera ett förhållande med läroplan och skollag. Språkligt ligger de 

nära varandra och vi kan se en gemensam retorik som tycks utgå ifrån en gemensam begreppslig bas. 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) förklarar: 

every child has a fundamental right to education, and must be given the opportunity to achieve and 

maintain an acceptable level of learning, every child has unique characteristics, interests, abilities and 

learning needs, education systems should be designed and educational programmes implemented to 

take into account the wide diversity of these characteristics and needs, those with special educational 

needs must have access to regular schools which should accommodate them within a childcentred 

pedagogy capable of meeting these needs […] (UNESCO, 1994, s. 10.) 

I Barnkonventionen står det bl.a.: 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets fulla 

möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; (b) utveckla respekt för 

de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna […] (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt 

liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap 

mellan alla folk […] (Barnkonventionen, art. 29.) 

Vid en snabb överblick på t.ex. skollag och läroplan så framträder en på många sätt närmast identisk 

retorik rörande vad som skall förmedlas eleverna, samt hur vi förväntas se och möta eleverna. Här i 

läroplanen om grundläggande värden: (Lgr11, 2011) 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. 

Och vidare: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lgr11, 2011, s. 7.) 

Eller om likvärdig utbildning: 
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Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.  (Lgr11, 2011, s. 8.) 

I skollagens paragraf 3 om barnens och elevernas lärande och personliga utveckling: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. (Skollagen, 2010:800)  

Man talar bl.a. om autonomi, jämlikhet, olikheter och tolerans, solidaritet, hänsyn till behov och 

förutsättningar, samt en likvärdig utbildning. På detta sätt verkar dessa fyra texter sträva mot ett 

gemensamt mål och en gemensam vision. Men texterna förklarar sparsamt hur målen skall nås, vilka 

förutsättningarna är, vilka elever och barn de syftar till. Texterna saknar alltså definitioner och öppnar 

sig för tolkningar. Utan att börja ett textanalytiskt stycke, så kan ändå dessa utdrag vara bra att behålla 

i minnet inför kommande läsning, då jag återkommer till dessa texter ett flertal gånger i studien. De 

kommer att utgöra en bas att återvända till för att ge inkluderingsbegreppet ett ursprungligt 

sammanhang. Carol Lee Bacchi (1999) menar att för att se till ursprunget, och hur det är möjligt 

identifiera på vilket sätt diskurser blir en del av vårt vardagliga förhållande, så är det nödvändigt att se 

till diskursernas källa. Ulf P. Lundgren (1983) resonerar liknande, när han i läroplansteoretiska 

sammanhang menar att det är viktigt att se till svaren på frågorna om hur innehållet i läroplanen 

formas och formar vår tolkning av innehållet.  Ett annat resonemang som samstämmer med Bacchi 

(1999), är att det blir viktigt att begrunda värderingar samt för tiden gällande ideal och normer som 

påverkar sådana processer (Lundgren, 1983). 

Men hur ska vi veta om vi arbetar inkluderande i praktiken när det saknas hänvisningar till en 

gemensam definition? Inger Assarson (2009) menar att inkluderingsbegreppet först får struktur och 

ges en innebörd i praktiken och att betydelsen är bunden till ett föränderligt samhälle. Svaret skulle 

alltså kunna gå att finna i kollegiala samtal och diskussioner om vad det är vi vill uppnå med 

strävandet mot denna gemensamma vision av en skola för alla. Frågor som då blir intressanta att ställa 

kan vara om begreppet inkludering i utbildningskontexten är en intersubjektiv och 

socialkonstruktionistisk idé som saknar en gemensam definition? Eller vidare; hur ser relationen ut 

mellan forskning och praktik när de talar om inkludering? Frågor som dessa kommer att ges mer 

utrymme för reflektion längre fram i studien. Eftersom den svenska skolan har en skyldighet enl. lag 

att bygga sitt arbete på vetenskaplig grund (Skollagen, 2010:800), är det en relevant frågeställning som 

kan belysa en faktisk länk mellan ett begrepp relaterat till en stor mängd forskning inom 

utbildningsfrågor som sysselsätter forskare runtom i världen (Göransson & Nilholm, 2014), utan att 

nämnas i svenska styrdokument för den svenska grundskolan. Med hänvisning till Göransson och 

Nilholm (2014) så brottas forskningen i definierandet av en gemensam förståelse kring 

utbildningsfenomenet inkludering. Dock ges det stöd för att vara ett mångtydigt begrepp som inte 

endast handlar om fysisk individplacering. Göransson och Nilholm (2014) ger även uttryck för att 

begreppet inom aktuell forskning beskrivs enligt fyra st. huvudsakliga diskurser som följer:  

 Inkludering som grund för placering av elever med behov av särskilt stöd/funktionshindrade i den 

allmänna grundskolan.  

 Inkludering efter en individualiserad definition som sörjer för att möta elever med behov av 

särskilt stöd efter akademiska och sociala krav.  

 Inkludering efter en allmän individualiserad definition som sörjer att möta alla elevers behov 

akademiska och sociala krav. 
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 Inkludering som en grund för mångfaldsbejakande gemenskaper. 

Göransson och Nilholms (2014) indelning i dessa diskursiva områden är väl värda att behålla i minnet 

som läsare, jag återkommer till dessa i min analys där de får fungera som språkliga ramar för 

resultatet. 

There is a definite need for clarity regarding what is meant by inclusive education, both in studies of 

inclusive education and in reviews of the field. This does not mean that we advocate a single, 

common definition; rather, we maintain that the operative definition – whatever that might be in the 

given context – ought to be clear. (Göransson & Nilholm, 2014, s. 276) 

Tidigare forskning 

I avsnittet presenteras delar av tidigare forskning som framstår av forskare som frekvent berörda 

områden kring inkluderingsbegreppet och dess innebörd. För att finna relevant forskning inom 

området har jag följd ett spår av källor som i majoriteten av fallen utgått ifrån Roger Slees (2008) 

Beyond special and regular schooling? An inclusive education reform agenda. Här beskriver han 

inkluderingsbegreppet som möter en skola som inte från början är utformad för alla sett till historiska 

aspekter, och därmed inte är beredd på vad som krävs för att verkställa visionen om inkludering. Men 

också ett begrepp som urholkas i mötet med nya och andra diskurser. En annan tråd som jag följt är 

Göranssons och Nilholms (2014) Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical 

analysis of research on inclusive education. Denna text har fungerat som en bra bakgrund till den 

diskursiva kamp om begreppet inkludering som råder inom forskningsvärlden. Men även som källa till 

vad som kan vara av betydelse för hur begreppet uppfattas och hur detta kan tydliggöras. Med 

utgångspunkt i dessa två texter har jag sedan funnit ett nätverk av forskning som belyser frågor kring 

inkludering.  

Inkludering och exkludering i ett historiskt 

perspektiv 

Tätt bundet till begreppet inkludering är begreppet ”exkludering” som har utgångspunkt i det 

kontextuella och normativa, detta som markerar vad som är normalt och onormalt (Graham & Slee, 

2008). Graham och Slee (2008) antyder att inkludering har ett egenvärde som bär på dess samhälleliga 

och utbildningshistoriska ursprung. Därmed finns en fara med att ersätta eller jämställa inkludering 

med t.ex. integrering eller likabehandling, det riskerar att skapa en uppfattning om att 

exkluderingsproblemet är löst eller att det leder till att innebörden helt enkelt glöms bort. Processer där 

begrepp tappar sitt ursprungliga syfte är vanliga men inte oproblematiska fastslår Nilholm (2006). 

(Förstår inte din kommentar här) Hur vi beskriver varandra, hur vi uppfattas, vilken situation vi 

befinner oss i, vems berättelse som dominerar debatten, samt vår sociala situation och hur skolan 

utvecklas, är grundläggande för hur vi ser på en inkluderande utbildning (Slee, 2008). Detta förklarar 

Nilholm (2006) närmare i en jämförelse med begreppet integrering och ordets resa ifrån att ha syftat 

som ett motmedel gentemot samhällelig segregering, till att det inte längre riktigt räcker till. Ordet 

integrering fungerade också som föregångare till begreppet inkludering, men det senare har i större 

utsträckning syftat på en anpassning av eleven till en omgivning som inte är anpassad efter elevens 

behov. Begreppet inkludering kommer mer att syfta till visionen om ”en skola för alla”, där alltså 



5 

 

omgivningen (skolan) anpassas för eleven. Skillnaden skulle kunna beskrivas ur ett holistiskt 

perspektiv där man med integrering främst ämnar anpassa delarna efter helheten, och där inkludering 

syftar till att helheten anpassas till delarna. Till ursprunget hör ett behov av ett nytt begrepp som möter 

nya policyformuleringar, vilka i sin tur introduceras efter samhälleliga påtryckningar om förändring av 

situationen för de marginaliserades rätt till t.ex. delaktighet. I denna process var UNESCO och 

Salamancadeklarationen (UNESCO,1994) drivande, och här dyker begreppet ”inclusion” upp och 

etablerar sig i ett växande antal policydokument (Nilholm, 2006). Vidare beskriver Nilholm (2006) att 

övergången från begreppet integrering till inkludering, sker i form av en förskjutning efter behovet att 

säga något nytt. Integrering uppkom och fungerade som en diskurs för ett motmedel riktat mot 

orättvisor, som ett utmanande av den då rådande normativa situationen i samhälle och institutionella 

sammanhang. På sin tid ledde detta till förändringar, men vartefter samtiden förändrades och nya 

perspektiv uppstod i förhållande till marginaliserade grupper i samhället, så höll inte integrering 

måttet. På så sätt sker en ständig förändring av begreppen knutna till samhällsvetenskapliga kontexter, 

och därför bör begreppet inkludering ses som något som beskriver en process och inte ett tillstånd 

(Nilholm, 2006).  

Till denna rekontextualiseringsprocess hör alltså som även Graham och Slee (2008) styrker - mötet 

med olika diskurser. Här finns en mängd forskningsfält (t.ex. medicin, psykologi och pedagogik) som 

ämnar ge begreppet en betydelse i utbildning och omsorgsrelaterade frågor. Forskningsfälten kring 

inkludering har ofta kopplingar till en specialpedagogisk arena. Forskning inom specialpedagogik tar 

stöd i två olika förhållningssätt - på ett kompensatoriskt eller kritiskt sätt menar Nilholm (2006). Det 

kompensatoriska förhållningssättet har dominerat forskningen, det har kopplingar till en medicinsk 

diskurs där diagnostisering och ett mer direkt riktat stöd mot eleven som innehavare av ett särskilt 

behov. Det kritiska förhållningssättet gör istället anspråk på faktorer utanför individen. Här skall 

särlösningar undvikas och pedagogiska förhållningssätt anpassas efter individen, barns olikheter skall 

ses som en tillgång för alla på skolan (Nilholm, 2006). I spåret av en växande kritik av den 

traditionella specialpedagogiska tanken om särlösningar och en problematik som tillskrivs individen, 

så förskjuts också betydelsen av begreppet inkludering, mot något som riktar sig mot institutionen och 

alla elever. Utvecklingen av begreppet breddar även användningen av det, inkluderingsbegreppet 

tillskrivs betydelse efter en slags popularitet inom olika diskurser. Nilholm (2006) och Graham och 

Slee (2008) delar resonemanget om att det finns en risk att betydelsen urholkas, samt att det är en del 

av den process som genererar oklarheter i formulerings – och realisationsskeden. Alltså de moment 

inom t.ex. olika policyprocesser där idén tar form och skall sättas i praktik. 

I vårt behov av att kategorisera vår omvärld ligger också en av mekanismerna till varför exkludering är 

ständigt närvarande i både samhälle och skola (Slee, 2013). Som en följd av kategoriseringsbehovet 

framträder också ett ”vi” och ”dom”. Härmed tydliggörs alltså vem som är inkluderad och vem som är 

exkluderad. Institutionella kategoriseringar av en ”vanlig” skola och en ”specialskola” tillskriver t.ex. 

elever att tillhöra den ena eller andra kategorin (Slee, 2008). Vidare menar han att inkluderande 

processer och praktiker, så som de ofta tar sig uttryck i dagens skola, är i sig, en slags ”bärare” av 

exkluderande element (Slee, 2013). T.ex. blir elevassistenten till eleven i behov av särskilt stöd, en 

slags flagga som utmärker det normativt avvikande. Genom att diagnostisera, etikettera våra barn efter 

de kriterier som utmärker specialpedagogiska dilemman eller utmanande pedagogiska frågor, skapar vi 

också förutsättningar för exkludering.. Därmed finns ett intresse av att föra diskussionen om 

inkludering efter olika diskursiva områden. T.ex. blir det viktigt för specialpedagogen att i 

diskussionen åberopa t.ex. diagnoser för att det diskursivt tillhör professionen och dennes 

expertisområde. På detta sätt åberopar en mängd instanser inom samhälle och utbildningsväsende ett 
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sorts diskursivt tolkningsföreträde av inkluderingsbegreppet (Slee, 2008). Alltså; vilket syfte, vilka 

mål och vilken metod skall skolan se till för att möta inkluderingsfrågan? I och med detta uppstår en 

intressekonflikt inom skolan, och vi saknar en gemensam ram för vad vi vill uppnå och på vilket sätt 

detta skall uppnås. Institutionella oklarheter som t.ex. kan leda till att stödinsatser som ges, riktas mot 

eleven som ”föremålet för åtgärd”, därmed tillskrivs individen en underordnad position och diskursivt 

område, vilket då också tydliggörs för omgivningen (Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2013). 

Omgivningen talar och möter alltså individen efter ett särskilt diskursivt område vilket inte är 

detsamma som tillskrivs den övriga omgivningen. Man missar alltså att se eleven som en del av den 

gemenskap och delaktighet som bygger en inkluderande kontext – det uppstår en slags paradox där 

inkludering bäddar för exkludering. På så sätt menar Slee (2013) att istället för att identifiera 

inkluderande miljöer, praktiker och processer, så ligger det närmare till hands att identifiera de 

faktorer som fungerar exkluderande i strävan att uppnå en inkluderande skola. 

Idag refererar vi till ordet inkludering som ett mål att uppnå, samtidigt som vi talar om det som om det 

är något som vi redan uppnått (Graham & Slee, 2008). Ordet används efter intersubjektiva 

föreställningar, alltså en allmän förståelse för begreppet, grundad på vad människan tror sig veta. Detta 

gör att en inkluderande skola för alla blir svår att uppnå (Graham & Slee, 2008). Begreppet används 

också som ett svar på en påtaglig global och lokal orättvisa inom utbildningsväsenden, där exkludering 

provocerar fram inkludering som ett skydd mot att uppfattas som annat än jämställd, likabehandlande 

och inkluderande (Slee, 2008). Detta är ett sätt för institutioner att skydda sig från krav som är svåra 

att bemöta (Skrtic, 1991) Att ordet används godtyckligt där man inom skolan t.ex. påstår sig inkludera 

funktionsnedsatta elever eftersom man ger dem en fysisk plats i skolan, behöver inte innebära att 

skolan de facto verkar inkluderande (Graham & Slee, 2008). För att omgivningen skall fungera 

inkluderande, behöver omvärlden se till individens rätt till autonomi enligt Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2013). Tillgodoses inte det stöd individen behöver för att vara självständig, så förlorar också 

begreppet reellt värde. Här menar Graham och Slee (2008) att det är viktigt att skilja på medel och mål 

som kan färga föreställningarna om vad inkludering innebär. På detta sätt påverkar nämligen en mängd 

uppfattningar inom olika diskurser vad inkludering är, innebär och hur det skall uppnås (Graham & 

Slee, 2008). Inspirerade av Foucault antyder Graham och Slee (2008) att det normativa avgörs av den 

diskurs människor studeras ur, därmed avgörs vad som avviker från vad. T.ex. kan specialpedagogiska 

diskurser eller psykologidiskurser låta förstå vem som skall inkluderas; funktionshindrade, 

lågpresterande elever eller utåtagerande elever? Det är en viktig faktor som bestämmer vad 

inkludering innebär, i vilken riktning de som är marginaliserade skall flyttas för att inkluderas. Och 

eftersom begreppet inkludering saknar ett gemensamt diskursivt ramverk, flyttas eleverna mot en 

gråzon där olika instanser godtyckligt kan bestämma när någon är inkluderad (Graham & Slee, 2008). 

Språket fungerar här avgörande för hur vi förhåller oss till det som är normalt/onormalt, och kanske, 

menar Graham och Slee (2008), att de är dessa benämningar som kan leda närmare en förståelse av 

vad vi menar med inkludering.  

Syfte och frågeställningar  

Tidigare forskning åberopar behov av ett klargörande kring hur vi ser på inkludering idag och vad vi 

menar med begreppet i omsorgs- och utbildningssammanhang. Ett gemensamt förhållningssätt till 

begreppets diskursiva ramar blir mot denna bakgrund viktigt i ett kontextuellt operativt sammanhang 
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menar Göransson och Nilholm (2014). I detta ligger också arbetets syfte; att se hur vi refererar till 

inkludering inom praktiken och forskningen. Finns det en förskjutning i betydelsen över tid och till 

vilka diskursiva områden hör till bakgrunden för hur vi språkligt förhåller oss till begreppet? Arbetets 

frågeställningar som gör sig relevanta kommer att utgå ifrån ett diskursivt förhållningssätt där skollag, 

läroplaner för grundskolan, samt skolverkets allmänna råd jämförs med arbetets fältstudier i en 

diskursanalytisk del. Det huvudsakliga syftet är alltså att synliggöra den tankestruktur som föreligger 

hur vi idag språkligt refererar till och tar stöd i inkluderingsbegreppet. Centrala frågeställningar som 

skall hjälpa studien emot sitt syfte är:  

 Vilka rådande språkliga diskurser kring begreppet inkludering återfinns inom praktiken? 

 Vilka diskurser dominerar praktiken? 

 Till vilka fenomen, idéer och föreställningar är dessa tolkningar kopplade? 

 

Teoretiskt perspektiv 

Genom att kunna förstå och tolka de ord och begrepp som gör sig gällande i vår sociala kontext, så 

skapas en förutsättning att orientera sig och verka som aktör inom t.ex. skolans sociala strukturer 

(Nilholm, 2006). Genom att se till innebörden av språket, både det talade och skrivna, kan 

diskursteorin klargöra bakomliggande faktorer kring begreppsanvändning, hur språket i växelverkan 

påverkar institutioner, relationer, identiteter, uppfattningar i samhället, hålls ett diskursanalytiskt 

perspektiv (Boréus, 2011). Det diskursanalytiska förhållningssättet ämnar inte fastställa några absoluta 

sanningar (Boréus, 2011), men kan istället ge oss en bild av ett fenomen. Det är alltså inte bara ett 

teoretiskt perspektiv, men utgör också ett metodologiskt förhållningssätt. I ett kartläggande av 

begreppsstrukturer och språkliga praktiker ges en möjlighet att ringa in vad vi menar med inkludering. 

Vi får en möjlighet att begrunda vad som är underförstått i samtal eller texter om inkludering, men 

också hur vi tolkar dessa (Boréus, 2011).  

Jag kommer delvis att ta stöd i Carol Lee Bacchis (1999) resonemang om att två frågor är viktiga att 

ställa sig när man ser till diskursens källa; var härstammar diskurserna ifrån, och hur blir de en del av 

en gemensam och vardaglig tolkning? Bacchi (1999) fokuserar sin diskursanalytiska metod på policys 

och dess tillkomst och effekter. Då inkluderingsbegreppet i sitt ursprung har en påtaglig anknytning 

till just mellanstatliga policys som Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) (Nilholm, 2006) kan 

detta vara till hjälp för både analys och diskussion i detta arbete. En diskurs skapas inte ur tomma intet 

men heller inte genom enskilda aktörer (Bacchi, 1999). I vårt fall har den språkliga diskursen om 

inkludering sitt ursprung i skolan som institution och historiskt samhällsfenomen. Som beskrevs 

tidigare så fungerade t.ex. Salamancadeklarationen som ett startskott för att introducera 

inkluderingsbegreppet, vid tillfället då denna mellanstatliga policy presenterades i ljuset av ett 

oadresserat exkluderingsproblem, fanns UNESCO där som enskild aktör i framtagandet av begreppet 

på papper, men det var alltså en produkt av samhälleliga påtryckningar efter en förändring. Bacchi 

(1999) menar alltså att det är en kombination av enskilda aktörer (policyförfattande samhällsorgan 

etc.) och kulturellt burna samhällsinstitutioner (skola och omsorg etc.), tillsammans med människans 

socialisation som utgör framkomsten av policys. Vidare förklarar hon att diskursens historiska 

ursprung är en viktig del i att förstå dess syfte och funktion, dock är diskursens påverkan och effekter 
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till större hjälp för att ringa in syfte och funktion. Faktorer som rör policyns påverkan, effekt, och 

historiska ursprung studeras ur ett språkligt perspektiv där fokus ligger på tolkningen av innehåll och 

mening, istället för t.ex. policys avsikter och syfte. Jag kommer inte att göra sådana djupdykningar i 

dylika dokument, dock kan det vara till god hjälp i analysen av t.ex. skollag, styrdokument och 

studiens övriga insamlade data. 

Metod  

Val av metod 

Här beskrivs den metod som använts för insamlandet och analyserandet av data. Även vilka etiska 

aspekter och dilemman som bör tas i beaktande för studiens syfte. Också följer vilka begränsningar 

som funnits för studiens genomförande. 

Med hjälp av ett diskursanalytiskt resonemang, ämnar jag belysa möjliga faktorer som påverkar hur 

förhållandet till inkluderingsbegreppet ser ut i relation till pedagogisk-, övrig skolpersonals- och 

ledningens tolkningar av begreppet. För att möjliggöra det tar jag hjälp av kvalitativa intervjuer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) vilka utgör en grund för insamlandet av data. I ett 

samhällsvetenskapligt förhållningssätt utgör den kvalitativa metoden ett sätt att komma åt olika 

innehåll i samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). I detta fall eftersöks innehållet i 

utbildningssammanhang och gäller användningen och tolkningen av begreppet inkludering. 

Diskursanalysen erbjuder inte bara ett metodiskt verktyg, men utgör också ett teoretiskt 

förhållningssätt (Boréus, 2011). Det innebär att jag kommer att se till språkliga och retoriska 

begreppsområden i mina intervjuer för att svara på mina forskningsfrågor. Det är därmed i de 

kvalitativa intervjuerna som jag har möjlighet att ringa in relevanta diskurser, känslor och retoriska 

återgivanden som kan vara förknippade med inkluderingsbegreppet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Att det i inledningen finns ett kvantitativt inslag där antalet gånger ordet inkludering förekom i 

olika dokument och policys är av mindre betydelse för arbetets syfte. Detta illustrerar dock motivet att 

se till vilka eventuella begrepp som ersätter eller beskriver ordet, samt vad detta har för innebörd.  

 

Urval 

Enligt Nilholm (2006) har det i- och med en förskjutning i betydelse av begreppet inkludering också 

skett en breddning av vilka forskningsfält som omfattas av begreppet. Till dessa fält hör bl.a. ”social 

inclusion” (Nilholm, 2006), alltså ett fält som avser marginaliserade grupper i ett större samhälleligt 

perspektiv. För att ge denna text validitet inom utbildning och omsorg, så fokuserar detta arbete dock 

på begreppets betydelse inom fältet för skola, samt i relationen till elever i behov av särskilt stöd. Val 

av studieobjekt har skett med ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) där en lämplig 

skola har föreslagits av ansvarig produktionschef i tilltänkt kommun. Valet av kommun har gjorts med 

hänsyn till den stora omfattning av pågående forskning i Stockholms stad. Därmed sökte jag en 

kommun som kunde tänkas dels vara mer intresserad av att ta emot mitt besök, men också en kommun 

som kan ha en mer förutsättningslös inställning till att delta i studien. Därmed förlades intervjuerna till 
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en kranskommun som återfinns i Stockholms län. Under inledande kontakter framkom även att 

kommunen hade varit föremål för skolinspektionens granskningar, vilket gett upphov till en pågående 

debatt om inkludering och som gav mig goda förutsättningar att samla ett rikt material. Efter att ha 

etablerat kontakt med kommunens produktionschef och tilldelats ett förslag om fem skolor som hade 

möjlighet att ta emot mig med kort varsel, skickades ett forskningsbrev som presenterade mig själv 

och studiens syfte, samt forskningsetiska ställningstaganden till samtliga. Detta varpå jag sökte 

telefonkontakt med rektorerna på skolorna med liten framgång. Dock hörde rektorn från den slutligen 

deltagande grundskolan av sig till mig och angav sitt intresse för studien. Härmed hade en första 

kontakt tagits, och rektor samt biträdande rektor informerades om mina önskemål om att förbereda de 

deltagande intervjupersonerna inför mitt besök. Efter att jag uttryckt min önskan om att snarast få 

besöka skolan, gav biträdande rektor via mail ett färdigt schema över intervjutider och tilltänkta 

intervjupersoner. I mitt informationsbrev inför mitt besök gav jag också önskemål om att få träffa 

rektor, specialpedagog, fritidspedagog, klasslärare samt en anställd med en ickepedagogisk bakgrund. 

Ansvarig personal på skolan angav att t.ex. vaktmästare endast tjänstgjorde begränsat och inte var 

tillgänglig under den tid jag tilldelats för intervjuerna. Eftersom det saknades tidsutrymme att göra 

ändringar i schemaläggningen för mina intervjuer samtyckte jag till föreslagen tid och de föreslagna 

deltagarna. 

Genomförande 

I samråd med biträdande rektor avsattes sex st. tillfällen á 30 minuter fördelat på två dagar. Eftersom 

schemaläggningen för intervjuerna var mycket precis, gav det litet utrymme att tala om bakgrund och 

syfte. Därför var de flesta av deltagarna informerade i förväg av rektor, de som möjligtvis hade missat 

denna information eller hade frågor gavs tillfälle för detta inför varje intervju vilket gjorde ett visst 

anspråk på själva intervjun. Intervjuerna har följt en frågeguide (Följer som bilaga), men getts 

utrymme att ta formen av ett semistrukturerat förhållningssätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Frågeguiden fungerade som ett stöd vilket gjorde att jag kunde behålla fokus på var intervjuerna 

befann sig, men också som en vägledning till eventuella följdfrågor. Intervjuerna skedde enskilt med 

hänsyn till de intervjuades rätt till anonymitet, samt i syfte att skapa förutsättningar som öppnar för ett 

gott samtalsklimat och reflektioner. Intervjuerna spelades in med digital utrustning som 

kompletterades av anteckningar. Inspelningarna transkriberades därefter för analys, där för studiens 

syfte ovidkommande material sorterats bort (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vartefter 

intervjuerna fortlöpte fann jag nya sätt att förhålla mig till min frågeguide och frågorna kunde bättre 

riktas för att ge innehållsrikare gensvar. För att få ut så mycket som möjligt av intervjupersonernas 

utsagor om de tystnade eller tvekade, tillät jag mig att omformulera eller leda in intervjupersonerna på 

ämnesområden som de enligt min tolkning gjort ansatser till att beröra. Detta utan att själv ta ställning 

i frågorna och påminna dem om deras rätt till en autonom position i sammanhanget. 

Databearbetning 

 

Intervjumaterialet består av transkriberad text som grundas i sex stycken intervjupersoners utsagor om 

inkluderingsbegreppet. Samtliga intervjuade är kommunanställda med en pedagogisk bakgrund. En 

rektor, en biträdande rektor, tre grundskolelärare och en specialpedagog har svarat på frågor rörande 

inkludering. Källdatan består av ca.145 min transkriberat material. Intervjuerna följde en frågeguide 

indelad i tre huvudområden som följer; 1: Synonymer och kontraster i relation till begreppet 
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inkludering. 2: Inkludering i praktiken. 3: Hinder för inkludering. Intervjuerna avslutades 

genomgående med en summering där intervjupersonerna gavs en möjlighet att återgå till 

samtalsområden för att ändra, lägga till eller göra egna inlägg och ställa frågor. Utöver transkriberat 

material ingår också skollag (2010:800), läroplaner (Skolverket, 2011), styrdokument i form av 

tidigare angivna Allmänna råd, policys så som Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) och FNs: 

konvention om barnets rättigheter (FN, 1989). 

Efter att jag spelat in mina intervjuer transkriberades materialet i sin helhet då detta underlättar en 

diskursiv analys(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Här valde jag att ta med pauseringar, mellanord 

och utsagornas fulla innehåll. Dock nedtecknades inte kroppsspråk, rumsliga eller andra företeelser 

som skedde utanför dialogen. Anteckningar användes endast som stöd för eventuella följdfrågor till 

intervjupersonerna eller för att markera särskilt intressanta aspekter. Efter att transkriberingen 

färdigställts analyserades materialet i flera led. I ett diskursanalytiskt perspektiv tog jag hjälp av flera 

möjliga sätt att analysera inom diskursteoretiska området. Dels genom att se till kategoriseringar och 

diskursiva områden, dels genom kartläggning av ordval. Kvantitativ innehållsanalys användes tidigt 

för att skapa en översikt och längre fram i processen ringades det underförstådda in (Boréus, 2011). I 

bearbetningen har jag också jämfört det transkriberade materialet med läroplaner, policys och 

lagtexter, där jag tagit stöd i Carol Lee Bacchis (1999) frågeställningar och teorier som bl.a. hjälper 

analysen att sätta diskurser i ett kontextuellt och ursprungligt sammanhang. Vidare har 

intervjupersonerna anonymiserats av etiska skäl (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Anonymiseringen har skett i två led, där intervjupersonerna i det transkriberade materialet getts en 

siffra som namn, och i det färdiga materialet anges de med bokstäver utan inbördes ordning.  

Forskningsetiska överväganden  

Genom att behålla ett forskningsetiskt perspektiv genom denna studie skapas förutsättningar att 

behålla värdet av intervjuerna för analysen(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Skyddas 

intervjupersonerna och medvetandegörs om förutsättningarna så skapas också utrymme att verka friare 

i dialogen med forskaren. Att intervjupersonerna i någon form blir subjekt för värderingar och 

normativa influenser är ett dilemma för många typer av intervjuer, då åligger det forskaren att se till 

sådana faktorer som kan påverka och därefter anpassa miljö, frågeformuleringar och andra 

förberedelser så att faktorerna blir tydliga. Tydliggörs detta, kan det också tas i beaktande både vid 

intervju och i analys(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). För att i största möjliga utsträckning ta 

detta i beaktning fördes intervjuerna individuellt efter att de har informerats om de statuerade 

forskningsetiska principer som utformats för studien, (Se nedan). För att intervjuerna skulle ha 

möjlighet att ske under former ordnade för att skapa en trygg situation och förtroende mellan 

intervjuperson och forskare fördes de i ett avskilt rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Även så 

prövades den intervjuguide som användes på utomstående personer för att se till möjliga problem med 

frågeställningarna. Fyra grundläggande principer har följt enl. Hartman (2003) för insamlandet av 

data: 

Öppenhet: I egenskap av studerande forskare ställs jag under kravet att informera och redovisa inför 

deltagare forskningsmaterialets användningsområde, hur insamlad data behandlas, hur det redovisas 

och hur data lagras. Mot bakgrund av detta samt redovisning av namn på ansvariga för studien 

inhämtas deltagarens samtycke. 

Krav på självbestämmande: Medverkande har full rätt att bestämma om de ska delta, hur länge och 

under vilka villkor. 
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Konfidentiell behandling: Insamlade uppgifter förvaras och behandlas på sådant sätt att obehörig ej 

kan ta del av dem. Redovisning av material och resultat görs så att enskilda inte kan spåras. Uppgifter 

lämnas inte ut vid förfrågan av andra. Skola eller kommun kommer ej att namnges. 

Autonomikrav: Insamlat material används endast för forskningsändamål. Materialet får endast 

användas så som forskaren informerat deltagarna om. 

Utöver dessa grundläggande principer följer studien Vetenskapsrådets skrift God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Studiens kvalitet 

Genom att tillvarata på kommunledningens kunskap om lokala rådande förutsättningar inom skola och 

omsorg, gavs också underlag att en lämplig skola. Dock kan det inte uteslutas att urvalet 

kommunledningen gjort inte är partiskt efter ett egenintresse okänt för mig som forskare. Huruvida 

kommunledningen varit selektiv i t.ex. syftet att framställa kommunen ur ett inkluderingsmedvetet 

perspektiv, är av mindre vetenskaplig betydelse då studien inte innehåller några i sak värderande, 

granskande eller kontrollerande element. Dessutom står det inte i någon nämnvärd konflikt med 

studiens vetenskapliga syfte. För studiens syfte står främst skolpersonals, praktiserande pedagogers 

och rektorers språkliga refererande till inkluderingsbegreppet, varken en direkt sakkunskap eller 

måluppfyllelse är av direkt intresse för studien. Som också nämnts tidigare så har kommunen i fråga 

nyligen varit föremål för kritik från skolinspektionen. Kritiken rörde särskilda undervisningsgrupper, 

och detta kan självklart gett återspegling i intervjupersonernas utsagor och i studiens analys. Men 

under intervjuerna refererade också intervjupersoner till kritiken och inkluderingsämnet som högst 

aktuellt och det kan ha medfört ett särskilt rikt material. För att tillfullo se till kvaliteten i 

intervjupersonernas utsagor skulle vidare observationer kunna ha utgjort ett inslag i studien, men med 

hänsyn till studiens begränsade omfattning i tid och underlag var detta inte möjligt. Vidare hade 

observationer fyllt mycket begränsad funktion i strävan att uppnå studiens syfte (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011) och bedömdes därför inte vara av intresse. Dock informerades samtliga deltagande 

intervjupersoner om såväl forskningsetiska principer som om vilka typer av frågor som skulle utgöra 

intervjuns område och omfattning. 

När det gäller studiens tillförlitlighet så ställer jag mig ödmjuk inför syftet och resultat. Denna 

ödmjukhet grundas i en hänsyn till studiens omfattning som innebär en viss begränsning inför en 

vidare generalisering. T.ex. skulle intervjupersonernas titlar ha kunnat belysa ett diskursivt 

sammanhang till inkluderingsbegreppet, men eftersom titlarna är begränsade i omfattning, blir värdet 

att ett sådant underlag begränsat med hänsyn till underlagets generaliserbarhet. Därav är denna aspekt 

lämnad i studien. Dock ges en god grund för vidare forskning. Studien ska ses som ett bidrag på 

grundläggande nivå. 
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Resultat och analys 

Intervjuernas språkliga diskurser 

För att ge en överblick på innehållet i det analyserade materialet ger jag först en kortare introduktion 

till vilka diskurser som var dominerande under intervjuerna. För att återkoppla till de diskurser som 

Göransson och Nilholm (2014) menar utgör fyra dominerande diskurser över hur forskningen förhåller 

sig till begreppet inkludering, så återfinns de samma även inom den språkliga praktiken i den 

studerade skolan. Dessa fyra dominerande diskurser är:  

 Inkludering som grund för placering av elever med behov av särskilt stöd/funktionshindrade i den 

allmänna grundskolan.  

 Inkludering efter en individualiserad definition som sörjer för att möta elever med behov av 

särskilt stöd efter akademiska och sociala krav.  

 Inkludering efter en allmän individualiserad definition som sörjer att möta alla elevers behov 

akademiska och sociala krav. 

 Inkludering som en grund för mångfaldsbejakande gemenskaper. 

 

Dessa utgör en del av textens disposition, med syftet att göra det enklare för läsaren att återkoppla till 

längre fram i analysen. Men rubrikerna är alltså anpassade för att passa analysen, och har endast låtit 

sig inspireras av Göransson och Nilholm (2014). Rubrikerna är som följer i inbördes ordning; 

Placeringsaspekten, Stöd riktat mot enskild elev, Stöd riktat till alla elever, Inkludering som en grund 

för mångfaldsbejakande gemenskaper. De fyra dominerande diskursiva områden, tillsammans med 

fyra anknytande diskurser som framstod som prominenta i materialet, utgör tillsammans åtta rubriker 

som åskådliggör diskursiva strukturer och förhållanden. De anknytande diskurserna illustrerar 

språkliga områden som återkommer inom de dominerande diskurserna. Intervjupersonerna har alltså 

samtidigt som de håller sig inom en dominerande diskurs, gjort anspråk på närliggande och ibland 

överlappande diskurser. Med språkliga områden avses ett språkligt återgivande av anknytande begrepp 

som tillhör inkluderingsbegreppets begreppsliga bas.  

Som en inledning i denna resultat- och analysdel, vill jag med dessa citat ge läsaren en inblick i de 

mångfasetterade utsagor som förekom. Citaten är ett utdrag av svar på hur intervjupersonerna gjorde 

spontana kopplingar och sökte synonymer till inkludering.  

Inkludering – alltså – tillhörighet, att man tillhör en grupp, en klass eller ett sammanhang. För 

inkludering det låter egentligen ganska tråkigt. (Intervjuperson P) 

Ja, att vara med, att hänga med, att få vara med, […] att känna att man fyller en funktion och att man 

tillför någonting. (Intervjuperson U) 

[…] alltså jag skulle kunna blanda ihop inkludering och integrering tror jag […]  Men inkludering är 

för mig att helheten anpassar sig till delarna, och integrering – då ska man anpassa sig till helheten. 

Så att det är liksom en klar skillnad där tänker jag. Och ja tänker också att det gynnar alla i ett 

samhälle – det är oerhört viktigt att alla får rätten att finnas till. Vi ska ju jobba för ett demokratiskt 

samhälle, och det är självklart att vi ska tänka att våra elever har det bra. (Intervjuperson A) 

[…] det [läs:inkludering] är ett ord som man inte får ta… man får inte ta det på ordet. För att det kan 

bli så mycket missuppfattningar. (Intervjuperson B) 
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Dominerande diskurser  

Placeringsaspekten 

Med ”placeringsaspekten” avser jag i texten och i analysen interna fysiska placeringar av elever, inte 

bara placering ur ett institutionellt perspektiv. T.ex. om intervjupersonerna refererar till elever som 

befinner sig ”innan- och utanför klassrum”, eller; ”i liten eller stor grupp”. Oberoende om 

intervjupersonerna ställt sig positiva eller negativa till placeringsaspekten eller om de påstått att det 

tillhör en kontrast eller motsägelse, så har jag tolkat detta som att placeringen är av betydelse för hur 

man talar om inkluderingsbegreppet och den diskursiva framställningen av inkludering.  

Tydligt är i det transkriberade materialet att samtliga intervjupersoner refererar till placeringsaspekten 

som en betydande del av inkluderingsbegreppet. I samtalen refererade intervjupersonerna till 

placeringsaspekten som ett för eleven tillskrivet behov av att tillhöra gruppen eller att vara särskild 

från gruppen. Orsaken till behovet kunde variera i ett brett spektrum, men där målsättningen för eleven 

är att nå t.ex. sociala mål, dock övervägande att uppnå kunskapsmål. Intervjupersonerna ger också 

uttryck för att det finns strukturella behov och ordningsbehov av mindre grupper, detta står alltså som 

en indirekt orsak till placering av elever i mindre grupper. Samtidigt menade intervjupersonerna att 

placering i mindre eller särskild grupp alltid skall utgöra undantag. T.ex. för att undervisa så att alla 

når målen så krävs ibland en särskild grupp eller att individen särskiljs från gruppen under en 

begränsad tid. En majoritet av intervjupersonerna såg icke permanenta särskilda eller mindre 

undervisningsgrupper som något nödvändigt och att vara för barnets bästa. Den allmänna 

uppfattningen var dock att det bästa för eleven var att få tillhöra den vanliga klassen under så utbredd 

del utav dagen som möjligt, även här fanns undantag i både uppfattning och mening. Intervjuperson P 

menade att alla elever förlorar något på särlösningar:  

Och det kan väl vara bra för dom [de särskilda eleverna] kanske, men inte i det stora hela, för man lär 

så mycket av varandra. ”[…] jag tror att även dom som inte har en diagnos lär sig att förstå hur det 

kan vara att ha en diagnos. (Intervjuperson P) 

Men jag vill inte uppehålla mig för mycket i frågan om liten grupp, stor grupp eller individuell 

särskiljning, dock var detta ett tydligt inslag i den pågående debatten på skolan och i kommunen. 

Därav ansåg jag det vara av betydelse för hur vi kan tala om inkludering och hur det påverkar de 

lokala diskurserna. Nämnvärt i sammanhanget är också att kritiken som riktats mot de särskilda 

undervisningsgrupperna i kommunen, främst gällde permanenta lösningar där man efter 

diagnoskategorier delade in elever i mindre grupper. Detta medan man hos intervjupersonerna oftast 

återkopplade till placeringsaspekten i mer allmänna termer, där varierade behov hos främst eleven 

kunde utgöra grund för tillfällig särskiljning. 

Stöd riktat mot enskild elev 

När det gäller diskursen elever i behov av särskilt stöd, tillskriver jag i texten utöver betydelsen att det 

gör sig gällande elever med en fastställd diagnos, även betydelsen där eleven bedöms av lärare, rektor 

eller pedagog i ett vardagligt sammanhang vara i behov av extra stöd utan fastställd diagnos. 

I stor omfattning kom intervjupersonernas utsagor att kretsa kring inkludering i riktningen barn i 

behov av särskilt stöd. Här refererade intervjupersonerna till inkludering riktat mot den enskilda 

eleven i ett behovssammanhang, detta vare sig det gällde sociala- eller kunskapsmässiga behov. 

Intervjupersonerna beskrev behoven som grundade i en problematik som främst tillskrevs eleven, men 

även här fanns undantag där behovet av stöd bottnade i ett eget tillkortakommande att möta eleven. 
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Men att eleven som skall inkluderas efter denna diskurs är starkt förknippat till en problematik i 

utsagorna var tydligt och dominerande: detta beskrevs som; svårigheter, störande eller; klarar inte av. 

Stödet menade man handlade om att ge eleven extra tid eller uppmärksamhet i 

undervisningssammanhang, miljöanpassning som ofta innebar fysisk placering av eleven men som 

också kunde innebära det fysiska rummet, tekniska hjälpmedel, ekonomiska- eller personella resurser. 

Intervjupersonerna menade att det många gånger handlade om en laboration med nivåer där den 

enskilde elevens nivå jämförs med övriga elevers. Alltså lärarens-, pedagogens- eller rektors ambition 

till att anpassa undervisning eller bemötande av elevers olika nivåer. Främst gällde detta inlärnings- 

och kunskapsnivåer men även egenskapsnivåer. Också förekom återkopplingar till den enskilda 

elevens rättigheter till stöd och stöd för barnets bästa.  

Stöd riktat till alla elever 

Stöd riktat till alla elever beskrevs ofta i allmänna termer som anspelar på elevernas rättigheter och ett 

främjande och förbyggande arbete. Här får t.ex. konfliktlösningen och värdegrundsarbete en plats i det 

inkluderande arbetet enligt intervjupersonerna. T.ex. för att se till att värdegrunden blir ett reellt 

verktyg i inkluderingsarbetet, så värnades talet om eleverna, att man inom arbetslag och 

personalgrupper uttryckte sig på ett okej sätt om icke närvarande elever. Intervjupersonerna talade 

också i termer som kretsade kring gruppen, grupptillhörighet, gemenskap och att se varje elev. Man 

talade om att värdet av inkluderande undervisning för hela gruppen såväl som för den enskilde ökade 

om stödet gällde alla. Samtidigt poängterade flera intervjupersoner att det individuella stödet inte får 

glömmas bort, en menade att det ibland bör visas större hänsyn i ett inkluderande arbete och att det 

ibland även bör prioriteras. Värdet av stödet här kunde även gälla sociala mål utöver kunskap- och 

resultatrelaterad måluppfyllelse. 

Inkludering som en grund för mångfaldsbejakande gemenskaper 

Inom denna anknytande diskurs kretsar talet om inkludering kring värdegrundsrelaterade frågor där 

mångfalden gynnar den enskilde och vice versa, såväl kunskapsmässigt som socialt. Grupptillhörighet 

och formandet av empatiska-, demokratiska medborgare, olikheter som gynnar samhället i stort är 

inslag som utgör intervjupersonernas utsagor i denna riktning. Denna språkliga diskurs är i 

intervjuerna riktad mot mål som har ett större syfte än den enskilda individens. 

Anknytande diskurser 

Låt oss nu gå ifrån en övergripande och allmän betraktelse av det studerade materialet och se till de 

språkliga fina nyanser som hjälper analysen än närmare mot syftet att se hur vi talar om-, och vad vi 

menar med inkludering. Utöver de ovan nämnda diskurserna inom inkluderingsfältet så tydliggjordes 

några språkliga områden som hjälper oss till att se begreppet ur flera perspektiv. Med perspektiv avser 

jag här olika språkliga omtolkningar av inkluderingsbegreppet. Det kanske mest prominenta området 

var inkluderingsbegreppet relaterat till känslor, till känslan av att vara inkluderad. Tydligt blev också 

talet om inkludering som ett gruppdynamiskt problem i behov av att mötas. Vidare ses ett perspektiv 

som beskriver inkludering som något som är starkt kontextbundet, till förutsättningar för inkludering. 

En detalj kan tyckas; men jag har även tillåtit mig att ge graden av inkludering en plats under denna 

rubrik. Det föreföll mig att intervjupersonerna sökte ett sätt att uttrycka att inkludering kan varieras i 

utsträckning, grad och nivå och därför valde jag att även ta med detta. Dessa fyra aspekter återkommer 

i längre fram i texten och i diskussionen men ges här först en kort presentation. 
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Inkludering – en känsla 

I samtliga intervjupersoners utsagor återkommer refererandet till inkludering som en upplevelse eller 

känsla av att vara inkluderad. Känslan beskrivs exempelvis som: solidaritet, tillhörighet, delaktighet, 

gemenskap, att vara behövd, att trivas, och; att höra till. Till dessa beskrivningar följer också en rad 

kontraster som t.ex.: utanförskap, exkluderad och; ensamhet etc. Intervjuperson F beskriver att: 

”Någon slags solidaritetskänsla […] kan utvecklas i tidig ålder”.  Detta menar hon kan följa som ett 

led i en inkluderingstanke och idén om mångfald. Intervjuperson U talar mycket om känslan: ”För mig 

handlar inkludering om känslan att vara inkluderad”, eller om synonymer till inkluderingsbegreppet: 

”[…] att känna att man fyller en funktion och att man tillför någonting.” Intervjuperson B beskriver 

hur känslan tillskrivs värdegrundsarbetet: 

Och jobbar man främjande och förebyggande […] så att liksom stämningen på skolan är 

inkluderande – så tror jag också att eleven upplever sig inkluderad oavsett var den är. Den kan känna 

sig bekväm inne i klassrummet, den kan känna sig bekväm hos specialpedagogen med nån liten 

grupp någon gång i veckan eller så. 

Intervjuperson F förklarar att visionen om En skola för alla är synonymt med känslan av bl.a. 

tillhörighet: 

IP. F – Men absolut, varje elev vill man ju ska få känna att; ”skolan är något för mig och där jag hör 

hemma”, ”det är en bra arbetsplats för mig”. Men det vet man ju att det finns ju historier om elever 

som gått här på skolan som säger att; ” gud så de bråkar, jag ska aldrig sätta min fot där igen, det är 

det värsta stället jag någonsin har vart på och där var jag tvungen att gå i 9år”. Det är ju förfärligt, 

men sådana historier hör man ibland. […]Men mycket har ju med tillhörighet att göra, och då måste 

man ingå i en klass och känna gemenskap med den, och inte vara utsorterad för mycket. 

Med citaten vill jag illustrera en liten bråkdel av de återkopplingar som gjordes till 

inkluderingsbegreppet som en känsla av att vara just bekväm i situationen eller att känna tillhörighet, 

eller att fysiskt må bra, att ha en hälsosam livsstil.  

Inkludering – en gruppdynamiks fråga 

I denna diskurs var bl.a. talet om hur gruppen fungerar och hur skolan arbetade för att skapa ett gott 

socialt klimat. Här var inte placeringsaspekten så prominent. Men det visar sig att det även i 

ambitionen att främja ett gott gruppdynamiskt klimat, blir nödvändigt att förhålla sig till t.ex. föräldrar 

önskemål om placering. Detta visar sig i citatet av Intervjuperson F nedan. Intervjupersonernas utsagor 

innehöll alltså många olika beskrivningar av gruppkonstellationer och hur man som tidigare beskrivits 

laborerade för att hitta en jämlik nivå, såväl kunskapsmässigt som socialt. För att vara med 

kunskapsmässigt så behöver man vara med socialt, beskriver en intervjuperson, men säger också att 

man inte alltid kan vara med i stor grupp om man har t.ex. koncentrationssvårigheter. Här talar man 

mycket om barns olikheter, men också om deras autonoma rätt till att vara olika. Men elever i behov 

av extra stöd eller utåtagerande elever kan störa de andra i klassrummet, då får ingen någonting gjort 

menar man. Intervjuperson P: ”Att då lära sig hur man fungerar i grupp, det är ju jätteviktigt. Social 

kompetens är ju jätteviktigt.” Men också förklarar man hur det är en utmaning att hålla ihop inte bara 

elevgruppen, utan även personalgruppen. Intervjuperson B beskriver att det är viktigt att dela en vision 

om hur man ser på inkludering, men att detta inte alltid är fallet. Man talar om kompetensutveckling 

och relationskompetens som ett medel att hålla ihop såväl arbetslag som elever, att hålla ihop skolan 

som helhet – även föräldrar ska med, men kan ses både som ett hinder och en tillgång för 

inkluderingsarbetet.  

Intervjuperson B beskriver föräldrar som en tillgång i värdegrundsarbetet: 
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IP. B – Vi har gjort ett värdegrundsdokument här på skolan. Där skolan kom med sin syn på 

värdegrund, föräldrarna fick säga sitt och sen så möttes vi. [Vi] kom fram till ett gemensamt 

dokument och där också eleverna fick vara med och säga sitt. Så då hade vi en bas att utgå ifrån. 

Intervjuperson F talar om föräldrar som ett hinder för en inkluderande gruppdynamik: 

IP. F – […] Nu har jag inte varit med om det här, men det kanske förekommer att en del föräldrar är 

ju väldigt på liksom. […] dels kan det ju vara att de tycker att; ”somliga stör deras barn som minsann 

vill sitta och jobba”, ”varför ska den där sitta där också”, och komma med synpunkter på det. Sen kan 

det ju faktiskt vara så att föräldrar till barn som har någon diagnos… [avbryter resonemanget] …i 

någon mån har de ju rätt att kräva lite extra resurser. Då kan ju de kanske vilja att barnen ska jobba 

enskilt med speciallärare. Medan vi ser att det är fördel att vara i klassrummet. 

Så även fast Intervjuperson F har ambitionen att arbeta med gruppen som helhet så uttrycker 

Intervjupersonen en intressekonflikt mellan föräldrar och skola. Andra viktiga inslag i denna diskurs är 

t.ex. ledningens, elevhälsoteamets och specialpedagogens roll i ett främjande och förbyggande arbete 

när det gäller att möta t.ex. mobbningsproblematik. 

Kontexten – på mikro- och makronivå 

Förutsättningarna att arbeta inkluderande förklaras av intervjupersonerna som förändrade över tid. 

Man förklarar att man: ”inte får göra som förr” (Intervjuperson Q). Betygssättningen påverkar också 

vilka möjligheter läraren har att utforma en inkluderande undervisning:  

Inte ens betygsättningen är ju så längre – faktiskt. Betygssättningen är ju mera hur mycket kunskap 

man har om hälsa, hur hälsomedveten man är, hur allsidig man är […]. (Intervjuperson Q).  

Också gör man hänvisningar till förändringar i skollag och läroplan, samt policys som t.ex. 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) eller FN’s Barnkonvention (FN, 1989) som något som 

ställer nya- eller andra krav på det inkluderande arbetet i skolorna. Dock är man tydlig med att 

uppdraget innebär att arbeta inkluderande: ”[…] våra direktiv är ju inkludering, det är ju det som man 

ska göra.” (Intervjuperson P) Också ser man till en tid före och efter skolinspektionens granskning av 

kommunens skolor. Intervjuperson F jämför sin tid under utbildning och dagens läge: 

Jag förstår att strävan nu i alla fall är att de flesta ska med i klassrummet så mycket som det bara går. 

[…] och den åsikten har väl inte rådigt i den svenska skolan riktigt, utan det har ju varit lite olika på 

olika tider. 

Samma intervjuperson om hinder för inkludering:  

Ja, det kan ju vara något slags synsätt som sitter i väggarna på en skola kanske, gamla vanor […] eller 

föräldrar kanske kan jag tänka mig kan trycka på. (Intervjuperson F). 

Vidare ser man tid, byråkratiska uppgifter, ekonomiska förutsättningar och klasstorlekar som 

begränsande i det vardagliga arbetet. T.ex. beskriver Intervjuperson Q tid och rumsliga möjligheter 

som reglerande för inkluderingsarbetet:  

IP. Q - Sen kan det ju vara lärmiljöns utseende, det kan ju vara ett hinder för inkludering. Om man 

har för dåligt med grupprum, bara har ett fyrkantigt klassrum som alla ska vara i, det hindrar ju 

inkludering, för då kan man inte gå ifrån den tiden som behövs. 

Många av förutsättningarna beskrivs som hinder, men man hänvisar också till förutsättningar i form av 

t.ex. ”en gemensam vision” (Intervjuperson A) vilket kan främja bättre förutsättningar för en 

fungerande inkludering. Till positiva förändringar av kontexten hör också forskning som kan utgöra ett 

stöd för ledning och personal, något att samlas och utvecklas under gemensamt. Det ges också 

exempel på hur förändringar alltid sker uppifrån; från ledning, kommun och den politiska arenan. 
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Graden av inkludering  

En markant anspelning gjordes också av intervjupersonerna till inkludering som något som graderas, 

alltså något som kunde uttryckas i termerna lite eller mycket. T.ex. menar man att eleverna ska må så 

bra som möjligt eller inkluderas mera. Intervjuperson Q: 

Ibland måste man […] minska inkluderingen […] det kan ju vara i övriga samhället också, alla 

människor kanske kan vara uti i samhället på hundra procent nivå liksom, men man ska ändå försöka 

så mycket som möjligt tycker jag. 

Intervjuperson F beskriver att ett visst mått av inkludering redan uppnåtts på skolan: 

IP. F - Så jag kan inte säga att vi strävar efter att få mer och mer inkludering, utan vi tycker väl att 

med de resurser vi har så har vi en ganska fungerande hjälp ändå. 

Intervjupersonen beskriver alltså att de redan uppnått en viss grad av inkludering och att det går att 

vara mer eller mindre inkluderande. Det fanns även inslag i intervjupersonernas utsagor där man 

menade t.ex. att man inte kan låta elever skiljas från den gemena gruppen för mycket. 

Diskuterande analys rörande 

diskurserna och dess ursprung 

I detta avsnitt kommer jag att utgå ifrån den sammanställning av språkliga diskurser jag identifierat i 

resultatdelen. Här ämnar jag att mer djupgående ringa in vad som kan utgöra bakomliggande faktorer 

till varför intervjupersonerna refererar till inkluderingsbegreppet som de gör, samt huruvida detta kan 

jämföras med tidigare forskning och styrdokument. I en diskursanalytisk anda söker jag här efter 

regelbundenheter (Boréus, 2011) i språket som kan ge oss ledtrådar att följa i sökandet efter hur vi 

förhåller oss till inkludering. Även ser jag till hur dessa regelbundenheter hänger ihop. Eftersom jag på 

sätt och vis redan inlett en analytisk del genom att kategorisera resultaten, är dessa kategorier en bra 

startpunkt.  

Kontextuella förutsättningar och gemensamma 

ramar för inkludering  

Om vi börjar med att se till placeringsaspekten som utgjorde ett dominerande språkligt område i 

utsagorna, så stämmer detta väl överens med Göransson och Nilholms (2014) beskrivning av 

forskningens dominerande diskurser. Enligt min uppfattning så åsyftar intervjupersonerna i sina 

berättelser, olika sätt att möta elevens- såväl som pedagogens och gruppens behov i enighet med 

uppdraget enligt läroplan (Skolverket, 2011) och skollag (2010:800). Många gånger handlar detta om 

en problemlösning att tillgodose behoven, som i många fall bottnar i att tillmötesgå krav utifrån 

skolan. Inte bara ifrån regelverk och bestämmelser, men även föräldrar som har en egen uppfattning 

om vad inkludering innebär. Här pågår en process där skolan ämnar samla även föräldrar under en 

värdegrund och därmed indirekt närma sig en mer gemensam tolkning av inkluderingsbegreppet. Men 

talet om stor eller liten grupp, enskild eller särskild undervisning, utanför eller innanför, nyanserade 

just denna problematik att hitta lösningar som passade alla och inte bara den enskilde eleven. Klart 
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blev att det fanns en övervägande konsensus som menade att all undervisning skulle ske i största 

möjliga utsträckning tillsammans och helgrupp. Men detta utgjorde en grundläggande åsikt och 

ställningstagande mer än en möjlig realitet.  

Det kanske är jättesvårt att ha sådana här mindre undervisningsgrupper, men det är också jättesvårt att 

säga att alla ska gå i stor klass. Man måste hitta någon slags medelväg. (Intervjuperson Q)  

Intervjupersonerna beskriver en ständig laboration och avvägningsprocess i att hitta sätt att möta både 

elevens rättigheter och bästa, samtidigt som resultat och kunskapsnivåer ska uppnås i en begränsad 

kontext. Här snuddar analysen vid en känslig punkt som pekar på en slags avvägning mellan en vision 

om ideal och en verklighet. Men för att inte tappa tråden och djupdyka i vad som är möjligt och inte i 

praktiken, så vill jag bara understryka att just denna avvägning pekar på en tolkningsproblematik. 

Skolans aktörer blir klämda emellan ouppnåeliga mål och en brist på resurser och gemensam förståelse 

från t.ex. aktuell forskning, skolverket, skollagen, kommunen och intern ledning. Vem ska man tro på? 

Ser vi vidare till intervjupersonernas utsagor rörande diskurserna om stöd riktat mot den enskilde eller 

alla, så bottnade även detta i liknande avvägningsproblematik. Men här tillskriver man eleverna vissa 

egenskaper som graderar möjligheten att tillmötesgå dessa i stor eller liten grupp, enskilt eller 

gemensamt. Intervjuperson Q: 

[…] dels några som hade det väldigt svårt för sig, […] ofta pga. koncentrationssvårigheter av något 

slag eller att de inte klarar av klassrumsmiljön så att säga. Det var också utagerande elever som var 

svåra att ha i en vanlig klass pga. de störde, de fick utbrott och så. […] Men vårt mål i den gruppen 

var hela tiden att i de ämnen de kunde vara med, så skulle de vara med. 

Samtidigt som man talade om inkludering som något som gällde alla, så innefattades endast vissa 

elever som föremål för direkt stöd. Här sågs spår av en förväxling mellan begreppen integrering och 

inkludering. Exempelvis förklarade intervjuperson F att det är elever med svårigheter att nå 

kunskapsmålen som skall inkluderas för att: ”[…] resten av klassen är ju redan inkluderad .(skrattar).”, 

intervjuperson Q förklarar skillnaden mellan begreppen: ”Ja, […] integrering är ju inte samma sak, det 

är ju när man integrerar någon som egentligen kanske inte hör dit från början.” Begreppen ligger 

tveklöst nära varandra, och integrering beskrivs av Slee (2008) samt Nilholm (2006) som 

inkluderingsbegreppets föregångare. Så trots att man påvisar en medvetenhet av skillnaden mellan 

begreppen som också styrktes i tidigare citat (intervjuperson A, s.12) så brottas inkluderingsbegreppet 

med sin föregångare. Varför är det då så svårt att frigöra sig från tolkningen av inkludering som 

integrering? Detta blir en fråga som jag ämnar ge större utrymme i diskussionen men också 

återkommer till i slutet av min analys. Men en tanke är att en integrerande lösning kanske är en lättare 

lösning på ett enligt ovan beskrivet svårt problem, och framför allt en lättare omtolkning av ett oklart 

begrepp (Slee, 2008). 

Kanske kan den gemensamma kompetensutveckling och det deltagande i ett pågående 

forskningsprojekt samla skolan i ett gemensamt ramverk för hur de kan se på inkludering. 

Intervjuperson A förklarar och beskriver forskningsprojektet som görs i samarbete med en handledare 

från universitet:  

IP. A - Det är mycket handledning som ingår i det här också, där man får diskutera små dilemman, 

och läraren skall utveckla sin kompetens att möta eleven, där eleven är. Det här har betytt jättemycket 

för vår skola. 

I [läs: Intervjuare] – Det är någon typ av aktionsforskning då – ni har någon som kommer ut från 

universitetet då? 

IP. A – Ja, som kommer hit regelbundet, och det är som sagt ett tvåårsprojekt och det är riktigt bra. 

Och vi pratar på ett annat sätt om våra elever, vi bryr oss om dom på riktigt. […]vi ser också att 

resultaten blir bättre – för skolan. Eleverna mår bättre när dom blir sedda och lyssnade på. 
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Som Assarson (2009) beskriver att inkluderingsbegreppet tar form i det kollegiala samtalet, får 

kontexten och förändringen över tid ett gemensamt utrymme i formandet av vad inkludering är på 

detta sätt. Genom att ha ett öppet och tillåtande klimat i diskussionen om hur man vill möta 

inkludering så får man en chans att samlas i den av intervjupersonerna beskrivna gemensamma 

visionen. Här återfinns också diskursen om inkludering som en känsla förknippad med elevernas 

välmående i en själslig mening. Att bli sedd och lyssnad på. Här är min uppfattning att skolan är något 

på spåren som kan hjälpa dem att avgöra i vilken riktning de vill flytta eleverna i, för att skapa känslan 

av att vara inkluderad. I skolans strävan att språkligt organisera sig kring hur de skall möta eleverna, 

ligger ett centralt värde för att orientera sig bland den mängd olika diskurser som Graham och Slee 

(2008) menar tillsammans utgör en gråzon. Skolan bestämmer gemensamt på detta vis när någon är 

inkluderad (Graham & Slee, 2008). I detta fallet i en känsla av att vara sedd och lyssnad på. 

Omvärlden behöver också enligt Szönyi och Söderqvist-Dunkers (2013) se till individens rätt till 

autonomi och självständighet för att ge inkludering ett reellt värde, så har man också en möjlighet att 

möta eleven. Man tycks alltså ha hittat en gemensam utgångspunkt som ligger i enighet med tidigare 

forskning.  

Det kompensatoriska förhållningssättet – bärare 

av integrerande retorik? 

Sammantaget så påvisar resultaten något som kan vara ett tidigt skede i ett gemensamt skapande av 

diskursiva ramverk. Under intervjuerna framkom som påvisats ovan, att det finns ett brett utbud av 

diskursiva förhållningssätt som inte underlättar processen mot förståelse av inkluderingsbegreppet. För 

att säga att ”alla” ska inkluderas räcker inte, man måste vara medveten om vilka dessa ”alla” är, samt 

att det finns ett kulturellt och historiskt buret ursprung till vilka vi menar ska inkluderas (Nilholm, 

2006) Till ursprunget hör det kritiska och det kompensatoriska förhållningssätt som Nilholm (2006) 

erkänner som problematiska då de skapar motsättningar i betydelse. Exempelvis har det påvisats att 

det kompensatoriska förhållningssättet tillskriver eleven diagnoser och riktar stödet enskilt, i 

strävandet efter ”enkla” lösningar. Här får specialläraren en expertroll och en individuellt riktad 

funktion: 

Sen skulle ju säkert specialläraren säga vad hon eller han anser, som faktiskt känner de här eleverna 

ganska bra många gånger, eftersom de har jobbat så mycket enskilt med dem. (Intervjuperson F)  

Men också det kritiska förhållningssättet tar utrymme där särlösningar undviks och faktorer utanför 

eleven beskrivs som en fråga om anpassningar, samt etablerandet av just en gemensam värdegrund. 

Intervjuperson B beskriver att man i diskussionen om inkludering tenderar att tala om inkludering 

uppifrån:  

Jo, att man bara tittar på; ”är hon inne eller ute ur klassrummet”, så utifrån det så bestämmer man om 

det är inkludering eller exkludering. Men som jag har sagt; så enkelt är det inte. Och det är inte den 

vägen vi ska titta på. […] så tror jag på det där främjande och förebyggande. Om man tittar på 

mobbningssituationer, så är det också skolans arbete att titta på sin egen verksamhet. Inte bara titta på 

eleven och peka ut. Det är klart att en enskild elev kan mobba, men det är skolan som sätter prägeln 

på atmosfären. Det är skolans uppdrag.  

På så sätt beskriver man ett kritiskt förhållningssätt också. Men vilka faktorer fungerar då 

exkluderande? Här menar Slee (2013) också att det är mot detta fokus skall riktas, om vi skall lyckas 

identifiera inkluderande miljöer. Man har alltså ambitionen att genom t.ex. skapandet av en gemensam 

vision och värdegrund, skapa inkluderande miljöer, men man får samtidigt kämpa mot den paradox 

som t.ex. det kompensatoriska förhållningssättet medför. Med hänvisning till Slee (2013, 2008) 
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innebär det enskilda och riktade stödet, att ett stigmatiskt problem följer, tillsammans med markörer 

för exkludering. Värt att notera är att man i diskursen gruppdynamiska problem, söker möta elevens 

rätt till att vara olika i gruppen. Så länge inte olikheter utgör normen, kommer eleven att beskrivas just 

som olika eller i behov av särskilt stöd, vilket flaggar för något avvikande. Detta hör också till den 

paradox som inkludering medför (Slee, 2013, 2008).  

Integrering 

Innan jag summerar min analys och övergår till diskussion, vill jag också närmare belysa den språkliga 

förskjutning som tydliggjorts tillsammans med begreppets svårighet att skiljas från släktingen 

integrering. Ser man till de diskurser som bottnar i en specialpedagogisk tradition och den paradox 

som beskrivs ovan, så tycks diskurserna integrering och det kompensatoriska förhållningssättet vara 

nära besläktade gällande vad man menar ska uppnås. Intervjuperson F beskriver också ett kultur- och 

värderingsreproducerande i citatet rörande kontextdiskursen; ”Ja, det kan ju vara något slags synsätt 

som sitter i väggarna på en skola kanske, gamla vanor […]”. På detta sätt menar jag att inom den för 

specialpedagogiken dominerande diskursen; kompensatoriskt förhållningssätt, fungerar som bärare av 

integreringsbegreppet in i en skola som har börjat lägga om kursen mot inkludering. Det blir 

förvirrande när vi talar om inkludering i kritiskt förhållningssätt, men samtidigt bär med oss ett behov 

av att kategorisera och diagnostisera. Intervjuperson Q beskriver den språkliga förskjutningen där man 

delvis ämnar röra sig bort ifrån särlösningar och mot inkludering: 

IP. Q - Men jag tycker nog att de här mindre undervisningsgrupperna blev för många […]  

I [Läs: Intervjuare] – Hur menar du; för många? 

IP. Q – Ja, det var nästan så att det skapades ett behov, men å andra sidan kan det också vara så att det 

finns elever som inte klarar att inkluderas, helt i klasserna, [de] måste ha det här lugnet att jobba i en 

grupp på 4-5 elever. Så det är inte helt lätt faktiskt. 

Här är det tydligt att man talar om inkludering i integreringstermer där man förelägger eleven att 

anpassa sig istället för tvärt om. Oavsett om intervjupersonen menar inkludering, så rör sig denne i ett 

diskursivt landskap som tillhör ett kompensatoriskt förhållningssätt. Genom att t.ex. ge eleverna en 

diagnos så skapas också som intervjupersonen beskriver: ”ett behov” (Intervjuperson Q) av 

särlösningar, ett ekorrhjul innehållandes integrerande genvägar i försöken att möta krav på 

inkluderande undervisning. Som jag tidigare nämnde så ter sig analysen breddas allt mer ju längre den 

fortskrider. Därför har jag valt att begränsa den efter dessa delar, som i ett relativt tidigt stadie stack ut 

och pekade på några olika möjliga svar till mina forskningsfrågor. Här med lämnar jag analysen för att 

begrunda vilken betydelse detta kan ha. 

Diskussion  

För att inleda i spåret av analysen, som på bredden ämnat klargöra hur och varför vi talar om- och 

uppfattar inkludering som vi gör, vill jag försöka samla pusselbitarna i några ord som ingalunda utgör 

några absoluta sanningar, men ändå kan utveckla några aspekter. Men innan dess presenterar jag för 

tydlighetens skull en sammanställning på studiens forskningsfrågor. Tillsammans med 

diskursteoretiska resonemang, hjälpte frågorna att belysa viktiga diskursiva områden och närliggande 
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fenomen. Men även om studiens syfte uppnåtts, så medför studiens omfattning en begränsning inför en 

vidare generalisering vilket poängterades i avsnittet om studiens kvalitet. 

 Vilka rådande språkliga diskurser kring begreppet inkludering återfinns inom praktik och 

forskning? 

 Vilka diskurser dominerar inom praktik och forskning? 

 Till vilka fenomen, idéer och föreställningar är dessa tolkningar kopplade? 

 

I nedanstående text börjar jag att se till de två första forskningsfrågorna för att sedan belysa de 

områden som kan höra till hur synen på inkludering kan kopplas till olika fenomen, idéer och 

föreställningar. 

Inkluderingsbegreppet framträder som om att det befinner sig på en diskursiv resa där begreppsbasen 

ändras efter den diskursiva kontexten, vilket också Nilholm (2006) styrker. Som resultat och analys 

visat rör frågorna ett brett område och de sammanställningar jag gjort ämnar inte täcka in alla om det 

funnits ett oändligt antal. Men de som har presenterats målar upp en bild som färgas av språkliga 

rörelser utan fasta hållpunkter. I intervjupersonernas utsagor var det tydligt att flera diskursiva 

områden påverkade när någon beskrevs vara inkluderad och när de inte var det. Ett bekymmer som jag 

fann försvåra för intervjupersonerna att avgöra detta, var förväxlingen med integreringsbegreppet. På 

den lokala nivån framkom att man tog hjälp av kontrastsatser för att beskriva vad inkludering inte är. 

Att det handlar om att anpassa omgivningen och det egna pedagogiska förhållningssättet till elevens 

olika nivåer och förutsättningar stod också klart. Men bakgrunden till hur man möter individ och 

grupp, tycktes också påverkas av hur man uppfattade de samma. Hur man uppfattade eleverna var inte 

alltid separerat från föreställningar om de samma, och heller inte frigjort från olika kategoriseringar 

som tillskriver eleven t.ex. en diagnos eller ett tillkortakommande. Med uppfattning menar jag här hur 

man upplevde och tolkade eleverna i mötet, samtidigt som föreställningarna representerar vad som är 

grundat på vad människan tror sig veta i förväg. Tillkortakommande och kategoriseringar innebär här 

alltså svårigheter att assimileras i gruppen, vilket kan härledas till att man istället rör sig i en diskurs 

som egentligen liknar integration istället för inkludering. 

Intervjuerna gav alltså trots sin något ringa omfattning, ett betydande uppslag av olika sätt att tala om, 

och beskriva vad man inom fältet för praktik menar med inkludering. Att placeringsaspekten gavs ett 

stort utrymme var tveklöst, och att frågor som rörde fysisk placering av elever med ett varierande 

behov, var något som engagerade alla intervjupersonerna. Dessa frågor möttes med barnets bästa för 

ögonen, uttrycket barnets bästa, kan dessutom återfinnas i en mängd styrdokument och i lagtext, vilket 

är något jag återkommer till i avsnittet för vidare forskning. Intervjupersonerna rörde sig också i 

diskurserna stöd riktat mot enskild elev och stöd riktat mot alla elever. I diskursen stöd riktat mot den 

enskilda eleven, tillskrevs eleven ett tillkortakommande att klara av krav på kunskap eller ordning. 

Detta övervägde talet om lärarens eller pedagogens eget tillkortakommande att ge stöd. Rikliga 

beskrivningar om möjligheter att anpassa nivåer på t.ex. undervisning efter behov förekom dock, alltså 

en anpassning av undervisningens innehåll eller utförande. I diskursen stöd riktat mot alla elever så 

beskrevs inkludering t.ex. som att se till ”varje elevs bästa i gruppen” (Intervjuperson A), samt ett 

sociokulturellt värde, där elever lär och utvecklas tillsammans oavsett behov och kunskapsnivå. På så 

sätt framträdde begreppet inkludering som något som faktiskt gällde alla elever. Man förklarade även 

hur det sociala bemötandet kunde se ut, samt hur talet om eleverna inom arbetslag användes för att 

etablera värdegrunden hos personalen. I den mångfaldsbejakande diskursen förklarades inkludering 

som en gemensam vision som många gånger angränsade till stödet riktat mot alla elever. Här framkom 

också ett fokus på ambitionen att se till elevens rättigheter, samt uppdraget att skapa demokratiska och 
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ansvarstagande medborgare. Detta som också bär tydliga diskursiva drag av läroplanstexter 

(Skolverket, 2011). 

Jag finner även de anknytande diskurserna högst intressanta. Vad innebär det att så många av 

intervjupersonerna tillskriver inkluderingsbegreppet en känsla? Denna association tog ett stort 

utrymme i den transkriberade texten och framstod som betydande för intervjupersonerna. Likaså det 

faktum att man såg en problematik i att samla gruppen, oavsett om gruppen avsåg tio elever eller hela 

skolan. Jag har också beskrivit hur intervjupersonerna förklarar att graden av inkludering kan variera. 

Till sist ser man också förutsättningarna till inkludering som reglerade av faktorer utifrån och 

ovanifrån. Varifrån kommer tanken om inkludering och vem bestämmer hur vi ska arbeta 

inkluderande? Jag återkommer till detta under längre fram i diskussionen. 

Vardagsproblemet fångar diskursen 

De faktorer som i analysen riktats uppmärksamhet tycks samlas i ett slags diskursivt metaperspektiv. 

Genom att peka på kontextuella- och språkliga problem att möta krav på inkludering, ger analysen en 

bild av att det är just dessa vardagliga problemlösningar som bygger upp det diskursiva ramverk som 

efterfrågas av såväl forskning, från politiskt håll (styrning) samt från en lokal och praktisk nivå. Så 

samtidigt som det kan vara svårt att tydliggöra detta ramverk, så tvingas man in i det samtal som 

bygger just en språklig struktur kring inkludering. Som Assarson (2009) beskriver så är det just här 

begreppet inkludering tar form och får mening. Genom att ställas mot krav utifrån, vare sig det är i 

form av läroplaner, skollagar, forskning eller t.ex. föräldrar så tvingas man in i det så viktiga samtalet 

och dialogen om vad inkludering kan innebära. Och här är man på god väg att identifiera vilka 

diskursiva områden man rör sig i, även om man inte alltid talar om samma sak men i stort delar 

inkluderande värderingar. Men man tvingas också in i kompensatoriska lösningar för att kontextuella 

och kulturella förutsättningar, manar till detta som en integrerande genväg. Analysen talar för att det 

av Nilholm (2006) beskrivna specialpedagogiska arv, där man i dagens läge tenderar att 

överdiagnostisera som också intervjupersonerna tillstod, är något som bär på orsaker till en 

begreppsförvirring. Samtidigt som skolan kategoriserar eleverna efter deras behov och 

tillkortakommanden, så tappar man fokus på interpersonella aspekter. Därmed inte sagt att skolan står 

utan denna insikt. Tvärt om så återfinns en retorik i intervjuerna som talar mycket för just elevens 

bästa och ett nära relationellt perspektiv. Men jag menar att samma samtal tycks ha svårt att retoriskt 

frigöra sig från specialpedagogikens kompensatoriska diskurs, placeringsaspekten och ett enskilt riktat 

stöd.  

Diskursiva ursprung och dess påverkan på intervjupersonernas utsagor 

Nu passar det att återgå till inledningen och bakgrunden till studien. Därmed återvänder vi till kort till 

skollag och styrdokument. Ulf P. Lundgren (1983) menar att de nya pedagogiska utmaningar vi möter 

och skall implementera i skolan står bundet till en läroplan som är skriven i en kulturreproducerande 

process. Här utgör en mängd faktorer de ramar som formar läroplanen som ofta skrivs i allmänna 

termer, men med för tiden gällande samhälleliga värderingar och ideologier som grund. Hur 

implementeringen av läroplanen skall genomföras tolkas sedan på lokal nivå (Lundgren, 1983). Mot 

denna bakgrund, så ter sig Carol Lee Bacchis (1999)  idéer ganska lika i hur man kan förstå styrningen 

av skolan, samt tolkningen av uppdraget på lokal nivå. Med det vill jag försöka klargöra den tråd som 

löper mellan inkludering som ett samhälleligt ideal eller vision, med utgångspunkten att visionen eller 

idealet i någon mån påverkat utformandet av läroplan och lag, och till det att inkludering återfår sin 

kontextuella form i praktiken. De retoriska kopplingar som görs till inkluderingsbegreppet inom 
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skolpraktiken vilka vi fann i analysen, framträder som produkter av omtolkningar av en läroplan som 

undviker ordet inkludering, men i omskrivningar refererar pedagogiska förhållningssätt som bygger på 

inkluderingens begreppsliga bas. Vi befinner oss i en regel- och målstyrd svensk skola idag, som har 

utvecklats sedan 90-talet och längre ändå, mot en skola som värdesätter den inkluderande iden om en 

skola för alla. Alltså i en samhällskontext som kulturellt och socialt bejakat denna ideologi. Och 

kanske är det just mål- och regelstyrningen som inte lämnar något utrymme för inkluderingsbegreppet 

i våra lag- och läroplanstexter. Detta som Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) ändå 

förespråkade medlemsländerna att implementera i såväl lag som läroplanpolicys (läs: allmänna råd).  

We call upon all governments and urge them to: 

give the highest policy and budgetary priority to improve their education systems to enable them to 

include all children regardless of individual differences or difficulties, adopt as a matter of law or 

policy the principle of inclusive education, enrolling all children in regular schools, unless there are 

compelling reasons for doing otherwise. […] (UNESCO, 1994, s. 10) 

Med hänvisning till läroplan (Skolverket, 2011) och lagtext (2010:800) ter det sig som att den svenska 

skolan ändå rört sig i denna riktning. Så medan man språkligt närmat sig inkludering inom 

formuleringsarenan, så har andra värderingar och ideal tagit ett växande utrymme under de 21 år som 

gått sedan begreppet introducerades. I skolan är individen, resultat och mål viktigare än någonsin i 

kampen om eleverna efter det fria skolvalets introducerande. Slee (2013)beskriver hur marknadens 

intrång i skolan förändrar sättet att förhålla oss till inkludering: 

Where I am now living, in England, the combined impact of the education marketplace, high stakes 

testing, punitive inspection and the publication of school performance league tables makes schools 

very selective about which students they will enroll. Many schools are averse to risk; they are shy of 

difference. (Slee, 2013, s. 905) 

På så sätt befinner vi oss i en liknande situation i Sverige, marknaden sätter nya regler som gäller för 

vad vi vill åstadkomma med utbildningen, samt vilka som skall vara med. I den aktuella svenska 

läroplanen (Skolverket, 2011) har begrepp som personligt ansvar, kunskapsmål, individens rätt, 

entreprenörskap och andra begrepp ett stort utrymme, och trängs så med den mångfaldsbejakande 

texten som ålägger omgivningen ansvar. Kan det vara så att begreppet befinner sig en bra bit på väg i 

den rekontextualiseringsprocess som både Nilholm (2006) och Graham och Slee (2008) beskrivit? 

Kanske befinner sig dagens samhälle i en så strid ström av värderingar och ideal (som många gånger 

förövrigt kretsar kring ett ego) att förutsättningarna för inkludering är så annorlunda att det skymmer 

sikten för vad inkludering egentligen innebär? Åtminstone öppnar detta upp ett stort utrymme för 

tolkning av dessa texter (Lundgren, 1983), och så uppstår också intersubjektiva möjligheter att ändra 

den begreppsliga bas som inkludering bygger på. Tidigare forskning har identifierat många av dessa 

fenomen, men menar även att begreppet urholkas (Graham & Slee, 2008, Nilholm, 2006) i mötet med 

en ökande popularitet bland olika diskursiva fält. Man kan tycka att avsnittet närmast getts en 

läroplansteoretisk karaktär, men jag vill med detta belysa ett samband mellan formulering och tolkning 

av läroplanen samt i förlängningen visionen om en skola för alla och inkludering. 

Känslan av att vara inkluderad 

Som har beskrivits tidigare så framträdde känslan av att vara inkluderad som en viktig indikation på 

när någon var inkluderad. Som intervjuperson U beskrev det:  

 
IP. U – Du kan ju sitta i en stor grupp fast du faktiskt känner [dig] helt exkluderad eller vad man ska 

säga, du är inte alls med på något sätt, vare sig det gäller kunskaper eller kompisar så – det är 

känslan. 
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Men hur avgör man när någon känner sig inkluderad eller exkluderad? Och vem avgör detta? Det är en 

del av de paradoxala inslagen i begreppet inkludering; eftersom maktordningen tillhör skolan och den 

vuxne i sammanhanget tar vi oss ett slags tolkningsföreträde att avgöra vad inkludering är. Bacchi 

(1999) menar att det är just den som bär den diskursiva dominansen som också styr vad inkludering 

innebär. I elevens fall som befinner sig längst ner i ett skolhierarkiskt system, torde det alltså vara 

vuxenvärlden som styr. Och om vi inte frågar eleverna – hur ska vi då veta? Jag tror att känslan 

absolut kan fungera som en indikator på hur vi utformar skoldagen och på hur vi bemöter eleverna. 

Men om inte skolan, politiker eller forskningen kan enas om vad inkludering innebär, hur ska då 

eleven veta det? Känslan utgör ett diskursivt område som överlåter en del av ansvaret till eleven att 

avgöra vad inkludering är. Ur ett demokratiskt perspektiv kan det utgöra en del av det pedagogiska 

uppdraget, samt ett viktigt verktyg för att förhålla sig relationellt till eleverna. Men i slutändan är det 

omgivningens pedagogiska ansvar att verkställa och implementera inkludering. Kanske är det just det 

intervjupersonen ser? Det kanske är i mötet med känslan som beskriver vår sociala och emotionella 

position som vi kan avgöra vad inkludering innebär? Sådana frågor blir intressanta, men tillhör en 

filosofisk tråd som det tyvärr saknas vidare utrymme för i detta arbete. Men med anledning av Szönyi 

och Söderqvist Dunkers (2013) resonemang om delaktighet och autonomi, så blir känslan ett viktigt 

diskursivt område att se till i ambitionen att behålla relationella aspekter i mötet med eleverna. Som 

har sagts tidigare så är självständighet och autonomi oavhängigt att eleven har möjlighet att ta emot 

omgivningens stöd att vara självständig. Vice versa för att vara självständig måste omgivningen både 

tillåta och möjliggöra detta (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). Det betyder att vi ständigt måste 

fråga oss om vår sociala och emotionella position och hur den påverkar och påverkas. Här finner 

därmed diskursen om inkludering som en känsla en plats i sammanhanget. För att inte fastna i en 

definiering av autonomibegreppet, så kvarstår ändå att känslan av inkludering utgör en slags artefakt i 

arbetet mot en inkluderande undervisning. En annan tanke är att känslan kan fungera som måttstock att 

mäta inkludering, då kraven på att inkludera är riktat utifrån och uppifrån. Här kan jag se paralleller till 

den graderande diskursen som pekar på inkludering som mer eller mindre av något. Och visst kan jag 

gradera mina känslor som t.ex. glad eller mycket glad, men det är svårt att definiera alla kringliggande 

orsaker till på vilket sätt jag blivit det ena eller andra. Så även om vi vill se inkludering i form av ett 

mätbart resultat och lär våra barn att gradera sin känsla av inkludering, så säger det oss lite om hur vi 

ska möta dem och vilka de är.  

Hur som helst tvingar denna diskurs indirekt in samtalet på inkludering, när vi frågar oss hur våra 

elever mår, även om det är en subjektiv diskussion. Det kan också hjälpa oss att identifiera vad 

inkludering inte är och vad exkludering innebär. Vad det innebär att känna sig utanför, inte med eller 

ensam. Självklart måste vi fråga våra elever hur de mår och uppfattar sin egen situation i skolan. Det 

är inte bara ett mellanmänskligt fenomen som hjälper oss att gruppdynamiskt positionera oss, det är ett 

solidariskt måste för inkludering. Att sätta fingret på en känsla är få förunnat, kanske är det närmast en 

psykologidiskurs som kan hjälpa till med detta, i ett annat sammanhang och i en annan studie. Så det 

handlar i så fall mindre om att anpassa inför eleven, och mer att anpassas tillsammans med eleven. På 

detta sett menar jag att holistiskt perspektiv inte till fullo räcker som liknelse där helheten anpassas till 

delarna. Inkludering finner jag mer kräva ett symbiost förhållningssätt. Men jag tänker inte ge mig in 

längre i en sådan diskussion, utan bara konstatera att denna diskurs bör ges mer utrymme i vidare 

forskning, då det visar sig som ett centralt område för hur vi retoriskt återkopplar till inkludering. 

Avslutande reflektion  

Som studien har visat, samt bekräftas av tidigare forskning, är inkludering ett högst kontextuellt 

grundat begrepp som både påverkar och låter sig påverkas av sin samtid. Att vi talar om inkludering 
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som vi gör är både grundat i föränderliga värderingar i samhället och genom utformandet av läroplaner 

och lagtexter. Men också i ett behov av att möta krav, inte bara från styrdokument och politisk 

ledning, men även på lokal nivå. Studien pekar på många sätt åt samma håll som tidigare forskning, 

skolan söker gemensamma diskurser som kan bygga det ramverk, vilket hjälper oss att klargöra vad 

som menas och eftersträvas med inkludering. Det är i de vardagliga problem att implementera krav, 

läroplan och lag som vi möter diskursen inkludering i alla dess former och vädrar den i samtalet. Där 

här vi kan fånga de olika diskurserna och klargöra dem för vår omgivning, kan vi göra det kan vi 

kanske också samlas kring inkludering. Men för att göra det tror jag det är avgörande att vi tar 

forskningen till hjälp att t.ex. skilja integrering från inkludering, ställa om det kategoribärande 

kompensatoriska förhållningssättet till ett mer kritiskt. Vidare måste vi behålla vår (lärare, pedagoger, 

rektorer) egen roll i sammanhanget i bakhuvet och inte förminska den i möjligheten att påverka. För i 

högsta grad visar studien att hur vi än talar om, skriver eller på annat sätt uttrycker oss kring 

inkluderingsbegreppet så har det en orsak och en verkan. Vi måste även se till inkludering som något 

föränderligt och kontextberoende och inte som något vi redan uppnått.  

Med inspiration av Carol Lee Bacchi (1999) så tror jag att en förändring måste ske underifrån, från 

lärare, pedagoger och inte minst elever, som utmanar de som har den diskursiva makten, vilket 

omfattar såväl forskare som politiker och policyförfattare. Det är på golvet i klassrummet och i 

fritidslokalerna på våra skolor vi måste klargöra vår egen position och möjlighet att påverka policys, 

och kanske ett implementerande av ett diskursivt sammanhang till inkludering i styrdokumenten. Vi 

behöver inte ett nytt ord, vi behöver bara sopa rent och sortera runt det vi har.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Som diskussionen antytt så manar ett samlande kring begreppet inkludering till många frågor, som inte 

bara gör sig relevant för klasslärare och pedagoger i allmänhet, men kanske i synnerhet för 

fritidsläraren. Fritidsläraren omfattas av samma läroplan (Skolverket, 2011), samt lagtext (2010:800) 

som övriga anställda inom den svenska grundskolan. Värdegrundsarbete och de relationella aspekterna 

ligger särskilt nära fritidsläraryrket, också ingår det i fritidslärarens uppdrag att arbeta kompletterande 

i t.ex. anpassade eller varierade undervisningsformer som många gånger ligger nära att möta 

utmanande behov i relationella sammanhang (Skolverket, 2014). Detta har i högsta grad kopplingar till 

en inkluderande tanke där elever och lärare/pedagoger möts under tillåtande och öppna former som 

erbjuder alla en plats att utvecklas. Här finns på så sätt möjlighet, och jag menar en indirekt 

skyldighet, att positionera yrkesrollen i förhållande till inkluderingsbegreppet. Inom yrkesrollen som 

diskursivt område, kretsar naturligtvis en mängd centrala begrepp som är relevanta för hur vi ser på 

vår roll gentemot vår omgivning. Alla dessa är viktiga att resonera kring och tala om, för att se till och 

utveckla yrkesrollen i skolsammanhang och i ett samhälleligt perspektiv. Men kanske är 

inkluderingsbegreppet särskilt viktigt då det ligger så nära yrkesrollens identitet (Andersson, 2013). 

Med detta så ligger det också nära till hands att se till den enligt Bacchi (1999) så viktiga process, som 

föreligger möjligheterna att påverka diskursen underifrån. Som avslutningsvis beskrevs i diskussionen 

så handlar det om att medvetandegöra människan lägre ner i den diskursiva hierarkin om deras 

position och möjlighet till påverkan, möjligheten att se till hur språket påverkar maktbalansen och 

innebörden av språket. Då föreligger det fritidsläraren att kritiskt granska detta samt sociala koncept 

och antaganden som kommer med inkludering, för att ha möjlighet till ett reellt inflytande 

(Bacchi,1999). 
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Vidare forskning 

Trots att detta arbete belyst några aspekter kring begreppet inkludering, så har det förmodligen väckt 

fler tankar, och har under processen gett upphov till fler frågor än vad som rymts inom ramen för 

studien. Med detta sagt, och med de hänvisningar som gjorts i texten till ett läroplansteoretiskt 

förhållningssätt så är det enligt min uppfattning, fullt möjligt att med hjälp av innehållet i detta arbete 

upprepa studien ur ett sådant perspektiv. Här skulle vi säkerligen möta nya svar och nya funderingar 

kring begreppets närvaro i vår skola och vardag. Arbetet var många gånger mycket svårt att begränsa, 

och en mängd diskursiva områden som aldrig berördes närmare i texten har lockat till vidare 

efterforskningar. Bl.a. talet om barnets bästa som jag är övertygad om skulle kunna få en plats 

tillsammans med materialet ovan. Men detta lämnar jag till dig kära läsare om du tagit dig från första 

sidan till denna rad, då är jag övertygad om att det finns en ambition att ta detta arbete vidare till nya 

nivåer. 
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Bilagor 

Frågeguide 

Inledning:   

 Berätta om dig själv och om studien 

 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Generellt Frågor:       

 Gå igenom frågeområden. Det finns inget rätt och fel svar. Det finns ingen kontrollerande eller 

granskande syfte med intervjun.   

 Jag kommer inte att tala med andra intervjupersoner om vad föregående har sagt etc. 

 Övriga frågor? 

 

Intervjufrågor:      

 Vad innebär begreppet inkludering? 

-vilka spontana kopplingar gör du till begreppet? 

-Finns det synonymer, andra ord som kan höra ihop? 

-Finns det kontraster? 

(En skola för alla?) 

 

 Berätta om inkludering i praktiken 

-På vilket sätt möter du inkludering och inkluderingsfrågor i vardagen? 

-Vad kan det innebära och hur kan det se ut? 

-Kan du berätta om ett exempel när det fungerar? 

-Om vem handlar det om när man talar om inkludering? Vem ska inkluderas? 

 

 Vad kan utgöra hinder för inkludering? 

-När fungerar det inte? För dig eller skolan eller barnen? 

(Exkludering – uteslutning?) 

(Likabehandlingsplan?) 

(Delaktighet?) 

 

 

 Återgå till första frågan och stäm av om det finns något att tillägga med det som sagts under 

intervjun i åtanke.
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