
EXAMENSARBETE

I talet om inkludering
Med fokus på specialpedagoger och speciallärares tolkningar av inkludering

Annica Lehto
2013

Filosofie kandidatexamen
Specialpedagogik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

I talet om inkludering  

Med fokus på specialpedagoger och speciallärares tolkningar av 

inkludering 

 

In the speech of inclusion 
With focus on special education teachers interpretation of inclusion 

 

 

Annica Lehto 

 

 

 

 

 
 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats handlar om hur inkludering kan förstås och beskrivas. När politiker formulerar 

förändringar i skolan tolkas detta av skolornas huvudmän, rektorer och pedagoger. 

Förändringen förväntas sedan realiseras i skolan. Uppsatsens empiri bygger på tolkningar av 

specialpedagoger/-lärares meningskonstruktioner av inkludering i en mellanstor svensk 

kommun. Definitioner av inkludering i specialpedagogisk forskning utgår bl.a. från Svenska 

Unescorådet (2008), Persson (2007, 2012) och Karlsudd (2011). I mitt val av metod har jag 

deltagit i ett forum som diskuterat inkludering samt utgått från dokumentation från forumet. 

Min forskningsansats är kvalitativ. Avsikten har varit att problematisera och skapa förståelse 

för begreppet inkludering. För att tolka resultatet har jag främst utgått från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet visar att begreppet innehåller flera olika 

definitioner vilket skapar förvirring hos de pedagoger som ska genomföra intentionen med 

inkludering. Det som blir tydligt i specialpedagogernas och speciallärarnas tolkningar av 

begreppets innebörd är att man upplever många hinder för att genomföra inkludering, främst 

ekonomiska. En oro för att elever inte kommer att få det stöd som de har behov av blir också 

tydligt i resultatet. Det demokratiska deltagarperspektivet ges inte särskilt stort utrymme när 

pedagogerna beskriver tankar och handlingar om inkludering. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

How teachers talk about inclusion was the main issue of this essay. When politics claim 

that changes are to be done in school they tend to formulate it in a form of legal text that 

should be precise enough to comply with. Before the legislation has become a natural part 

of the everyday work in school, it passes through a form of interpretation with several 

parts involving for example local authorities, headmasters and teachers. The main issue is 

what happens with the word inclusion when teachers interpret the understanding of it. I 

have studied and analyzed a meeting record that consist of the current situation, 

possibilities and impediments of achieving inclusion by about twenty teachers with a kind 

of remedial education from the same local authority.  My purpose was to understand the 

definition of inclusion and the constructing of the concept at different levels. I have 

chosen a quality based method in my efforts to bring clarity. A theoretical ambition has 

been to understand the record through a social constructionist perspective. In this essay I 

have used different sources for example the Swedish Unescocouncil (2008) for 

definitions, Persson (2007, 2012) and Karlsudd (2011) to find recent research. The results 

are that it is a difficult concept with a lot of construction definitions, where teachers find 

a lot of impediments to frame the work for inclusion in school; economy, lack of capacity 

and appropriate rooms for example. Somehow the democratic issue does not occur in the 

speech of inclusion. 
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INLEDNING 
 

Som kulturbärande institution förväntas skolan inte bara återge sociala och politiska förhållanden, utan 

också påverka och omgestalta det samhälle den verkar i. Vilken kunskap som antas vara viktig, hur 

lärandet ska organiseras och vem som ska få tillträde till de olika utbildningsvägarna bestäms i ett 

maktspel mellan olika grupper med såväl politiska, ideologiska som vetenskapliga intressen. (Assarsson, 

2007, s.14) 

 

Att inkludering idag är ett intensivt samtalsämne råder det ingen tvekan om. På olika nivåer 

runt omkring i skolsverige möter vi begreppet inkludering t.ex. inom forskning, på 

förvaltningsnivå, bland rektorer och pedagoger i skolan. Även inom utbildningspolitiken är 

inkludering ett laddat begrepp, som ibland också uttrycks tillsammans med ett demokratiskt 

deltagarperspektiv om en skola för alla. Efter Salamancadeklarationen fick inkludering ett 

internationellt genomslag. Men trots att Sverige undertecknade Salamancadeklarationen 1994 

är min upplevelse att inkluderingstanken inte har förankrats där den ska realiseras dvs. i 

skolan. Jag har också mött många frågor bland pedagoger om vad inkludering egentligen 

innebär. Ska samundervisningsgrupper läggas ner? Får man inte längre undervisa elever i 

mindre grupper eller en till en? Om skolan erbjuder undervisning parallellt med 

klassundervisningen i mindre grupper, exkluderar man elever då? Min upplevelse är att 

pedagoger tolkar inkludering som att elever i behov av särskilt stöd inte ska få den hjälp de 

behöver för att lyckas i skolan.  

Samhällets politiska- och ideologiska ställningstaganden påverkar och förändrar skolans 

uppdrag allteftersom ståndpunkter och åsikter skiftar genom årtionden, vilket enligt Ahlberg 

(2007) påverkar synen på elever i behov av särskilt stöd. Dagens sanningar kan således, enligt 

Thurén (2007), vara morgondagens osanningar. Ahlberg visar hur historien påverkat 

skolpolitiken från avskiljning och särlösningar till integrering. Under det senaste årtiondet har 

även begreppet integrering diskuterats och problematiserats. Det har till stor del ersatts av 

termen inkludering eftersom termen integrering förutsätter att eleven först måste ha varit 

segregerad för att kunna integreras. Svenska Unescorådet (2008) definierar specialpedagogik 

som inkluderingstankens moder (Ahlberg, 2007). Inom utbildningssystemet har det 

specialpedagogiska fältet under olika tider utforskat olika sätt som tar hänsyn till barn med 

olika funktionsnedsättningar. Specialpedagogikens dilemma, och olika perspektiv på 

specialpedagogik, har diskuterats bl.a. när det gäller att förhålla sig till att erbjuda elever stöd 

(Nilholm, 2005). I ett traditionellt och kompensatoriskt perspektiv definieras social rättvisa 

som en individuell rättighet till extra resurser som sätts in i skolan för att framförallt arbeta 

med elevens diagnosticerade svaga sidor (Haug, 1998). Enligt Nilholm (2005) är 

föreställningen att eleven är bärare av brister tydlig i Haugs (1998) kompensatoriska 

perspektiv. Även Svenska Unescorådet (2008) beskriver att det är vanligt att 

specialpedagogiska metoder överförts som komplement till den reguljära undervisningen, 

vilket inte bidragit till att undervisningsstrategier, organisation eller läroplaner förändrats. För 

att inkludering ska kunna genomföras krävs att kvalitén i undervisningen förbättras och att det 

pedagogiska synsättet förändras för att elevernas mångfald ska ses som berikande för lärandet 

(ibid). 
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Definitionen av inkludering verkar inte vara helt klar på realiseringsarenan, dvs. i skolan där 

uppdraget ska genomföras. Enligt Persson och Persson (2012) finns olika definitioner av 

begreppet som visar att inkludering är ett laddat begrepp och även något mycket större än den 

del som handlar om hur elever i behov av särskilt stöd ska få möjligheter att lära sig så 

mycket som möjligt inom ramen för grundskolan.  

Vi är mitt i ett politiskt och ideologiskt ställningstagande som talar för inkludering i skolan, 

men det verkar finnas ett glapp mellan formuleringsarenan dvs. där begreppet inkludering har 

formulerats av politiker och tjänstemän och på transformeringsarenan, dvs. hur huvudman, 

rektorer och pedagoger tolkat och gett begreppet mening. Även Ahlberg (2007) beskriver 

detta och menar att målsättningen, en inkluderande utbildning, saknar förankring i skolans 

dagliga verksamheter, samt att det finns ”en klyfta mellan ideologi och praktik, mellan 

formulerings- och realiseringsarenan” (Ahlberg, 2007, s.87). När tolkningen av ett ideologiskt 

och politiskt ställningstagande inte är helt klar finns det en osäkerhet bland de som ska 

genomföra förändringsarbetet. Detta kan medföra risker som kan drabba elever i behov av 

särskilt stöd (SOU:2008), om tolkningen av begreppet definieras utan att omfatta alla elever.  

I Essunga kommun genomfördes en stor förändring i skolan i Nossebro då huvudman 

beslutade att styra om resurserna från samundervisningsgrupper till en inkluderande 

undervisning för att man ville förbättra skolans resultat och måluppfyllelse. Persson och 

Persson (2012) sammanfattar vilka inkluderingsfaktorer som var viktiga för att vända 

skolresultaten i Essunga. Några faktorer som Persson och Persson lyfter fram för Essungas 

framgång var att de små undervisningsgrupperna lades ner och att resurserna styrdes om till 

en hög grad av dubbelbemanning vid lektioner, främst i svenska, engelska och matematik.  

Pedagogerna arbetade fram en gemensam struktur på lektionernas innehåll och utformning, 

lektioner ställdes aldrig in och förväntningarna på eleverna var höga. Ett värdegrundsarbete 

pågick parallellt med övriga förändringar i Nossebro, vilket resulterade i ett positivt synsätt på 

olikheter i elevgrupperna, och man arbetade också för en hög kamrattolerans mot 

oliktänkande. Resultaten av förändringen blev att skolresultaten förbättrades och 

måluppfyllelsen ökade. Persson och Persson (2012) menar att skolans utvecklingsarbete 

behöver vila på en vetenskaplig analys där framgångsfaktorer identifieras (ibid.). 

Förändringarna i Essunga visar att inkludering även kräver förändringar av hur pedagogerna 

tänker kring elevernas förutsättningar att lära. 

Med utgångspunkt i hur inkludering definieras och formuleras på den politiska arenan är det 

viktigt att analysera hur begreppet tolkas på transformeringsarenan, dvs. lärares tolkning av 

begreppet. För att komma vidare i en bredare definition av inkludering som inte stannar vid 

diskussioner kring praktiska förändringar i skolan, ser jag ett behov av att sammanfatta hur 

inkludering speglas i specialpedagogisk forskning. Vidare ser jag ett behov av att analysera 

hur pedagoger som är verksamma i skolan samtalar om inkludering utifrån vilka hinder och 

möjligheter pedagogerna möter avseende inkludering i skolan. 

Mitt val av uppsatsområde är resultatet av min egna specialpedagogiska resa. För cirka sex år 

sedan kom jag i kontakt med den politiska ambitionen om ett inkluderande utbildningssystem 

för första gången. Det var med stor skepsis som jag mötte begreppet inkludering. I min 

ryggsäck fanns flera år av undervisning av elever som enligt mina dåvarande värderingar 

borde ha fått platser i mindre grupper där jag trodde att de skulle lyckas bättre. Begreppet, 

som jag förstod innebörden, provocerade mig. Idag har begreppet fått en annan mening för 

mig och jag har förstått värdet i att utgångspunkten måste vara att alla elever får uppleva 

delaktighet. Det demokratiska perspektivet är viktigare i sammanhanget, men den 
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demokratiska diskursen möter motstånd och frågan är om man kan förena de demokratiska 

värdena med den diskurs som framhäver individualitet och valfrihet? 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur inkludering kan problematiseras och beskrivas. Med utgångspunkt 

i hur pedagoger konstruerar mening i begreppet inkludering vill jag förstå hur aktörerna på 

transformeringsarenan tänker kring den politiska ambitionen med inkludering i skolan. Syftet är också 

att förstå hur pedagoger tänker att inkludering kan gestaltas på realiseringsarenan. Jag avser också att 

belysa vilka diskurser som kan skönjas, och hur dessa skapar/formar mening för begreppet 

inkludering. 

Frågeställningar 

 Hur tolkas begreppet inkludering på transformeringsarenan, dvs. av pedagoger och av 

kommunens huvudman?  

 Hur samtalar pedagoger om begreppet inkludering, vilka hinder och möjligheter blir 

framträdande i pedagogernas samtal om inkludering? 

 Hur får begreppet inkludering mening och innebörd på transformeringsarenan? Dels 

av pedagogerna och dels av kommunens huvudman?  

Syftesprecisering 

Här klargör jag definitionerna av de olika arenorna som påverkar utbildningspolitikens beslut 

och genomförande; formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Fokus för studien 

är främst transformeringsarenan.  

Formuleringsarenan 

Beslut om skolans styrdokument fattas på formuleringsarenan av riksdag och regering, som 

utarbetar förslag, fattar beslut och genomför besluten med stöd av Skolverket (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Grundskoleförordningen (5 kap. 5 §), slår fast att en elev som är i behov av 

särskilt stöd ska få det stödet inom ordinarie klass eller grupp som eleven tillhör. När 

formuleringen av mål och riktlinjer beslutats och ska genomföras på lokal nivå finns det olika 

aspekter att ta hänsyn till, bl.a. att villkoren kan vara annorlunda på realiseringsarenan dvs. 

där genomförandet av formuleringsarenans reformer ska ske. Detta kan leda till att det finns 

ett tolkningsutrymme på realiseringsarenan vilket i sin tur kan leda till att den formulerade 

politiken inte genomförs på det sätt som den ursprungliga tanken var. Om 

formuleringsarenans riktlinjer är för abstrakta, med intentionen att skapa frihet för 

genomförandet, kan det leda till att de tolkningsbara riktlinjerna blir oförenliga med 

formuleringsarenans intentioner. Otydlighet, abstrakthet eller minskad styrning från 

formuleringsarenan har bidragit till att realiseringsarenan fått utökad makt i genomförandet 

(Lindensjö & Lundgren, 2000). 
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Transformeringsarenan 

På transformeringsarenan ska besluten om nya reformer från formuleringsarenan tolkas av 

kommunens tjänstemän, skolledarna och lärarna för att kunna genomföra dem på 

realiseringsarenan. Kommunaliseringen av skolan ledde till att transformeringsarenan uppstod 

med uppgift att tolka och omsätta formuleringsarenans styrdokument till praktisk handling. 

En intention med decentraliseringen var att ge ökat ansvar och inflytande för skolledare och 

lärare att utforma undervisningen utifrån de nationella riktlinjerna (Linde, 2000). Kommunen 

har med den decentraliserade övergången blivit skolans huvudman och genom det blivit 

länken mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan (Carlgren & Hörnqvist, 1999). 

Samtliga nya skoldirektiv landar hos kommunerna som blir de första att tolka riktlinjerna från 

ursprungskällan, dvs. riksdag och regering (Lindensjö & Lundgren, 2000). Enligt Svenska 

Unescorådet (2008) är kommuner, rektorer och lärare nyckelaktörer för konstruktionen av 

inkludering i skolorna. Det innebär att alla kommuner i hela Sverige har blivit lokala 

konstruktörer, formuleringsarenor, för inkludering.  

Realiseringsarenan 

På realiseringsarenan landar de politiska besluten i praktisk handling. Innan de kommit till 

realiseringsarenan har de tolkats och transformerats av huvudmannen, kommunen, samt 

skolledarna och lärarna. Kommunikationen står i centrum på realiseringsarenan och 

genomförandet påverkas av ytterligare aktörer, föräldrar och elever, när reformerna har 

kommunicerats ut. Med föräldrarnas möjligheter att välja skola har de också fått ett utökat 

inflytande på realiseringsarenan (Linde, 2000). Lärarnas möjligheter till olika tolkningar av 

politiska beslut på realiseringsarenan har medfört att det finns behov av att reformer som 

genomförs sker parallellt med kompetensutveckling hos lärarna för att reformerna ska få den 

genomslagskraft som formuleringsarenan hade för avsikt, (Regeringskansliet, 2001). Eftersom 

genomförandet ligger på lokal nivå ställs höga krav på skolledare och verksamma lärare att 

kunna tolka och formulera reformer inför elever och föräldrar (Carlgren & Hörnqvist, 1999). 

För att en ny reform ska genomföras på det sätt som den formulerats krävs att den upplevs 

som relevant för lärarna och är tydligt motiverad, (Lindensjö & Lundgren, 2000). För att 

genomföra en kvalitativ utveckling i skolan krävs en dialog mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan, (Carlgren & Hörnqvist, 1999). 

 

Avgränsningar 

I min studie har jag valt att avgränsa mig genom att undersöka hur specialpedagoger och 

speciallärare uttrycker tankar och handlingar om inkludering. Av tidsmässiga skäl har jag inte 

kompletterat undersökningen med hur ämneslärare eller rektorer tänker kring inkludering 

vilket givetvis hade skapat ett ytterligare komplement och tydliggörande av hur begreppet 

inkludering kan tolkas och förstås. Samtidigt har syftet med undersökningen varit att ta reda 

på hur begreppet inkludering kan tolkas inom transformeringsarenan, där specialpedagoger 

och speciallärare inom den undersökta kommunen verkar inom ett eget fält, i en egen 

tolkningsarena. Min studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom jag ville 

förstå hur pedagogerna konstruerar begreppet inkludering. Ett maktperspektiv har funnits 

genomgående i min analys i syfte att förstå tolkningsföreträden. Jag är medveten om att mina 

tolkningar av resultatet hade kunnat vara annorlunda om jag valt en annan tolkningsram. En 

undersökning av specialpedagoger/-lärare i en annan kommun i Sverige hade kunnat ge ett 

annat resultat. 



5 

 

 

BAKGRUND 
 

I detta avsnitt redogör jag för en forskningsöversikt som utgår från hur inkluderingstanken 

historiskt har vuxit fram samt bakgrunden till inkluderingstanken. Vidare beskriver jag hur 

begreppet definierats på formuleringsarenan samt hur specialpedagogisk forskning använder 

och ger inkludering mening. Eftersom jag i denna uppsats även tänker undersöka vilka tecken 

som är tydliga på realiseringsarenan behöver jag tydliggöra vilka de centrala inslagen är som 

visar på inkludering i skolan.  

Elever i behov av särskilt stöd – en historisk bakgrund 

Redan vid folkskolans införande i Sverige 1842 fördes diskussioner om hur man skulle 

hantera elever som då ansågs avvikande eller som hade svårigheter att ta till sig 

undervisningen (Ahlberg, 2007). Vanartiga barn och barn med avsaknad av fattningsförmåga 

var begrepp som användes för att beskriva elever som ansågs vara avvikande. Denna grupp av 

elever fick lägre ställda kunskapskrav jämfört med andra elever, de placerades inte i särskilda 

klasser och fick inte heller särskilt stöd i undervisningen. Barn med funktionshinder t.ex. 

blinda, döva eller utvecklingsstörda barn stod helt utanför skolsystemet under 1800-talets 

skola. I början av 1900-talet diskuterades de svaga elevernas situation intensivt. Lågt 

begåvade barn i klassrummet ansågs inte gynna dem själva och heller inte övriga elever i 

klassen (ibid.). Även Persson (2007) beskriver hur man såg på detta t.ex. att de svaga eller 

lågt begåvade barnens närvaro i folkskolan skadade skolans rykte. Det talades även om att 

dessa barn kunde verka hämmande och var en belastning för de normala barnen. Införandet av 

hjälpklasser och särklasser blev lösningen och begreppen segregering och avskiljning började 

användas inom differentialpedagogiken. På 1920-talet började man använda intelligenstester 

för att bestämma barns begåvning. Utifrån dessa fastställdes lämpliga särlösningar för vissa 

elever. En utbredning av segregerande lösningar inrättades under 1940-talet, dvs. klasser som 

bestod av elever med diagnosticerade handikapp. Vidare utökades detta ännu mer under 1960-

talet då ännu fler specialklasser infördes för elever som ansågs vara avvikande t.ex. 

hjälpklass, skolmognadsklass, läsklass, obsklass m.m. (ibid.). Med läroplanen som kom 1969 

framkommer en intention till att öka integrerande lösningar av elever med funktionshinder i 

skolans ordinarie undervisning (Ahlberg, 2007). Från 1970-talet och framåt diskuteras det 

demokratiska deltagarperspektivet (Haug, 1998), som handlar om att kunskap inte kan förstås 

oberoende av den sociala situationen, positionen och intressena. Det har genom tiderna varit 

svårare för alla individer som haft behov av anpassningar. Med tiden har skolsystemet blivit 

mer differentierat men det har också lett till segregering och utstötning ur ett lärande 

perspektiv (ibid.).   

Utredningen om Skolans inre arbete, SIA, (SOU 1974:53), visade att specialklasserna inte 

haft de positiva effekterna som man hade förväntat sig och detta bidrog till en något förändrad 

syn på elever i behov av särskilt stöd. Svårigheterna relaterades inte enbart till eleven, utan 

perspektivet vidgades och det sociala sammanhanget och skolans hela verksamhet lyftes fram 

som orsaker till svårigheterna. Detta fördes vidare under Lgr 80 där man förtydligade att 

skolan hade som uppgift att motverka att elever upplevde svårigheter i skolarbetet. En stor del 

av hela Sveriges lärarkår fortbildades för att kunna verka i en skola för alla. Stödåtgärderna 

skulle ges inom den ordinarie undervisningens ram. Även Lpo 94 stärkte tanken om att skolan 



6 

 

skulle ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, samt att skolan hade ett särskilt 

ansvar för de elever som visade svårigheter med att nå målen (Ahlberg, 2007).  

Samtidigt med Lpo 94 kommunaliserades skolan och ”kommunerna fick ansvaret att styra, 

följa upp, kontrollera och utveckla verksamheten utifrån nationella mål […]” (Persson, 2007, 

s.19). Reformen syftade till att makten skulle komma närmare kommuninvånarna och öka det 

lokala deltagandet (Skolverket, 1996), men det ledde också till att skolorna påverkades av en 

ekonomisk utsatthet och bristande likvärdighet (Quennerstedt, 2012).  Dessutom infördes det 

fria skolvalet under samma period med ett uttalat syfte att minska boendesegregationen och 

öka mångfalden, men istället ökade skillnaderna mellan skolorna och ett samband mellan 

faktorerna socioekonomisk status och önskan att välja skola blev tydligt (Skolverket, 2011a). 

Samhället skapade med andra ord skilda förutsättningar för eleverna i den svenska skolan och 

det resulterade i att förortsskolor fick en högre grad av elever i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2003). Skolan har blivit mer individuellt främjande, vilket Englund (1993) 

uttrycker som en förskjutning från public good till private good. Detta har fått negativa 

konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd och för elever som saknar motivation. Elever 

med goda studievanor i förorterna söker högre socialt och kulturellt kapital i attraktivare 

skolor i andra områden, vilket bidragit till att skolorna i förorterna fått en hög andel elever i 

behov av särskilt stöd. Vid en närmare granskning av skolsegregationen framkom att 

segregationen ökat med 10 procent mellan 1998-2004 utifrån socioekonomisk bakgrund 

(Skolverket, 2006). Dessutom är skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever större i 

Sverige jämfört med OECD (Skolverket, 2011a). Den svenska skolmodellen har med dessa 

två reformer genomgått avsevärda förändringar, och uttryck som ”vinnarskolor” respektive 

”förlorarskolor” har förts upp på politisk nivå (Kallstenius, 2010).  

I Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) kapitel 5 §5 framkom att elever i behov av 

särskilt stöd skulle få specialpedagogiska insatser i den klass som eleven tillhör. Men fyra år 

efter Grundskoleförordningen visade det sig, enligt Persson (1998), att skolan avskilde elever 

som var i behov av särskilt stöd från den ordinarie undervisningen. 

Differentieringspedagogiken från 1940-talet fortsatte under 1990-talet att påverka synen på 

elever i behov av särskilt stöd och en återgång till särskilda undervisningsgrupper ökade 

successivt (ibid.).  

Under 2000-talet börjar man se en återgång till att diagnosticera elever och att olika grupper 

integreras i skolan t.ex. ADHD och Aspergergrupper. Inom specialpedagogiken talar man om 

att skolsystemet med dess kategoriska syn på problem dels reproducerar synen på avvikande 

och dels framkallar en snäv normalitetsuppfattning. Detta har lett till en viljeriktning mot ett 

mer relationellt betraktelsesätt där problem anses tillkomma i interaktionen med omgivningen 

– eleven blir, med ett dylikt betraktelsesätt, inte ensam ansvarig för ”sina 

tillkortakommanden” (Perdahl, 2010).  

Styrdokument och särlösningar  

 

I Skolförordningen (SFS 2011:185, kapitel 5 § 2) tydliggörs att eleverna genom strukturerad 

undervisning ska ges ett kontinuerligt lärarstöd i den omfattning som behövs för att eleverna 

ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skollagen (SFS 2010:800, kapitel 3, § 7), slår 

också fast att en elev som är i behov av särskilt stöd ska få det stödet inom ordinarie klass 

eller grupp som eleven tillhör. Enligt Persson (2007) är detta svårtolkat och han hänvisar till 

förarbeten för att få mer information om vad detta egentligen innebär. ”Är det t.ex. olämpligt 

att arrangera grupper av elever som får stöd utanför det vanliga klassrummet eller i särskilda 
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klasser eller skolor?” (ibid. s.22). I regeringens proposition (1998/99:105) framkommer att 

elever med funktionshinder har behov av flera samverkande åtgärder för att skolan ska bli en 

skola för alla. Så långt som möjligt ska elever med funktionsnedsättningar ”erbjudas 

undervisning inom ramen för skolans ordinarie organisation” (Persson, 2007, s.22).  

I styrdokumenten för den svenska grundskolan, skollagen och skolförordningen, tydliggörs 

alltså att särskilt stöd så långt som möjligt ska ges inom den ordinarie undervisningen (SFS 

2010:800). En studie utförd av Giota och Emanuelsson (2011) visar att det trots 

styrdokumentens formuleringar ändå är vanligt med nivågrupperingar och särskilda 

undervisningsgrupper i cirka var fjärde skola. Studien, som utgår från utsagor från över tusen 

rektorer med fokus på årskurserna 1-3 och 7-9, visar också att särlösningar blivit allt vanligare 

under 2000-talet. För elever i årskurserna 7-9 är det vanligast med särskilda 

undervisningsgrupper för elever med koncentrationssvårigheter. Detta förekommer också 

bland de yngre eleverna, fast inte lika omfattande. Särskilda grupper finns också för läs- och 

skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Enligt studien framgår det att rektorerna sällan 

ser lärmiljön eller undervisningens form som en orsak till elevernas svårigheter, och endast en 

av tio rektorer beskriver att orsakerna till att elever är i behov av särskilt stöd kan bero på 

faktorer som inte kopplas till den enskilde eleven.  

Karlsudd (2011) beskriver att stödet som har erbjudits till elever i särskilda 

undervisningsgrupper har lett till stämplingseffekter, t.ex. att elever värderar sig själva lågt 

och får sämre motivation. Karlsudd har också kommit fram till att lärare tenderar att sänka 

kraven och förenkla läroplanernas intentioner (ibid.). Giota och Emanuelsson (2011) pekar på 

att en traditionell specialundervisning fortfarande bedrivs i skolorna. Dessutom framkom att 

medicinska diagnoser haft avgörande betydelser för det extra stöd som skolorna erbjudit till 

eleverna. Giota och Emanuelsson menar att det beror på ett psykologiskt och medicinskt arv 

som påverkar skolorna, inte minst i utformningen av åtgärdsprogram. Studien visar också att 

förändringsarbetet för att elever i högre utsträckning ska få det stöd som de har behov av inom 

ordinarie undervisning, måste genomföras på olika nivåer i samhället både inom kommunen 

och på skol- och klassrumsnivå. Resultaten visar också att det finns skolor som saknar 

resurser för att kunna erbjuda stöd (ibid.). 

Ett exempel på att även experter visar osäkerhet i förståelsen av inkludering uttrycks i 

betänkandet till den nya lärarutbildningen (SOU 2008:109) där utredaren uttrycker att: 

En individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att en del elever har särskilda behov 

som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. Det så kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk 

vision som när den möter verkligheten leder till att elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta 

stöd. (SOU 2008:109, s.189) 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) 

nämns inte inkludering eller en skola för alla någonstans, varken i ”skolans värdegrund och 

uppdrag” eller i ”övergripande mål och riktlinjer”. Däremot är det demokratiska 

deltagarperspektivet tydligt. Persson och Persson (2012) tolkar det som att begreppet 

inkludering är laddat och att det med anledning av det inte förkommer i styrdokumenten.  

Unescorådets definition av inkludering 

Svenska Unescorådet (2008) menar att Salamancadeklarationen är det mest betydelsefulla 

dokumentet om specialundervisning som offentliggjorts. Enligt Salamancadeklarationen 

handlar inkludering om högt uppsatta människorättsprinciper som genom utbildningspolitiken 
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är ett effektivt och tydligt sätt att bekämpa diskriminerande attityder. För att uppnå detta krävs 

att skolmiljöer anpassas för att alla barn ska få tillgång till optimal undervisning och lärande 

(ibid.).  

I Svenska Unescorådets riktlinjer för inkludering (2008) beskrivs att en av de största 

svårigheterna som individer i vårt samhälle idag ställs inför är exkluderingen från ett 

meningsfullt deltagande i samhällslivet (ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt). De 

strategier som tidigare använts för att kompensera barn med olika funktionsnedsättningar har 

inte varit tillräckliga för att tillgodose behoven hos barn som riskerar att hamna i ett 

utanförskap. Insatserna har tidigare handlat om speciella institutioner vilket istället har 

förstärkt känslan av marginalisering. Utbildning måste betraktas som en faktor som främjar 

utveckling hos alla individer, oavsett funktionsnedsättning eller andra hinder. En 

funktionsnedsättning som är fysisk, social eller emotionell får inte vara diskvalificerande för 

den enskilda individen. En skola för alla ska vara flexibel och sammanhållen, men 

lärandemiljön måste vara differentierad. En stark självkänsla och en positiv självuppfattning 

hos ett barn leder till en god utveckling och detta sker bäst i en miljö där verklig delaktighet 

och kamratskap upplevs och främjas. De nuvarande perspektiven som idag används för att 

bygga upp en inkluderande utbildning utgår från ett människorättsligts- och 

effektivitetsperspektiv. Att inte förändra skolans organisation har visat sig vara ett av de 

största hindren för att inkludering ska få genomslagskraft inom utbildningen (ibid.).  

Inkludering är också en filosofisk tankeprocess och därmed inte bara en teknisk eller 

organisatorisk förändring. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter anger riktlinjer för den 

filosofiska tankeprocessen som behöver anpassas till de olika ländernas utbildningssystem. 

Principen om jämlikhet är ett exempel på en av riktlinjerna som FN anger (Svenska 

Unescorådet, 2008).  

Svenska Unescorådet (2008) definierar inkludering ”som en process som syftar till att möta 

alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt 

minska exkludering i utbildningen” (s.20). Det innefattar att förändra strukturer och synsätt 

utifrån en gemensam vision som omfattar alla barn, där ansvaret för denna övertygelse finns 

inom den ordinarie ramen för barns rätt till utbildning. Inkludering består av ett 

hänsynstagande till ett brett spektrum av behov snarare än att handla om hur vissa elever kan 

integreras i den ordinarie undervisningen. Inkludering handlar om att lärandemiljöer kan 

omdanas för att möjliggöra ett spektrum av behov för att möta elevers olikheter. Detta syftar 

till att pedagoger och elever ska känna sig trygga med mångfalden och att de kan se den som 

berikande och som en utmaning, snarare än som ett problem. Svenska Unescorådet förtydligar 

att det inte handlar om att elever ska undervisas åtskilda för att de har olika behov, utan att 

undervisningen kan anpassas inom klassrummets ram där elever kan stötta varandra alltefter 

sina förutsättningar och starka sidor.  

Moberg och Johansson (2012) menar att det är viktigt att redan i lärarutbildningen 

problematisera valet som finns mellan ”[…] erkännandets väg eller uteslutandets väg” (s.102). 

En annan viktigt betoning är att inkluderingstanken ger individer med funktionsnedsättningar 

möjligheter till likvärdighet i den ordinarie undervisningen, ”[…] men lämnar dörren öppen 

för personliga val och tillgång till särskilda insatser och hjälpmedel för dem som så behöver” 

(Svenska Unescorådet, 2008, s.22). 
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Det finns fyra centrala inslag i Svenska Unescorådets (2008) definition av inkludering som 

blir framträdande när inkluderingstanken ska ges begreppsmässig innebörd:  

 Inkludering är en process som handlar om att ständigt söka efter bättre sätt att 

tillvarata mångfald. Det handlar om en filosofisk grundidé som på olika sätt belyser 

olikheter som något naturligt och positivt.  

 Inkludering handlar om att kartlägga och avlägsna hinder vilket innebär att en 

kartläggning syftar till att samla in och värdera information från olika källor i syfte att 

skapa en förbättrad policy för att stimulera kreativitet och lösa problem. 

 Inkludering handlar om alla elevers deltagande, delaktighet och resultat. Deltagande 

betyder i detta sammanhang var elever går i skola och att de gör det i tillräcklig 

utsträckning. Delaktighet bygger på elevens egen syn och upplevelse av sin skolgång 

och resultat handlar om utfallet av vad eleven lärt sig i relation till hela 

lärandesituationen, dvs. inte enbart till provresultat. 

 Inkludering innefattar en särskild tonvikt på grupper av elever som riskerar att hamna i 

utanförskap, vilket är ett moraliskt ansvar att garantera att de grupper av elever som 

statistiskt löper störst risk att hamna i utanförskap ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Åtgärder ska vid behov vidtas för att garantera att elevernas närvaro och resultat 

säkerställs. 

Inkludering måste betraktas ur ett helhetsperspektiv på utbildningssystemet (Svenska 

Unescorådet, 2008). En inkluderande process sker successivt och för att avlägsna hinder krävs 

att flera aktörer är meningsbärare för att en förändring ska kunna ske, bl.a. beslutsfattare, 

pedagoger och medier.  Denna målsättning kräver förändringar på flera nivåer. Unesco 

definierar ett urval av exempel för att underlätta processen för att utvecklas i en inkluderande 

riktning; bl.a. att elever har rätt att delta i alla ämnen och verksamheter, att undervisning 

planeras med alla elever i åtanke, att olika undervisningsstilar används, att elever upplever 

framgång i sitt lärande samt att svårigheter i lärandet tolkas som möjligheter att utveckla 

metoderna (ibid.). 

Specialpedagogisk forskning med fokus på inkludering 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), identifierar två specialpedagogiska perspektiv; 

det kategoriska och det relationella perspektivet. Inom det kategoriska perspektivet formuleras 

elever i behov av särskilt stöd utifrån ett synsätt som utgår från eleven som ägare till 

svårigheter. Motsatsen, det relationella perspektivet, fokuserar på elever i svårigheter med 

betoning på samspelet med omgivande faktorer. Elever som bedöms vara i behov av särskilt 

stöd blir inte ägare av problemet enligt det relationella perspektivet, snarare ska svårigheterna 

analyseras utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Specialpedagogiken 

fyller därför en viktig funktion genom att bidra till att den naturliga variationen av elevers 

olikheter kan mötas i skolan (ibid.). Vilket även tydliggörs i Lärarutbildningskommitténs 

betänkande (SOU 1999:63) som beskriver att skolorna och arbetslagen behöver 

specialpedagogiskt stöd för att kunna möta elevers olikheter.  

Det relationella perspektivet stärks av Dewey (1999), som beskrev inkluderingsprincipen och 

det demokratiska deltagarperspektivet under tidigt 1900-tal. Han menade att den demokratiska 
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grundprincipen handlar om att alla grupper av befolkningen går i samma skola och förhandlar 

om det som ska ske där. Grundprincipen, enligt Dewey, leder till att avståndet mellan 

människorna minskar och att det sker en ömsesidig anpassning dvs. alla blir accepterade och 

alla kan acceptera varandras olikheter. Dewey utgick ifrån att alla ska kunna leva tillsammans 

i samhället och måste också kunna göra det redan i skolan. Han var också kritisk till det 

kompensatoriska förhållningssättet och menade att målet inte kan vara att kompensera tills 

avvikaren uppträder normalt. Istället menade han att institutionerna ska vara öppna för de 

variationer och behov som finns inom dem (ibid.). Även Skolverket (2009) pekar på vikten av 

att elever med skolrelaterade problem ska finnas med i den ordinarie verksamheten:  

I forskningen uppmärksammas betydelsen av att elever i behov av särskilt stöd inkluderas i en 

stimulerande klassundervisning/läromiljö (t.ex. i fråga om läs- och skrivutveckling) snarare än att de 

enbart ägnar sig åt färdighetsträning. (Skolverket, 2009, s.232) 

Argument för ett relationellt perspektiv i en inkluderande skola blir synligt i Skrtics (1991) 

forskning. Skrtic menar att en skola som ska möta samtidens utmaningar och det moderna 

samhällets idéer behöver vara inkluderande. Han pekar ut byråkratin som hinder för en 

inkluderande utveckling. Genom utbildningssystem, olika tjänstebeskrivningar (lärare, 

klassföreståndare, specialpedagoger, speciallärare etc.) skapas en ordning som talar för vilka 

elever som läraren har kompetens för och vilka som faller utanför ramen, i utanförskapet 

uppstår det specialpedagogiska systemet. Följden av olika kompetensgruppers expertis leder 

till att lärare i den reguljära undervisningen inte behöver möta den utmaning som krävs för att 

skapa ett lärande utifrån elevers olikheter, eftersom flera elever istället placeras i 

specialundervisningssystem. Även Karlsudd (2011) menar att det blir en distans när experter 

arbetar i särskilda miljöer och det leder till att andra pedagoger fråntas ansvar för den grupp 

elever som ingår i dessa särskilda miljöer. I en särskild miljö utvecklas specialläraren och 

specialpedagogen till att bli exkluderingspedagoger. Skrtic (1991) påpekar att undervisningen 

behöver organiseras flexibelt utifrån de behov som finns, ad hoc. Samverkan mellan personer 

med olika kompetenser behövs för en inkluderande skola (ibid.).  

Persson och Persson (2012) menar att definitionen av inkludering blir felaktig när den tolkas 

som att alla elever alltid ska finnas i samma rumsliga miljö, och att förvirringen kring detta 

beror på förekomsten av flera definitioner. Inkludering kan handla om flera saker och Persson 

(2013) nämner bl.a. att utveckla en skola och en utbildning för alla elever och inkludering 

som en tankestil. Den definition som Persson främst framhåller beskriver begreppet 

inkludering ur ett större samhälleligt perspektiv. Inkludering bör således, enligt Persson, vara 

den vägledande principen i hela samhället och för det pedagogiska vardagsarbetet i skolan 

(ibid.) 

Lärmiljön lyfts fram i forskningen för ett inkluderande system, bl.a. genom Westling Allodi 

(2011) som menar att hela lärmiljön är avgörande för en inkluderande skola. Westling Allodi 

visar att den psykosociala miljön är viktig i skolan för att skapa goda förutsättningar för 

lärande för alla elever. Lärare som kan utveckla en god lärandemiljö och undervisningspraktik 

medför att färre elever upplever skolmisslyckanden eller andra former av exkludering (ibid.). 

Detta lyfts också fram av Hattie (2012), att relationell tilltro möjliggör elevers inre 

motivation. Ansvaret läggs på läraren i att skapa en trygg lärmiljö som bygger på att eleverna 

kan förlita sig på sina inre förmågor, ser lärandet som en utmaning och inte ett hinder samt att 

eleverna genom detta kan motivera sig själva och andra i gruppen. Hattie menar att detta ger 

förutsättningar för ett effektivt lärande. Vidare betonar också Hattie att lärandet sker bäst 



11 

 

genom samarbete i grupp och i dialogiska miljöer. Den sociala miljön och kamrateffekten är 

avgörande för undervisningens framgång (ibid.).  

Westling Allodi (Skolverket, u.å.) betonar att det är bra att elevernas upplevelser av skolans 

miljö utvärderas utifrån olika aspekter. Pedagoger som är verksamma i skolan behöver se sina 

uppdrag som en del av en komplex problemlösande organisation, snarare än passiva utförare 

av byråkratiska uppdrag. Westling Allodi menar att hennes forskning kan ge pedagogerna 

vägledning och inspiration för att skapa inkluderande undervisningsmiljöer. De aspekter som 

bör utvärderas handlar bl.a. om elevernas möjligheter till lärande och säkerhet, se figur nedan 

(ibid.). 

 
Fig. 1. Definitioner av aspekter som är viktiga att reflektera över i läraruppdraget för att skapa goda 

lärandemiljöer som möjliggör inkludering. 

 

För att genomföra inkludering som en vägledande princip i det pedagogiska vardagsarbetet 

menar Persson (2013) att det finns några framgångsfaktorer för att lyckas. Ett incitament för 

förändring och en vilja att utmana synliga och osynliga traditioner i verksamheten är exempel 

på framgångsfaktorer. Vidare nämner Persson komplementära kompetenser, dvs. 

specialkompetens och ämneskompetens i undervisningssituationer. I skolans organisatoriska 

uppbyggnad anser Persson att ad hoc lösningar är framgångsfaktorer, specifikt arbetslag ad 

hoc. En vetenskaplig förankring och ändamålsenlig kompetensutveckling är också viktiga 

faktorer i inkluderingsarbetet (ibid.). 

Delaktighet och inkludering 

Parallellt med den ekonomiska bakgrunden till skolans roll som utbildare i Sverige ska också 

skolan medverka till att skapa förutsättningar för ett starkt civilt samhälle med medborgare 

som visar medkänsla och omtanke med sina medmänniskor, även globalt (Persson, 2007). 

Delaktighet ska främjas och vara ett riktmärke inom skolans arbete. Skolan måste också vara 

en förebild för att skapa tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar, som senare 

ska kunna verka i samhället på samma villkor som alla andra. Skolan är ofta den första 

instansen där individer med funktionsnedsättningar upptäcker att nedsättningen blir ett hinder. 

Differentierad undervisning leder till större delaktighet (ibid.). För att skapa möjligheter för 

alla elever att ingå i den obligatoriska skolan hävdas det att flera åtgärder bör samverka inom 

ramen för skolans ordinarie organisation. Detta kan man bl. a läsa i regeringens proposition 

(1998/99:105), där man anser att ett nytt arbetssätt ska tillämpas som utgår från att lärare i 

arbetslag samverkar med varandra för att skapa lärmiljöer och förhållningssätt som gynnar 

alla elever.  

Delaktighet innebär att elever inte enbart ska inkluderas i skolsammanhang (WHO, 2001), 

eleverna ska även uppleva delaktighet i den kontext som eleven vistas i. Även Persson (2007) 
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hänvisar till studier som OECD har genomfört, som bekräftar att skolsvårigheter är en 

komplex företeelse. Svårigheterna kan inte enbart lösas med individuellt anpassade åtgärder 

utan måste också studeras utifrån elevens interaktion med lärandemiljön. OECD uttrycker 

med tydlighet att skolans verksamhet i första hand måste anpassas till elevernas skilda behov 

(ibid.).  

Synsättet som tillskriver att eleven ensam är bärare av svårigheter beskriver Groth (2007) 

genom en stämplingsteori. Groth menar att avvikande beteenden blir avvikande när grupper 

av människor benämner dem som avvikande. En elev som blir stämplad som avvikare har en 

tendens att ”ikläda sig rollen som avvikare” (Groth, 2007 s.49). Även Karlsudd (2011) tar upp 

stämplingsteorier, både positiva- och negativa, där den negativa stämplingen i sin yttersta 

form kan leda till att eleven blir utstött och stigmatiserad. Enligt Karlsudd kan skolledare och 

lärare med stöd av en positiv stämplingsteori identifiera faktorer som underlättar för 

inkludering. Ett stort engagemang, hög kompetens, resurser och bra lokaler är några faktorer 

som enligt Karlsudd underlättar för inkludering. Integrering är förutsättningen för inkludering, 

men enligt Karlsudd är inkludering också mycket mer än integrering, eftersom inkludering 

handlar om ett förhållande där samtliga har och känner en genomgripande delaktighet i 

verksamheten (ibid).  

Stigmatisering kan undvikas enligt Haug (1998), som visar på hur olika omständigheter leder 

till segregering och utstötning ur ett lärande perspektiv. Upprättandet av olika skolformer som 

grundskolan, specialskolan och särskolan och även alla särskilt tillrättalagda 

undervisningsmiljöer är organiserade verksamheter som leder till segregering och utstötning. 

Välfärdsstatens målsättningar är att alla barn har lika rätt till utbildning och lika villkor i 

skolan oberoende av anlag, begåvning eller intressen (ibid.), skolan behöver kompensera för 

de kapitalformer (Broady, 1998) som eleverna saknar när de genom skolplikten måste 

genomföra grundskoleutbildningen. Nilholm (2006) säger att den generella utgångspunkten 

fortfarande är att anpassa delarna till helheten dvs. anpassa individen till befintliga system. 

Inkludering enligt Nilholm (2006) innebär att systemet anpassas till individernas olikheter. 

Kritiker mot den kompensatoriska lösningen menar att den är diskriminerande och 

stigmatiserande. I en offentlig och demokratisk skola borde likavärdet vara överordnat 

prestationen, därför blir det odemokratiskt att använda prestationer som grund för värderingen 

i en obligatorisk utbildning (Haug, 1998). 

Specialundervisning kan organiseras på olika sätt vilket Haug (1998) beskriver som, 

segregerande integrering och inkluderande integrering. En segregerande integrering handlar 

om att finna den optimala miljön för den enskilda eleven och Haug anger flera alternativ för 

hur undervisningen kan organiseras: barnet i klassen, enskild undervisning, mindre grupper, 

särskolan, särskild institution osv. För att veta hur undervisningen ska organiseras krävs 

sakkunnigas diagnosticeringar av barnets behov. Med andra ord innebär en segregerande 

integrering att barnet ska anpassas till skolan och samhället, precis som Nilholm (2006) pekat 

ut som den generella utgångspunkten. Det andra förhållningssättet utgår från en inkluderande 

integrering som innebär att kollektiva demokratiska värden är överordnade, social rättvisa, 

dvs. undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Inom 

den inkluderande integreringen läggs stor vikt vid social träning för att utveckla 

gemenskapen. Man accepterar skillnader mellan individer och undervisningen tillrättaläggs i 

skolan, inom klassrummet för att alla ska kunna känna delaktighet. Eleven ska få 

förutsättningar att inom klassrummet få den undervisning som gör att eleven kan komma så 

långt som möjligt utifrån sina förutsättningar utan att bli stigmatiserad eller utstött med risk 
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att utveckla en negativ självbild. Det innebär också att alla lärare måste ha tillräckliga 

kunskaper för att undervisa alla barn (ibid.). Enligt Nilholm (2006) kan man inte i denna 

diskussion undgå att reflektera över inkluderingens samhällsekonomiska vinster i samband 

med de höga kostnader som de segregerande grupperna leder till.  

Förutom det kompensatoriska perspektivet tar Nilholm (2006) också upp det kritiska 

perspektivet vilket kortfattat går ut på att svårigheter lokaliseras till faktorer utanför individen. 

Med detta synsätt är olikheter ett faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till. 

Inom det kritiska perspektivet uppfattas diagnosticering och kategorisering av individer som 

stigmatiserande. Nilholm menar istället att olikheter är berikande för skolan och ska ses som 

en tillgång. Barns rätt till delaktighet betonas och särlösningar ska undvikas. Dilemmat som 

uppstår är att alla elever ska få ut något som är gemensamt av utbildningen samtidigt som 

utbildningen ska kunna möta elevernas olikheter. Detta blir problematiskt eftersom 

undervisningen samtidigt ska individanpassas och vissa anpassningar kan leda till 

särlösningar som åtminstone tillfälligt kan vara bra för att den enskilda individen ska lyckas i 

skolan. Inkludering måste därför enligt Nilholm omfattas av olika nivåer där organisation, 

grupp och individ bör vara faktorer som samverkar. En avgörande dimension i detta är hur 

den enskilda individen uppfattar och upplever tillhörighet och erkännande (ibid. 2006). 

Övergång till inkludering 

Det finns centrala inslag som är tydliga i övergången till inkludering (Svenska Unescorådet, 

2008).  Det handlar inte enbart om en förändring av den politiska viljan utan även om att 

förändra kulturen i klassrum, skolor, förvaltning och universitet. Förändringsprocessen börjar 

i liten skala och innebär att övervinna hinder som t.ex. attityder, värderingar och förståelse. 

Andra hinder kan också vara brist på kompetens, begränsade resurser och en bristande 

organisation. De pedagogiska inslagen som bidrar till en framgångsrik förändring består bl.a. 

av tydliga syften, realistiska mål, motivation, stöd, resurser och utvärdering. Unesco anger 

också nyckelaktörer till stöd för inkluderingstanken, man nämner bl.a. lärare, föräldrar, 

kommuner (eller motsvarande). Verklig inkludering sker i bästa fall samtidigt i skolan och 

samhället. Detta är inte vanligt, oftast är det läraren som bär det yttersta ansvaret för eleverna 

och lärandet. Utbildningsdepartementet är den instans som bör ta ansvar för att utarbeta planer 

som öppnar skolan för alla och som följer upp och utvärderar planerna. En läroplan som tar 

hänsyn till elevers olika behov är viktig för att garantera delaktighet för alla elever. Några 

exempel på dessa strategier är: flexibel tidsram för vissa elever i olika ämnen, att lärare får 

större frihet att välja metoder samt att avsätta tid för extra hjälp i klassrumsarbetet. För att 

verklig delaktighet och inkludering ska ta fäste i samhället krävs även att föräldrar engageras 

och omfattas i elevernas skolgång, om man vill att det som barnet lär sig i skolan även 

används utanför skolan. Därför är även föräldrar nyckelaktörer i inkluderingstanken. Det är 

viktigt att framhålla att det är en utmaning att engagera de mest marginaliserade elevernas 

föräldrar (ibid.).  

I Svenska Unesco rådets riktlinjer (2008) framhålls att lärares värderingar och attityder är 

viktiga för att genomföra inkluderingstanken. Det som har inflytande över lärares attityder 

handlar om utbildning, tillgång till stöd i klassrummet, klasstorleken och arbetsbelastningen. 

Negativa attityder hos lärare och vuxna är det största hindret för inkludering, vuxna överför 

fördomar till barn. Det finns missuppfattningar kring inkludering som ofta fungerar som 

hinder för ett inkluderande synsätt på den politiska nivån bl.a. att inkludering är kostsamt, att 

inkludering inte är konkret genomförbart, att inkludering förutsätter särskild kompetens och 
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att inkludering specifikt är en fråga om funktionsnedsättningar (ibid.). Internationell forskning 

visar, t.ex. i England, att diskussioner kring inkludering förts sedan slutet av 1970-talet. Under 

1980-talet genomgick den engelska skolan en förändring mot en mer inkluderande skola, 

samtidigt som detta pågick framfördes kritik främst pga. ökade kostnader. Diskussioner om 

att diagnosticerade barn skulle gå i specialskolor framfördes och möttes av ett stort motstånd 

bl.a. av olika organisationer för funktionshindrade. I Skottland framkom det att lärarna 

upplevde att de inte hade kompetens för att genomföra inkludering medan de skotska eleverna 

uppfattade uppdelningar i olika grupperingar som ologiska samt att vuxnas beteenden och 

attityder var begränsande för alla elevers delaktighet (Persson & Persson, 2012).  

Med utgångspunkt i denna bakgrund till hur inkludering kan definieras och tolkas upplever 

jag det intressant att ta del av hur pedagoger tänker, handlar och uttrycker inkludering. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

I den föreliggande undersökningen har jag främst använt mig av socialkonstruktionism som 

analysinstrument samt en ontologisk grundsyn – dvs. hur verkligheten kan förstås. Detta för 

att komma vidare i min förståelse av transformeringsarenans tolkningar och uttryck av 

inkludering. För att forma en förståelseram kring tankar och handlingar har jag utgått från 

samhällsvetenskapliga perspektiv och Foucaults tolkningar av maktförhållanden. Foucault 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) menar att begreppet makt är dynamiskt vilket innebär att det 

inte enbart kan ses som förtryck mot andra dvs. ur ett traditionellt historiskt perspektiv. 

Foucault menar att där makt uttrycks finns även en motmakt. En hegemoni innebär makt över 

tanken och den som har den överordnade positionen har tolkningsföreträde, vilken kan vara så 

stark att det påverkar de underordnades syn på verkligheten. En hegemonisk diskurs i 

samhället kan vara bilden av att särskilt stöd i skolan erbjuds i en exkluderande kontext. Det 

innebär att detta synsätt är det naturliga sättet att förstå särskilt stöd i skolan. Motmakten i 

sammanhanget är inkludering, dvs. ett annat sätt att förstå hur särskilt stöd i skolan kan 

erbjudas som står i strid mot ”normen”. En hegemoni är inte stabil över tid, utan förändras 

och är inte lika dominant i olika historiska sammanhang (ibid.). 

Socialkonstruktionism  

När konstruktionens upphovsman är individen, och inte en objektiv verklighet, kan vi i princip aldrig veta 

om det vi tror att vi förstår är riktigt eller ej. Det blir meningslöst att tala om sanning. Sanning, som vi 

använder begreppet, definierar ju något sant eller objektivt utanför oss själva. Men sanningar i 

konstruktioner kommer alltid att vara subjektiva. Det kommer att vara något som är sant inne i oss själva. 

(Lundby 2002, sid 88) 

Socialkonstruktionism bygger på en sociokulturell syn på lärandet där samhället och den 

historiska kontexten påverkar förutsättningarna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Inom 

socialkonstruktionismen betraktas samhället som konstruerat av människor i samspel med 

varandra. Det som människor upplever som ”verkligheten” är ett resultat av en social 

konstruktion som har skapats av mänsklig interaktion och som överförts till efterkommande 

generationer. Denna teoribildning passar föreliggande undersökning ur flera aspekter bl.a. 

utifrån att konstruktionen av specialpedagogiken historiskt sett erbjudit elever i behov av 

särskilt stöd i en exkluderande kontext, vilket har blivit verkligheten för många pedagoger och 
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elever i skolan. I interaktionen blir denna verklighet objektiv och därmed tagen för given 

(ibid.).  

 

Berger och Luckmann är företrädare för det socialkonstruktionistiska perspektivet som 

utmanat synen inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Vardagslivet beskrivs utifrån 

begreppet ”common sense”, (Berger & Luckmann, 1998/2008), vilket kan förstås som en 

vardagskunskap som delas mellan flera individer. Det är kunskaper som vi internaliserat och 

som vi oftast lever efter gemensamt utan att ifrågasätta. Kunskaperna skapas genom 

beteenden som upprepas och blir legitima för de flesta individer i samhället. Det leder till att 

individerna agerar efter denna common sense kunskap som också styr individernas normer 

och värderingar. Med anledning av att omgivande samhälleliga förväntningar på 

specialpedagogiska åtgärder utgår från ett stöd vid sidan om den reguljära undervisningen 

som en kompensatorisk självklarhet, blir också inkludering intressant att förstå ur 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. När olika verkligheter möts skapas friktion och de 

inblandade får anledning till att förhandla om en förståelse som båda kan acceptera inom vissa 

ramar. Det är individerna som skapar normerna som formar oss, genom att göra normerna till 

en objektiv verklighet som vi internaliserar. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet 

tar man hänsyn till att synen på en företeelse eller ett fenomen är subjektivt. Berger och 

Luckmann hävdar att det intressanta är att analysera vilken verklighet som har giltighet i ett 

samhälle och anledningen till detta. Frågan de ställer handlar om de processer som bidrar till 

en konstruktion av den verklighet som råder. Individer agerar och tänker i enlighet med dessa 

föreställningar och bidrar på detta vis till den socialkonstruktionistiska processen (ibid.). 

 

Ett centralt begrepp är institutionalisering vilket innebär att mänsklig aktivitet blir vanemässig 

(Berger & Luckmann 1998/2008). En upprepad handling blir en objektiv sanning; man agerar 

på ett speciellt sätt i en speciell situation eftersom man alltid har gjort det. Det är också en 

dialektisk process; hur individen påverkar samhället och hur samhället påverkar individen. Ju 

fler individer som handlar på samma sätt i en situation desto mer objektiv blir denna sanning 

för dem själva. Något som startade som en vana har blivit en objektiv kunskap, en institution. 

Vidare talar Berger och Luckmann om roller och beskriver detta som aktörer som typifierats 

som individer som agerar inom en viss roll. Handlandet inom rollen har inslag av tvång, 

eftersom rollen representerar en viss institutionell ordning. Rollerna innehåller också gränser 

för vad som är tillåtet och inte tillåtet inom rollen. Berger och Luckmann beskriver även 

begreppet legitimering, vilket innefattar en process som förklarar och försvarar institutionerna 

i samhället (ibid.). Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten i min undersökning utmanar 

tidigare självklarheter kring konstruktionen av särskilt stöd och specialpedagogen/-lärarens 

roll. Därför finner jag att pedagogernas uttryck av inkludering blir intressanta att analysera ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

  

Den grundläggande sociala dialektikens tre nyckelbegrepp (Berger & Luckmann 1998/2008) 

är externalisering, objektiviering/legitimering och internalisering. Externalisering innebär ett 

utlopp av den egna personens uttryck till andra, individen konstruerar världen genom att 

externalisera sina handlingar dvs. människans agerande mot sin omgivning. Den objektiva 

verkligheten som vi gemensamt har kunskaper om är det som inom dialektiken kallas för 

objektiviering dvs. agerandet leder till en objektiv status. Internalisering innebär att människor 

med tiden kommer att se agerandet som en absolut sanning, något allmängiltigt eller 

förgivettaget. Individens tolkning av en objektiv händelse införlivas, individen gör tankarna 

till sina egna. Detta föregås av att subjektiva meningar objektivieras och därmed blir en 
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objektiv verklighet. Det som objektivieras blir så småningom samhälleliga institutioner som 

uppfattas som helt naturliga och förgivettagna. Genom rutinhandlingar och vanebildning 

uppkommer legitimeringar som i sin tur skapar objektiva sociala institutioner och roller som 

blir meningsbärare i en gemensam föreställningsvärd som tas för given. Språket är en viktig 

faktor i den meningsbärande processen, genom språket uppfattar vi verkligheten och 

reproducerar den till kommande generationer. De sociala institutioner som skapas grundas på 

typifieringar av vanemässiga och upprepade handlingar (ibid.). När specialpedagoger/-lärare 

tolkar och ger begreppet inkludering mening blir den socialkonstruktionistiska teorin ett 

verktyg för att förstå ifall dialektiken synliggörs. 

 

Kapitalteori 

Kapital är ett nyckelbegrepp i Bourdieus teori (Broady, 1998). Det finns enligt Bourdieu olika 

typer av kapital som är centrala bl.a. för människans förhållande till utbildning. Han skiljer på 

det kulturella och det symboliska kapitalet där han menar att det kulturella kapitalet utgår från 

en helhetssyn som talar om vilka dominansförhållanden som råder i samhället, medan det 

symboliska kapitalet är det mest allmänna begreppet som kan återfinnas överallt, t.ex. i 

skolan. Bourdieu menar att utbildningskapital är en del av det kulturella kapitalet och att 

utbildningssystemet har en central ställning för att värdera människors kunskapsförmåga, 

därför har han lagt stor vikt vid kunskapssociologiska frågor. När Bourdieu studerat 

maktförhållanden i samhället har han ägnat stor uppmärksamhet åt utbildningssystemets roll i 

att välja ut och forma eliten, och att välja bort dem som saknar de rätta verktygen 

(dispositionerna). Bourdieus nyckelbegrepp habitus är de omedvetna handlingsmönster och 

tänkande i sociala sammanhang som förvärvas genom familjen och skolan. Eftersom 

människans habitus är påverkat av livserfarenheter bidrar de till att människan har 

föreställningar om hur saker och ting bör vara och därmed agerar de efter dessa 

föreställningar och det leder till att den ”sociala världen” återskapas. Fält är också ett 

nyckelbegrepp i Bourdieus teori. Ett fält är ett socialt rum som består av människor som har 

gemensamma intressen och interagerar med varandra. Skolan som institution kan uppfattas 

som ett socialt fält (Broady, 1998). Skolan bidrar enligt Bourdieus teori till att den sociala 

världen reproduceras genom de föreställningar som lärare och elever har kring hur skolan ska 

vara. Detta bidrar också till att upprätthålla det kategoriska perspektivet vilket skapar avvikare 

och ett normalitetstänkande. Det är en fråga om exkludering (Goffman, 2011) där endast den 

egna, normala, gruppen är standard. Goffman hävdar att om en person inte uppträder som 

förväntat för gruppen upplevs han eller hon som avvikande och de normala söker då en 

anledning till det onormala. I diskrepansen mellan personens faktiska och tillskrivna identitet 

uppstår enligt Goffman stigma. Det handlar om ett socialt, stämplat identifierat jag som kan 

vara synligt eller döljas för andra (ibid.). 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet krävs att man ifrågasätter sin förståelse av 

världen, inklusive sig själv. Våra observationer av världen är inte objektiva och leder inte till 

ett oproblematiskt förhållande till kunskap. En form av misstänksamhet krävs gentemot alla 

typer av kategoriseringar, (Burr, 2000). Det finns enligt Burr fyra premisser som binder 

samman det socialkonstruktionistiska fältet; kritisk inställning till självklar kunskap, historisk 

och kulturell specificitet, sambanden mellan kunskap och sociala processer och sambandet 

mellan kunskap och social handling. Sammanfattningsvis innebär det att världen inte är en 

spegelbild av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen, vilket genom 

tiderna alltid påverkats av kultur och historia. Våra kunskaper hade sett annorlunda ut om 
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kulturen och historien hade varit annorlunda. Identiteter och världsbilder förändras alltså över 

tid och rum och sociala processer reproduceras genom vårt sätt att uppfatta världen, vilket 

medför att kunskaper skapas genom social interaktion och resulterar i gemensamma 

sanningar. Olika sociala handlingar är beroende av olika sociala världsbilder, vissa former av 

sociala handlingar är naturliga i en världsbild och otänkbara i en annan, om hegemoni ska 

uppnås sker en konkurrens mellan olika världsbilder (ibid.).  

 

Med stöd av begreppet hegemoni vill jag försöka förstå de maktförhållanden som har 

företräde i samtalen om inkludering, varför jag använder teorier om maktförhållanden som en 

teoretisk utgångspunkt. Den kunskap som konstrueras och blir till sanning leder, enligt Burr 

(2000), till konkreta sociala konsekvenser i kampen om sanning och kunskap. Hacking 

(2000), instämmer i Burrs socialkonstruktionistiska tolkning angående det omöjliga att tala 

om en verklighet, eftersom teorin bygger på att det finns flera perspektiv på verkligheten som 

kan förstås på olika sätt utifrån olika sociala världar. Med hjälp av språkliga konstruktioner, i 

den sociala världen, skapas och upprätthålls sanningar. Våra begrepp och idéer har utvecklats 

i ett socialt samspel, såtillvida kan de kanske kallas socialt konstruerade. Exempel på sociala 

sanningar kan t.ex. vara verbalt språk, texter och kroppsspråk (ibid.).  

Hacking (2000) menar att de som inom samhällsvetenskaperna talar om sociala 

konstruktioner ofta är kritiska mot rådande förhållanden och använder begreppet för att öka 

medvetenheten om att sociala fenomen eller lokala teser inte är naturliga. Svårigheter i 

konstruktionen, enligt Hacking, är förmågan att precisera vad som egentligen är socialt 

konstruerat. Hacking utgår från en grundläggande distinktion mellan lyftarord, vilket innebär 

att forskaren lyfter samtalsämnet till en ny nivå (fakta, kunskap och verklighet), vilket 

Hacking är kritisk emot eftersom lyftarorden är relativt svårdefinierade. I distinktionerna av 

objekt och idéer menar Hacking att objekt är sådant som ”finns i världen” (institutionella 

praktiker, relationer och människor) och idéer innefattar ”uppfattningar, begrepp, 

trosföreställningar och attityder”, (2000, s.37 ff.). Hacking menar att konstruktionister inte i 

första hand syftar på objekten, utan idéerna om objekten.  

För att förtydliga Hackings (2000) tankar om vikten av att hålla isär objekt och idé används 

metaforen om syltburken där själva innehållet är objektet och innehållsdeklarationen på 

etiketten är idén om innehållet (ibid.). Utifrån denna teoribildning tänker jag att studien kan 

lyfta perspektivet om inkludering, dvs. vad innehåller egentligen pedagogernas uttryck om 

inkludering. Min intention är att med stöd av ovanstående resonemang förstå samt skapa en 

innehållsdeklaration till begreppet inkludering. Hacking får stöd i den del av teorin som 

handlar om att ifrågasätta sociala företeelser som förefaller vara naturliga där poängen är att 

det ”naturliga” skulle kunna vara annorlunda (Wenneberg, 2001). Wenneberg hävdar att 

konstruktionismen kan vara ett kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv (ibid.).  

Maktförhållanden 

Foucault (2003) tydliggör hur statliga institutioner utövar kontroll för att upprätthålla 

ordningen i samhället. Den dikotomi som finns mellan det som anses vara normalt och 

avvikande blir uttrycket för den önskvärda ordningen. Rådande ordning upprätthålls genom 

att gränser bestäms för det acceptabla och oacceptabla (inneslutning/uteslutning). I skolan 

upprätthålls ordningen genom att vissa grupper innesluts och kategoriseras. Differentieringens 

meningsbärande begrepp t.ex. delaktighet och utanförskap är svåra att utesluta utan att beakta 

Foucaults maktbegrepp. Foucault menar också att diskurserna är komplexa och uppträder i 
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maktens fält. Olika krafter drar åt olika håll, därför är det viktigt att undersöka var i ”spelet” 

diskursen befinner sig (ibid.). 

I studien söker jag inspiration av ett diskursanalytiskt förhållningssätt, där fokus flyttas från 

att beskriva ett fenomen till att beskriva hur fenomenet är konstruerat och hur maktrelationer 

utvecklas. Foucault (2003) lägger till en maktaspekt i sambandet mellan tankar, språk och 

samhälleliga fenomen. Det tankesätt som dominerar i samhället blir avgörande för 

utformningen av politiska och sociala handlingar, implicit i texter och tal. Den rådande 

diskursen begränsar tanken om det som är möjligt eller rimligt att tänka. Enligt Foucault ses 

diskurser som en form av skapade tankesystem som används för att göra verkligheten 

begriplig. Diskurserna konstrueras socialt i relation till en kontext och skapar på detta sätt ett 

fenomen som blir en grupps gemensamma sanning. Foucault menar att människors 

uppfattningar av kunskap och sanningar är sociala diskursiva konstruktioner som är 

tidsbundna. Utifrån detta perspektiv kan samtal och definitioner om inkludering betraktas 

utifrån en historisk och kulturell kontext, en diskurs. Konstruktionen av inkludering i 

föreliggande studie påverkas således av diskursen vilken i sin tur har samband med rådande 

maktförhållanden (ibid.). En skola för alla är en social och politisk konstruktion där olika 

diskurser kämpar för att uppnå dominans (Quennerstedt, 2012). Innebörden och betydelsen av 

olika begrepp, t.ex. inkludering, bestäms utifrån vilka politiska och vetenskapliga domäners 

diskurser som dominerat under tidpunkten. Begreppet måste därför diskuteras utifrån 

sambandet med dess historia och de dominansförhållanden som gjort anspråk på tolkning av 

begreppets betydelse (ibid.). 

 

Syftet med en diskursanalys, enligt Foucault (2002), är att undersöka de processer där olika 

regimer kontrollerar och begränsar, eller möjliggör bildandet av olika diskurser. Vid olika 

historiska och politiska tidpunkter råder olika kunskapsregimer som selekterar bland 

kunskaper och bestämmer vad som är sant och vad som är falskt. Relationen mellan kunskap, 

makt och sanning bestämmer vilka utsagor som kan godtas och ses som meningsfulla. Genom 

att undersöka hur diskurserna genererar kontroll och begränsningar, blir det möjligt att avslöja 

de villkor som behövs för att konstituera dem (ibid.). Foucault (1974/1989) menar att ett 

samhälle starkt domineras av en enda hegemoni vilket utesluter eller förtrycker andra sätt att 

uppfatta världen på, ett monistiskt perspektiv. Den disciplinära makten som bevarar rådande 

ordning är ofta anonym eller osynlig, vilket innebär att pedagoger som verkar inom den 

samhälleliga institutionen skolan sällan är medvetna om vilket inflytande de politiska 

maktfaktorerna har på tankesystemen som råder. Begreppen konstrueras socialt och blir sedan 

en gemensam förgivettagen benämning. Begreppen kan ha existerat tidigare med en annan 

innebörd utan att ha uppmärksammats men i och med att det konstruerats som ett begrepp får 

det också en gemensam sanning eller kunskap som även tydliggör hur det ska hanteras och 

kontrolleras (Foucault 1970/1993). De som är utsatta för diskursens makt blir också delaktiga 

i upprätthållandet av den genom att forma sig efter de regler som den ställer upp. Den rådande 

diskursen och förhållandet till den ekonomiska basen beskrivs enligt Foucault (1991) som ett 

dialektiskt förhållande. Subjektet är decentrerat i den mening att det uttrycks utifrån de 

diskurser som är möjliga att använda (Foucault, 1974/1989). 
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METOD 
 

I denna del redovisar jag mitt val av forskningsansats, metod, urval, genomförande, 

databerarbetningsmetod och etiska ställningstaganden. För att undersöka mina 

frågeställningar har jag valt att studera hur inkludering definieras och beskrivs av 

transformeringsarenans aktörer. Genom att delta i ett kommungemensamt nätverk för 

specialpedagoger/-lärare som har i uppdrag att tolka och förstå inkludering har jag utgått från 

samtalen från två konferenser samt dokumentation för att undersöka mina frågeställningar 

som handlar om hur pedagoger talar om inkludering, samt vilka hinder och möjligheter 

pedagogerna ser för ett inkluderande förhållningssätt. Genom att jag själv varit delaktig i 

kontexten (nätverket) och genom att studera dokumentationen från nätverket har jag 

undersökt hur begreppet inkludering får mening av pedagogerna och hur väl det stämmer 

överens med huvudmannens tolkning av begreppet. Ett fokus för analysen i föreliggande 

studie är de diskurser som deltagarna blir bärare av och inte de enskilda deltagarnas utsagor. 

Det finns en makt i att som forskare konstruera hur någonting är utifrån empiriskt insamlat 

material. Svårigheten ligger i att förstå och fånga variationen och mångstämmigheten.  

Forskningsansats 

I uppsatsen valde jag att använda en kvalitativ forskningsansats eftersom min avsikt var att 

undersöka hur begreppet inkludering konstruerats på olika nivåer. Kvalitativ forskning inom 

samhällsvetenskaperna blir förståelig ur ett postmodernt perspektiv, eftersom intervjuer som 

metod speglar tiden i form av ett ökat historiskt och kulturellt ifrågasättande vilket också 

konstruerar den sociala verkligheten (Kvale, 1997). Inom postmodern kunskapsproduktion 

betonas fem aspekter; ”den samtalsmässiga, den narrativa, den språkliga, den kontextuella och 

den relationella” (Kvale, 1997, s.45). Samtliga aspekter finns närvarande och påverkar mitt 

försök i att klargöra den kunskap som frambringas i undersökningen av begreppet 

inkludering. När vi betraktar den omgivande verkligheten ser vi skillnader mellan den 

kvalitativa utgångspunkten jämfört med den traditionella, eftersom den kvalitativa studien i 

huvudsak är subjektiv. Kännetecknande för den kvalitativa metodiken är även att den 

inbegriper verbala formuleringar, skrivna eller talade. Det handlar om verbala utsagor och 

”ordet” är det metodiska instrumentet (Backman, 2008). Kvalitativ forskning leder till större 

möjligheter att förvärva information, enligt Alvesson och Sköldberg (2008).  

Jag har valt en hermeneutisk ansats för att tolka och skapa förståelse för de samtal som jag 

lyssnat på om hinder och möjligheter för inkludering i skolan. I samtalen, som utgått från 

pedagogernas kontexter, anser jag att den hermeneutiska tolkningsmodellen har fördelar, 

eftersom den muntliga diskursen omvandlats till texter som tolkats (Kvale, 1997). Inom 

hermeneutiken är kontexten viktig för att förstå de enskilda delarna, och för att nå förståelse 

av en text sker processer där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhet vilken så 

småningom kan förändras genom ytterligare påverkan och förståelse av delar och helhet. Det 

kan uttryckas som en oändlig process som når sitt slut när man kommit fram till en rimlig 

mening (ibid.). Hermeneutiken ses ibland som vår tids tänkande där tolkningarnas och 

förståelsernas mångfald får kollidera och ge inspiration. Hermeneutiken betonar empati, att 

tänka sig in i och känna sig in i situationen. Vidare används fantasin för att sätta sig in i 

aktörernas situation för att försöka förstå aktören bättre än aktören själv gör. Intuitionens 
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betydelse betonas också, och innebär ett slags inre skådande som är skilt från förnuftets mer 

formella kunskapsart (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

För att erhålla förståelse för det som är meningsbärande i en grupp pedagogers kontext, har 

jag i uppsatsens empiri tagit del av material (texter) som ligger till grund för min analys, där 

specialpedagoger/-lärare beskriver vilka hinder och möjligheter de ser för att genomföra 

inkludering i sina verksamheter. I tolkningsfasen får analysen en mening eller ett innehåll och 

forskaren kan dra slutsatser av utfallet. Den valda metodiken måste korrespondera mot 

problemet (Backman, 2008). I min analys av utsagorna har jag utgått från den hermeneutiska 

cirkeln i min strävan att komma fram till en rimlig mening av begreppet inkludering, (Kvale, 

1997). Jag har även utgått från postmodernism i min analys av materialet, där språket är en 

central del. Språket skapar och konstruerar verkligheten på sitt eget sätt, och genom språkets 

strukturer frambringas tankar och uttryck av olika personer. Pedagogerna i detta fall är 

påverkade av kontexten varför utsagorna även måste betraktas och analyseras ur ett 

relationellt perspektiv (ibid.). Inom postmodernismen vänder man sig mot det som tidigare 

ansågs vara viktigt i forskningen t.ex. objektivitet och rationalitet. Min avsikt är inte att vara 

objektiv utan istället för att ställa frågan om hur den objektiva verkligheten ser ut (Backman, 

2008), ställer jag frågan hur individer tolkar och formar sin verklighet och därigenom ger 

begreppet inkludering innebörd/mening. Jag försöker tolka och förstå pedagogernas 

konversationer om inkludering och pendlar mellan förståelse och förförståelse (aletisk 

hermeneutik) samt delar och helheter (abduktiv process). Föreställningen om en objektiv 

verklighet förlorar sin innebörd enligt postmodernismen eftersom fokus ligger inom den 

språkliga diskursen, därigenom skiljer sig postmodernismen från tidigare 

samhällsvetenskaplig forskning i betoningen av språket som bäraren. Mångfald och variation 

samt multipla tolkningar, att flera röster hörs, är eftersträvansvärt (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Den omgivande verkligheten sätts i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter för 

att skapa förståelse och mening för inkludering (Backman, 2008). 

 

För att kunna göra multipla tolkningar och höra flera röster om inkludering har jag deltagit vid 

kommungemensamma nätverksmöten som föranledde det som sedan protokollfördes. 

Pedagogernas utsagor ligger till grund för min analys som även utgår från en reflexiv 

tolkning. Reflexivitet kräver bredd och variation i arbetet, vilket undersökningen motsvarar 

med flera pedagogers utsagor och synsätt på inkludering från olika verksamheter inom samma 

kommun. För att utifrån detta återgå till en god kvalitativ forskning menar Alvesson och 

Sköldberg (2008) att empirihanteringen tillsammans med tolkning, kritisk tolkning och 

reflektion över språket och auktoriteten, är de nivåer som forskningen mer eller mindre 

medvetet glider mellan. Med stöd av att jag tagit del av protokoll, deltagit vid möten och 

lyssnat till hur pedagogerna samtalat om inkludering anser jag att min förståelse för kontexten 

är god. Genom materialet kan jag avslöja vilka gemensamma nämnare som finns för 

informanterna och vilka olika delar som blir meningsbärande i hur pedagogerna tänker och 

handlar när de beskriver inkludering. Inom kvalitativ forskning är det vanligt förekommande 

att forskaren finns i närheten av det studerade objektet, forskaren ingår själv i metoden, en 

form av ”subjekt-subjekt-relation” (Backman, 2008, s.54). Min avsikt är deskriptiv, dvs. 

beskrivande, av en grupp pedagogers tankar om inkludering. 

Urval 

Empirin i uppsatsen består av ett protokoll från ett kommungemensamt nätverksarbete av 

cirka 20 specialpedagoger och speciallärare i en mellanstor svensk kommun där målet för 
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nätverket var att förstå vad inkludering innebär genom att samtala om och beskriva nuläge, 

hinder och möjligheter för inkludering utifrån de egna verksamheterna. Motivet för mitt val 

av arena, dvs. transformeringsarenan, var att det skulle vara en kontext där utbildningspolitik 

implicit diskuteras. Min avsikt var att tolka och förstå hur transformeringsarenans syn på 

inkludering problematiseras av de aktörer som finns närmast den kontext där politiken ska 

realiseras. Repstad (2007) talar om fördelar med en homogen kontext för effektiv 

informationsinsamling, vilket är skälet till att jag valde att lyssna till specialpedagoger/-lärares 

samtal om inkludering. Specialpedagoger/-lärare delar förhoppningsvis en gemensam kontext 

och kan genom detta ge underlag för en tolkning av begreppet inkludering. Att ha en relation 

och viss förförståelse till informanterna är fördelaktigt eftersom jag kan känna igen mig i hur 

specialpedagogerna/-lärarna beskriver inkludering på realiseringsarenan. Jag har sökt tillstånd 

hos informanterna, både muntligt och skriftligt, för genomförandet, (se bilaga 1). 

Val av metod 

Min avsikt i arbetet var att utgå från en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för vad 

som är meningsbärande i samtalen om inkludering. Mitt val av metod för att bearbeta 

materialet är en kombination av induktion och deduktion, dvs. en abduktiv process. Delar och 

helheter växlar för att jag ska finna samband som visar på vilka tankar, begrepp, handlingar 

etc. som ligger bakom förståelsen av begreppet och som gör begreppet meningsbärande 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). I analysen av materialet tillämpade jag reflexiv forskning med 

en tolkande ansats i syfte att öppna olika vägar att förstå och tolka det pedagogerna uttrycker 

om inkludering. Alvesson och Sköldberg menar att den empiriska forskningen förbättras med 

ett mer reflexivt förhållningssätt, vilket innebär att forskningen tenderar till att vara mer 

kreativ, skapar bredare fält av idéer och tolkningar samt undviker ett fastlåsande i rådande 

diskurser, sociala konventioner eller trender. Reflexivitet eller reflekterande forskning är ett 

förhållningssätt där man tolkar språkets påverkan och även den sociala och politiska 

kontextens påverkan i det empiriska materialet. I en reflekterande forskning krävs en 

noggrann logik, analys och tolkning i interaktionen med det empiriska materialet. Allt som 

sägs och skrivs är konstruktioner av verkligheten och detta behöver forskaren analysera och 

tolka (ibid.). Tolkning är subjektivt och därmed en svårighet eftersom olika forskare kan tolka 

materialet på olika sätt, studieobjektet och kontexten är så att säga flytande (Backman, 2008). 

I mitt metodiska val ingår också en diskursanalys med fokus på att studera konstruktionen av 

fenomenet inkludering utifrån temat hinder och möjligheter, samt de kulturella och sociala 

gränser som tillhör fenomenet. Det handlar om att ändra fokus från att beskriva verkligheten 

till att verkligheten konstrueras i en social kontext (Assarsson, 2007). Diskurs beskrivs bl.a. 

som betydelser och uttalanden som tillsammans ger en särskild version av ett fenomen (Burr, 

1995). När en diskurs utformas påverkas den av den tid och situation som råder. Även 

gruppintressen påverkar diskursen utifrån de maktförhållanden som råder. Hanteringen av 

diskursen påverkar individers och gruppers handlingar. Underlaget till min uppsats består bl.a. 

av hur pedagoger beskriver vilka hinder och möjligheter som finns för att arbeta inkluderande. 

Pedagogernas samtal konstrueras i relation till ett uttalat uppdrag, att genomföra inkludering, 

där diskursiva avgränsningar blir synliga t.ex. ekonomiska aspekter, tolkningsföreträden och 

frågan om inkludering som ett utbildningspolitiskt mål. Foucault menar att diskurser 

konstrueras socialt i relation till en specifik kontext och att det i kontexten finns konstanter 

som inte enbart är socialt konstruerade (Assarsson, 2007). På detta vis skapas fenomen som 

en grupps gemensamma sanningar, en diskurs som består av de sanningar gruppen skapar 

tillsammans (ibid.).  
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Enligt Assarsson (2007) är en skola för alla en social och politisk konstruktion där flera olika 

diskurser vill dominera arenan. De politiska och vetenskapliga områdena bestämmer 

diskursens innebörd och betydelse. Därför måste man sätta begreppet en skola för alla i 

samband med en historisk förståelse och de dominansförhållanden som påverkat tolkningen 

av vad begreppet har betytt under olika tider. Assarsson beskriver också att Foucault i det 

kritiska perspektivet menar att personal som är verksamma inom samhällets institutioner inte 

är medvetna om de politiska maktfaktorernas inflytande över tankesystemen. Begrepp som 

begåvad eller obegåvad är exempel på fenomen som konstrueras socialt som sedan blir en 

gemensam och förgivettagen benämning på en grupp individer. Det upprätthåller en etikett 

som samtidigt blir ett sätt att definiera normalitetens gränser. Det gör det också enklare att 

hantera det som hamnar utanför ramarna. Enligt detta synsätt kan ett beteende som tidigare 

funnits i skolan, men som kanske inte har uppmärksammats som avvikande, bli en gemensam 

sanning eller kunskap. Enligt Foucault blir de som är utsatta för denna diskursens makt också 

själva delaktiga i upprätthållandet av den kategori som man blivit tilldelad eller etiketterad 

(ibid.). 

Det politiska maktspelet och ekonomiska förändringar i institutionerna finns med i 

diskurserna om en skola för alla, enligt Assarsson (2007). Men det är inte bara ekonomi och 

politik som påverkar synen på inkludering. Det finns olika diskurser som verkar parallellt och 

som blir tydliga i de sociala handlingarna och i de språkliga processerna som handlar om 

inkludering eller en skola för alla (ibid.). I det postmoderna samhället finns ett krav på en 

organisationskultur som inte är fastlåst utan som snabbt kan förändras, (Hargreaves, 2004), 

vilket betyder att skolan måste vara beredd på att möta oförutsägbara problem varför det 

behövs teorier som kan förklara förändringar (ibid.). 

Databearbetning 

För att nå förståelse för vad pedagogerna menar med inkludering och temat hinder och 

möjligheter för inkludering, har jag under den abduktiva processen gått igenom materialet vid 

flera tillfällen med olika fokus för varje tillfälle. Jag har analyserat materialet genom att först 

gå igenom protokollet för att se hur pedagogerna beskriver möjligheter med inkludering i de 

olika verksamheterna, sedan har jag gjort samma sak igen och studerat vilka hinder för 

inkludering som pedagogerna beskriver. Detta har jag gjort flera gånger för att säkerställa att 

det inte finns delar som jag missat under bearbetningen. Hermeneutiken har olika inriktningar; 

objektiverande och aletisk hermeneutik (Alvesson & Sköldberg, 2008). Båda inriktningarna 

möter den hermeneutiska cirkeln, men på olika sätt. Den objektiverande hermeneutiken 

pendlar mellan del och helhet, och där växer förståelse fram under tiden. Inom den aletiska 

hermeneutiken är pendlingen istället fram och tillbaka mellan förförståelse och förståelse. Det 

grundläggande inom den aletiska hermeneutiken handlar om att upplösa polariteten mellan 

subjekt och objekt i en ursprunglig förståelse, en avslöjandestruktur. Det betyder att man 

försöker avslöja något som är dolt, uppenbara något som är dolt - genom förförståelse och 

förståelse. Det fördolda som ska avslöjas kan handla om ekonomiska intressen, sexualitet eller 

makt. En del hävdar att man kan förena båda synsätten medan andra menar att de är 

polariserade. Mitt val av databearbetning möter både den objektiverande och den aletiska 

hermeneutiken. Jag ser pedagogernas enskilda utsagor som delar och har samtidigt också ett 

fokus på den helhet som de enskilda utsagorna skapar (objektiverande hermeneutik). Den 

aletiska hermeneutiken använder jag genom att pendla mellan förförståelse och förståelse 

eftersom detta arbete bygger på tillfällen då nätverket samlats för att tillsammans förstå 

inkludering. Subjekten är pedagogerna och objektet som studeras är genomförandet av 
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inkludering. I denna undersökning fungerar det således att använda både objektiverande och 

aletisk hermeneutik. I min bearbetning av utsagorna är subjektet centralt, eftersom individer 

enligt postmodernismen är meningsbärare och genom språket uttrycks tankar, idéer och 

känslor. Språket, som postmodernismen anser vara centralt, är också påverkat av de olika 

diskursiva fält som vi befinner oss i, och den politiska kontexten påverkar i sin tur utsagorna. 

Postmodernismen bidrar till utsagorna problematiseras vilket kan stimulera kreativitet och 

nytänkande, (ibid.). Detta blir centralt i min bearbetning av utsagorna för att möta syftet att 

problematisera och beskriva inkludering.  

Vidare har jag studerat delarna i förhållande till helheten för att tolka och förstå den helhet 

som delarna bildar, och slutligen har jag analyserat helheten för att skapa förståelse för de 

olika delarnas bidrag till kontexten. De centrala tolkningsnivåerna som min reflektion utgår 

ifrån handlar om olika delar mellan vilka reflektionen uppstår (Alvesson & Sköldberg, 2008): 

 

 Interaktionen med empiriskt material, utsagor och egna observationer 

 

Empirin – det empiriska materialet är det dominerande, den huvudsakliga 

ansträngningen går ut på att få god kännedom om ett empiriskt fenomen. Den 

insiktsdrivna forskningen handlar om den hermeneutiska processen och de insikter 

som leder till djupare förståelse än det omedelbart givna. 

 

 Tolkning, bakomliggande innebörder 

 

Tolkning – Om data inte ses som data utan som konstruktioner av empiriska 

förhållanden som är präglade av tolkningsarbete, leder det till ett friare förhållningssätt 

till empirin och krav ställs då på medvetna tolkningar. 

 

 Kritisk tolkning, ideologi, politik, social reproduktion, samt självkritisk och språklig 

reflektion, egen text, auktoritetsanspråk, selektivitet 

 

Kritisk tolkning och självreflektion - hantering av forskaren som författare, och kritik 

mot politiska och ideologiska element ingår. Den kritiska tolkningen vill utmana de 

föreställningar och värderingar som individer som ingår i studien omfattar och 

uttrycker. 

 

Ingen av tolkningsnivåerna totaliseras, utan man tar samtliga nivåer på allvar utan att någon 

av dem gör anspråk på att vara den viktigaste. I den rent praktiska tillämpningen av dessa 

nivåer är det svårt att få det att fungera enligt den övergripande ram som är tänkt. Orsakerna 

till detta är bl.a. att olika forskare har olika preferenser samt att olika forskningsprojekt har 

olika syften (Alvesson & Sköldberg, 2008). I min reflexiva analys utgår jag från 

tolkningsnivån i ett första skede för att genom empirin även reflektera över resultatet genom 

kritisk tolkning och självreflektion. 

Eftersom jag deltagit under flera konferenser om inkludering har jag en förförståelse till 

pedagogernas beskrivning av inkludering. Det känns viktigt att beakta att jag är påverkad av 

min förförståelse när jag gör analysen av materialet, men jag ser det inte som något negativt 

utan det ger mig istället en vidare förståelse för kontexten. 
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Etiska överväganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (u.å.) i min studie, vilka har bidragit 

till att synliggöra mina etiska ställningstaganden under arbetets gång. Eftersom det empiriska 

underlaget består av flera pedagogers tankar och åsikter kring inkludering från samma 

kommun är hela empirin avidentifierad såväl den kommunen där empirin är hämtad, samt de 

enskilda skolorna och pedagogernas utsagor som materialet består av. Anledningen är att jag 

ser en fara i att namnge kommun, skolor och pedagoger beror på att deras beskrivningar inte 

är avsedda för offentligheten utan snarare ett utvecklingsarbete inom den undersökta 

kommunen. Enligt Vetenskapsrådet har samhällets medlemmar ett berättigat krav på skydd, 

individskyddskravet, vilket varit en självklar utgångspunkt för mig. Vetenskapsrådet uttrycker 

tydligt att alla berörda ska informeras om forskningsuppgiftens syfte. Jag har både informerat 

nätverket muntligt vid ett av mötena och jag har skriftligen informerat om mitt syfte med 

undersökningen, även skolchefen i kommunen är informerad skriftligen. Deltagandet har varit 

frivilligt, och jag har informerat samtliga deltagare att de kan välja att stryka utsagor från 

undersökningen (se bilaga 1). Vetenskapsrådet rekommenderar också att forskaren ska betona 

de vinster som forskningen kan komma att bidra med för att motivera deltagande. Jag har 

uttryckligen, både skriftligt och muntligt, beskrivit att mina resultat förhoppningsvis kan 

användas för nätverkets fortsatta arbete med inkludering. 

Reliabilitet 

Kvalitativa studier som bygger på tolkning och förståelse påverkar hur resultatens 

tillförlitlighet kan diskuteras om man jämför med kvantitativ forskning (Kvale, 1997). 

Studiens genomförande och metodval måste stämma överens med studiens syfte för att vara 

tillförlitligt. Med tanke på att mitt syfte var att få förståelse för hur inkludering kan 

problematiseras och förstås anser jag att genomförandet och metodvalet stämmer väl överens 

med syftet. Det finns en risk för att forskaren identifierar sig för starkt med personerna som 

ingår i undersökningen, vilket kan leda till att ett professionellt förhållningssätt inte kan 

upprätthållas (ibid.). Fördelarna med min förförståelse inom fältet anser jag överväger 

nackdelarna eftersom min förmåga att frammana kreativitet i min tolkning av resultaten är 

viktiga för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Validitet 

Validitet innebär att man mäter det som man har för avsikt att mäta. Genom hela 

genomförandeprocessen har en tydlig noggrannhet funnits för att säkerställa att protokollet 

som jag utgått ifrån stämmer överens med det som informanterna har beskrivit. Protokollet är 

nedtecknat av nätverksledaren som även har skickat ut det till nätverkets medlemmar för att 

säkerställa att pedagogernas utsagor stämmer överens med nätverksledarens tolkningar och 

formuleringar. 
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 RESULTATANALYS 
 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min analys av transformeringsarenans tolkningar av 

begreppet inkludering. Analysen grundas på utvalda delar ur empirin som anknyter till mina 

frågeställningar. Jag skiljer på huvudmannens och pedagogernas definitioner och tolkningar 

av inkludering för att i slutet av resultatanalysen föra samman båda delarna till en gemensam 

tolkning och förståelse av inkludering. Under bearbetningen av resultatet har jag jämfört 

transformeringsarenans tolkningar med specialpedagogisk forskning om inkludering, för att 

mot slutet av respektive del analysera det som framkommit.  

För att upptäcka det som blir meningsbärande av pedagogernas samtal om inkludering har jag 

kategoriserat utsagorna i några olika delområden; nuläge, möjligheter och hinder. Utifrån 

dessa områden tydliggör och analyserar jag pedagogernas uttryck i texter, för att skapa 

förståelse för hur de tänker och handlar utifrån inkludering. I min analys av undersökningens 

utsagor använder jag till övervägande del begreppet pedagoger och då avses specialpedagoger 

och speciallärare. När analysen inbegriper både pedagoger och specialpedagoger/speciallärare 

uttrycks detta specifikt. 

Transformeringsarenans tolkningar av inkludering 

Analys av huvudmannens tolkning av inkludering 

Transformeringsarenan i undersökningen består av både huvudman och pedagoger. Till att 

börja med citerar jag valda delar om hur huvudman definierar/formulerar inkludering för att 

sedan analysera det som huvudman uttryckt. Huvudman företräds av skolchefen i kommunen: 

För kommunen betyder inkludering att kunna tillgodose den enskilda individens behov inom ramen för 

ordinarie verksamhet. Inkludering är ett ömsesidigt begrepp där grupp och individ deltar i varandras 

verklighet. 

Inkludering gäller alla individer. Inkludering ger förbättrade skolresultat för alla elever. Inkludering är rätt 

linje och en nyckel för elever i behov av särskilt stöds förbättrade skolresultat och det är ett verktyg i en 

gynnsam skolutveckling för alla elever. Inkludering är den viktigaste nyckeln för alla elevers förbättrade 

skolresultat. 

Traditionellt har särskilt stöd varit utformat på ett sådant sätt att ”lille Kalle” får stöd enskilt och isolerat 

med målsättningen att förbättra sina skolresultat. Kommunens syn på särskilt stöd är att vi arbetar så att 

den stora kontexten utvecklas så att ”lille Kalle” aldrig behöver isoleras eller sorteras bort för att förbättra 

sina skolresultat. Rektorsgruppen arbetar utifrån sin roll och sitt uppdrag med inkludering. 

Specialpedagoger/Speciallärare utifrån sin roll och sitt uppdrag, övriga pedagoger arbetar utifrån sin roll 

och sitt uppdrag samt övrig personal utifrån sin roll och sitt uppdrag. Det gemensamma uppdraget för alla 

är arbetet med inkludering av alla elever. 

Skolchefen uttrycker dels att kontexten i kommunens skolor måste utvecklas för att elever inte 

ska ”sorteras bort” i de specialpedagogiska åtgärderna, och dels att inkludering är ömsesidigt 

där individ och grupp ”deltar i varandras verklighet”. Delaktighet kan förstås på olika sätt, 

dels utifrån att eleven praktiskt tillhör en grupp och dels genom att eleven själv upplever 

delaktighet i den grupp som eleven tillhör. Detta stödjs av bl.a. Persson (2007) om att 

skolsvårigheter är ett komplext problem som inte enbart kan lösas med individuellt anpassade 

åtgärder utan även måste studeras utifrån elevens interaktion med lärandemiljön. Skolchefen 

tolkar dels inkludering ur ett filosofiskt perspektiv men också utifrån ett organisatoriskt 
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perspektiv med fokus på individen och gruppen. Även Karlsudd (2011) menar att inkludering 

handlar om ett förhållningssätt där samtliga har och känner en genomgripande delaktighet i 

verksamheten.  

Vidare talar skolchefen för att skolresultaten förbättras i en inkluderande miljö för elever i 

behov av särskilt stöd och för alla elever. Valet av detta perspektiv av inkludering kan vara för 

att motivera att inkludering är ett bättre system för att nå goda resultat. I Nossebro (Persson & 

Persson, 2012) förbättrades resultaten till följd av inkludering. Där arbetade även pedagogerna 

med ett värdegrundsarbete för att tillgodose elevers olikheter i undervisningen. Det finns 

ingenting tydligt uttalat i utsagan från skolchefen som talar för ett värdegrundsarbete i 

kommunen, däremot talar skolchefen om ett gemensamt uppdrag för alla verksamma i 

skolorna och nämner ”arbetet med inkludering av alla elever”. Detta uttalande kan även 

förstås som en del av ett värdegrundsarbete med fokus på att förstå och se olikheter som något 

positivt med tanke på att skolchefen talar om att den stora kontexten behöver utvecklas. Att 

förändra attityder är en viktig del för att åstadkomma ett inkluderande förhållningssätt. I 

Svenska Unescorådets riktlinjer (2008) framhålls att lärares attityder, värderingar och 

förståelse är viktiga i inkluderingsarbetet.  Skolchefen nämner ingenting om ekonomiska 

faktorer för kostnader av inkludering och inte något konkret om hur kommunen tänker att 

skolorna ska arbeta inkluderande. Dock uttrycker skolchefen att olika yrkeskategorier arbetar 

med inkludering utifrån sina uppdrag och roller. Vid skolbesök har skolchefen upptäckt att 

kunskaperna om inkludering hos kommunens anställda i skolorna är spretiga, vilket kan 

påverka skolchefens tankar och uttryck kring hur inkluderingsarbetet ska förankras hos 

specialpedagogerna/-lärarna och övriga pedagoger.  

Det som också blir meningsbärande i skolcheftens utsaga är att kommunens skolor ska gå mot 

ett inkluderande system som främst tydliggörs i att det traditionella specialpedagogiska 

arbetssättet förändras men även utifrån ett delaktighetsperspektiv genom en utveckling av den 

stora kontexten. Huvudmannens tolkning av inkludering, som det uttrycks av skolchefen, 

stämmer väl överens med hur inkludering förankras i specialpedagogisk forskning om 

inkludering. Således kan inkludering ur huvudmannaperspektiv tolkas som att det bygger på 

vetenskaplig grund som genom skolchefen förstärks med en filosofisk eller ideologisk bild 

utifrån begreppet delaktighet, samt att inkludering handlar om en organisatorisk förändring av 

det nuvarande specialpedagogiska arbetssättet. 

Analys av pedagogernas tolkningar av inkludering 

När pedagogerna talar om inkludering består samtalen av olika fokus med inkludering som 

gemensam nämnare. Till att börja med analyserar jag hur pedagogerna tolkar huvudmannens 

definition av inkludering för att på så vis komma vidare i min förståelse för hur den andra 

aktören på transformeringsarenan, pedagogerna, tolkar och förstår inkludering. 

1. Inkludering – hur ska vi arbeta? Ska vi arbeta i klasserna? Ska vi arbeta i en studio? Ska vi arbeta 

enskilt med eleverna? Ska alla skolor arbeta likadant eller ska det få vara ”spretigt”? Vem sätter agendan 

för arbetsformen? Är det eleven eller organisationen? 

2. Definitionen av inkludering som Skolchefen gav; sjösätts den till alla rektorer? Är det Skolchefens 

definition som gäller? Om det är den som gäller; hur sjösätts den till rektorerna?  

3. Finns det någon handlingsplan för denna process? Finns det en tidsplan? När ska vi vara klara med 

inkluderingen? Ska vi bara arbeta administrativt nu? (Med administrativt menas att specialpedagogerna/-

lärarna talar om för pedagogerna vad de ska göra, att skriva åtgärdsprogram och berätta för personalen 

hur eleverna ska inkluderas).  
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4. Hinder för inkludering är pedagogernas bristande kunskaper om att skriva åtgärdsprogram.  

5. Hur ser framtiden ut för elevassistenter och resurspersoner? Ska läraren klara sig själv i klassrummet 

nu?  

6. Utifrån att tilläggsbeloppen förändrats och ska sökas om (och då riskera avslag); Hur ska rektor tänka 

kring att ta emot elever som är i behov av särskilt stöd? Ska tilläggsbeloppen följa stadievis?    

 

Det som blir uppenbart i de direkta frågorna som uttrycks när pedagogerna tolkar 

huvudmannens beskrivning av inkludering är att frågorna är kritiska, vilket kan tolkas som att 

skolchefens definition inte är helt klar för pedagogerna och att det framkallar osäkerhet inför 

uppdraget. Transformeringsarenans aktörer verkar ha olika uppfattningar om vad inkludering 

innebär, eller så kan frågorna som uppstår vara ett uttryck för en oro inför en organisatorisk 

förändring. Uppdraget är inte tydligt nog och utsagorna visar att en konkret innebörd av 

begreppet inkludering efterfrågas. Det genomgående temat i samtliga frågor är en osäkerhet 

om hur inkludering ska realiseras. Det kan handla om det som Persson och Persson (2012) 

pekar på att det finns flera definitioner av inkludering och att detta skapar förvirring. Mötet 

mellan befintlig kunskap om inkludering och huvudmannens beskrivning av begreppet 

stämmer inte överens. Det kan handla om att det behövs fortbildningsinsatser för att fylla 

begreppet med innebörd och förståelse eller så kan det handla om att pedagogerna behöver tid 

för att känna trygghet inför ett omformulerat organisatoriskt uppdrag. Faktorerna som 

osäkerheten råder kring finns inom flera olika aspekter; tidsaspekter, organisatoriska frågor, 

rumsliga frågor, implementering och resursfrågor. Samtliga frågor är viktiga för att arbeta 

inkluderande enligt Karlsudd (2011) som nämner resurser, lokaler, engagemang och hög 

kompetens som faktorer som underlättar för inkludering.  

 

Frågorna som pedagogerna uttrycker är utifrån Karlsudds forskning (2011) befogade och 

synliggör också att inkludering är något som berör flera aktörers roller i skolan; 

specialpedagogernas/-lärarnas, pedagogernas och rektorernas roller. Frågorna ligger inte inom 

den filosofiska definitionen utan i det organisatoriska. Således tolkas inkludering av 

pedagogerna som en organisatorisk förändring av nuvarande arbetssätt. Gemensamt är att hela 

nätverket önskar en konkretare definition av inkludering, enligt protokollet: 

 
Nätverket svarade på en direkt fråga från nätverksledaren att de upplever att begreppet inkludering är 

abstrakt och det behöver fyllas med en konkret innebörd för att bli begripligt. 

Pedagogernas tolkningar av huvudmannens beskrivning av inkludering framkallar inte någon 

form av konsensus av begreppet. Däremot framträder en diskurs som tydliggörs i 

pedagogernas tolkningar av skolchefens definition. Diskursen handlar främst om en oro över 

att elever inte ska få det stöd som de har behov av. Detta uttrycks på flera olika sätt, bl.a. 

frågor om hur eleverna ska erbjudas stöd, om läraren ska klara av alla elever själv, 

elevassistenternas framtid, om lärares bristande kunskaper om åtgärdsprogram och om 

rektorernas roller? Gemensamt för alla frågor är att de signalerar en oro för framtiden vilket 

även kan tolkas som en oro för specialfunktionernas roller i skolan fast det uttrycks i första 

hand som en oro över elevernas tillgång till särskilt stöd. 

Analys av pedagogernas samtal om inkludering 

 

I detta avsnitt analyserar jag pedagogernas samtal om inkludering dels för att se vilka hinder 

och möjligheter som blir framträdande, och dels för att ytterligare förstå och problematisera 

hur inkludering kan tolkas och förstås. 
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Nuläget 

Organisation av stödundervisning 

Flera pedagoger beskriver ett nuläge utifrån hur man organiserar stödundervisningen, om det 

sker enskilt eller i mindre grupper. Enligt Persson och Persson (2012) blir definitionen av 

inkludering felaktig när den tolkas som att alla elever alltid ska finnas i samma rumsliga 

miljö. Elevens möjligheter att vara delaktig i hur stödet ska organiseras är viktigt för 

inkludering. De beskrivningar som tyder på att det finns tecken som pekar på ett inkluderande 

förhållningssätt i kommunens verksamheter är bl.a. att elever med olika behov kan erhålla 

särskilt stöd tillsammans med elever som har mindre behov.  

Skola A: Inkludering för mig personligen innebär att mina elever ska uppleva det som positivt att få stöd 

av mig. Det skall var ”populärt” att ex. ingå i matteklubben, elever som har stort behov kan blandas med 

elever som har mindre behov. 

 

Skola A utgår från principen om delaktighet genom att pedagogen beskriver att elevens 

upplevelse av stödet är viktigt. Således kan delaktighet vara en del av transformeringsarenans 

aktörers tolkning av inkludering. Delaktighet som inkluderingsfaktor är viktig och väl 

förankrad i forskning (Nilholm, 2006; WHO 2001; Karlsudd 2011). Begreppet delaktighet är 

sparsamt återkommande i resultatet, men uttrycks ändå på olika sätt i samtalen mellan 

pedagogerna och därför blir det också meningsbärande. 

I studien framkommer att det även finns tecken på att skolor organiserat stöd i den ordinarie 

klassen eller gruppen:  

Skola A: Tre klasser av sex har en resursperson knuten till sig. Resurspersonen finns som stöd för hela 

gruppen. 

Skola C: […] vid vissa tillfällen är vi ute i klassrummen och stödjer elever i svårigheter. 

Skola H: Även stöd inom klasser förekommer. 

Skola I: Särskoleeleverna F-6 är idag inkluderade till viss del, inkluderingsarbetet är under utveckling. 

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd sker även enskilt, vilket kan vara en strategi 

för att inkludera eleven genom att undervisningen ger möjligheter för ökad delaktighet, 

samtidigt kan man se enskild undervisning som exkluderande och pedagogen som 

exkluderingspedagog (Karlsudd, 2011). Denna fråga har varit uppe för diskussion under de 

två möten som jag deltagit i. Det kan vara ett sätt att försvara nuvarande arbetssätt och få in 

det inom ramen för inkludering, eller så är det ett beprövat arbetssätt som inte innebär en 

konstant placering där en elev ändå känner delaktighet med ordinarie klass. Däremot säger 

Skollagen (kap. 3 § 7) att elever i behov av särskilt stöd ska få detta inom ordinarie klass eller 

grupp. I två av kommunens skolor beskriver pedagogerna att det finns kommunövergripande 

samundervisningsgrupper, enligt Haug (1998) är detta exempel på organiserad verksamhet 

som leder till segregering och utstötning.  

Samarbete mellan specialfunktioner och ämnes-/klasslärare 

I en verksamhet uttrycker specialpedagogerna/-lärarna att upplevelserna är att elever inte 

exkluderas. Men att det också finns enskilda pedagoger som inte vill samverka till lösningar 

inom den ordinarie undervisningens ram. En skola uttrycker också att det i nuläget är svårt att 

få klasslärare att lyssna (Skola F), och menar att förståelsen i samarbetet mellan pedagoger 

och specialpedagoger/-lärare behöver utvecklas. Samarbetet mellan de olika kompetenserna är 
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viktiga för att utveckla den stora kontexten. Specialpedagogerna/-lärarna uttrycker att de 

försöker hjälpa elever att finna strategier för att utveckla sitt lärande, men att det krävs 

engagerad personal och ett samarbete med ämnes-/klassläraren.  

Skola A: Vi har en vision om att kunna arbeta i en Studio. Detta innebär att vi rent lokalmässigt skall sitta 

nära varandra. Då kan vi hjälpa varandra med material, samverka kring elever. 

Skola C: […] engagerad personal. 

Skola E: Speciallärarna samverkar med ämneslärare och klasslärare utifrån enskilda elevers behov. Därför 

kan speciallärarnas arbetsinsatser skifta från enskild undervisning – ”en till en”, gruppundervisning eller 

deltagande i klassundervisning. Fasta smågrupper som varar över längre perioder existerar inte. Däremot 

kan små, mer löst sammansatta grupper finnas under kortare perioder.  

Det som blir framträdande i pedagogernas samtal om inkludering i nuläget är en förståelse 

som baseras på att eleven i första hand ska undervisas tillsammans med sina klasskamrater. 

För att uppnå detta krävs ett gemensamt synsätt och samarbete mellan pedagogerna och 

specialpedagogerna/-lärarna. Engagerade pedagoger uttrycks också som en förekommande 

positiv inkluderingsaspekt i materialets nulägesbeskrivningar. Karlsudd (2011) nämner att ett 

stort engagemang underlättar för inkludering. Samverkan är en viktig inkluderingsaspekt som 

lyfts fram i regeringens proposition (1998/1999:105) där man beskriver att ett nytt arbetssätt 

ska tillämpas som utgår från att lärare i arbetslag samverkar med varandra för att skapa 

lärmiljöer och förhållningssätt som gynnar alla elever.   

Flexibilitet för att motverka utanförskap 

Ad hoc lösningar är ledande i en verksamhet i kommunen, som beskriver arbetet som ”helt 

inkluderande”. Pedagogerna uttrycker att undervisningen är flexibel och beredd att möta 

olikheter genom att organisatoriska förändringar växelverkar med behov och förutsättningar, 

ad hoc. Även en flexibel organisation nämns som en förutsättning för att ge likvärdig tillgång 

till undervisning.  

Skola D: Vi arbetar helt inkluderande. Vi har ingen studio, inga särskilda undervisningsgrupper. Vi 

organiserar undervisningen genom att förändra schema, grupptillhörighet, rörlighet för pedagogerna. Vi 

jobbar med adhoc [sic] - sammansättningar som utvärderas. Arbetet kring särskilt stöd organiseras ibland 

med inrådan från EHT, ibland på elevers egen önskan, ibland tas initiativet till organisationen av 

arbetslagen, ibland enskilda lärare, ibland på rektors beslut. 

En flexibel organisation och ad hoc lösningar tydliggörs i Skrtic (1991) forskning, som även 

pekar på att undervisningen måste vara flexibel. En elev med en funktionsnedsättning (social, 

fysisk eller emotionell) får inte diskvalificeras, därför ska en skola för alla ska inrymma en 

flexibilitet. Skolan ska också vara sammanhållen, men lärandemiljöerna behöver 

differentieras (Svenska Unescorådet, 2008). I samtalet kring ad hoc lösningar framkommer 

tankar om att inkludering handlar om att kunna möta olikheter och att arbeta flexibelt. Det 

finns en verksamhet som uttrycker att man arbetar för att motverka utanförskap och att 

samverkan är en förutsättning för detta.  

Skola A: Jag träffar lärarna regelbundet och planerar tillsammans med dem vilka insatser som behövs. 

Skola A: Jag träffar föräldrar och lärare regelbundet för gemensam planering. 

Skola G: Införstådda elever samt föräldrar i vårt arbete. 
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Sammanfattning av nuläget 

Eftersom upplägget till pedagogernas tolkningar inte utgått från någon vetenskaplig definition 

av inkludering samt att pedagogerna även uttryckt att skolchefens definition/formulering inte 

var tillräckligt tydlig så är en del beskrivningar i nulägestemat mycket kortfattade medan 

andra är längre. Tankar, ord och handlingar som pekar på att de olika skolorna tänker kring 

inkludering utifrån begreppet mångfald förekommer, men ges sparsamt utrymme till skillnad 

från organisation av stödbehov. I pedagogernas tolkning av inkludering blir det tydligt att 

inkludering handlar om hur stödundervisning kan organiseras. Det finns tecken på 

realiseringsarenan som visar på ett inkluderande arbetssätt där stödet finns i den stora 

kontexten, att det förekommer små grupper utanför den ordinarie undervisningen som inte 

varar över tid, samt att pedagogerna uttrycker att elevens upplevelse av stödet är viktigt. 

 

Den diskurs som tydliggörs handlar om inkluderingens rumsliga aspekter och att pedagogerna 

beskriver hur stödet organiseras, i samtalen framträder en oro för hur eleverna ska få det stöd 

som de har behov av. Det framkommer också att pedagogerna beskriver att man vidtar 

åtgärder för att ge likvärdig tillgång till utbildning, främst genom kompensatoriska aspekter 

t.ex. hjälpmedel av olika slag vilket uttrycks som att hjälpa elever att hitta strategier för sitt 

lärande. För den abduktiva processen tydliggörs att inkludering i nulägesbeskrivningarna 

förutom ovanstående även handlar om samverkan, engagemang, flexibilitet och demokratiska 

rättigheter. Inkludering i form av ett filosofiskt/ideologiskt uttryck förkommer sparsamt, 

vilket kan betyda att det finns behov av fortbildningsinsatser. För undersökningens 

frågeställningar och metodologiska överväganden ger de enskilda delarna, dels de olika 

skolornas och dels huvudmannens beskrivningar, tillsammas en bild över nuläget i skolorna i 

kommunen. Transformeringsarenans gemensamma tolkning av inkludering finns inom ramen 

för delaktighet, samverkan, kompetens att möta olikheter, flexibilitet och att motverka 

utanförskap. 

 

Möjligheter för att genomföra inkludering 

Ett gemensamt ansvar 

I samtalen framkommer det inte att specialpedagogerna/-lärarna ser ämneslärarens förmågor 

som en viktig inkluderingsfaktor, den aspekten blir inte meningsbärande. Dock uttrycks att 

inkluderingsutbildning även bör ske i ämnesnätverken (dvs. kommungemensamma möten för 

lärare med samma ämneskompetens). Specialpedagogerna/-lärarna talar dock om att 

samarbetet med ämneslärarna är viktigt för att möta alla elevers olika behov. 

 
Skola H: Samarbete i/med arbetslag, diskussioner om elever med pedagoger som undervisar eleven 

tillsammans. 

 

En möjlighet för att elever ska uppleva delaktighet i en inkluderande verksamhet är enligt 

Hattie (2012) lärarens förmåga att skapa en trygg lärmiljö där eleverna ser lärandet som en 

utmaning och inte ett hinder, samt att eleverna kan motivera sig själva och andra i gruppen. 

Hattie menar att detta ger förutsättningar för ett effektivt lärande. Vidare betonar också Hattie 

att lärandet sker bäst genom samarbete i grupp och i dialogiska miljöer. Den sociala miljön 

och kamrateffekten är avgörande för undervisningens framgång (ibid.). I Nossebro ökades 

lärartätheten i klasserna i takt med att samundervisningsgrupper lades ner. För att 

åstadkomma ett effektivt lärande, utan upplevelser av hinder i en trygg lärmiljö krävs ett 
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samarbete mellan pedagogerna och på så vis finns en poäng i specialpedagogerna/-lärarnas 

uttryck att samarbetet mellan pedagogerna är viktigt för att möta alla elevers olika behov. 

 

En skola ger begreppet inkludering innebörd i form av en gemensam filosofisk och ideologisk 

beskrivning i ett demokratiskt perspektiv där likvärdighet, trygghet och att motverka 

utanförskap blir meningsbärande för den enskilda verksamheten.  

Skola E: […] samverkar personalen för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och rätten till en trygg 

skolgång genom att motverka utanförskap. Skolans värdegrund baseras på detta. Det finns ett stort 

engagemang hos personalen och en strävan att ingen elev ska hamna utanför, vare sig socialt eller när det 

gäller måluppfyllelse. Utifrån detta anser vi att våra elever är inkluderade. 

Skola E får exemplifiera en skola som lyfter inkluderingstanken till en demokratisk fråga där 

det gemensamma ansvaret blir tydligt. Inkludering handlar om delaktighet varför det blir 

intressant att fundera kring hur eleverna uppfattar personalens goda strävan.  

Rektor är viktig för inkludering 

Rektor ska leda skolans utvecklingsarbete och fungera som pedagogisk ledare. När 

pedagogerna talar om möjligheter för inkludering nämns rektor som en viktig faktor för att 

genomföra arbetet. En möjlig orsak till att rektor ses som en möjlighet för inkludering kan 

vara specialpedagogernas/-lärarnas oro för hur organisationsförändringen ska mottas hos 

övriga pedagoger i verksamheterna. 

Skola C: Ny rektor med specialpedagogisk utbildning och erfarenhet. 

Skola G: Förstående och drivande rektor på skolan. 

Flera aktörer måste vara meningsbärare för att avlägsna hinder och för att successivt 

möjliggöra en inkluderande process (Svenska Unescorådet, 2008). Det innebär att inkludering 

inte enbart kan genomföras av den enskilde pedagogen utan inkludering ska helst ske 

parallellt i skolan och i samhället (Giota & Emanuelsson, 2011), med flera aktörer inblandade 

t.ex. beslutsfattare, pedagoger och medier (Svenska Unescorådet, 2008).  

Inkludering kräver kompetens 

Kompetens om inkludering finns med som både hinder och möjligheter i olika verksamheter, 

vilket stämmer överens med skolchefens uppfattning att kunskapen om inkludering är 

”spretig”. Flera pedagoger uttrycker att det finns kompetens inom skolorna för att arbeta 

inkluderande:  

Skola G: Stor kompetens inom Studioverksamheten. Inarbetat förhållningssätt inom personalen som 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

Resultatet visar att specialpedagogerna/-lärarna talar om kompetens ur det egna fältet. 

Inkludering förutsätter en bred kompetens hos samtliga pedagoger som undervisar elever, att 

se olikheter som en möjlighet och inte ett hinder kräver som tidigare nämnts dels en 

attitydförändring och dels en pedagogisk verktygslåda som inte begränsar undervisningen 

utan snarare utvecklar den för att kunna möta olika elevers behov.  

Sammanfattning av möjligheter för inkludering 

I samtalen om möjligheter tolkar pedagogerna att inkludering kräver att pedagogerna tar ett 

gemensamt ansvar för genomförandet. Rektor får en särskild signal och specialpedagogerna/-

lärarna uttrycker att ämneslärare behöver fortbildning om inkludering. Inkludering är således 
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någonting som kräver flera meningsbärare och för att åstadkomma det krävs kunskaper om 

inkludering och om att möta olikheter i klassrummet. De tecken som blir tydliga på 

realiseringsarenan och som skapar möjligheter för inkludering är att det förekommer 

samarbete mellan specialpedagoger/-lärare och klass-/ämneslärare. Den diskurs som blir 

tydlig när pedagogerna beskriver möjligheter för inkludering pekar på den mänskliga 

interaktionens potential. När kompetens diskuteras så kan det dels handla om att förstå vad 

inkludering är, men också att ämneslärare äger den kompetens som krävs för att möta 

olikheter i klassrummet. 

  

Hinder för att genomföra inkludering 

Kompetens – finns den? 

Flera skolor anger att det behövs mer kompetens om begrepp/arbetssätt för att arbeta 

inkluderande. I kompetensen ligger också förmågan att förstå inkludering ur ett ideologiskt, 

filosofiskt och framförallt demokratiskt perspektiv. Detta behov uttrycks inte explicit som ett 

hinder i pedagogernas tolkningar av inkludering, men i samtalen finns en osäkerhet om hur 

implementeringen av ett inkluderande förhållningssätt ska genomföras, vilket främst grundas 

på specialpedagogernas/-lärarnas känslor av bristande kompetens hos andra pedagoger. 

Inkludering handlar bl.a. om att kartlägga och avlägsna hinder, vilket ligger naturligt i 

specialpedagoger/-lärares uppdrag, men det handlar också om att förändra attityder och 

värderingar.  

Skola C: För lite kompetens om begrepp/arbetssätt inkludering, vi ser att det kan bli svårigheter med att 

implementera arbetssättet inkludering när det gäller lärarnas förhållningssätt, att få tiden att räcka till för 

utvecklingsarbetet. 

Skola H: Bristande pedagogisk kunskap om inkludering och en del pedagogers inställning till inkludering. 

Skola I: I nuläget finns ingen spec.ped i elevhälsoteamet vilket omöjliggöra [sic] specialpedagogiskt 

utvecklingsarbete, bristande kunskaper om inkludering hos många. 

Resultatet visar att specialpedagogerna/-lärarna upplever att pedagogernas inställning till 

inkludering är ett hinder för att genomföra förändringsarbetet. Således kan kompetens 

betraktas som ett hinder utifrån svårigheten att förändra den rådande kulturens attityder och 

värderingar. Negativa attityder hos lärare är det största hindret för inkludering (Svenska 

Unescorådet, 2008). 

Lärmiljön behöver utvecklas 

I Svenska Unescorådets riktlinjer (2008) uttrycks krav på att skolmiljöer anpassas så att alla 

barn får tillgång till optimal undervisning och lärande. Pedagogerna tar upp lärmiljöfrågor 

som ett hinder för inkludering. Pedagogerna uttrycker att lokalerna inte är ändamålsenliga, att 

IT-miljön behöver utredas och att det råder brist på kompensatoriska hjälpmedel.  

Skola A: För att inkludera elever med ex. dyslexi/diagnoser är skolan i behov att tekniska hjälpmedel i 

form av datorer, Ipads, Smartboards, mp3-spelare, Daisyspelare, tangentbord som kan kopplas till Iphone. 

Skolan har under lång tid lidit brist på aktuella läromedel/teknik. 

Lokaler är en faktor som bör beaktas i det inkluderande arbetet (Karlsudd, 2011). Om 

utbildningssystemet ska utvecklas i en inkluderande riktning krävs att alla elever har rätt till 

att delta i alla ämnen, att undervisningen planeras med alla elever i åtanke och att eleverna 

upplever en känsla av delaktighet. Om elever möter svårigheter i undervisningen är det en 
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signal som talar om att de pedagogiska metoderna behöver utvecklas (Svenska Unescorådet, 

2008). För att kunna planera för en undervisning för alla elever menar pedagogerna att det 

behöver finnas kompensatoriska hjälpmedel för att kunna möta alla elevers behov. Det kan 

tyda på att stödundervisningen i nuläget har en kompenserande karaktär utanför ordinarie 

kontext, men det kan också betyda att kommunens skolor i nuläget inte har den teknikpark 

som behövs i ett inkluderande system. Enligt Westling Allodi (2011) är hela lärmiljön 

avgörande för en inkluderande skola.  

Tid för implementering 

Pedagogerna anger även tidsaspekten som ett hinder för att implementera inkludering i 

lärarnas förhållningssätt. Det kan förstås som att det även behövs ett värdegrundsarbete i 

skolan (Persson & Persson, 2012). I frågor som uppkommer diskuteras inkludering som något 

som startas upp och som man sedan blir färdig med. Det kan tolkas som en osäkerhet inför en 

organisationsförändring eller som bristande förståelse för inkludering som helhet.  

Ekonomi 

Ekonomi förekommer i flera pedagogers beskrivningar av hinder för inkludering. Inför 

budgetåret då studien genomförs talas det om stora nedskärningar i kommunens 

utbildningsverksamhet, vilket kan vara en förklaring till att många pedagoger samtalar om 

inkludering som besparingsåtgärd.  

Skola E: I en tid av budgetåtstramning påverkar naturligtvis skolans bristande ekonomi verksamheten i en 

negativ riktning utifrån ett inkluderande synsätt. Stora undervisningsgrupper, färre [sic] personal och icke 

ändamålsenliga lokaler är faktorer som influerar. 

Skola G: Resurser för dessa barn i form av utbildad personal. 

Skola H: Ett annat hinder är skolans ekonomi, för att inkludering ska kunna genomföras behöver det 

finnas fler pedagoger i klassrummet. 

Enligt Svenska Unescorådets riktlinjer (2008) förekommer det missuppfattningar på politisk 

nivå om att inkludering är kostsamt. Detta kan bero på erfarenheter från t.ex. England, där 

inkludering under 1970- och 80-talet mötte kritik pga. att det var kostsamt. Nilholm (2006) 

menar att de kostnader som de segregerande grupperna leder till är högre jämfört med de 

samhällsekonomiska vinsterna som inkluderingen innebär. Unesco menar att resurser bidrar 

till en framgångsrik förändring tillsammans med tydliga syften, realistiska mål, motivation, 

stöd och utvärdering. Ekonomi och resursfrågor är meningsbärande i pedagogernas 

beskrivningar av hinder för inkludering:  

Bristande samverkan 

Flera skolor anger att bristande samarbete med klasslärare utgör hinder för att åstadkomma 

inkludering. Samverkan är en viktig faktor för att arbeta inkluderande, vilket också tydliggörs 

i regeringens proposition (1998/1999:105). Det förekommer också att pedagoger uttrycker att 

samverkan och reflektionstid behövs för att möjliggöra inkludering. 

Skola E: Brist på tid för samverkan - dvs. gemensam planeringstid och tid för reflektion. I en allt för 

slimmad organisation finns risken att personalen går på knäna, att olika yrkesgruppers kompetenser inte 

kommer fram/ inte tillvaratas eller finns möjlighet att tillvarata. En sådan organisation kräver tydlig 

ledning, regler och arbetsfördelning om inte finns stora risker för personalkonflikter och att personal 

bränns ut. En annan risk är att personal kör sitt eget race istället för att samarbeta. 

Skola G: Klasslärares kunskap och förståelse för barn i behov av särskilt stöd. 
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Således blir samverkan ett hinder dels genom att samarbetet med klasslärare upplevs som 

bristande, vilket kan bero på tidsaspekter eller ovilja att samarbeta. Pedagogerna uttrycker 

även att reflektion behövs för att möjliggöra inkludering, eftersom det förekommer i samtalen 

om samverkan förutsätts att reflektion är något som det finns behov av att göra tillsammans.  

Organisationsförändringar 

Ett av de största hindren för att inkludering ska få genomslagskraft inom utbildningssystemet 

är oviljan till att förändra organisationen (Svenska Unescorådet, 2008). Enbart en av de 

undersökta skolorna anger att det finns en flexibilitet i organisationen vilket kan tyda på att 

övriga skolors organisation i kommunen skapar hinder för inkludering.  

Skola D: Finns en flexibilitet i organisationen. 

Skola H: Skolan har organiserat ett stödarbetslag […].  Det ger pedagogiska signaler om att stödet finns 

där och inte i den egna pedagogiska professionen. 

Skola H får exemplifiera en skola som organiserar in en risk för inkompetens i klass-

/ämneslärarnas utförande av undervisningen. När elever möter svårigheter i undervisningen 

kan det vara naturligt att söka hjälp utanför den egna professionen om det finns en organiserad 

”stödgrupp”. Karlsudd (2011) menar att det blir en distans när experter arbetar i särskilda 

miljöer och att det leder till att andra pedagoger fråntas ansvar för den grupp elever som ingår 

i dessa särskilda miljöer. Även Skrtic (1991) menar att lärare i den reguljära undervisningen 

inte behöver möta den utmaning som krävs för att skapa ett lärande utifrån elevers olikheter, 

eftersom flera elever istället placeras i specialundervisningssystem. 

Sammanfattning av hinder för inkludering 

När pedagogerna beskriver hinder blir det tydligt att flera aspekter skapar hinder. Det 

förefaller som att pedagogerna upptäcker många fler hinder jämfört med när de beskriver 

möjligheter, dels för att beskrivningarna är längre (jämfört med beskrivningar av möjligheter) 

och dels för att pedagogerna beskriver fler områden som hinder. Beskrivningarna rör sig 

mellan teman som kompetens, ekonomi/resurser, tid för implementering, brist på samverkan, 

lokalfrågor och brist på kompensatoriska hjälpmedel. Den diskurs som framträder är framför 

allt att det finns många hinder för att arbeta inkluderande. I samtalen om hinder för 

inkludering blir inga tecken tydliga för inkludering på realiseringsarenan. I en utsaga 

framkommer att organisationen är flexibel, vilket är ett tecken på inkludering.  

Sammanfattande analys av transformeringsarenans tankar om inkludering 

Begreppet inkludering, enligt min studie, tolkas inom ramen för ett delaktighetsperspektiv 

som möjliggörs genom kompetent personal med kunskaper om inkludering och om elevers 

olikheter med behov av gemensam tid för samarbete och reflektion. Det 

kommungemensamma synsättet på eleven i behov av särskilt stöd behöver utvecklas för att 

alla elever ska möta en undervisning som de förstår och känner glädje av och som inte leder 

till utanförskap. För att detta ska uppnås krävs samarbete mellan specialpedagoger-/lärare och 

ämneslärare. Det flexibla arbetssättet som strävar mot ad hoc lösningar, för att möta alla 

elevers behov är en viktig del av inkluderingen. Även i detta sammanhang krävs samverkan 

mellan olika personalgrupper där rektor har ett särskilt ansvar för att skapa dessa forum. En 

stor oro finns bland gruppen specialpedagoger/-lärare för att elever som är i behov av särskilt 

stöd inte kommer att få detta stöd, därför blir hindersperspektivet större än möjligheterna för 

inkludering. Det uttrycks bland annat som att det behövs flera lärare i klassrummet för att 
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möta elevers olika behov. Det kan också tolkas som att ämneslärare behöver se över vilka 

metoder som används för att möta alla elevers olika behov. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Utifrån mitt val av syfte ansåg jag att en kvalitativ metod var att föredra för att kunna 

genomföra undersökningen och få svar på mina frågeställningar. Den abduktiva processen 

tydliggjorde tillvägagångsättet då jag med en hermeneutisk utgångspunkt pendlade mellan 

förståelse och förförståelse till innehållet. Att utgå från ett protokoll som innehåller tolkningar 

av det som uttryckts under ett möte, där jag själv varit närvarande, upplevde jag som en 

tillgång för att besvara frågeställningarna. Genom min närvaro har jag kunnat förstå det 

sammanhang och den rådande stämningen, vilket inte kan uttryckas i ett protokoll. En annan 

metod hade kunnat vara djupintervjuer med ett antal specialpedagoger eller speciallärare, men 

detta hade inte framkallat den bredd som jag upplever att jag erhållit genom att tolka samtliga 

verksamheters tankar och beskrivningar. Resultatet har blivit en hel kommuns beskrivningar 

av tankar och handlingar om inkludering. Bearbetningen av protokollet har varit mödosamt 

tills jag fann en systematisk väg för att dela in och tolka innehållet. 

Resultatdiskussion 

Begreppet inkludering 

Transformeringsarenan är den arena där det utbildningspolitiska budskapet omvandlas till 

förståelse och senare till praktisk handling. Transformeringsarenans aktörer; pedagoger, 

rektorer och huvudmän har ett gemensamt ansvar för att förstå och genomföra den politik som 

riksdagen har beslutat om. Skolans arbete ska också vila på vetenskaplig grund, varför det 

varit viktigt att studera aktuell forskning inom området. Begreppet inkludering är laddat och 

har många betydelser, vilket också min studie visar. Det är svårt att komma fram till en enda 

definition av inkludering men det finns nyanser i undersökningen som ger begreppet mening. 

Det är tydligt att undersökningens huvudman och pedagoger har förstått inkludering som en 

organisationsförändring av det särskilda stöd som finns inom specialpedagogernas-/lärarnas 

kompetenser och ansvarsområden. Detta har framkallat en oro för hur pedagogerna ska arbeta 

framöver och en oro för att alla elever inte kommer att få det stöd som de har behov av.  

 

Enligt Foucault (1970/1993) är pedagoger som verkar inom skolan sällan medvetna om vilket 

inflytande de politiska maktfaktorerna har på tankesystemen som råder. Det framkallar en 

intressant fråga om varför de senare årtiondenas politiska viljeriktning mot inkludering inte 

fått tillräckligt genomslag på realiseringsarenan? Om den politiska ambitionen varit en skola 

för alla sedan 1980-talet och Salamancadeklarationen skrevs under på 1990-talet, hur kommer 

det sig då att begreppet inkludering fortfarande är laddat och att verksamma 

specialpedagoger/-lärare uttrycker en vilja att få en tydligare definition? Ahlberg (2007) 

menar att det kan bero på att forskningen inte har erbjudit skolan stöd för att skapa 

inkluderande verksamheter. En annan tanke kan vara att inkludering är förenat med högre 

kostnader för utbildningssystemet? Behovet av att erhålla stöd för att förstå och genomföra 
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inkludering framkommer i min studie fast det uttrycks som en efterfrågan om en konkretare 

definition. Skolchefens definition av inkludering vilar på en filosofisk och ideologisk grund 

till övervägande del. Det ligger i sakens natur att en filosofisk eller ideologisk definition 

saknar de konkreta svaren som pedagogerna uttrycker behov av. Undersökningen visar att det 

som främst blir meningsbärande i begreppet inkludering är ett stort hindersperspektiv, men på 

sina håll visar undersökningen att inkludering även handlar om elevernas möjligheter till att 

uppleva delaktighet i undervisningen och att detta kan åstadkommas genom samverkan 

mellan specialpedagoger-/lärare, ämneslärare och elev. Vidare framkommer det att begreppet 

inkludering handlar om att möta olikheter, motverka utanförskap och att arbeta fram ett 

gemensamt synsätt och flexibla lösningar för elever i behov av särskilt stöd.  

 

I samtalen om inkludering 

I samtalen om inkludering diskuteras begreppet ur olika perspektiv; nuläge, möjligheter och 

hinder. När pedagogerna talar om inkludering blir det tydligt att hindersperspektivet ges större 

utrymme än när det talas om möjligheter. Utifrån den specifika kompetens som nätverket har 

(specialpedagoger och speciallärare) förefaller hindersdiskussioner vara något som finns 

naturligt i pedagogernas kontexter. En stor del av professionens utförande handlar om att 

undanröja hinder för elevers lärande och av den anledningen kanske hinder är en naturlig 

parameter att utgå ifrån. När pedagogerna talar om hinder för inkludering, tolkar jag att 

ekonomi är det område som de flesta pedagogerna ser som det största hindret. Det finns en 

osäkerhet om resurser kring elever i behov av särskilt stöd. Intressant i den ekonomiska 

diskuren är att kostnaderna för segregerande undervisning inte framträder. Enligt protokollet 

råder konsensus kring att inkludering är kostsamt och att kostnaderna för en segregerande 

undervisning inte tydliggörs. Eftersom huvudman påbjuder en budgetåtstramning samtidigt 

som inkludering förs upp på agendan blir ekonomi meningsbärande i så gott som samtliga 

verksamheters samtal och utsagor. Det kan också vara anledningen till att samtalen om 

inkludering hamnar på en praktisk organisatorisk nivå istället för en filosofisk eller ideologisk 

nivå. I samtalen om hinder blir också bristen på tid för samverkan tydlig, samt att avsaknaden 

av kompetens omöjliggör inkludering.  

I samtalen kring möjligheter är samverkan en faktor som flera verksamheter nämner som en 

möjlighet för inkludering. Att samverka är ingenting nytt i skolans värld, sedan slutet av 

1990-talet då fler och fler skolor organiserade arbetet i arbetslag har samverkande möten 

funnits på pedagognivå. Denna aspekt blir naturlig i hur pedagogerna tänker och handlar även 

när det gäller inkludering. Samverkan med föräldrar förekommer också i pedagogernas 

beskrivningar av verksamheterna. Utsagorna säger ingenting om själva innehållet i 

samverkan, men i ett specialpedagogiskt perspektiv tolkar jag att samverkan inbegriper att 

diskutera hur undervisningen kan planeras med alla elever i åtanke (Svenska Unescorådet, 

2008). Ur klass-/ ämneslärarperspektiv kan samverkan innebära något annat.  

Det som blev tydligt i skolchefens samtal med specialpedagoger/-lärare om inkludering var 

exemplet om ”lille Kalle” och ett förändrat sätt att erbjuda stöd för elever utanför det 

traditionella kompensatoriska perspektivet. Skolchefen motiverade ett inkluderande 

förhållningssätt med att det ger bättre resultat för alla elever. Detta möttes av en farhåga hos 

specialpedagoger/-lärare som uttryckte att klasslärare/ämneslärare inte alltid visar en vilja till 

att samarbeta inom klassrummets ram, alltså en risk att specialkompetensen inte får tillgång 

till inkluderingsarenan. 
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Att ge inkludering mening och innebörd 

Flera olika teman framträder som visar på att kommunens anställda specialpedagoger och 

speciallärare tillsammans har goda kunskaper om inkludering. När man däremot studerar 

skolorna som egna informanter varierar innehållet i samtalen. I många verksamheter handlar 

inkludering om hur man organiserar undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Det 

råder en osäkerhet om det är rätt att erbjuda elever enskilt stöd, eller om inkludering innebär 

att alla elever alltid ska vara i samma lokal. Med tanke på att det styrdokument som 

pedagogerna främst arbetar utifrån (Lgr 11) inte bokstavligt uttalar inkludering, samt att 

inkludering kan definieras inom flera områden och att skolchefen beskriver att kommunens 

definition av inkludering är att elever ska få stöd inom den ordinarie undervisningen, är det 

inte särskilt märkligt att pedagoger tänker kring inkludering ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Däremot blir det tydligt i min undersökning att inkludering inte i första hand betraktas ur ett 

demokratiskt perspektiv, diskussioner kring delaktighet förekommer dock på några håll. Det 

kan förstås ur perspektivet att den rådande diskursen i skolan främjar individualitet, från 

public good till private good (Englund, 1993), och att detta påverkar pedagogernas tankar om 

begreppets innebörd. Det kan också tolkas som skolchefen uttrycker att kunskaperna om 

inkludering är spretiga i kommunens skolor. Kompetens är ett annat tema som blir 

meningsbärande i resultatet. Pedagogerna anger att det behövs kompetens för att arbeta 

inkluderande och begreppet förekommer både som möjlighet och som ett hinder. Inom fälten 

samverkan och kompetens finns behov av att tydliggöra strategier för att alla elever ska bli 

allas elever, dvs. den specialpedagogiska kompetensen i mötet med alla elever behövs som 

komplement till den pedagogiska kompetensen. Skolan behöver professionella lärare som är 

beredda att genomföra praktiska-, ideologiska- och strukturella förändringar i undervisningen, 

pedagoger som vågar utmana beprövade metoder för att kunna möta fler elever i 

undervisningen. Samtidigt får detta inte äventyra elevernas möjligheter att uppnå 

kunskapskraven och uppleva en harmonisk tid i skolan. 

 

Besöken av skolchefen i kommunens skolor tolkar jag som betydelsefulla för inkludering 

eftersom skolchefen är huvudmannens representant och ytterst ansvarige. Verklig inkludering 

innefattar flera olika parter (Svenska Unescorådet, 2008), varför det är viktigt att skapa en 

uppfattning om realiseringsarenornas tankar och föreställningar. Detta i sin tur är 

betydelsefullt eftersom skolans huvudman sätter agendan och har tolkningsföreträde. Den 

definition som blir rådande måste uttryckas med största tydlighet, utan ekonomiska aspekter, 

för att den ska mottas av de rektorer och pedagoger som finns närmast realiseringsarenan. 

Inkludering som idé behöver tid för att förankras hos pedagoger i skolan och huvudman har 

ett viktigt uppdrag i att genomföra ett fortbildningsarbete där pedagogerna ges tid för att 

förstå grundtankarna om inkludering som idé. Studien visar att det finns en oro hos 

specialpedagogerna/-lärarna för att elever i behov av särskilt stöd inte ska få den hjälp som de 

har behov av. Specialpedagogerna/-lärarnas oro kan också handla om hur inkludering kan 

förändra specialfunktionernas roller och ansvar i skolan. 

Det finns ett behov av professionella lärare i skolan idag för att klara av att undervisa elever 

med olika förutsättningar och samtidigt garantera elevernas inflytande och delaktighet. På 

samma sätt som alla pedagoger måste känna ansvar för alla elever, behöver 

specialpedagogiken inkluderas i all pedagogisk verksamhet från idéer till praktisk handling. 

Karlsudd (2011) menar att alla inom skolans verksamhet behöver ta del av det som definieras 

som specialpedagogik. För att inte utestängas från klassrummet kan Nossebro (Persson och 

Persson, 2012) exemplifiera det faktum att huvudman har ett viktigt inflytande i 

inkluderingsprocessen för att nå en vidare förståelse för vad inkludering innebär. Ett 
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värdegrundsarbete för en utveckling där olikheter ses som berikande, vilket förvisso det 

demokratiska deltagarperspektivet förtydligar i Lgr 11, behöver också förverkligas praktiskt i 

pedagogernas tankar och handlingar. Det är ett ansvar som huvudman i samarbete med 

rektorerna behöver driva. För att ytterligare problematisera inkludering, måste man beakta det 

faktum att styrdokumenten i skolan talar för att alla elever trots sina olikheter ska uppnå 

samma mål på samma tid samtidigt som eleverna är likvärdiga och har full rätt att delta i och 

forma gemenskapen (Ahlberg, 2007). Visserligen finns extra år som elever har rätt till i 

skolan, men det kräver också noggrann planering för elevens upplevelse av delaktighet och 

frågan är vad som har företräde; elevens önskan om att få följa sina kamraters årskurs eller 

skolans uppdrag att alla elever ska nå kunskapskraven? 

 

Sammanfattningsvis uppträder ett synsätt på inkludering som främst uttrycks i olika 

hindersfaktorer. Deweys (1999) synsätt som även tydliggörs av Haug (1998) och Nilholm 

(2006) om att inkludering handlar om att öppna institutionerna för olikheter, variationer och 

behov blir inte lika framträdande som det historiskt traditionella kompensatoriska synsättet. 

En faktor som möjliggör inkludering och som blir framträdande är att elevens uppfattningar 

och upplevelser av tillhörighet finns i beaktandet av hur pedagogerna erbjuder stöd i 

verksamheterna. Att förändra synsättet för ett inkluderande system handlar inte enbart om 

lokaler, resursfrågor, ekonomi etc. utan även om de värderingar och attityder som pedagoger 

har i mötet med alla elever. De åtgärder som den undersökta kommunen behöver vidta i ett 

vidare arbete, som jag ser det, handlar om hur huvudman kan transformera ett demokratiskt 

deltagarperspektiv och bemötande som kommer till uttryck på realiseringsarenan.  

 

FORTSATT FORSKNING 

Utifrån denna studie är det intressant att fortsätta att skapa förståelse för hur inkludering kan 

tolkas och förstås. Därför är inkludering i rektors uppdrag ett intressant område för vidare 

forskning, hur tänker och handlar rektorer utifrån det demokratiska deltagarperspektivet i 

skolan? Vidare är inkludering ur ämneslärarperspektivet intressant, vad händer i mötet mellan 

kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget i en skola för alla? För att inkludering ska 

kunna genomföras i skolan bör det ske parallellt i övriga samhället, intressant kan vara att ta 

reda på vad föräldrarna säger och hur de ser på hur skolan erbjuder stöd till elever som är i 

behov av det. Till sist, och kanske viktigast, elevperspektivet – hur upplever elever 

stödinsatser i skolan, hur talar elever om inkludering? 
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E-post: solange.perdahl@ltu.se 
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Sammanfattning av syftet 

 

 Att genom aktuell forskning om inkludering studera hur inkludering beskrivs och genomförts 

på realiseringsarenan (dvs. i skolan). 

 Att sammanfatta hur inkludering definieras på formuleringsarenan (skolans styrdokument). 

 Att analysera hur inkludering tolkas på transformeringsarenan (kommunen, pedagoger). 

 Att skapa och få förståelse för hur inkludering kan problematiseras och beskrivas.  

 Att förstå och tolka hur verksamma pedagoger talar om inkludering, utifrån hur begreppet får 

mening och innebörd.   

 Att undersöka vilka diskurser som kan skönjas, och hur dessa skapar/formar mening för 

begreppet inkludering och som talar för att vi går mot en inkluderande undervisning i skolan.  

 

Genomförande 

Utgångspunkten är skolans styrdokument, aktuell forskning samt protokoll från nätverksmöten.  

 

Informationskrav/samtycke/konfidentialitet/nyttjande 

Protokollen från nätverksmötena, kommer att anonymiseras liksom som kommunen, skolorna samt de 

enskilda pedagogernas utsagor.  Protokollen kommer inte att användas till något annat syfte än det 

som jag beskriver ovan. Resultatet av undersökningen ligger till grund för en uppsats i 

specialpedagogik på C-nivå vid Luleå Tekniska Universitet. Deltagandet är frivilligt och om ni inte 

vill delta i min studie så vill jag att ni meddelar mig detta. 

Om min uppsats faller väl ut och färdigställs kan resultaten eventuellt ligga till grund för fortsatt arbete 

med inkludering i nätverket och förhoppningsvis vara ett stöd i det arbetet. 

 

Annica Lehto 

April 2013 

 

 

mailto:solange.perdahl@ltu.se


 

 

Bilaga 2 - Protokoll 

Mötesanteckningar Nätverksmöte för 

Specialpedagoger/Speciallärare 2013-02-05 

 

Inga övriga frågor anmälda innan mötet till nätverksledare.  
 

 Inledning (Skolchefen) 
Temat för vårens nätverksträffar kommer att vara arbetet med inkludering med elever som anses 

vara och är i behov av särskilt stöd i kommunens skolor. 

Skolchefen poängterar nätverkets unika uppdrag att vi som utgör nätverket i vår roll som 

specialpedagog/speciallärare vara en del av att driva den centrala skolutvecklingen på varje skola 

parallellt med rektors skolutvecklingsarbete. Inkludering ger förbättrade skolresultat för alla elever. 

Inkludering är rätt linje och en nyckel för elever i behov av särskilt stöds förbättrade skolresultat och 

det är ett verktyg i en gynnsam skolutveckling för alla elever. Inkludering är den viktigaste nyckeln för 

alla elevers förbättrade skolresultat.  

Traditionellt har särskilt stöd varit utformat på ett sådant sätt att ”lille Kalle” får stöd enskilt och 

isolerat med målsättningen att förbättra sina skolresultat. Kommunens syn på särskilt stöd är att vi 

arbetar så att den stora kontexten utvecklas så att ”lille Kalle” aldrig behöver isoleras eller sorteras 

bort för att förbättra sina skolresultat. Rektorsgruppen arbetar utifrån sin roll och sitt uppdrag med 

inkludering. Specialpedagoger/Speciallärare utifrån sin roll och sitt uppdrag, övriga pedagoger 

arbetar utifrån sin roll och sitt uppdrag samt övrig personal utifrån sin roll och sitt uppdrag. Det 

gemensamma uppdraget för alla är arbetet med inkludering av alla elever.  

 Organisation av elever i behov av särskilt stöd (Skolchefen) 
Tidigare hade kommunen en central organisation som fattade vissa beslut rörande särskilt stöd.  

Idag, i linje med gällande Skollag, fattar Rektor fattar alla beslut ang. särskilt stöd (ex ang. ÅP, 

insatser, resursfördelning av elevassistenter, grupper osv.). 

 Tilläggsbelopp och ekonomi 2012-2013 (Skolchefen) 
Den 1 januari 2013 infördes ett nytt system för tilläggsbelopp. Varje skola gör en ansökan till BUF 

centralt för individuella tilläggsbelopp. Skolan gör ansökan då man anser att en elev har behov som 

inte täcks av skolpengen. Skolan anger vilka behoven är samt hur tilläggsbeloppet ska användas i 

verksamheten. Kommunala kriterier för vilka behov som inte täcks av skolpengen är under 

utveckling.  

BUF hade ett ekonomiskt underskott på 18 miljoner kronor år 2012. Tre skolor hade budget i balans 

och resterande skolor hade olika stort underskott. Alla skolor har inför 2013 fått mer pengar (jämfört 

i kronor med år 2012) i form av att skolpengen har ökat samt ett extraanslag per elever utifrån 

föräldrarnas bildningsnivå.  



 

 

Det som gör att det blir mindre pengar i tilläggsbeloppen är att flera skolor under 2012 hade ”för stor 

kostym” (alltså fick de mer pengar än BUF hade täckning för) gällande tilläggsbelopp. De pengar som 

BUF hade beviljat i Tilläggsbelopp till skolorna för läsåret 12-13, tog slut i juli 2012. Trots att pengarna 

tagit slut fortsatte pengarna betalas ut. Totalt betalades 5 miljoner kronor mer ut än vad som fanns 

täckning för. Detta kommer inte ske under 2013. Skolorna har fått mindre pengar och färre anslag 

beviljat gällande tilläggsbelopp. Fortfarande beviljas tilläggsbelopp utifrån att eleverna har behov 

som inte täcks av skolpengen. Uppdraget för alla skolor under 2013 är arbete med inkludering.  

 Inkludering (Skolchefen)  
Vid Skolbesök har skolchefen samtalat med rektorer, specialpedagoger/speciallärare, övriga 

pedagoger samt övrig skolpersonal om och kring inkludering. Skolchefen anser att medarbetarnas 

utsagor kring inkludering är ”spretiga”. Skolchefen anser att det bland många medarbetare finns 

kunskap kring särskilt stöd och inkludering i kommunens skolor. Det finns också medarbetare som 

Skolchefen upplever ser ordet inkludering som ett fult ord och visar bristande kunskaper kring 

begreppets innebörd och tillämpning i verksamheten.  

För kommunen betyder inkludering att kunna tillgodose den enskilda individens behov inom ram för 

ordinarie verksamhet. Inkludering är ett ömsesidigt begrepp där grupp och individ deltar i varandras 

veklighet. Inkludering gäller alla individer.  

Nätverket fick i uppgift av skolchefen att teckna ner sin verksamhets nuläge gällande inkludering. 

Vidare fick nätverket i uppgift att teckna ner, som de ser det sin verksamhets hinder och möjligheter 

rörande inkludering.  

 Nätverkets frågor 
Då skolchefen lämnat mötet lyfte nätverket att de hade allmänna frågor som hade väckts under 

skolchefens anförande. Nätverket beslutade att teckna ner dessa frågor innan uppgiften 

genomfördes. 

Inkludering – hur ska vi arbeta? Ska vi arbeta i klasserna? Ska vi arbeta i en studio? Ska vi arbeta 

enskilt med eleverna? Ska alla skolor arbeta likadant eller ska det få vara ”spretigt”? Vem sätter 

agendan för arbetsformen? Är det eleven eller organisationen?  

Definitionen av inkludering som Skolchefen gav; sjösätts den till alla rektorer? Är det Skolchefens 

definition som gäller? Om det är den som gäller; hur sjösätts den till rektorerna?  

Finns det någon handlingsplan för denna process? Finns det en tidsplan? När ska vi vara klara med 

inkluderingen?  

 

Ska vi bara arbeta administrativt nu? (Med administrativt menar NN att tala om för pedagogerna vad 

de ska göra, att skriva åtgärdsprogram och berätta för personalen hur eleverna ska inkluderas)  

Hinder för inkludering är pedagogernas bristande kunskaper om att skriva åtgärdsprogram.  

Hur ser framtiden ut för elevassistenter och resurspersoner? Ska läraren klara sig själv i klassrummet 

nu?  



 

 

Utifrån att tilläggsbeloppen förändrats och ska sökas om (och då riskera avslag); Hur ska rektor tänka 

kring att ta emot elever som är i behov av särskilt stöd? Ska tilläggsbeloppen följa stadievis?    

Nätverket svarade på en direkt fråga från nätversledaren att de upplever att begreppet inkludering är 

abstrakt och det behöver fyllas med en konkret innebörd för att bli begripligt.  

Vidare lyftes ett förslag från nätverket att ägna en av de gemensamma studiedagarna i augusti 2013 

till kompetensutveckling för pedagoger i arbetet med åtgärdsprogram. 

 Inkludering; nuläge, hinder och möjligheter 

Tiden sprang iväg och nätverket fick åtta (!!) minuter på sig att kortfattat teckna ned skolchefens 

uppgift. Nätverket fick möjligheten att ”ta med sig frågan hem” och maila nätverksledaren sin skolas 

svar. De skolor som inte finns ned nedan har inte lämnat in sitt material innan protokollet skickades 

ut.  

Skola F 

Hinder: Få klasslärare att lyssna, förstå vikten av hur klassrummet är möblerat, har man ger 

instruktioner/extra nedskrivna instruktioner till vissa elever 

Möjligheter: Se över hur miljön i klassrummet, ren miljö, så få stimuli som stör 

Skola G 

Hinder: Klasslärares kunskap och förståelse för barn i behov av särskilt stöd. Resurser för dessa barn i 

form av utbildad personal. Att ÅP-skrivande läggs på spec.lärare och inte ägs av klasslärare. Ägd ÅP-

skrivande av klassläraren måste också klassläraren vara delaktig i arbetet med inkludering.  

Möjligheter: Stor kompetens inom Studioverksamheten. Förstående och drivande rektor på skolan. 

Inarbetat förhållningssätt inom personalen som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.  

Nuläge: Det är ok. Kan alltid bli bättre. Införstådda elever samt föräldrar i vårt arbete. Positiva 

föräldrar. Det är oroligt på Skola G då nuläget ser ut som det gör med det påverkar inte det 

inkluderande arbetet nämnvärt. 

Skola A 

Inkluderande undervisning fem kriterier måste uppfyllas (Skolverket): 

 Gemenskap på alla nivåer 

 Ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd) 

 En demokratisk gemenskap 

 Delaktighet till eleverna 

 Att olikhet ses som en tillgång 

 

Nuläge- hur har vi det på vår skola åk 1-3? 



 

 

På vår skola har vi inga små grupper förutom NN med kommunintag. 

Tre klasser av sex har en resursperson knuten till sig. Resurspersonen finns som stöd för hela 

gruppen. Elevernas behov kan vara allt från hörselnedsättning till social problematik. 

I de klasser där fritids samverkar sker det sex timmar/vecka. 

Klasserna är fördelade på två byggnader, åk 1-3 i varje del.  

Mitt uppdrag som specialpedagog är i åk 1-3 samt lite åk 4 träffar jag elever både i grupp och 

individuellt. Mitt lilla klassrum har jag i en av byggnaderna. 

Eleverna kommer till mig både enskilt och i grupp. Vi arbetar med TIL-läsning, läsgrupp, matteklubb, 

skrivträning, minneslek. 

Jag träffar lärarna regelbundet och planerar tillsammans med dem vilka insatser som behövs. 

Inkludering för mig personligen innebär att mina elever ska uppleva det som positivt att få stöd av 

mig. Det skall var ”populärt” att ex. ingå i matteklubben, elever som har stort behov kan blandas med 

elever som har mindre behov. För mig är skolan en ”arbetsplats” dvs vi arbetar tillsammans för att 

eleverna ska få nya färdigheter. 

Några av mina elever har behov av en till en-undervisning. Det gäller bl a de som fått diagnos-olika 

varianter av språkstörning. Eleverna kan också behöva repetera bokstäver och ljud i mindre grupp för 

att kunna tillgodogöra sig kunskap bättre. Vi kan arbeta med datorn som stöd.    

Nuläge- hur har vi det på vår skola åk 4-9? 

Åk 4-6 har två resurspersoner knutna till sig. Elevernas behov är från diagnos till social problematik. 

Åk 7-9 har en resursperson knuten till sig. Resurspersonen undervisar även i svensk/engelska.  

Mitt uppdrag som dyslexipedagog innebär att jag träffar elever i grupp eller enskilt. Vid 

prov/nationella prov är jag behjälplig med stöd. I mitt uppdrag ingår även Rydaholmsträning, 

Minneslek, hjälpa till med talböcker, hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande, svenska och 

matematikstöd. 

Jag träffar föräldrar och lärare regelbundet för gemensam planering. 

För att inkludera elever med ex. dyslexi/diagnoser är skolan i behov att tekniska hjälpmedel i form av 

datorer, Ipads, Smartboards, mp3-spelare, Daisyspelare, tangentbord som kan kopplas till Iphone.  

Skolan har under lång tid lidit brist på aktuella läromedel/teknik. 

Vi har en vision om att kunna arbeta i en Studio. Detta innebär att vi rent lokalmässigt skall sitta nära 

varandra. Då kan vi hjälpa varandra med material, samverka kring elever.   

Skola H 



 

 

Hinder: Bristande pedagogisk kunskap om inkludering, pedagogernas inställning till inkludering, 

organisation; s-lag, stödarbetslaget som enhet ger pedagogiska signaler om att stödet finns där i s-

laget, ekonomi; behovet av att vara flera pedagoger i klassrummet.  

Möjligheter: Samarbete i/med arbetslag, diskussioner om elever med pedagoger som undervisar 

eleven tillsammans.  

Nuläge: En-en SVA, 2 st samundervisningsgrupper,  

svenska; Stöd inom klasser förekommer, enskilt stöd ca 3-5 elever 

Matematik; stöd inom mindre grupp med ca 10 elever/grupp, stöd inom klasser förekommer 

Stödarbetslag: speclärare ma, sv, sva, talped, specped. 

 

Skola C 

Möjligheter; Ny rektor med specialpedagogisk utbildning och erfarenhet, engagerad personal, 

utredning av IT-miljön. 

Hinder: För lite kompetens om begrepp/arbetssätt inkludering, vi ser att det kan bli svårigheter med 

att implementera arbetssättet inkludering när det gäller lärarnas förhållningssätt, att få tiden att 

räcka till för utvecklingsarbetet. 

Allmänt: ”En till en undervisning” i annat rum, vid vissa tillfällen är vi ute i klassrummen och stödjer 

elever i svårigheter. 

Skola I 

Nuläge: Särskoleeleverna F-6 är idag inkluderade till viss del, inkluderingsarbetet är under utveckling 

då vi i nuläget kommer att byta speckompetens eftersom flera har slutat (uppnått pensionsålder eller 

tagit tjänstledigt) eller kommer att sluta. 

Hinder 6-9: I nuläget finns ingen spec.ped i elevhälsoteamet vilket omöjliggöra specialpedagogiskt 

utvecklingsarbete, bristande kunskaper om inkludering hos många. 

Möjligheter 6-9: Ändra tiden för elevhälsoteamets möten, fortbildning rörande inkludering och 

elevsyn.  

Skola D 

Nuläge: Vi arbetar helt inkluderande. Vi har ingen studio, inga särskilda undervisningsgrupper. Vi 

organiserar undervisningen genom att förändra schema, grupptillhörighet, rörlighet för 

pedagogerna. Vi jobbar med adhoc-sammansättningar som utvärderas. Arbetet kring särskilt stöd 

organiseras ibland med inrådan från EHT, ibland på elevers egen önskan, ibland tas initiativet till 

organisationen av arbetslagen, ibland enskilda lärare, ibland på rektors beslut.  

Möjligheter: Finns en flexibilitet i organisationen.  

Hinder: Låg kunskapsnivå hos undervisande lärare kring hur man gör bra pedagogiska utredningar 

och bra åtgärdsprogram.  



 

 

Skola E 

ALLMÄNT 

Som verksam speciallärare på skola i snart 26 år, finner jag det något märkligt att det pratas så 

mycket om inkludering just nu. Det är ingenting nytt och har varit ett rättesnöre ända sedan 80-talet. 

I nuläget på vår skola samverkar personalen för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och rätten 

till en trygg skolgång genom att motverka utanförskap. Skolans värdegrund baseras på detta. Det 

finns ett stort engagemang hos personalen och en strävan att ingen elev ska hamna utanför, vare sig 

socialt eller när det gäller måluppfyllelse. Utifrån detta anser vi att våra elever är inkluderade.  

Speciallärarna samverkar med ämneslärare och klasslärare utifrån enskilda elevers behov. Därför kan 

speciallärarnas arbetsinsatser skifta från enskild undervisning – ”en till en”, gruppundervisning eller 

deltagande i klassundervisning. 

Fasta smågrupper som varar över längre perioder existerar inte. Däremot kan små, mer löst 

sammansatta grupper finnas under kortare perioder. 

MÖJLIGHETER 

Vårt nuvarande läge är en god bas att fortsätta arbeta ifrån. Idag upplever vi inte, att vi ”exkluderar” 

elever. 

HINDER 

I en tid av budgetåtstramning påverkar naturligtvis skolans bristande ekonomi verksamheten i en 

negativ riktning utifrån ett inkluderande synsätt. Stora undervisningsgrupper, färre personal och icke 

ändamålsenliga lokaler är faktorer som influerar. Brist på tid för samverkan - dvs. gemensam 

planeringstid och tid för reflektion. I en allt för slimmad organisation finns risken att personalen går 

på knäna, att olika yrkesgruppers kompetenser inte kommer fram/ inte tillvaratas eller finns 

möjlighet att tillvarata. En sådan organisation kräver tydlig ledning, regler och arbetsfördelning om 

inte finns stora risker för personalkonflikter och att personal bränns ut. En annan risk är att personal 

kör sitt eget race istället för att samarbeta.    

ÖVRIGT: 

Vad menar skolchefen med ordet inkludering? Är det att alla elever ska vara inkluderade i en stor 

klass hela tiden? För mig betyder det att man måste se till det enskilda barnets förutsättningar och 

behov och hur inkluderingen ska se ut för just den eleven. 

Jag har valt att främst arbeta med elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder som tex ADHD, 

autism/asperger och språkstörning och hela tiden arbetat för att eleverna ska vara så inkluderade 

som möjligt. Men man måste ta hänsyn till vad som är bäst för den enskilda eleven, hur stora 

grupper klarar hen, hur länge, vilken slags undervisning behöver eleven för att ta till sig kunskap, 

enskild, liten grupp, stor grupp mm mm. För barn med olika neuropsykiatriska funktionshinder kan 

det vara mycket påfrestande att vara i stora sociala sammanhang hela tiden, man kanske inte förstår 



 

 

det sociala samspelet eller har svårt att sålla intrycken och därför inte kan hålla sig fokuserad, inte 

konstigt om bägaren då rinner över ibland… 

Det är otroligt viktigt att alla är med på tåget. Jag tycker att alla nätverk borde jobba med 

inkludering. Det är ju som sagt viktigt att man jobbar parallellt med individen och gruppen för att få 

till en bra inkudering. 

Jag skulle vilja ha ett förtydligande av ordet exkludering. Vad innebär exkludering för skolchefen? Är 

NN gruppen en exkluderande verksamhet? Att ta ut elever enskilt eller i grupp under kortare 

perioder, är det att exkludera eleverna? Att arbeta i ”studio” dit elever går för att få stöd är det 

exkludering? I samband med senaste centrala spec.nätverket var det ngn som sa att skolorna själva 

kunde besluta om egna små undervisningsgrupper. Att gå i en sådan grupp är det inkludering eller 

exkludering? Att som elev sitta fysiskt i ett klassrum men inte förstå det som sker, är den eleven 

inkluderad eller exkluderad?  

Det är viktigt att kommunen satsar på gemensamma utbildningar/ föreläsningar för skol och 

fritidspersonal i ämnet inkludering för att skapa en gemensam grund att utgå ifrån. 

Vilka visioner har kommunen när det gäller att utveckla skolan? Vad gör/ kommer kommunen göra 

för att bli en attraktiv kommun som lockar till sig de ”bästa” lärarna och behåller den kompetenta 

personal som idag finns?  

Inkludering kräver ofta mer av personal både kompetens och kunskap för att det ska fungerar, så 

utbildning till all personal behövs. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att många 

funktionshinder innefattar perceptionsstörningar, svårigheter med impulskontroll mm vilket gör att 

man inte orkar vara med i en stor klass hela dagar. Då har man också rätt att få miljön anpassad. Men 

som sagt inkludering är ju något annat än att vara fysiskt integrerad. 

 Frågan är ju vad skolchefen menar att inkludering är. 

Nästa möte är tisdagen den 16 april kl 15-16.30. 

NN skrev mötesanteckningar.  

 

 

 


