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Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna uppsats var att ta reda på hur medarbetare inom barn och 
utbildningsförvaltning i en kommun tolkar begreppet inkludering samt hur de beskriver och 
agerar kring inkluderingsarbete i praktiken. Parallellt med detta genomfördes en fördjupande 
teoretisk granskning av forskning inom inkluderingsområdet med avsikt att skapa en utökad 
förståelse för inkludering som begrepp. Det forskningsperspektiv som använts är 
fenomenografisk ansats och som analysverktyg användes sjustegsmodellen i fenomenografisk 
metod. Studien sökte genom kvalitativa intervjuer svar på hur pedagoger, skolledare och 
förvaltningsledare reflekterade om, förstod, beskrev och arbetade för inkludering i sin vardag. 
Styrdokument som skollag och läroplaner gav tillsammans med forskning och annan litteratur 
bakgrund för studien. Det empiriska underlaget för undersökningen bestod av 
halvstrukturerade intervjuer. De genomfördes med sammanlagt 14 medarbetare i förskola, 
skola och förvaltning samt med förskolechefer och rektor i förskola och skola.  
Resultaten visade att det finns skillnader mellan hur olika företrädare i kommunens barn och 
utbildningsförvaltning tolkar och använder inkludering som begrepp. Skillnaderna visade sig 
både inom och mellan olika yrkesgrupper. Det visade sig också finnas olikheter mellan 
verksamheter när det gäller medarbetarnas medvetenhet om vad begreppen betyder. 
Det framträdde likheter mellan de intervjuade när det gällde förhållningssätt och värdegrund 
men däremot olikheter när det gäller hur medvetet man arbetar med inkluderingsfrågor på ett 
systematiskt och vetenskapligt förankrat sätt.  

Nyckelord: fenomenografi, förskola, inkluderande arbetssätt, inkludering, skola  
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Inledning 
 
I mitt arbete som specialpedagog i förskolor och skolor möter jag arbetslag, lärarlag, 
skolledare och förvaltningschefer i olika sammanhang. I handledningssituationer med 
pedagoger diskuteras ofta barns individuella behov av stöd och hur förskola eller skola 
lämpligast kan bemöta och stödja barnen utifrån deras särskilda behov och särskilda 
rättigheter. I samtal med skolledare och förvaltning kommer diskussionerna ofta att handla om 
organisation på både skolnivå och kommunal nivå. Min erfarenhet är att det finns funderingar 
om vilka strategier som gagnar barn och elever, och vid möten med pedagoger och skolledare 
kan jag även märka ett sökande efter ett rätt svar, ett rätt sätt att organisera verksamheten. Det 
kan bli tydligt under samtalens gång att det finns en önskan om att hitta det enda sanna valet 
av arbetssätt och metod. Ibland möts jag av frågor som "tänker jag rätt", eller "vad är bäst att 
göra".  Det finns funderingar om hur pedagoger ska arbeta med barnen enskilt, i eller utanför 
gruppen, i stor eller liten grupp och om hur förskolor och skolor borde anordna sin 
undervisning. Naturligtvis kan frågor av den karaktären bero på brister i kunskaper om olika 
funktionshinder på ett generellt plan eller om elevers specifika svårigheter men funderingarna 
skulle också kunna bottna i oklarheter runt begrepp som exempelvis inkludering. Finns det 
möjligen en otydlighet som berör vad begreppen står för och vilka konsekvenser olika 
tolkningar av begrepp kan få för det pedagogiska arbetet? Vad betyder orden egentligen? I 
svenska akademiens ordlista, SAOL, översätts inkludera med: inberäkna, inbegripa och 
medräkna.1 I Salamancadeklarationens svenska översättning används integrering som 
översättning för inclusion, inclusive schools .2 Inkludering som begrepp kan användas i andra 
sammanhang utanför skolvärlden, så även ordet integrering, och begreppen kan därför ha 
olika innebörd.  

Jag stöter också på fenomenet att förskolans och skolans vuxna fattar beslut om barnens 
vardag utan att ha genomfört en heltäckande kartläggning eller systematisk planering för hur 
stödet ska utformas. Att möta barn och elever med varierande behov av stöd kan vara 
komplicerat och kräver genomtänkta strategier för hur skolsituationen ska organiseras. Det 
sätt på vilket man planerar, genomför och följer upp barns och elevers lärandesituation 
behöver ha en tydlig arbetsgång för att ge de verksamma pedagogerna stöd i deras komplexa 
vardagsarbete. I den kommun som bildar underlag för min uppsats har beslut fattats av 
kommunstyrelsen som innebär att inte bara barn och utbildningsnämnd utan att samtliga 
kommunala nämnder och förvaltningar alltid ska utgå från barns bästa. Beslutet hänvisar till 
Barnkonventionen, som handlar om mänskliga rättigheter för barn, och dess tredje artikel som 
säger att man ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet”.3 

                                                           
1http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet 
2 Unescorådet, Svenska 2/2006, www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca deklarationen.pdf 
3 https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen 
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Lever man upp till den ambitionen? Tar man reda på vad som är barnets bästa och hur ser det 
arbetet i så fall ut?  

De möten och samtal som förts i min specialpedagogroll med olika företrädare för skilda 
skolverksamheter har väckt funderingar om hur inkluderande praktiker ser ut och en önskan 
att ta reda på mer om inkluderande arbetssätt och förhållningssätt. Saknas det ett medvetet 
arbetssätt som är dokumenterat och uppföljningsbart? Är det skillnad mellan hur pedagogers 
och ledares beskriver inkluderingsarbetet och hur de faktiskt gör? Och hur olika ser det ut 
mellan förskolor och skolor? I föreliggande studie har jag därför valt att undersöka begreppet 
inkludering, dess olika aspekter och genom intervjuer söka ta reda på hur medarbetare i en 
kommun förstår och beskriver begreppet på ett teoretiskt plan. Undersökningen vill också ta 
reda på hur olika företrädare för verksamheter beskriver och resonerar om hur inkludering tar 
sig uttryck i praktisk handling.  

Syfte  
Syftet är att söka kunskap om inkluderingsbegreppet och hur detta tolkas och beskrivs i 
forskning samt att undersöka medarbetares förståelse av inkludering i förskoleverksamhet, 
grundskola och gymnasium i en kommun.  

Forskningsfrågor 
Hur formulerar förvaltningsledning, skolledare och pedagoger sin tolkning av vad ett 
inkluderande förhållningssätt och arbetssätt innebär? 
Vilka likheter och skillnader av tolkningar finns mellan olika företrädare och hur visar sig 
dessa variationer?  
Vilken inverkan har styrdokument och forskning på hur de olika verksamheternas 
inkluderingsarbete utformas i praktiken?  
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Bakgrund och tidigare forskning 
 
Den övergripande utgångspunkten för verksamheter i förskolor och skolor i vårt land är FN:s 
konvention om barnets rättigheter, ofta kallad Barnkonventionen, och den så kallade 
Salamancadeklarationen. En deklaration är ett dokument som rekommenderar hur deltagande 
stater bör arbeta, medan en konvention blir lag i de länder som undertecknar den. Dessa 
dokument kan därför få olika roller när det gäller hur starkt inflytande de har i olika länder. 
Barnkonventionen handlar om barns rättigheter i ett brett samhällsperspektiv medan 
Salamancadeklarationen är inriktad mot skola och kultur. 

Salamancadeklarationen godkändes i Salamanca i Spanien vid UNESCO:s världskonferens 
1994 och handlar om särskilt stöd, integration och särskild undervisning och vilar på en 
uppfattning om individers lika rättigheter. UNESCO är en förkortning av United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation och deklarationen uppdaterades 2001 och 
2006.4 I Salamancadeklarationen kan man läsa om hur människor under lång tid har 
diskriminerats av olika skäl och hur samhällen enligt deklarationen av nödvändighet borde 
skifta perspektiv i sitt bemötande av individer med funktionssvårigheter och i större 
utsträckning söka se möjligheter hos var och en. I texten hävdas till och med att ”en ändring 
av det sociala perspektivet är ofrånkomlig”. Deklarationen tar tydligt ställning för att elever så 
långt det är möjligt skall undervisas tillsammans oavsett deras inbördes olikheter och 
skiftande behov. Man menar att skolor därför behöver ha tillgång till varierade 
lärandemetoder och att stöd ska erbjudas alla barn som behöver det. Man tar vidare ställning 
för att delaktighet i ett demokratiskt samhälle och upplevelse av gemenskap bäst sker i mötet 
mellan individer som är olika och formulerar det som att ”integrerad skolgång är det 
effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras 
kamrater”.5  

Barnkonventionen antogs i FN 1989 och Sverige har i likhet med många av världens länder 
anslutit sig till att följa intentionerna i båda dessa dokument när det gäller hur verksamheter 
styrs och vilka hänsyn som ska vara vägledande för hur verksamheter utformas. 
Konventionens artikel 3 handlar om hur länder på olika sätt ska verka för och utgå från barns 
bästa. Konventionen understryker vidare i artikel 23 vikten av individens upplevelse av 
värdighet och deltagande i det samhälle som denne lever i. Barn ska behandlas lika i den 
meningen att de ska ges lika förutsättningar. I konventionen framhålls att barn med 
funktionssvårigheter eller fysiska och psykiska handikapp har rätt till miljöer och 
livsförhållanden som är stärkande och värdiga. Konventionen betonar tillika barnets rätt att 
genom utbildning få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, med utgångspunkt från sin 
egen förmåga.6  

                                                           
4 (Unescorådet, Svenska 2006) 
5 (Unescorådet, Svenska 2006) 
6  https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen 
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Styrdokument 
Språkliga uttryck och begrepp i både Salamancadeklarationen och Barnkonventionen kan 
kännas igen i Skollagen, Diskrimineringslagen och i läroplaner för förskola och skola. I 
nationella lagtexter och styrdokument hänvisas till båda dessa internationellt framtagna 
dokument och de värderingar som de ger uttryck för. Det teoretiska avsnittet fortsätter nu med 
att behandla de nationella styrdokument vilka ger ramar för på vilket sätt förskola och skola 
skall erbjuda förskola, skola och omsorg till elever i olika verksamheter. 

Skollag och diskrimineringslag
I Skollagen kan vi läsa om hur barns rättigheter skall tas till vara i vårt samhälle och på vilka 
värderingar och vilken människosyn som lagarna vilar på.7 Här kommenteras det särskilda 
stöd som elever i svårigheter enligt nämnda lag har rätt till, och som kan behöva ges för 
kortare eller längre perioder. Elever som är i svårigheter i sin vardag på grund av 
funktionsnedsättningar och som har svårt att nå målen i läroplanen ska på samma sätt som 
övriga elever ges möjligheter att utvecklas optimalt. I skollagens tredje paragraf formuleras 
detta som att alla barn ska få förutsättningar för utveckling med utgångspunkt från sina egna 
behov. Det ska gälla både de elever som har svårigheter att nå undervisningens grundläggande 
mål, och de elever som med enkelhet når dem.  Elever som behöver det ska enligt paragraf 7 i 
Skollagen få särskilt stöd antingen i stället för eller som komplement till ordinarie 
undervisning och i första hand komma eleven tillgodo i den grupp eller klass som han eller 
hon ingår i. Skollagen formulerar också att elever ska ges stöd i den omfattning och på det sätt 
som bäst gagnar elevens möjlighet till måluppfyllelse.  

I Diskrimineringslagens första kapitel uttrycks hur bristande tillgänglighet innebär att åtgärder 
för att utjämna skillnader mellan människor inte har vidtagits.8 Det kan innebära avsaknad av 
fysiska hjälpmedel i vardagen, i arbetslivet eller uteblivet stöd i skolsituationen och i sociala 
situationer. Diskrimineringslagen betonar att alla som lever i vårt samhälle ska ha lika 
möjligheter till att delta i samhällslivet varför individers svårigheter behöver överbryggas med 
olika former av stöd. Från och med januari 2015 finns ett förtydligande i 
Diskrimineringslagen som understryker att verksamheter i skolan, i arbetslivet och under 
fritiden ska vara åtkomliga för alla som lever i ett samhälle. 

Läroplaner 
De läroplaner som styr förskolors och skolors arbete vilar på ett synsätt som i tidigare nämnda 
lagar, men som också genomsyrar Salamancadeklarationen och Barnkonventionen. Både 
grundskolans och förskolans läroplaner betonar att undervisning och verksamhet skall 
anpassas till alla barn på ett sådant sätt att varje barn får de förutsättningar det behöver för att 
nå sin maximala förmåga. I grundskolans läroplan Lgr 11 beskrivs också att utbildning skall 
vara likvärdig oavsett var man bor i landet men att verksamhet däremot inte kan bedrivas 
likadant överallt eftersom förutsättningar för att anordna undervisning kan se olika ut.9  

                                                           
7 Skollagen 2010:800 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 
8 Diskrimineringslagen 2008:567. Tillägg gällande fr ån 1/1 2015 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/?bet=2008:567#K1 
9 Läroplan för grundskolan Lgr11, Fritzes förlag Stockholm (2012) 
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Verksamhet ska, så som det beskrivs i förskolans läroplan Lpfö98, anpassas till barnen i 
förskolan.  De barn som vistas i förskolan ska få stöd i den omfattning och på det sätt de 
behöver det, för kortare eller längre tid. I läroplanen finns också beskrivet hur ansvar för 
utformning av förskoleverksamhet ska tas av olika personer och professioner i verksamheten. 
Förskollärarens särskilda ansvar för verksamheten är förtydligat i den reviderade versionen av 
läroplanen från 2010.10 Skola och förskola har enligt styrdokumenten dessutom ett särskilt 
ansvar för de barn och elever som för kortare eller längre tid kan behöva stöd för att utveckla 
sina kunskaper och förmågor optimalt.11 

Inkluderingsbegreppet i forskning 
I det avsnitt som nu följer presenteras olika definitioner och perspektiv på inkludering i 
forskningslitteratur. Jag kommer också att beskriva hur författare hanterar begreppet 
integrering, deras synpunkter på skillnader mellan begreppen och några exempel på 
inkludering i praktiken. Avsnittet innehåller en del förklaringsmodeller runt 
inkluderingsbegreppet och några olika definitioner. Här följer således en del ledtrådar från 
litteraturen. 

Definition av inkludering skiftar beroende på sammanhang 
Inkluderingsbegreppet så som det beskrivs i skolsammanhang är nära besläktat med uttrycket 
”en skola för alla” och betyder från den aspekten att alla elever räknas med och redan från 
början utgör en del av skola och grupp oavsett behov och eventuella funktionssvårigheter.  
I sitt utforskande av inkludering som begrepp och företeelse skriver Elisabeth Walton, 
verksam vid University of Witwatersrand i Johannesburg i Sydafrika, bland annat att det finns 
flera tolkningar av och användningsområden för inkludering.12 Det sätt på vilket olika aktörer 
i samhället använder begreppet inkludering speglar den betydelse begreppet har just i det 
aktuella sammanhanget. Hon beskriver också att det kan vara svårt att avgränsa 
inkluderingsbegreppet just eftersom det används i många sammanhang och med flera 
betydelser. Inkludering kan enligt Walton till exempel tolkas och användas som politisk term 
på ett principiellt plan och som ideologi med utgångspunkt i värderingar. I dessa nämnda 
sammanhang används inkludering på en teoretisk nivå där man i samhälls- och 
utbildningsteoretisk dialog sätter ord på värderingar och politisk vilja. Walton beskriver också 
inkludering i elevers vardag som möjlig att hantera utifrån olika tankestrukturer som vilar på 
ideologier, värderingar eller principer.  

Inkludering visavi integrering 
Uttrycket integrering beskrivs av Anna Norrström, adjunkt i specialpedagogik vid högskolan i 
Borås, som att man i skolan ofta ser på elever i svårigheter som bärare av problem vilka 
medför att eleverna behöver införas, anpassas, formas in i en redan existerande och 
normbärande kontext.13 Ett exempel på detta kan vara att eleven förväntas anpassa sig till en 

                                                           
10 Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010, Fritzes förlag Stockholm, (2011) 
11 (Skolverket; Utbildningsdepartementet 2011) (Utbildningsdepartementet 2011) 
12 Walton, Elisabeth. The language of inclusive education-exploring speaking, listening, reading and writing, 
Routledge Oxon and New York (2016) 
13 Norrström, Anna i Barow (red)Mångfald och differentiering-inkludering i praktisk tillämpning, 
Studentlitteratur Lund (2013) 
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undervisningsmodell som är fastlagd eller att skolan har ett solitärt läromedel som alla ska 
använda. Integrering signalerar att det är eleven som skall inordna sig till skolans redan 
utformade ramar, ett synsätt som Norrström menar vidmakthåller eleven som problembärare 
och som någon som egentligen inte ingår i klassen/gruppen. Integrering kan också beskriva på 
vilket sätt eleven kan komma att delta i skolan. Då kan det handla om till exempel fysisk 
integrering, det vill säga att eleven vistas i samma lokaler som övriga, eller om social 
integrering som avser en återkommande samvaro mellan elever med funktionssvårigheter och 
andra i klassen/gruppen. Tidigare i skolans historia har det varit tradition att sammanföra 
elever med olika sorters särskilda behov i avskilda skolor, klasser eller grupper för att 
handskas med svåra elever som inte klarar av lärmiljön eller fungerar i undervisningen på 
grund av sina olika svårigheter. Norrström skriver att skolan idag på det sättet bygger på en 
segregerande tradition. Vilken utgångspunkt man antar och vilken struktur man använder i 
skola och förskola handlar en hel del om värderingar och ger avtryck i hur skolor organiserar 
sin verksamhet menar Norrström vidare och hon beskriver två perspektiv av skolorganisation. 
Å ena sidan kan fokus inriktas på strukturer, sammanhang, relationer och helhet, vilket 
Norrström menar omfattar hela skolpraktiken och tyder på ett demokratiskt relationellt och 
kritiskt perspektiv som till sin karaktär är inkluderande. Å andra sidan kan skolans företrädare 
huvudsakligen resonera om individers problematik och tillämpa särlösningar för att avskilja 
elever i svårigheter från den reguljära undervisningen. I det fallet menar Norrström att sådana 
strukturer visar på ett kategorisk och kompenserande synsätt.14 

Skolors organisation förstärker eller motverkar inkludering 
Jerry Rosenkvist fil.dr. och professor emeritus verksam vid bland annat Linnéuniversitetet, 
lyfter fram en elevstudie där man vid uppföljning av deltagande elever kunnat konstatera att 
de som undervisats i så kallad vanlig klass klarar vuxenlivet bättre än elever som undervisats i 
specialklasser eller specialskolor.15 Han resonerar i sin text om hur en i sig välvillig tanke hos 
skolledning i olika kommuner, att ge elever undervisning i särskilda grupper, snarare kan 
fungera konserverande för dessa elever. Placering i särskilda grupper kan medföra att de 
eleverna får en förstärkt självbild som uteslutna, udda och annorlunda. Rosenkvist kallar det 
för en paradox, där viljan att hjälpa kan få motsatt effekt.  Han förespråkar flexibla lösningar 
där grupperingar inom och utanför klassrum blir nödvändiga inte minst för elever som är lågt 
begåvade, men även för kognitivt avancerade eller särbegåvade. Det betyder enligt honom att 
alla elever klarar av eller utvecklas väl av att ibland, ofta eller alltid vistas i samma rum.16  

Även Thomas Barow, fil dr, specialpedagog och universitetslektor, skriver om måluppfyllelse 
och hur föreställningar om att gruppering i homogena grupper skulle ge bättre förutsättningar 
för elever att lyckas. Precis som Rosenkvist menar Barow att det saknas empiriska bevis för 
att ökad homogenisering i elevgrupper förbättrar resultaten.17 Snarare får de lågt presterande 
få eller inga förebilder och sämre självkänsla för att de står utanför gemenskapen vilket 

                                                           
14 (Norrström 2013) 
15  Rosenkvist, Jerry i Barow (red) Mångfald och differentiering – inkludering i praktisk tillämpning, 
Studentlitteratur Lund (2013) 
16 (Rosenkvist 2013) 
17 Barow, Thomas i Barow (red)Mångfald och differentiering-inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur 
Lund (2013) 
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påverkar motivation, självtillit och beredskap till ansträngning i skolsituationen. Barow menar 
dessutom att det i motsats till detta inte heller finns någonting i forskning som stödjer att 
elever som följer en förväntad lärandekurva i allmänhet skulle få sämre resultat i heterogena 
grupper.  

”Såväl svensk som internationell forskning slår alltså fast att nivågruppering 
eller annan organisatorisk differentiering inte ger de positiva effekter som lärare 
intuitivt föreställer sig ”  

Ovanstående citat är hämtat från en studie av Bengt Persson och Elisabeth Persson. 18 De har 
studerat förändringsarbetet i Essunga kommun, där man vände skolornas resultat till det bättre 
mellan åren 2007 och 2010 och där en av förändringarna bestod av att organisera 
specialundervisningen på ett annat sätt än tidigare. Man placerade specialpedagoger och 
speciallärare i ordinarie klasser, tillsammans med de elever som behövde deras stöd för att ge 
eleverna möjlighet att med de inkluderande arbetsmetoderna få möjlighet att uppleva 
framgång i sitt lärande. Författarna beskriver i boken hur bland andra Skolverket granskat vad 
som påverkar resultat i svensk grundskola och tillsammans med internationell forskning visat 
hur olika former av differentiering av elevgrupper påverkar elever. Persson och Persson lyfter 
fram två effekter som viktiga att vara medveten om när man organiserar undervisning i 
särskilda grupper. En effekt är att negativ differentiering kan få en stigmatiserande effekt 
framförallt när det gäller elevers självvärdering och motivation. En andra effekt handlar om 
förväntningar, som tenderar att sänkas både från lärare och skolkamrater, och rimligt höga 
förväntningar har i regel istället en positiv effekt på elevers resultat.19  

Författarna Gordon L Porter och Diane Richler, verksamma i Canada, skriver att inkludering 
lätt tas för given i ett avsnitt ur boken Exploring Inclusive Educational Practices Through 
Professional Inquiry, där de tillsammans med flera andra författare försöker ringa in hur olika 
faktorer påverkar hur inkludering genomförs och fungerar.20 De menar bland annat att om 
man skiljer elever från sina kamrater så minskar deras möjligheter till att bli fullvärdiga 
samhällsmedlemmar i ett livsperspektiv. Man förbereder då enligt författarna inte eleven för 
ett deltagande vuxenliv utan skolar istället in dem i utanförskap. Porter och Richler vill 
beskriva inkludering som en process där flera faktorer systematiskt ska vägas samman, vilket 
till exempel kan vara att ta reda på föräldrarnas perspektiv och elevens uppfattning om sin 
situation samt att undersöka vilket stöd pedagogen behöver få för att fullgöra sitt 
undervisningsuppdrag.  

Resonemang om inkludering ur olika perspektiv förs även fram av Claes Nilholm, och Kerstin 
Göransson när de beskriver hur skolan som institution och lärandekultur har förändrats under 

                                                           
18 Persson, Bengt och Persson, Elisabeth Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever s. 52 
Liber Stockholm. (2012) 
19 (Persson och Persson 2012) 
20 Porter L. Gordon, Smith Deirdre Exploring Inclusive Educational Practices Through Professional Inquiry, Sense 
Publishers, Rotterdam(2011) 
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det som Nilholm och Göransson kallar för inkluderingsrörelsen.21 Skolan har förändrats från 
en verksamhet där elever som betraktas som avvikande förväntas inlemmas i en existerande 
skolkultur till en skola som jämkar och omformar sin undervisning efter de skiftande behov 
som eleverna kan ha.22 I boken poängteras också att olikheter och skiftande behov inte bara 
handlar om någon form av fysiska eller psykiska funktionssvårigheter utan kan omfatta alla 
elever som sammanförs i skolan, som exempelvis elever med variationer i sin bakgrund och 
med olika språkliga och etniska tillhörigheter. Nilholm och Göransson beskriver det de kallar 
för ett radikalt inkluderingsperspektiv och de tecken som de menar utmärker detta. Elever 
utvecklar i samvaro med andra en förståelse för andras behov vilket i sin tur stimulerar den 
personliga utvecklingen. Här poängterar Nilholm och Göransson att man för att uppnå en 
upplevelse av gemenskap och vikänsla i grupper, samt för att ge elever möjligheter att 
utvecklas i socialt hänseende, behöver använda sig av arbetsformer som både stärker 
gruppkänslan i stort och smått, samtidigt som elevers individuella behov tillgodoses.23 
Gemenskap beskrivs av dem som en betydelsefull faktor för skolresultat där elever som 
upplever känslan av att höra till sin grupp eller klass i ett ”vi” utvecklar en social kompetens, 
vilket i sin tur påverkar kunskapsutvecklingen, ett resonemang som känns igen från både 
Norrström, Rosenqvist och Barow.24 

Elevens upplevelse av inkludering 
Enligt Nilholm och Göransson handlar inkludering i mångt och mycket om att eleven 
upplever gemenskap och delaktighet, känner sig viktig och värdefull, räknas med och hör till 
samma grupp som alla andra elever Det framkommer inte minst i beskrivningen av 
författarnas samtal med elever. Upplevelse av delaktighet främjar motivation för lärande och 
skapar samhörighet med den kontext eleven lever i. Ett inkluderande arbetssätt i praktiken 
skulle därför kunna innebära att man anpassar alla aktiviteter under skoldagen till alla elevers 
behov. ”Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp” menar Claes 
Nilholm i en artikel i Skolportens tidskrift.25 Han menar också att läroplanerna inte bara borde 
fokusera på individuella mål utan även på gruppmål. På sätt skulle eleverna bli beroende av 
varandras deltagande i undervisningen och deras gemensamma resultat skulle då vara en del 
av de mål som ska uppnås. Nilholm menar i samma artikel att för att inkludering skall vara en 
realitet så behöver eleverna mötas och träna på att samarbeta och lära av varandra trots sina 
olikheter.26  

I Niss Kerstin Hallgrens studie om inkludering beskrivs en annan aspekt av hur barn och 
elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från friskfaktorer kan delta i undervisning 
och aktiviteter med stöd från omgivningen.27 I det sammanhanget påvisar Hallgren hur viktig 
                                                           
21 Nilholm, Claes., & Göransson, Kerstin. Inkluderande undervisning -vad kan man lära sig av forskningen? 
Specialpedagogiska skolmyndigheten Forsknings och utvecklingsrapport skriftserie 3 (2014) 
22 (Nilholm och Göransson, Inkluderande undervisning -vad kan man lära sig av forskningen? 2014) 
23 (Nilholm och Göransson, Inkluderande undervisning -vad kan man lära sig av forskningen? 2014) 
24 (Norrström 2013) (Rosenkvist 2013) (Barow 2013) 
25 Nilholm, Claes http://www.skolporten.se/app/uploads/2013/01/Inkludering-artik1+2-12013.pdf 
26 (Nilholm, Inkludering är gemenskap 2013) 
27 Hallgren, Niss Kerstin. Salut för individen!-en studie om inkludering ur ett salutogent perspektiv. Göteborgs 
Universitet (2014) 
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läraren är som person och den relation som läraren behöver skapa till eleven för att nå goda 
resultat. Hon framhåller att de positiva förväntningar pedagogen ställer på eleven till och med 
är en avgörande faktor för att eleven ska lyckas i skolan. Hon för också ett resonemang om de 
pedagogiska rummen.  Här hänvisar Hallgren till den ryske forskaren Lev Vygotskijs som i 
sin forskning från början av förra seklet bland annat beskrev lärmiljöer, språk och samspel 
såsom viktiga för lärsituationer tillsammans med det sociala klimatet i skolan och i grupper.28 
I sin studie understryker Hallgren därför att det som eleven kan, tycker om, är intresserad av 
och faktiskt klarar av måste lyftas fram före de brister som omvärlden oftast fokuserar på.29 

Kritiska röster om inkludering 
Autismspektrumtillstånd, som förkortas AST, är ett nyare sätt att diagnosticera lättare eller 
svårare autism. Eftersom elever med autismproblematik i olika grad har svårigheter med till 
exempel kommunikation och sociala samspel menar Inger Nilsson att inkludering för dessa 
elever måste hanteras särskilt varsamt och innebära en hög grad av variation och 
handlingsberedskap för alternativa lösningar i lärmiljön.30 Att vistas i även en mycket liten 
grupp är inte alltid det bästa för elever med autism, men inte heller att alltid vistas i helklass. 
Eleverna kan behöva både möjlighet till arbete i avskildhet, ibland vistas i små 
gruppkonstellationer och ibland i större grupper. Inkludering behöver alltid planeras noggrant 
men är särskilt viktigt för de elever vars problematik omfattar socialt samspel vilket enligt 
Nilsson inte alltid sker. Detta kräver både samplanering och samsyn i aktuella skolor och 
klasser. Övning i att samspela med andra utifrån sin individualitet och träning i sociala 
aktiviteter är nödvändigt för elever med autism eller med autistiska drag. Detta är viktigt för 
att dessa elever ska kunna tillägna sig undervisning och för att träna för fortsatt deltagande i 
skola och samhälle. Social övning och hjälp att utveckla strategier i sociala situationer kan 
minimera risker för missförstånd, misslyckanden och konflikter. Dessutom menar Nilsson att 
även elever utan AST kan behöva och har nytta av lektioner i social kompetens. 
 
I sin avhandling ”From eye to us” undersöker Marita Falkmer bland annat vilka 
förutsättningar för socialt samspel som ges till elever med autism när de undervisas i den 
svenska grundskolan. 31 Det är enligt Falkmer just elever med autism som på grund av sina 
svårigheter med kommunikation och samspel behöver kartläggas extra väl utifrån sina behov, 
så att stödinsatserna ges på ett adekvat sätt. Det är enligt henne långt ifrån självklart att 
autistiska elevers behov bäst tillgodoses i helklass eller ens i mindre grupp, vilket om så är 
fallet kan medföra en skolsituation som istället ökar den enskilde individens svårigheter. 
Falkmer menar att inkludering i form av placering i helklass i hög grad kan motverka 
autistiska elevers sociala utveckling om man antar att inkludering endast genom placering 
passar alla elever. Falkmer söker i sin avhandling också visa vilka skillnader som kan uppstå 
mellan observerad och upplevd skolsituation och vill genom detta påpeka hur viktig elevens 
upplevelse av sin vardag är. Hon poängterar att man sällan får samma resultat om man 

                                                           
28 Strandberg, Leif. Vygotskij i praktiken. Norstedts Akademiska förlag. Finland (2006) 
29 (Hallgren 2013) 
30 Nilsson, Inger. En inkluderande skola – en kunskapsöversikt. på Habiliteringen i Stockholms läns landstings 
webbplats http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/en_inkluderande_skola.pdf (2014) 
31 Falkmer, Marita. From Eye to Us. Books on Demand, Visby (2013)  
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observerar elever i lärsituationerna som när eleverna ges möjlighet till att själva mer konkret 
beskriva sina behov. Därför menar hon att man både behöver observera grupper och resonera 
med elever om deras egen uppfattning och först därefter fatta beslut om i vilken omfattning 
eleven för kort eller lång tid ska delta i olika gruppkonstellationer och vilket arbetssätt som är 
att föredra. Falkmer understryker vikten av att undersöka hur eleven ser på sin skolsituation 
och resonerar om frågor att ställa som handlar om hur eleven vill inkluderas. Även om 
inkluderade elevers akademiska resultat är högre än segregerade så är många andra kriterier 
också viktiga för hur väl eleven fungerar i skolan. Hon menar att man aldrig får slarva med 
kartläggning inför eventuella grupperingar och automatiskt placera i klasser men inte heller 
helt utestänga autistiska elever från gruppsammanhang utan skolan behöver sammanställa alla 
inblandades perspektiv före beslut om hur lärmiljön skall organiseras.32 
 
Författarna Christel Sundqvist och Emma Lönnqvist som är verksamma vid Åbo akademi 
redovisar en genomlysning av forskning om samundervisning.33 I artikeln beskriver de 
samundervisning som arbetsform. Begreppet samundervisning, eller co-teaching, ges olika 
innehåll i olika länder. Det kan till exempel betyda att flickor och pojkar undervisas 
tillsammans, vilket inte är självklart i ett internationellt perspektiv, eller att speciallärare och 
lärare undervisar tillsammans. Elever som behöver specialundervisning av olika skäl 
exkluderas inte utan får sin undervisning tillsammans med övriga elever i hemklassrummet.  
Det brukar då kallas för dubbelbemanning, tvålärarsystem eller samordnad 
specialundervisning. I Sundqvist och Lönnqvists artikel redovisas 13 studier, varav 
majoriteten är amerikanska studier, om effekter för elever av samundervisning. Det som 
resultaten i deras forskning visar är att det i 11 av de redovisade studierna framkommer att 
samundervisning har inlärningsmässiga fördelar. Sociala och beteendemässiga fördelar kan 
observeras, dock inte i lika stor utsträckning. Men även nackdelar redovisas, då det i fyra 
studier framkommer att elever i behov av stöd inte per automatik får den hjälp de behöver 
även med flera vuxna i klassrummet. Det framkommer också att elever i behov av stöd ofta 
inte interagerar mer med båda lärarna i samundervisningsklasser utan företrädesvis vänder sig 
till specialläraren. Författarna till artikeln menar därför att samundervisning inte 
nödvändigtvis leder till ökad inkludering ur ett brett perspektiv, utan relativt ofta till ett slags 
exkluderande inne i klassrummen. De menar att det därför inte räcker som inkluderingsåtgärd 
att sammanföra elever i samma rum även om fler än en pedagog finns i klassen. 

Inkludering i praktiken 
Detta avsnitt tar upp några exempel på hur undervisning kan organiseras med inkludering som 
syfte. I Specialpedagogiska skolmyndighetens fallstudie menar man att det är nödvändigt med 
parallella processer för att arbeta fram strukturer av arbetet med och planering för särskilt 
stöd.34 I studien lyfter man fram att det kan behövas både en centraliserad process och en 

                                                           
32 (Falkmer 2013) 
33 Sundqvist, Christel och Lönnqvist, Emma. Samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan – fördelar 
och nackdelar för elever.  file:///F:/Umeå/samundervisning_som_inkluderande_arbetssätt_i_skolan_-_frd.pdf 
Nordic Studies in Education, vol 36. Universitetsförlaget (2016)  
34 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Stödjande strukturer – en fallstudie.(2014) 
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lokalt förankrad process, som på olika sätt skapar stöttande strukturer runt elever i behov av 
stöd.  

Inger Nilsson skriver i sin kunskapsöversikt baserad på forskning om inkludering som 
avhängigt flera faktorer. 35 Dessa beskriver hon som; ett visionärt ledarskap, tillfällen till 
samarbete som är inplanerat, stöd till personal och elever i klasser, delat ägarskap (alla elever 
är allas angelägenhet) samt tillräcklig finansiering. Nilsson lyfter fram att inkludering inte är 
vare sig ett statiskt eller absolut fenomen. I krävande klasser är det dessutom ännu viktigare 
att arbeta medvetet med inkludering tillsammans med eleverna. Grunden i Inger Nilssons 
beskrivning är en ideologi som värderar skillnader som något positivt. Författaren berättar om 
sex viktiga områden att utgå från när det gäller lärsituationer för elever i svårigheter, men 
särskilt för dem med autismspektrumtillstånd.36 

Inkludering och arbetssätt 
Beskrivningen nedan kommer från en klass med 15 elever varav 6 har diagnoser som t ex 
Aspergers syndrom eller ADHD. En förkortad beskrivning av arbetet i den klassen utifrån de 
enligt Inger Nilsson särskilt viktiga aspekterna innebär att lärarna anpassar instruktionerna till 
individerna vilket innebär att det kan ges instruktioner på olika sätt om samma 
kunskapsområde, kunskapsstoff. Lärarna använder sig av icke förhandlingsbara grundregler 
som handlar om lämpliga beteenden i klassrummet och de använder sig också av en tydlig 
planering av lektioner. Denna planering förmedlas till eleverna framförallt för att förbereda 
dem om vad som ska hända under lektioner eller andra aktiviteter och vad som förväntas av 
dem under skoldagen. Man använder sig medvetet av grupparbeten för att stärka individernas 
förmåga till social utveckling, och 50 % av undervisningen sker i gruppkonstellationer, inte i 
helklass. Medvetenheten om gruppen som verktyg för lärande medför att lärarna uppmuntrar 
diskussioner bland eleverna och uppmuntrar gemensam problemlösning. Pedagogerna 
undviker konfrontationer som medför att elever förlorar ansiktet, och eventuella resonemang 
och korrigeringar med enskilda elever förs utanför gruppen och aldrig med elever i affekt. 37  

Satellitklasser 
Inger Nilsson beskriver även ett skolsystem från Australien som kallas satellitklasser. Elever 
börjar ofta i en liten grupp på 5-6 elever i förskola eller skola, och arbetar med mål som 
klassen de ska till också arbetar med, fast med stöd av anpassningar till deras individuella 
behov. Eleverna vistas ungefär ett år i satellitklassen och lärare i den klassen och i mottagande 
klass samarbetar under hela den tiden. Ett flertal uttalade nyckelteman lägger grund för den 
gradvisa övergången till vanlig klass vilka till exempel kan handla om samplanering mellan 
pedagoger, att ha få elever i grupperna med hög lärartäthet, att se över lärares utbildning och 
kompetenshöjningsbehov samt övrigt stöd till personal.  Det kan också innebära att medvetet 
arbeta med fokus på att utveckla elevers och lärares kommunikativa och sociala färdigheter, 
att skapa strukturerad överföring av elever till mottagarklasser med gemensamma aktiviteter 

                                                           
35 (Nilsson 2014) 
36 (Nilsson 2014) 
37 (Nilsson 2014) 
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och noggrant planerade övergångar som förbereder varje barn på det sätt som den enskilde 
eleven behöver.38 

Utvecklingsarbetet inkluderande lärmiljöer 
I en av Skolportens artiklar om utvecklingsarbete i skolan kan man läsa om Ifous forsknings 
och utvecklingsprogram.39  Ifous står för Innovation, forskning och utveckling i skola och 
förskola och är ett dotterbolag till Skolporten, ett politiskt, religiöst och fackligt obundet 
företag som arbetar med omvärldsbevakning och fortbildning för skolverksamhet. Forsknings 
och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer, i vilket 12 kommuner och 33 skolor, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och Malmö högskola medverkat har pågått 
mellan åren 2012 och 2015 och haft som fokus att belysa hur lärmiljöer utformas i olika 
skolor och kommuner. Man har velat belysa vilka olikheter i organisation av undervisning 
som står att finna och hur dessa omständigheter påverkat elevernas lärsituationer, 
kunskapsutveckling och mående. Ann Gustavsson och Elisabeth Nordin resonerar i rapporten 
om uttrycket ”en god värdegrund”. De menar att detta uttryck står för varje individs rätt till 
respekt för sin egen personliga individualitet och att pedagogers och andra medarbetares 
förhållningssätt är en viktig del av värdegrundsfrågorna. Skribenterna menar att arbetet med 
inkluderande lärmiljöer är en naturlig fortsättning på skolans värdegrund. Dessutom 
formulerar de påståendet att inkludering handlar om att skolan ska göras om för att passa alla 
och inte att elever ska anpassas till en i förhand beslutad undervisningsform.40   

Inkluderande praktiker är komplicerade processer som innebär en ständig omstrukturering av 
arbetsmetoder och lärmiljöer. David Mitchell beskriver att han efter att ha undersökt 
inkluderande uttryck och verksamhetseffekter av dessa kan konstatera att inkluderande 
arbetssätt påverkas av många faktorer. Han nämner till exempel politisk vilja, synen på 
lärande och utbildning, och uppfattningar om barns rättigheter. Han menar att det även med 
goda avsikter att inkludera kan uppstå en skillnad mellan de som styr och de som gör, mellan 
till exempel lagstiftare och praktiker i skolverksamhet. Mitchell presenterar bland annat hur 
det pedagogiska arbetet så som han ser det behöver utgå från visioner och med nödvändighet 
kräver anpassningar av hur läroplaner tillämpas från olika inkluderande perspektiv. 41 

Teoretiska begrepp 
Följande beskrivning av inkludering ur tre olika perspektiv avslutar den teoretiska 
bakgrunden. Detta sätt att beskriva inkluderingens olika variabler kommer att användas längre 
fram för att skapa struktur och ge form åt de resultat som framkommit under arbetet med 
uppsatsen. Specialpedagogiska skolmyndigheten söker till exempel definiera inkludering och 
dess olika perspektiv utifrån lärmiljöns inverkan för den enskilde eleven. I en skrift om 
bemötande av elever med autism beskrivs ett synsätt på inkludering som bestående av tre 
perspektiv som handlar om lokaler, pedagogisk anpassning och deltagande i sociala 

                                                           
38 (Nilsson 2014) 
39 Gustavsson, Ann och Nordin, Elisabeth Vägar till en inkluderande skolmiljö – elevsyn och förhållningssätt 
IFous skriftserie art nr 12/2015 
40 (Gustavsson och Nordin u.d.) 
41 Mitchell, David Inkludering i skolan-undervisningsstrategier som fungerar, Natur & kultur. Stockholm (2014) 
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sammanhang.42 Lisa Asp- Onsjö resonerar på samma sätt om inkludering ur de olika 
perspektiv som av henne benämns rumslig, didaktisk och social inkludering. 43   

Rumslig inkludering står här för att alla elever vistas i samma lokaler, antingen i skolan som 
helhet eller i klassrum respektive avdelningar. Denna form av inkludering medför enligt Asp-
Onsjö inte automatiskt att eleven känner tillhörighet i skolsituationen, delaktighet eller 
samhörighet med andra elever.  
Didaktisk inkludering avser att eleven ges möjlighet till undervisning som passar den 
enskilde. Kunskapsstoffet hämtas från tillämpliga kursplaner men metoder, material, 
läromedel och i vissa fall undervisningstid och eventuella hjälpmedel är anpassade till den 
enskilde elevens förutsättningar och behov. 
Social inkludering handlar om att eleven på ett självklart sätt välkomnas att aktivt delta i 
gemenskap med kamrater och vuxna och räknar sig själv som en i gruppen. Eleven upplever 
att denne mår bra och känner sig trygg och hemma i lärmiljön.  

Inkludering kan därför enligt författaren inte förenklas till att handla om placering i större 
eller mindre grupper. Inkludering i praktiken innebär enligt henne att arbeta fram och tillämpa 
variationer av på vilket sätt eleven ingår i skolans olika lärandesituationer och sociala 
sammanhang under hela skoldagen och med variation under olika tidpunkter under sin skoltid. 
Asp-Onsjös beskrivning av tre inkluderande perspektiven ger tankestruktur åt de 
komplicerade situationer och varierade behov som elever i behov av stöd kan befinna sig i. De 
kommer längre fram i uppsatsen att användas i analys av denna undersöknings resultat.  
 

Metod  

Fenomenografisk metodansats 
Det tillvägagångssätt jag valt att arbeta med är fenomenografisk metodansats. Motivet för 
detta är att jag vill ta reda på hur olika individer tänker och resonerar om en företeelse. 
Fenomenografin utgår från människors uttalanden när de formulerar sina tankar och 
uppfattningar av begrepp, företeelser och situationer de möter i omvärlden. I en grupp av 
individer kan forskaren genom detta få en bild av skilda sätt att betrakta ett fenomen, genom 
att kondensera uttalanden till ett så kallat utfallsrum.44 Genom samtal och följdfrågor, 
probing, försöker forskaren ta reda på hur den intervjuade resonerar och under intervjun samt 
i efterföljande analys söka skildra och förstå de intervjuades uppfattning. Följden av detta val 
av ansats blir att intervjuerna är halvstrukturerade och tematiskt upplagda. I arbetet med 
fenomenografisk metod koncentreras arbetet med intervjuerna till att hitta skillnader och 
mönster om hur intervjupersoner beskriver föreliggande fenomen. För att undersöka det 

                                                           
42 Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Stödjande strukturer -en fallstudie om hur skolan möter elever 
inom autism (2014) 
43 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram-dokument eller verktyg. En fallstudie i en kommun (2006) 
44 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert, red Handbok i kvalitativ analys s 162. Andra upplagan. Malmö: Liber 
(2015). 
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område som uppsatsen vill belysa har jag med utgångspunkt från mina forskningsfrågor 
därför använt begreppsintervjuer. 45 I denna intervjuform strävar man efter att förstå hur 
intervjupersonen resonerar runt en specifik benämning av företeelser och, som i det här fallet, 
några för dem i vardagsarbetet förekommande termer och begrepp. 
 
Urval 
De kvalitativa intervjuerna har genomförts med medarbetare i undersökningskommunens barn 
och utbildningsförvaltning. Kontakt med intervjudeltagarna etablerades via en öppen inbjudan 
till samtliga förvaltningsledare, rektorer, förskolechefer och pedagoger från olika 
verksamheter i gymnasium, grundskola och förskola. Sammanlagt 14 personer har tackat ja 
till att delta i undersökningen och dessa intervjuer har genomförts under november och 
december 2015. När det gäller pedagoger i grundskolan var det något fler intresserade än 
uttagna till intervju. Där har jag gjort ett bekvämlighetsurval och valt personer från olika 
undervisningsstadier vartefter de anmält sitt intresse för att på så sätt få ta del av uppfattningar 
från lärare med olika utbildningsbakgrund.46 På ledningsnivå har jag träffat samtliga som har 
tackat ja, sju personer, varav tre i förvaltningsledning och fyra skolledare. Beträffande 
förskolans pedagoger så erbjöds först alla förskollärare som arbetar i barn och 
utbildningsförvaltningen att delta men responsen uteblev. Efter en förnyad kontakt med 
förskolechefer i kommunen fick jag en del namnförslag från dem, och efter denna andra 
kontakt intervjuades slutligen två förskollärare.  

Etiska hänsyn 
Inför undersökningen har jag vidtagit åtgärder som behandlar etiska aspekter av intervjuerna. 
Jag har som jag ser det gett adekvat information, samtliga har deltagit frivilligt och efter att ha 
tagit del av syfte med undersökningen samt både före under och efter intervjun haft möjlighet 
att dra tillbaka sitt samtycke.47 Jag har informerat om att deras svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och inte spridas vare sig mellan intervjuade eller till andra med kännedom om 
deras person. Som underlag för denna bedömning av etiska hänsyn har jag använt 
vetenskapsrådets skrift God forskningssed.48 När de intervjuade tillfrågades om att delta 
informerade jag dem samtidigt om att det kunde förekomma citat från dem i uppsatsen och att 
deras yrke, arbetsuppgifter och positioner i utbildningsförvaltningen kunde komma att anges i 
resultatredovisningen, varför en garanti om fullständig anonymitet inte med säkerhet har 
kunnat ges. Den informationen gavs muntligt i samband med intervjutillfället och som tillägg 
till att det i informationsbrevet (bilaga 1) utlovats anonymitet. De intervjuade har inte genom 
min försorg fått kunskap om vilka andra personer än dem själva från olika verksamheter som 
deltagit i undersökningen. 

                                                           
45 Kvale, Stein och Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3:2 Lund: Studentlitteratur 
(2014) 
46 (Fejes och Thornberg 2015) 
47 (Kvale och Brinkmann 2014 ) 
48 https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 
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Genomförande 
Jag har i undersökningen ställt frågor utifrån följande teman: begrepp och definitioner, 
vardagspraktik utifrån intervjupersonens yrkesroll, olika aspekter av dokumentation som 
planering och uppföljning, styrdokument och deras intentioner, likheter och skillnader mellan 
verksamheter, utvecklingsområden, möjligheter och svårigheter. De temaområden som 
använts som utgångspunkt har varit desamma för samtliga intervjuer (bilaga 2). Det fanns 
också ett antal frågeställningar som ram och stöd för intervjuaren i frågesituationen. 
Följdfrågorna har blivit olika mellan intervjuer beroende på personens första svar. Ibland har 
den intervjuade gett så fylliga svar att frågeområdet täckts in redan i samband med den första 
frågan. Varje intervju har spelats in och transkriberats till text med hjälp av en trespaltmodell 
(bilaga 3). 

Analysprocess 
Som verktyg för bearbetning av intervjumaterialet har jag använt mig av en fenomenografisk 
analys. I arbetet med att hitta förklaringar och svar på mina forskningsfrågor har jag med stöd 
av denna modell sökt efter tecken på om det i intervjumaterialet finns ämnen, mönster och 
skillnader som förenar eller skiljer uttalanden åt och utifrån de kunskaperna sökt svar på mina 
forskningsfrågor. Analysen av intervjuerna har genomförts som en process i flera steg där jag 
använt mig av Dahlgren och Johanssons exempel i Fejes och Thornberg.49 Dessa steg innebär 
i korthet att man successivt bekantar sig med materialet via genomläsning flera gånger och 
under den tiden arbetar med kondensation, urskiljning av betydelsefulla uttalanden, 
jämförelser och grupperingar. Man vill enligt denna modell lyfta fram likheter i 
undersökningsmaterialet och till sist arbetar man med en kontrastiv fas som betyder att det 
kondenserade materialet granskas och eventuellt sammanförs på nytt under andra ledmotiv. 
Under genomläsningarna noteras tankar, reflektioner och tolkningar som erfars under 
läsningen. Det som sedan träder fram är det som fenomenografin kallar för utfallsrum, vilket 
avser det resultat som intervjuerna gett efter analys och bearbetning, genom tolkningar samt 
med stöd av teori. 50 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt resonerar jag om undersökningens metod kopplat till syfte, forskningsfrågor 
och resultat. Både ogynnsamma och värdefulla aspekter av metodval och genomförande lyfts 
här fram tillsammans med de försiktighetsåtgärder som vidtagits för att så långt det är möjligt 
säkra resultatens trovärdighet. 

Undersökningsgruppen 
En omständighet som kan ha varit försvårande för min undersökning och som framträtt i 
arbetet med uppsatsen är att intervjuerna genomförts i en liten kommun där jag antingen 
känner eller känner till de flesta intervjuade på ett yrkesmässigt sätt, och de känner till mig, 
eftersom vi har mötts i andra sammanhang. Detta kan ha haft en hämmande inverkan för 
tydligheten i de intervjuades uttalanden eftersom jag och en del av deltagarna till viss del 
känner till varandras synpunkter om olika pedagogiska företeelser. Men samma omständighet 

                                                           
49 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert, red Handbok i kvalitativ analys. Andra upplagan. Malmö: Liber(2015) 
50 (Fejes och Thornberg 2015) 
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skulle också ha kunnat vara en bidragande faktor till att intervjuerna tenderat att komma igång 
snabbt och att de intervjuade enligt min uppfattning samtalat öppet. Samtalen riskerar att 
innehålla fler underförstådda uttalanden från den intervjuade som i sin tur kräver en större 
medveten noggrannhet från den som intervjuar. Det har utifrån dessa förhållanden varit 
nödvändigt att på ett mer systematiskt sätt använda följdfrågor. Detta för att så långt som 
möjligt försäkra mig om att jag uppfattat intervjupersonens uttalande så som denne avser.51.  

Forskarens roll 
Som forskare påverkas du av din förförståelse, dina erfarenheter och kunskaper även om du 
försöker anta en objektiv hållning gentemot det empiriska materialet. I den fenomenografiska 
traditionen finns en risk för att forskaren påverkas av intervjupersonen och också påverkar 
den intervjuade, då samtalen är öppna och till viss del informella.52 Jag har varit medveten om 
denna möjliga komplikation och ansett det vara viktigt att vara vaksam över både hur frågorna 
ställs och hur jag tolkat de intervjuades svar.  

Resultatens trovärdighet 
De intervjuade har tagit del av de ämnen som intervjuerna skulle innehålla, och har haft 
möjlighet att tänka igenom dessa ämnesområden innan sitt intervjutillfälle. Tanken med detta 
har varit att få så uppriktiga och genomtänkta svar som möjligt. Med utgångspunkt från 
intervjuerna betraktas de intervjuades svar som sanna utifrån deras perspektiv, och resultatet 
av undersökningen som tillförlitligt. Deltagarna i studien har uttryckt sina personliga 
tolkningar av inkluderingsbegreppet och dess konsekvenser i vardagen, tillsammans med 
andra begrepp och företeelser. Svarens eventuella riktighet går därför inte att ifrågasätta eller 
kontrollera. En upprepning av intervjuerna överfört till en ny situation torde ge ett likartat 
resultat, såvida personer, teman och frågor är desamma.  

Metodval 
Halvstrukturerade intervjuer ger, trots att antalet deltagande inte i denna undersökning är så 
stort, ett omfattande material att bearbeta. Den fenomenografiska analysformen där materialet 
sorteras, tematiseras och struktureras har varit till hjälp för att ringa in och katalysera resultat 
ur en svårgripbar mängd uttalanden.53 Min bedömning är att det hade varit svårt att välja 
någon annan forskningsmetod, då undersökningens syfte gick ut på att via samtalen 
synliggöra deltagarnas egen förståelse av fenomenet. Det är däremot möjligt att det skulle gå 
att få fram andra eller mer uttömmande resultat om undersökningsunderlaget sett annorlunda 
ut, till exempel om andra personer med annan bakgrund, yrkesroll och erfarenhet hade 
intervjuats. Det är trots allt ett mindre antal intervjuer genomförda i en liten kommun som 
bildat underlag för uppsatsen. Ett annorlunda utfall skulle ha kunnat bli resultatet om 
undersökningen hade utformats annorlunda. Om intervjuerna genomförts med andra personer 
eller omfattat en större grupp respondenter. Ett annat resultat hade också kunnat framträda om 
undersökningen genomförts i en annan kommun, kompletterats med observationer av 
inkludering i praktiken eller om flera kommuner deltagit.  

                                                           
51 (Fejes och Thornberg 2015) 
52 (Fejes och Thornberg 2015) 
53 (Fejes och Thornberg 2015) 
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Resultatredovisning 

 

Resultaten redovisas under samma sex rubriker som är undersökningens övergripande teman 
(bilaga 2). För några teman redovisas de undergrupper av gemensamma eller liknande svar 
som utkristalliserat sig under analysprocessen. Till varje undergrupp valdes dessutom, för att 
urskilja mönster, att framhålla det jag kallar för återkommande begrepp, vilka är uttryck som 
flera av de intervjuade använt i sina svar. Under det första temat, begrepp och definitioner, 
redovisas svaren för intervjugruppen som helhet, för att lyfta fram de mönster som jag funnit 
oavsett yrkestillhörighet. Under därefter följande teman redovisas svar utifrån skillnader 
mellan yrkestillhörigheter där det är motiverat, men för respektive grupp som helhet. 
Resultatredovisningen avslutas med en illustrerande figur över de vanligt förekommande 
begrepp som utkristalliserats i intervjuerna. 
 
Begrepp och definitioner  
Under intervjuerna bad jag deltagarna att definiera ordet inkludering och här har 
intervjupersonerna delvis avgett olika svar både i omfattning och ordval. Några har svarat 
med ett enstaka ord, t ex integrering, medan andra svarat med en fras eller en längre 
förklaring.  Några av intervjupersonerna har haft svårt att ge sin tolkning av inkludering. De 
fick därför frågan om de kunde tänka sig in i hur de skulle förklara inkludering, så som det 
används inom utbildningssektorn, för någon som inte känner till begreppet och som till 
exempel inte arbetar inom förskola eller skola. Sammantaget grupperar sig svaren under temat 
i fyra undergrupper vilka är: 

Organisation av hur undervisning ordnas  
Flera av intervjupersonerna använder ord och uttryck som att ”höra till”, ”räknas med i 
helheten”, att ”alla barn får vara med i alla sammanhang”, ”alla barn får det dem har rätt till i 
klassen”, eller ”alla barn får det de har rätt till i gruppen”. 
En intervjuad menar att inkludering och integrering är samma sak. 
Återkommande begrepp: räknas med, höra till, får det dem har rätt till 

Otydliga svar om inkluderingsbegreppet 
En av de intervjuade nämner det som den anser är motsatsen till inkludering men utvecklar 
inte inkluderingsbegreppet i sig. Det förekommer också att det ges svävande svar och att 
deltagaren är otydlig eller prövande i sina formuleringar, och till exempel säger att ”jag har 
inte har funderat så mycket på begreppet i sig” eller att personen ifråga måste ”tänka högt”. 
Någon menar å andra sidan att det är onödigt med ett särskilt ord för eftersom gemensam 
klass borde vara självklart.       
Återkommande begrepp: svårt, självklart, inte utanförskap, kan vara mycket, tänka högt 

Barnets eller elevens upplevelse av inkludering 
Några intervjuade ger en beskrivning av de känslor inför sin skolsituation som de menar att 
barn kan uppleva och ge uttryck för. Där ger flertalet intervjuade också förklaringen att 
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inkludering troligen upplevs olika av olika barn/elever. En intervjuad ger exempel på hur ett 
för pedagoger och andra vuxna välfungerande inkluderande arrangemang kan upplevas 
exkluderande av en elev, trots goda avsikter. En annan använder uttryck som ”vara delaktig” 
men kommenterar att det beror på elevens förmåga och behov av att delta, elevens egen 
drivkraft. 
Återkommande begrepp: elevens upplevelse, förmåga, motivation 

Strukturer – arbetssätt 
De intervjuade som arbetar i förskolan anser att inkluderingsarbetet är så självklart för dem så 
de menar att deras arbetssätt är svårt att beskriva, medan de som arbetar i skolan har lättare 
för att förklara och ge exempel om vad det kan vara att arbeta inkluderande. Någon pedagog 
ger också uttryck för de reflekterande frågor hen ställer sig i undervisningsplaneringens val 
och tillrättalägganden medan andra ger mer konkreta exempel på hur de ”arbetar med 
anpassade material” och metoder eller med ”flexibla grupperingar”. 
Återkommande begrepp: självklart med alla med, anpassa, flexibilitet  

Vardagspraktik utifrån yrkesrollen som till exempel ansvar, positioner och 
roller 
Detta tema handlar om hur de intervjuade ser på sina roller och arbetsuppgifter i arbetet med 
inkludering men också om hur de intervjuade förklarar vad som kan vara ett inkluderande 
arbetssätt och i vilken utsträckning som skolorna kan sägas arbeta på ett sådant sätt. När det 
gäller roller och den egna vardagen så svarar skolledare genomgående mer utförligt och ger 
konkreta exempel. Förvaltningsledarna formulerar sin uppgift utifrån sin ansvarsnivå, där det 
gemensamma svaret för dem är att deras roll är att ge stöd till skolledarna till exempel genom 
kvalitetssamtal. I den mer praktiska frågedelen om arbetssätt och diskussioner om inkludering 
finns det inte något tydligt mönster som indikerar skillnad mellan verksamheter. Några av de 
intervjuade anger när det till exempel gäller förekomsten av diskussionsforum, att de inte för 
sådana samtal som handlar om inkludering på sin arbetsplats vilket gäller för samtliga 
deltagande verksamheter. De tre undergrupperna som framträtt i detta tema följer här. 

Roll och uppgift 
Avsikten med frågorna som handlar om den egna vardagen utifrån yrkesroll har varit att söka 
ta reda på hur bakgrund och arbetsuppgifter påverkar intervjudeltagarnas sätt att uttrycka sig 
om inkludering. De intervjuade arbetar inom barn och utbildningsförvaltningens olika 
verksamhetsområden. De intervjuade i chefsposition uttalar sitt ansvar och sina roller ”i 
förhållande till den personal de leder” och ger exempel på hur de arbetar med eller skulle vilja 
arbeta med inkludering och utveckling av inkluderande arbetssätt. Det kan till exempel handla 
om att föra samtal med pedagoger i grupp eller enskilt om förskolans eller skolans uppdrag 
och hur man tillämpar styrdokumenten i praktiken. Flertalet av de intervjuade pedagogerna 
framhåller att ”dialog och reflekterande samtal” på regelbunden basis är en viktig faktor för 
att både ta reda på hur andra tänker och resonerar om inkludering samt för att stämma av sina 
egna resonemang. Några ser också som sin uppgift att kunna påverka utvecklingen av 
inkluderande arbetssätt. 
Återkommande begrepp: stöd, dialog, reflektion 
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Inkluderande arbetssätt  
Här ringar svaren in de praktiska exempel på inkluderande arbetssätt som studiens intervjuade 
presenterar. Både i avseende vad de menar utmärker ett inkluderande arbetssätt, och hur de 
själva gör i sin vardag. Jag ber om exempel på hur pedagoger enligt dem själva behöver agera 
för att skolsituationen ska vara inkluderande. Flera av de intervjuade menar att ett 
inkluderande arbetssätt innebär att ”pedagogen måste variera sig” och ha förmåga att hitta 
alternativ i undervisningsmaterial och metoder. Några menar att inkluderande arbetssätt är att 
aktivt söka undervisningsmetoder som fungerar så att varje elev kan lyckas och utvecklas. 
Andra återkopplar till förhållningssättet som ett ömsesidigt förhållande, där inkluderande 
arbetssätt och förhållningssätt går hand i hand, och att hur man tänker och gör bottnar i 
pedagogens värderingar. 
Återkommande begrepp: variation, alternativ, utveckling, lyckas 

Diskussionsforum och pedagogiska samtal 
Här ställer jag frågor som handlar om hur arbetslag i förskolan och lärarlag i skolan ges 
möjlighet till reflekterande samtal om inkludering på ett strukturerat sätt vid de intervjuades 
arbetsplatser. Några berättar att de regelbundet ”diskuterar olika frågor vid till exempel 
arbetsplatsträffar” eller under planeringstid. Andra poängterar att det diskuteras i frågor runt 
barn i behov av stöd, men att det ”mest sker när man har elever i klassen eller gruppen som är 
i behov av särskilt stöd” och att det inte diskuteras på ett teoretiskt plan. Några skolledare 
berättar om hur de ibland diskuterar inkluderingsarbete men att det inte är ett regelbundet 
ämne. Diskussioner om inkludering förekommer vid så kallade pedagogiska caféer och 
liknande organiserade tillfällen för reflektion i grupp. Några pedagoger och skolledare svarar 
att diskussioner mest sker spontant, sporadiskt och i mindre grupper. 
Återkommande begrepp: när man har elever i behov, spontana samtal, planeringstid, 
arbetsplatsträffar 

Olika aspekter av förskolans/skolans behov av dokumentation, planering 
och uppföljning angående inkludering 
Detta tema vill belysa om skolor använder någon form av särskild dokumentation då de 
formar de utgångspunkter som ligger till grund för undervisningen. Jag vill veta om det finns 
nedskrivna rutiner för hur inkludering planeras och genomförs. Några menar att det finns 
strukturer som är nedskrivna. Andra kommenterar att dokumentationen ”skulle kunna vara 
mer genomtänkt”. Förvaltningsledare och pedagoger i grundskolan menar att det finns 
beskrivningar i de befintliga dokumenten, men att de inte garanterar att skolan arbetar efter 
dem fullt ut. Rektor och andra pedagoger i grundskolan anser att det kunde finnas en större 
systematik runt planering av inkludering. Medarbetare i förskolan uttrycker att de intuitivt vet 
vad som ska göras, även utan riktlinjer. 
Återkommande begrepp: systematik, intuitivt, rutiner 

Styrdokument och intentioner 
Frågorna i detta tema handlar om vilka dokument som kan förekomma i de olika 
verksamhetsområdena och på vilket sätt de kan utgöra ett stöd i praktiken. De flesta 
pedagoger i olika verksamheter svarar att de använder läroplaner regelbundet, vid planering 
och uppföljningar men också i resonemang i lärarlag och arbetslag. På ledningsnivå beskriver 
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man att skollagen används relativt ofta tillsammans med läroplaner. En skolledare 
kommenterar att de ”använder Barnkonventionen som utgångspunkt för diskussioner vid 
något tillfälle varje år”. I de högre årskurserna i skolan handlar pedagogernas samtal på 
skolorna mer om kursplaner och kursinnehåll. Flera av de intervjuade uttrycker att 
styrdokument borde användas oftare och att det är avsikten men att det är svårt att få till en 
fungerande rutin om detta. En pedagog berättar att arbetslagen vid något tillfälle ”läst 
gemensam litteratur och diskuterat”, något som även de flesta intervjuade menar man borde 
göra men som sällan förekommer. 
Återkommande begrepp: läroplaner, skollagen, kursplaner 

Reflektion om likheter och skillnader mellan verksamheter 
Här ställs frågor om de intervjuade tror eller vet att det finns skillnader mellan olika 
verksamheters sätt att arbeta inkluderande. De får också förklara vad de grundar sina 
uttalanden på. Några pedagoger kommenterar att de vet för lite om andra skolverksamheter 
för att kunna uttala sig, till exempel gymnasiet om förskolan och tvärtom. Andra har 
kunskaper som de förvärvat genom att arbeta i olika verksamheter eller som föräldrar i skolan 
på olika nivåer. Det finns genomgående en uppfattning bland de intervjuade pedagogerna att 
det går att arbeta inkluderande i alla verksamheter och att det främst är yttre förutsättningar 
som påverkar hur väl det fungerar och det till exempel kan vara lokaler eller gruppstorlekar. 
Skolledare i intervjugruppen menar däremot att det mera handlar om strukturer, kompetens 
och planering av undervisning men att resurser påverkar. Några anser att det finns 
ekonomiska resurser och att ”skolledare och pedagoger har mer handlingsutrymme än de 
själva tror”. Samtliga intervjuade uttrycker att de tror att ”förskolan har större möjligheter och 
vana vid att arbeta inkluderande än skolan”. 
Återkommande begrepp: ekonomi, kunskaper, resurser, lokaler, förskola 

Eventuella utvecklingsområden, möjligheter och svårigheter 
Intervjuerna avslutas med frågor om hur deltagarna skulle beskriva den egna verksamhetens 
utvecklingsområden.  I svaren återkommer kommentarer om förutsättningar och speciellt om 
ramfaktorer som till exempel lokaler, resurser och kompetensutveckling. Betraktelser runt de 
ramfaktorer som kan påverka inkluderingsarbete förekommer hos i stort sett alla intervjuade. 
Några menar även här att ”det finns förutsättningar, men att det kan brista i systematik” och 
rutiner.  
Återkommande begrepp: ramfaktorer, kompetensutveckling, rutiner
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En illustration av resultaten 
Innan jag övergår till att mer ingående analysera undersökningens resultat vill jag 
åskådliggöra fördelningen hos de svarande av vanligt förekommande begrepp som redovisats 
i föregående avsnitt. Här visas detta med hjälp av en figur. Tanken med figuren är att ge en 
visuell bild av de uttryck och ord som varit oftare förekommande hos de intervjuade än andra 
begrepp.  Deltagarnas uttryck redovisas inte utifrån deras arbetsuppgifter utan här ges en bild 
av intervjugruppen som helhet. Jag har valt begreppen utifrån kriteriet att de förekommer 
minst tre gånger i intervjumaterialet. 

 

  
Figur 1.  
Figuren visar de 6 begreppsområden, uttryck och ord som förekommer minst tre gånger i 
intervjuerna. Figurens fördelning visar varje begrepps antal/ värde. Man kan lägga märke till 
hur begreppsområden som inkluderingsdefinitioner (höra till, räknas med, ingå mm) samt ord 
som handlar om systematik och rutiner, kompetensutveckling, variation och alternativ och är 
mer vanligt förekommande i de intervjuades svar än andra uttryck. Begrepp som handlar om 
ramfaktorer har något lägre värde, medan de begrepp som handlar om underförståddhet eller 
det man kan kalla för tyst kunskap förekommer betydligt färre gånger än övriga begrepp. 

 

 

 

 

Inkluderingsdefinitioner 
/deltagande

Kompetensutveckling, 
variation, alternativOuttalat/underförstått

Ramar 
(reflektionstid, 

lokaler, ekonomi, 
läroplaner)

Systematik, rutiner

Värderingar
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Analys och diskussion 
När jag nu mot slutet av arbetet återvänder till forskningsfrågorna vill jag först granska till i 
vilken utsträckning jag har fått svar och förklaringar till det undersökta området. Denna 
undersökning har velat ta reda på hur inkludering som begrepp kan förklaras i forskning och 
beskrivas och förstås av medarbetare i en kommun. Jag börjar med att påminna om de 
forskningsfrågor som varit huvudintresse för studien. 
 
Hur formulerar förvaltningsledning, skolledare och pedagoger sin tolkning av vad ett 
inkluderande förhållningssätt och arbetssätt innebär? 
Vilka likheter och skillnader av tolkningar finns mellan olika företrädare och hur visar sig 
dessa variationer?  
Vilken inverkan har styrdokument och forskning på hur de olika verksamheternas 
inkluderingsarbete utformas i praktiken? 
 
I analysavsnittet återknyts till Asp-Onsjös teoretiska begrepp rumslig, didaktisk och social 
inkludering vilka beskrevs i den teoretiska bakgrunden.54 Detta för att strukturera svaren och 
ge en ytterligare dimension till de intervjuades utsagor. Återkommande begrepp från 
intervjuerna sammanförs senare i avsnittet med Asp-Onsjös begrepp i en tabell för att visuellt 
åskådliggöra och sortera uttalanden ytterligare.  Därefter följer reflektioner med återkoppling 
till teoretiska perspektiv samt de frågor och funderingar som uppstått under bearbetning av 
litteratur och intervjuer. 
 
Trovärdighet 
Eftersom undersökningsgruppen är liten så kan undersökningens resultat självklart inte ge 
några bevis eller sanningar för hur pedagoger eller skolledare i allmänhet förstår och resonerar 
runt inkludering, vilket inte heller har varit min avsikt med studien. Däremot visar resultaten 
hur undersökningsgruppens individer med sina olika uppdrag, erfarenheter och utbildningar 
reflekterar och resonerar om begreppet på ett teoretiskt plan samt hur de förhåller sig till 
inkludering i sitt vardagliga agerande, i praktisk handling.  Därför vill jag, som tidigare 
skildrats i metoddiskussionen, utifrån mitt syfte, mina frågeställningar och intervjuteman 
betrakta undersökningens trovärdighet som god och att jag fått svar på mina forskningsfrågor. 

Tolkning av likheter och skillnader 
Under denna rubrik beskrivs de likheter och skillnader som framträtt och som enligt 
fenomenografisk tradition skapat utfallsrum under analysarbetet.55 När det gäller de 
intervjuade medarbetarnas förståelse och tolkning av inkludering som begrepp har det blivit 
tydligt att det förekommer både likheter och skillnader inom intervjugruppen. Dessa drag av 
likhet eller skillnad framträder på olika sätt när det gäller synen på inkluderingsbegreppet och 
dess praktiska effekter eller genomslag i vardagen. Likheter och skillnader visar sig både 
inom och mellan grupper av intervjuade. Likheter kan även vara både positivt och negativt 

                                                           
54 (Asp-Onsjö 2006) 
55 (Fejes och Thornberg 2015) 
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laddade, som till exempel att de intervjuade i olika grupper är väl förtrogna med 
styrdokument men också att flera intervjuade upplever en låg grad av systematik som något 
ogynnsamt för deras vardag. 

Likheter  
Här kan jag identifiera likheter på det teoretiska planet, som till exempel beskrivningar av 
inkludering som begrepp eller beskrivning av förhållningssätt i ett utifrånperspektiv. Likheter 
återfinns också i praktisk handling som till exempel om hur den egna rollen tolkas och 
framställs, eller likheter i form av avsaknad av eller låg grad av systematik. Flera intervjuade, 
främst de som arbetar inom samma verksamhetsområde, till exempel pedagoger i grundskolan 
respektive förskolan, väljer likartade uttryck när de skall förklara och definiera inkludering på 
ett teoretiskt plan. Detta gäller främst utifrån temaområden som begrepp och definitioner samt 
roller och uppdrag. Det märks också till exempel i svaren om förhållningssätt och 
styrdokumentens betydelse.  

Likheterna är större inom varje gruppering än skillnaderna. Min tolkning och slutsats blir 
därför att likheterna är mest framträdande när det gäller förhållningssätt och synpunkter som 
hänvisar till teoretisk reflektion, som till exempel vad som styr och påverkar utformningen av 
verksamheter både på nationell och kommunal nivå. Här refererar de flesta intervjuade till 
skollag, läroplaner och skolverkets allmänna råd. Samtliga intervjuade i studien är väl 
förtrogna med den egna verksamhetens uppdrag och läroplaner och kan också ge teoretiska 
exempel på i vilka avseenden de som pedagoger eller ledare kan skapa och forma sin 
verksamhets innehåll. En annan likhet är att samtliga intervjuade uttrycker att det antingen 
inte förekommer någon systematisk diskussion eller reflektion om inkludering alls eller att 
detta enligt deras uppfattning förekommer alltför sällan.  

Skillnader 
Majoriteten av intervjupersonerna behöver betänketid i olika grad för att förklara vad ett 
inkluderande arbetssätt innebär. Skillnaden mellan dem är att de som arbetar praktiskt med 
barn och elever behöver längre tid för detta. Skolledare och förvaltningsledare däremot 
förefaller ha formuleringar, förklaringar och exempel närmare till hands trots ett visst avstånd 
till den pedagogiska vardagen. De pedagoger i studien som arbetar i skolan eller skolledare 
med skolbakgrund ger fler exempel om undervisning i sina svar och är mer konkreta i 
resonemangen om sitt eget arbete än pedagogerna som arbetar i förskolan. Denna skillnad 
gäller också för hur konkret inkluderingsarbete beskrivs i svar från de ledare som tidigare har 
arbetat i förskolan i jämförelse med dem som inte kommer från förskolans 
verksamhetsområde. Studiens pedagoger från förskolan uttrycker sig mer allmänt och 
poängterar för dem självklarheten i att alla räknas med i barngrupperna medan pedagoger från 
skolans värld poängterar detsamma men med en viss skepsis inför hur det fungerar i 
praktiken. Förskollärare och förskolechefer uttrycker sig oftare än intervjuade från skolan om 
barngruppen som styrka och att de till exempel inom ramen för arbetet med barngruppen kan 
ge olika former av anpassat och riktat stöd till barn.  

En tydlig skillnad mellan deltagarna är att pedagoger på mellan- och högstadiet eller den som 
arbetar som specialpedagog har lättare att formulera sig med pedagogiska termer än 
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pedagoger som arbetar med yngre barn. För de intervjuade vars arbetsuppgifter rör sig om 
förvaltningsledning uttrycker sig två av förvaltningsledarna mer generellt och abstrakt i sina 
svar medan en uttrycker sig mer visionärt men konkret. Min tolkning och slutsats mot 
bakgrund av detta är att pedagoger i verksamhet och särskilt i förskolan inte ges möjlighet att 
reflektera särskilt ofta med ett gemensamt pedagogiskt språk eller med strukturerade samtal 
som utgångspunkt. Det skulle kunna vara en förklaring till att de intervjuade verksamhetsnära 
pedagoger som arbetar i lägre åldrar formulerar sig mer vardagligt och behöver tänka efter 
längre än de som arbetar med äldre barn eller har speciella arbetsuppgifter, tillika med de 
skolledare och förvaltningsledare som intervjuats. Jag tycker mig ana hos flera av de 
intervjuade att det finns en ovana att reflektera om sin vardag på ett systematiskt sätt och med 
ett pedagogiskt språkbruk. 

Om rumslig, didaktisk och social inkludering  
I arbetet med den teoretiska bakgrunden har jag funnit att det finns begrepp som återkommer i 
författares sätt att beskriva inkludering och hur de ringar in dess betydelse. De begrepp som 
återkommer är de som handlar om inkludering från olika aspekter som påverkar organisation, 
pedagog och elev. Dessa aspekter får olika konsekvenser för den pedagogiska vardagen. När 
jag under analysarbetet jämfört de teoretiska förklaringsmodeller jag funnit med hur 
undersökningens deltagare svarat och resonerat så sammanföll många av deras spontana sätt 
att välja ord och uttrycka sig med de olika aspekter av inkludering som Asp-Onsjö56 
använder. De begrepp hon definierar inkludering med är som tidigare nämnts rumslig, 
didaktisk och social inkludering. Liknande uttryck och förklaringar kan spåras i denna 
undersöknings intervjuades sätt att betrakta och beskriva inkludering. Majoriteten av de 
intervjuade använder i regel inte alla de ovan nämnda inkluderingsbegreppen och när något 
begrepp används så är ”socialt inkluderade” det som förekommer. Andra uttryck med 
liknande innebörd förekommer ofta och det kan vara till exempel ”vara i klassrummet” ”ha 
sin plats i rummet” (rumslig), ”få göra samma saker fast på sitt sätt”, ”ges variation” 
(didaktisk) och ”ha kamrater”, ”få vara med” (social).  

Resultat i förhållande till begreppen rumslig, didaktisk och social 
inkludering 
Jag vill nu ge fler exempel på hur deltagare svarat utifrån sin yrkesroll eller sin position i barn 
och utbildningsverksamheten. För att synliggöra hur intervjusvaren grupperar sig jämfört med 
Asp-Onsjös tre inkluderingsperspektiv väljer jag därför att visa de intervjuades svar på det 
teoretiska och praktiska planet i en tabell. Därefter följer ett avsnitt som avser att förtydliga 
tabellen. Där vill jag visa hur Asp-Onsjös tre aspekter av inkludering hör samman med de 
intervjuades svar och söka presentera en analys av hur de kan ha samband med varandra.  

  

                                                           
56 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg en fallstudie. (2006) 
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Tabell 1. 

Tabellen visar intervjupersonernas roller i utbildningssektorn och ger exempel på de begrepp, 
uttryck eller meningar som förekommer under intervjuerna i respektive grupp. Rubrikerna i 
den vänstra kolumnen är desamma som åskådliggjorts tidigare i figur 1 men de har nu tillförts 
Asp-Onsjös definition av inkludering57.  I tabellen används rumslig, didaktisk och social 
inkludering för att illustrera hur medarbetare i denna undersökning utifrån sina 
arbetsuppgifter och i ett slags metaperspektiv resonerar om inkludering. Även om de 
intervjuades ordval till viss del är likartade så är de relativt otydliga eller svävande och kan 
tolkas på olika sätt när man närmar sig praktisk handling eller diskuterar vad de egentligen 
menar med sitt ordval. Rubrikerna som följer är hämtade från tabellens vänstra kolumn. 

                                                           
57 (Asp-Onsjö 2006) 

Rubriker Förvaltnings 
chef 

Rektor Förskole 
chef 

Pedagog i 
skolan 

Förskollärare  Special 
pedagog 

Inkludering 
( rumsligt, 
didaktiskt, 
socialt) 

Räknas med, 
höra till 

Höra ihop Naturlig del, 
ingå,  

Ingå i klass, 
känna sig som 
en i klassen  

Alla hör till, en 
grupp 

Räknas,  
utgå från alla, 
skola för alla, 
anpassa 

Kompetens 
utveckling, 
variationer 
alternativ 
(didaktisk) 

Vi har inte 
tillräcklig 
kompetens, en 
del gör som de 
alltid gjort 

ständig 
upp-
gradering 
av 
kunskap 

Personalen är 
duktiga på att 
anpassa och 
gruppera 

Det är svårt att 
stötta och veta 
hur man ger 
alternativ 

Man behöver 
mer kunskap, 
okunskap om 
varför barn gör 
olika 

Skulle nog behöva 
fylla på kunskaper, 
både generellt och 
specifikt 

Outtalat/ 
underförstått 
(rumsligt, 
didaktiskt, 
socialt) 

Är självklart, 
vi har ju alla 
elever 

Det vet vi Vet hur det 
ska vara 

självklart men 
svårt med alla 
tillsammans 

Vet ändå vad vi 
behöver göra 

Förekommer att vi 
antar att vi tycker 
lika 

Ramar, lokaler, 
ekonomi, 
läroplaner, 
reflektions-
tid(rumsligt, 
didaktiskt) 

Det finns 
ekonomiska 
medel, 
skollagen talar 
om hur 

Svårt 
anpassa 
lokaler, 
men finns 
ekonomi,  
 

Kan 
läroplanerna 
kan jobba 
inkluderande 
det yttre är 
mindre 
viktigt 

Saknar 
grupprum,  
utgår från 
kursplaner, 
svårt att hinna 
med 

Genomgångs-
rum, stora rum, 
för få vuxna, för 
mycket barn, 
pratat mycket 
om läroplanen 

Det finns utrymme 
för pedagogiska 
samtal 

Systematik, 
rutiner 
(rumsligt, 
didaktiskt) 

Det är ju 
rektorers 
uppgift, vi kan 
stötta 

 Kan  
vara mer 
systemati
skt 

Försöker 
skapa 
tillfällen för 
samtal 

Omständligt att 
variera 

Det är mer 
spontana samtal, 
grupper i 
gruppen 

Vi har påbörjat att 
utveckla rutiner 

Värderingar 
(socialt) 

Alla ska dela 
skollagens 
värderingar 

värde-
grund 
vägleder 

 

barnsyn  Ingen skillnad på 
barn 

 finns tyckanden 
att elever ska 
skärpa sig 
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Inkludering  
De intervjuades uttalanden handlar för de flesta om rumslig och social inkludering om man 
använder sig av Asp-Onsjös definition. Det är färre som beskriver hur inkluderingens 
didaktiska perspektiv kommer fram i praktiken. Förskollärarna behöver som tidigare nämnts 
längre betänketid för att ge exempel på inkluderande didaktik än lärare i skolan och förefaller 
anta att inkludering ur åtminstone socialt och didaktiskt perspektiv är självklart i förskolan. 
Det skulle kunna vara så att lärare reflekterar oftare över sin undervisning än vad man gör i 
förskolan där man ju inte arbetar mot kunskapsmål på samma sätt som i skolan. Cheferna i 
förvaltning och skola ger något fler exempel som handlar om medvetna förhållningssätt och 
styrning än om arbetssätt.  Man skulle kunna se detta som att de har lättare att reflektera om 
inkludering på det teoretiska planet än i den praktiska vardagen. Förskolecheferna formulerar 
sig om både förhållningssätt och arbetssätt och placerar sig på det sättet i ett slags mellanläge 
i jämförelse med övriga intervjuade. 

Kompetensutveckling, variation, alternativ 
Större delen av de intervjuade kommenterar att kompetensutveckling är en viktig faktor, och 
då i didaktiskt avseende. Ledning och pedagoger verkar dela uppfattningen att 
kompetenshöjande åtgärder behövs både på det generella och specifika planet inom områden 
som berör funktionssvårigheter. Här menar lärare och förskollärare att svårigheten ligger i att 
variera sig i undervisningen och att alternera mellan metoder och arbetssätt utifrån elevers 
individuella svårigheter, alltså de didaktiska frågorna. Skolledare menar däremot att både 
regelbundna allmänna fortbildningsinsatser och didaktisk kompetensutveckling kan behövas. 
Det skulle enligt dem till exempel kunna handla om inkludering sett från flera perspektiv. 

Outtalat och underförstått 
Intill denna rubrik har jag noterat samtliga Asp-Onsjös begrepp. Det outtalade kan ju som jag 
ser det gälla samtliga inkluderingsområden. Diskuterar man inte om inkludering så ofta eller 
väldigt ytligt utan tar för givet att det är något som automatiskt sker, så gäller det förmodligen 
både rumsliga, didaktiska och sociala aspekter. Det finns i intervjusvaren kommentarer som 
indikerar synpunkter om antagande och förgivettagande, att ” vi tror att vi tycker lika” eller 
”att vi vet ju hur det ska vara”. Här kan man ana en förklaring till eventuella svårigheter att 
systematisera på ett sätt som fungerar långsiktigt. Man kan kalla det för att inte dela, eller inte 
förena det synsätt som bär undervisningens inkluderande aspekter med det egna 
vardagsarbetet och som därför riskerar att försvåra kopplingen mellan teori och praktik. 

Ramar och förutsättningar  
Samtliga intervjuade refererar till och ger exempel från läroplaner för förskola respektive 
skola och till skollagen. Här märks en större säkerhet i att ge exempel och formulera sig i 
fackspråk. Däremot anknyter man inte särskilt ofta till de internationella dokumenten. 
Samtliga uttrycker enigt att förskolans och skolans uppdrag är att forma undervisningen med 
utgångspunkt från elevernas behov och förutsättningar för att sedan erbjuda stöd till dem som 
behöver det i ett didaktiskt perspektiv. Detta är ju helt i enlighet med styrdokumenten. 
Samtidigt ger alla intervjuade uttryck för hur komplicerat det kan vara att leva upp till 
styrdokumentens avsikter och det gäller framförallt när elevers behov medför en flexibilitet 
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när det gäller tillgång till anpassade lokaler, det rumsliga perspektivet, och när det gäller 
pedagogiskt välutbildad personal, det vill säga det didaktiska perspektivet. 

Systematik och rutiner  
Pedagoger på alla nivåer påtalar att tid för samtal om inkludering är liten eller obefintlig, och 
att man på ledningsnivå borde skapa tid för detta. Som pedagog kan det vara rimligt att begära 
och ges tid för samtal om framförallt hur inkludering skall ske för olika elever. Både 
skolledare och pedagoger menar att detta är viktigt men att andra samtalsämnen och insatser 
prioriteras före som till exempel vid akut personalbrist, när många nya elever börjar samtidigt 
och lokalfrågor. När man resonerar om strukturer och rutiner så finns både rumsliga och 
didaktiska aspekter med, vilka i sin tur påverkar de sociala perspektiven av inkludering.  

Värderingar 
Förskolans medarbetare både på ledningsnivå och i verksamhet pratar mer om gruppens 
betydelse för barnen ur socialt perspektiv och som utgångspunkt för arbetet, medan pedagoger 
i skolan inte lika ofta berör klassen som en viktig pedagogisk faktor. Samtliga intervjuade 
understryker hur skollagens och läroplanernas värderingar och värdegrund är det som 
förskolor och skolor har att hålla sig till, och flera menar också att pedagoger och ledare med 
självklarhet omfattar dessa värden på det teoretiska planet, och strävar också efter att arbeta 
efter styrdokumenten i praktisk handling vilket i sin tur omfattar det sociala perspektivet. Det 
förekommer också uttalanden som intervjuade erfarit på sina arbetsplatser som tyder på 
begränsad kunskap om elevers funktioner och deras svårigheter att fungera i lärsituationer. 
Det förekommer enligt de intervjuade att pedagoger tycker att ”de får skärpa sig”. 

Reflektioner 
Inkludering betyder inte att alla elever måste vistas i samma rum och göra samma saker hela 
tiden. Den litteratur som studerats inför undersökningen har gett en komplicerad och 
mångfacetterad bild av inkluderingens olika aspekter. Denna komplexitet skulle kunna vara 
en förklaring till att undervisning med utgångspunkt i variation och alternativa metoder ännu 
inte fått ett fullständigt genomslag, eller som en intervjuad uttryckte det ”det finns alltid dom 
som gör som dom alltid gjort”. För att göra det komplexa tydligt och förståeligt så att samsyn 
utvecklas behöver de verksamma lägga sina tolkningar och reflektioner på bordet och 
tillsammans formulera de synsätt som de i sin vardag ska utgå ifrån. Att forma en gemensam 
pedagogisk bas sker inte utan utforskande dialog. I följande avsnitt vill jag lyfta fram 
områden att reflektera omkring som jag menar är särskilt viktiga att belysa. 
 
Inkluderingens komplexitet och didaktiska konsekvenser 
Denna undersökning har visat att det finns olikheter mellan hur medarbetare på olika nivåer 
förstår och tolkar begreppet inkludering. Precis som bland andra Elisabeth Walton58 beskrivit 
det så är inkludering ett svårfångat begrepp, vars betydelse kan variera beroende på i vilket 
sammanhang man arbetar och reflekterar inom. Hon visar att inkludering inte innebär riktigt 
samma sak för olika individer, vare sig för dem som tolkar begreppen eller för de barn och 
elever som behöver en särskild uppmärksamhet runt sina behov vilket också är synligt i de 

                                                           
58 (Walton, Elisabeth 2016) 
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resultat jag fått fram. Det kan då som jag ser det finnas en risk att pedagoger strävar åt olika 
håll i arbetet med att planera och genomföra inkluderande undervisning. Den risken ökar 
enligt min mening när man tar för givet att man i ett lärarlag eller arbetslag menar samma sak 
med de begrepp man använder och fattar beslut utan en analytisk diskussion. De ord individen 
väljer att använda i sin vokabulär signalerar innebörd och mening och jag menar att ett 
gemensamt och innehållsbestämt preciserat språkbruk skulle medföra en större tydlighet för 
de aktörer som finns i förskola och skola.  
 
Variation av metoder och strukturer 
En av de viktigaste slutsatser jag har kommit fram till från att ha studerat litteraturen är att 
inkluderingsarbetet medför att förskollärare och lärare behöver söka olika lösningar vid olika 
tidpunkter under skoltiden för elever både ur rumsligt, didaktiskt, och socialt perspektiv. Det 
innebär i praktiken till exempel att grupperingar och enskilda lektioner varieras med 
undervisning i större grupp. Inkluderingens olika aspekter och effekter behöver som jag ser 
det ständigt granskas, både i verksamheter för olika elever och på olika sätt för eleven under 
utbildningstiden. Metoder och strukturer behöver omprövas regelbundet och kan inte vara 
statiskt upplagda. Därför bör man som jag ser det noga undersöka och eventuellt revidera 
arbetssätt och organisation av undervisningen allteftersom elever utifrån utvecklar sina 
förmågor under utbildningstiden.  Detta sätt att förhålla sig till elever i behov av stöd ger 
framgång för den enskilde eleven vilket understryks i litteraturen av till exempel Mitchell, 
Nilsson och Asp-Onsjö 59 

Att ta reda på vad elever tycker 
Barns och elevers egen upplevelse och självkännedom bör vara vägledande för hur lärmiljöer 
och undervisningen organiseras, något som påtalas av bland andra Bengt Persson60 och Marita 
Falkmer61. Inkludering handlar därför om ett medvetet arbete med elevernas upplevelse av 
tillhörighet och synpunkter på sin skolsituation. Att ta reda på elevens synsätt är ibland svårt 
men alltid nödvändigt. Alla elever har inte både insikt och förmåga att uttrycka sina behov, 
åtminstone inte utan stöd, varför det även här kan vara lämpligt med variation när det gäller 
de metoder man använder för att elevers synvinkel ska lyftas fram. Sådan variation kan till 
exempel vara informella eller formella samtal, att rita det eleven vill ska hända eller som har 
hänt i så kallade seriesamtal eller sociala berättelser, att be eleven skriva eller rita, använda 
färdiga bilder och stödtecken. Det viktiga här är att eleven på något sätt får fram sin 
ståndpunkt. Med elever med stora kommunikativa svårigheter eller med väldigt unga elever 
och barn i förskolan blir det alternativa metoderna att få fram deras synpunkter än viktigare 
för den fortsatta utformningen av lärmiljön. 
 
Synsätt och praktik 
Norrström62 skriver om hur synen på elevers behov och skolors organisation kan vara 
kategoriskt och ha detaljfokus, eller relationellt och spegla en helhetssyn. Om alla elever 

                                                           
59 (Mitchell 2014), (Nilsson 2014, Nilsson 2014), (Asp-Onsjö 2006) 
60 Persson, Bengt; Persson, Elisabeth. Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever (2012) 
61 Falkmer, Marita. From I to us, avhandling vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (2013)  
62 Norrström, Anna (Barow 2013) 
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betraktas som allas ansvar och olikheter ses som en tillgång behöver inte olika lösningar per 
automatik ses som diskriminerande eller exkluderande utan mera som ett smörgåsbord av 
olika arbetsformer som gagnar alla elever och deras individualitet ur olika inkluderande 
perspektiv. Till hjälp att tydliggöra inkluderande förhållningssätt och arbetssätt vore också att 
medarbetare och ledare enas om en beskrivning som bearbetas i reflekterande samtal i lärarlag 
och arbetslag, så att medarbetare utvecklar sitt gemensamma och definierade yrkesspråk. Just 
för att inkludering kan se så olika ut för olika elever både i nuet och dessutom variera över tid, 
är systematik i form av ramar och återkommande reflektioner nödvändiga. Även om 
skollagen säger att elever ska få det stöd de behöver så kan det ibland vara svårt att enas om 
vilka stödformer de specifika behoven kräver. Att hitta och använda strukturer för systematisk 
kartläggning av elevernas behov stimulerar förmodligen ett arbetssätt som stärker fokus på 
barnets bästa.  
 
Avskiljande kan motverka personlig utveckling 
I litteraturen har jag funnit aspekter hos flera författare, såsom jag tidigare beskrivit, att 
uppdelning av elever i nivåer vare sig gagnar de som behöver längre tid att nå målen, de som 
lär snabbt och väl eller de vars lärande kräver alternativa undervisningsmetoder. Det är därför 
som regelmässiga, särskilda grupper smågrupper eller elevers avskiljande från 
skolverksamhet på heltid inte är att föredra, utan endast bör användas som ett kortvarigt 
alternativ när andra metoder prövats, dokumenterats och utvärderats. Effekterna av 
avskiljande kan annars istället bli att eleven skapar en identitet som någon som står utanför 
och uppfattar sig själv som annorlunda och mindre värd. Detta gagnar inte elevens 
motivation, lärande eller personliga utveckling utan riskerar att skapa eller vidmakthålla en 
negativ självbild.  

Frågor och funderingar 
Den intervjuundersökning som genomförts och den forskning som ligger till grund för 
uppsatsens teoretiska avsnitt, har tillsammans både gett svar på mina ursprungliga frågor och 
skapat nya funderingar runt inkludering. Här vill jag problematisera och diskutera runt några 
av de reflektioner från förra avsnittet som framträtt i ljuset av undersökningen. Existerar det 
skillnader mellan det som medarbetare säger att de gör och det som faktiskt sker i vardagen? 
Ja, enligt undersökningens resultat så kan det förekomma även om det inte framträder i svaren 
hos alla intervjuade. Det förekommer också att medarbetare ger intryck av att inte riktigt veta 
varför man gör som man gör utan arbetar på ett omedvetet och lite godtyckligt sätt. Resultaten 
har visat att goda avsikter finns på alla nivåer, men att det kan förekomma skillnader mellan 
teori och praktik.  

Vad kan skillnader mellan teori och praktik innebära för barn och elever?  
Och för medarbetares samsyn och kunskapssyn? Hur påverkar det inkluderingsarbetet i 
praktiken när lärare i förskola och skola inte agerar utifrån gemensamma utgångspunkter? Jag 
misstänker att det är just oklarheter, brist på samspråkande och antaganden som sätter käppar 
i hjulet för inkluderingsarbetet framförallt i praktisk vardag, men även som utgångspunkt för 
den teoretiska samsynen, den pedagogiska planeringen och skolors utveckling.  
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Hur kan man binda samman teori och praktik på ett bra sätt? 
För att ge möjligheter för pedagoger i förskola och skola att överbrygga skillnader mellan 
teori och praktik kan man som jag ser det behöva skapa en utvecklad struktur och tydlighet 
som används i vardagsarbetet. Men vem ska skapa detta? Enligt min uppfattning är det 
nödvändigt att arbeta fram synsätt och förhållningssätt samt dess ramar i vardagen 
gemensamt, där förskolechefer och rektorer hjälper pedagoger att prioritera pedagogiska 
samtal och deltar i framtagandet av strukturer. Precis som verksamhetsinnehåll och stoff i 
skolor och förskolor diskuteras, planeras och utvärderas kontinuerligt borde även 
inkluderingsarbetet synliggöras och ges egna avsnitt i planeringsarbetet och vid 
kartläggningar av elevers behov. En högre grad av systematik när det gäller att beskriva hur 
inkludering ska ske kan behövas för att rättssäkra och kvalitetssäkra undervisning för alla 
elever.  

Finns det en fjärde inkluderingsfaktor? 
Intervjugruppen berör i sina svar några förutsättningar och ramar som viktiga 
inkluderingsfaktorer. Även om den rumsliga och didaktiska aspekten angränsar till och till 
viss del omfattar yttre förutsättningar så skulle man kunna kalla detta område för en fjärde 
inkluderingsfaktor, som jag här har valt att kalla den organisatoriska inkluderingsaspekten. 
Ibland har jag mött att man bortser från vikten av funktionella lokaler, som om det fysiska 
rummet där människor vistas inte skulle spela någon roll. Att välja bort denna aspekt av ett 
fullvärdigt deltagande för elever i svårigheter är att inte ta hänsyn till hela lärmiljön. Ingen 
yttre förutsättning spelar naturligtvis ensamt roll för hur inkludering sker för elever men 
behöver definitivt vägas in i planeringen av elevens skolsituation. Yttre förutsättningar 
påverkar det inre arbetet och kan ibland hämma eller utgöra hinder för ett inkluderande 
arbetssätt, något som intervjuade lärare och förskollärare också framfört. Arbetar man i ett 
klassrum utan tillgång till avskildhet för de elever som behöver det eller förskoleavdelningar 
med stora rum eller så kallade genomgångsrum så påverkar det pedagoger och de barn och 
elever som vistas där. Förutsättningar har de intervjuade beskrivit som förekomsten av 
förskolor och skolor med för små eller för stora grupper. Men man nämner också svårigheter 
att ordna undervisning i alla ämnen, låg tillgång till utbildade lärare och elevhälsopersonal, 
liten reflektionstid, lite kunskap och svårarbetade lokaler som inte är flexibla eller för svåra att 
anpassa. Här kan man jämföra med anpassningar för rullstolsburna. Ingen skulle väl 
ifrågasätta en ramp vid skolan för att en rullstolsbunden elev eller lärare ska kunna ta sig in i 
där eller ifrågasätta behovet av en tillräckligt stor toalett? Det tycks däremot vara svårare att 
följa barnkonventionens skrivning om barns bästa när det gäller de så kallade osynliga 
funktionssvårigheterna.  

Underförstått och uttalat? 
Deltagande chefer i min undersökning uttrycker att både tid och ekonomiska resurser finns 
eller kan tillskapas för till exempel anpassningar, och att chefer de facto har 
handlingsutrymme att anordna undervisning på alternativa sätt. Men pedagoger i 
undersökningen menar att de får information om att det inte finns ekonomiska resurser. Här 
finns uppenbarligen en brist på samstämmighet som kan tyckas märklig. Vad kan de här 
skillnaderna av uppfattning bero på? Flera lärare och förskollärare kommenterar att det finns 
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en del underförstådda faktum eller förgivettagna sanningar som skulle kunna förklara dessa 
skillnader i uppfattning mellan intervjuade. Det outtalade och endast tänkta riskerar att 
antingen konservera arbetssätt och förhållningssätt eller vidmakthålla parallella men åtskilda 
sätt att uppfatta, förhålla sig till och arbeta med inkludering. System för och organisation av 
undervisning riskerar att bli personberoende istället för byggda på funktioner eller 
nyckelroller i verksamheten. Personer som arbetar länge tillsammans lär känna varandras 
dolda kunskaper och ”behöver” inte prata om sitt arbete. Att det underförstådda eller icke i 
ord definierade inte kvalitetssäkrar undervisning i ett långsiktigt perspektiv brukar bli tydligt 
då lärarlag, arbetslag och skolledning av något skäl ändrar sammansättning och då 
missförstånd lätt uppstår runt det så kallade självklara. Det är enligt min mening ytterligare en 
anledning till att reflektera och dokumentera även om det man i vardagsarbetet kallar 
självklart.  

Varför kan vi styrdokumentens teori? 
Resultaten visar att styrdokumenten har en stor och betydande roll för pedagoger och 
skolledare i studien. Alla intervjuade är kunniga om dess innehåll. De kommenterar läroplaner 
och skollag som viktiga, självklara och styrande. Resultaten visar dock att det finns en 
ojämnhet mellan de intervjuade i hur lätt de hittar exempel på inkluderande praktik från sin 
vardag. Vad kan det bero på att det är svårt att beskriva vad ett inkluderande arbetssätt 
innebär, speciellt för dem som är nära barnen? En förklaring kan vara att förskolor och skolor 
har arbetat löpande med läroplanernas innehåll och tillämpning, och att man i olika former av 
grupper och samtal har formulerat vad läroplanstexterna betyder för den enskilda skolans 
undervisning. Diskussionerna har koncentrerats till innehåll för kunskapsutveckling och i viss 
mån till lärmiljöer och de olika kärnprocesser som förskola och skola skall erbjuda elever. Jag 
tänker att formuleringar och begreppsdefinitioner runt inkludering i teori och praktik behöver 
bearbetas och formuleras på ett liknande sätt. 

Elevens uppfattning och inkludering som demokratisk rättighet? 
Det har varit enkelt att finna litteratur, artiklar och rapporter som handlar om inkludering som 
företeelse. I utländsk litteratur från till exempel Canada, Sydafrika och från de nordiska 
länderna ger olika forskare sin syn på inkluderingens olika ansikten. Men hur ofta söker vi ta 
reda på hur eleven ser på sin situation? Hur undersöker vi barnets och elevens vilja och 
önskningar med öppenhet för deras åsikter? Inkludering som princip bottnar i den 
demokratiska rörelse som på ett politiskt och ideologiskt plan sedan många år har arbetat för 
människors lika värde. I både skola och samhället i övrigt har arbete för likvärdighet och lika 
rättigheter en lång historia både nationellt och internationellt men är ett ämne som ständigt 
behöver hållas vid liv i återkommande diskussioner även i skolan.63 

  

                                                           
63 (Persson och Persson 2012) (Nilholm och Göransson, Inkluderande undervisning -vad kan man lära sig av 
forskningen? 2014) (Porter 2011) (Unescorådet, Svenska 2006) 
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Slutord 
Det finns uppenbarligen olika uppfattningar om fenomenet inkludering. En förklaring till 
detta som utkristalliserat sig i min undersökning är avsaknad av eller sällan förekommande 
reflekterande samtal och ett etablerat och gemensamt kommunicerat yrkesspråk. Jag menar att 
det professionella samtalet spelar roll för hur medarbetare interagerar med varandra och hur 
de gemensamt skapar goda lärandemiljöer för barn och elever. Att delta i strukturerade samtal 
av kollegial handledande karaktär lyfter fram, formar och utvecklar kompetens och stödjer 
utveckling av en ömsesidigt förstådd begreppsbank. Fenomenet inkludering borde synliggöras 
då det underförstådda, förgivettagna eller osynliga har, som jag nämnt tidigare, framträtt som 
en komplikation i att forma förskolors och skolors verksamhet.  Efter att ha tagit del av de 
intervjuades synpunkter och speglat det mot litteratur kan jag uppleva det en aning 
förvånande att både pedagoger och ledare förefaller ha svårt att beskriva sitt 
inkluderingsarbete i praktiken.  Det är också lätt att få det intrycket att utformande och 
utveckling av lärmiljöer för elever i svårigheter behandlas en aning styvmoderligt trots att 
arbetet med utgångspunkten ”en skola för alla” och likvärdighet i utbildning funnits med i 
riktlinjer för vårt skolsystem sedan många år.  

Hur kan man gå vidare? 
Att arbeta med utgångspunkten att inkludering ur flera perspektiv ska vara i fokus kan vara 
svårt, inte minst för att inkluderingsbegreppet som sådant och dess konsekvenser i vardagen 
kan vara både mångfacetterat och svårhanterligt. Kanske bidrar detta till att diskussioner inte 
förekommer så ofta eller inte leder till handling. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att 
granska och praktiskt pröva hur skillnaden mellan teori och praktik skulle kunna överbryggas. 
Hur skulle det påverka barns och elevers rättigheter och möjligheter att utvecklas om det 
fördes en levande pedagogisk diskussion på alla verksamhetsnivåer om inkluderande 
metoder? Och om det i högre grad praktiserades strukturer och rutiner om inkludering i 
praktisk vardag? Kan man skapa förändring och i så fall hur?  

Ett sätt att påbörja en sådan förändring och höja lärandekvaliteten för elever skulle kunna vara 
att i arbetslag föra diskussioner utifrån verkliga situationer, dilemman eller fallbeskrivningar. 
I sådana samtal kan en struktur för det jag vill kalla inkluderingsplanering vara till nytta. 
Denna struktur skulle som jag ser det omfatta fyra aspekter, den rumsliga, didaktiska, sociala 
och den organisatoriska faktorn och dessutom diskuteras ur flera aktörers perspektiv. Dessa 
perspektiv skulle kunna vara det individuella elevperspektivet, det vill säga barnets bästa, men 
också grupp- och skolperspektiv samt omfatta en kartläggning av behovet av 
kompetenshöjande åtgärder och stöd i vardagsarbetet hos den eller de pedagoger som möter 
eleverna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Information om kommande intervju och dess ändamål 

Den intervju som vi ska genomföra ska bidra med ett empiriskt underlag för den uppsats som 

jag har för avsikt att framställa under läsåret 2015- 2016.  

Undersökningens syfte är att ta reda på hur inkludering som begrepp tolkas samt hur 

inkluderande arbetssätt tar sig uttryck i vardagspraktik för förvaltningsledare och personal i 

förskola, grundskola och gymnasiet i en kommun.  

Intervjuerna skall ge en bild av hur yrkesverksamma på olika nivåer i organisationen tänker 

om, planerar för och arbetar med inkluderande arbetssätt. Uppsatsen kommer också att 

omfatta en litteraturgenomgång av forskning inom området.  

Intervjupersoner är personer från olika verksamheter och med olika positioner i kommunens 

barn- och utbildningsförvaltning. 

De som intervjuas kommer inte att nämnas med namn i den färdiga uppsatsen utan med en 

neutral benämning. De personliga frågorna som inleder samtalet kommer endast att användas 

och redovisas för att ge en bild av spridningen i intervjugruppen samt av vilka erfarenheter 

och utbildning de olika intervjudeltagarna har. 

Varje intervju kommer att ta 1-1,5 timme i anspråk och spelas in för transkription. Intervjuade 

kan komma att citeras i uppsatsen men i så fall med bibehållen anonymitet. 

Jag vill slutligen ta tillfället i akt att tacka er som deltar i intervjun för er medverkan och för 

ert bidrag till en vidgad förståelse av inkluderingsbegreppet och inkluderande arbetssätt. 

Med vänliga hälsningar 

Ulla Johansson Wallberg 

Om du undrar något så kontakta mig gärna på telefon 070-607 5998 eller e-post 

ulla.johansson-wallberg@skola.timra.se 

 

 



 
 

 

Bilaga 2  

Intervjuteman  

Vårt samtal har inkludering som övergripande tema och kommer att på olika sätt beröra 

områdena;  

x Begrepp och definitioner 

x Vardagspraktik utifrån din yrkesroll som till exempel ansvar, positioner och roller 

x Olika aspekter av förskolans/skolans behov av dokumentation, planering och 

uppföljning angående inkludering 

x Styrdokument och intentioner 

x Reflektion om likheter och skillnader mellan verksamheter  

x Eventuella utvecklingsområden, möjligheter och svårigheter  

 

Du kommer att få ge praktiska exempel från din vardagspraktik om till exempel strukturer, 

förhållningssätt och arbetssätt. 

 

Intervjun inleds med frågor om personliga uppgifter som t ex utbildningar, år i yrket, ålder, 

nuvarande anställning, år i nuvarande anställning.  

 

Intervjun avslutas med det du vill ta upp till reflektion och/eller lägga till. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Trespaltmodell 

Modellen är inspirerad av Pauline Gibbons som skrivit boken Stärk språket stärk lärandet där 

hon i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk skriver om 

språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever och där den trespaltiga tabellen används i 

det sammanhanget som ett sätt att kartlägga språkförmåga. I min undersökning används den 

för att strukturera och sortera i intervjustoffet där vänsterspalten innehåller mina frågor, 

följdfrågor och kommentarer, mittenspalten innehåller intervjupersonens svar och 

högerspalten lämnas vid transkriberingen tom för kommentarer under de efterföljande 

genomläsningarna. 

Den kan se ut så här: 

Namn:  

Datum: 

Roll och ansvar: 

Tidsåtgång: 

Intervjuaren 

 

Intervjudeltagare Kommentarer  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


