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Inkludering är ett begrepp vilket kan antyda individens gemenskap med andra människor, 
en gemenskap baserad på upplevd ömsesidighet och delaktighet. Inkluderad kan även 
antyda att någon eller något ingår i en kontext, exempelvis att eleven är en del av gruppen 
eller att momsen är inkluderad i priset. Beroende på i vilken kontext begreppet används 
blir betydelsen olika. Inom svensk skolverksamhet ska alla barn erbjudas bildning samt 
stimuleras till livslångt lärande. Pedagoger inom skolverksamheten ansvarar för barn samt 
ungas bildning och ytterst ansvarig är rektor för att så sker. Forskning visar att inkludering 
är komplext inom svensk skolverksamhet och komplexiteten är till viss del utifrån hur 
pedagoger upplever funktionsnedsättningar och dels utifrån hur prioriteringar görs av 
rektor. Prioriteringar om budget, utbildning och tid till diskussion mellan pedagoger 
påverkar utfallet av den inkluderande skolverksamheten. Syftet med denna studie var att 
öka förståelsen för en grupp pedagogers uppfattning om inkludering i syfte att skapa en 
djupare förståelse för en inkluderande skolverksamhet. För att uppnå syftet utformades 
forskningsfrågor om vilken betydelse en grupp pedagoger tillskriver begreppet inkludering 
och inkluderande verksamhet, hur pedagogerna förhåller sig till sitt uppdrag att arbeta 
inkluderande i sina olika roller samt vilken betydelse pedagogerna tillskriver de 
undervisningsstrategier de använder i den dagliga verksamheten. För att besvara studiens 
frågeställning genomfördes tre gruppintervjuer med pedagoger verksamma inom en 
inkluderande skolverksamhet. Vid två intervjutillfällen var respondenterna två till antalet 
och vid en var de tre. Intervjuerna genomfördes med frågor av en öppen karaktär. 
Resultatet har analyserats med hjälp av denna studies teoretiska ramverk med fokus på 
inkludering inom svensk skolverksamhet, vad som anses vara ett funktionshinder, en grupp 
pedagogers undervisningsstrategier i grupper med inkluderade elever samt en 
skolverksamhets lärande. Studiens resultat visar att rektor har en överhängande betydelse i 
hur skolverksamheten utformas och i hur en gemensam förståelse om en inkluderande 
skolverksamhet kan skapas. Dessutom visar resultatet att pedagogens och skolledningens 
uppfattning om mänskliga rättigheter samt förståelse för funktionsnedsättningar av 
varierande grad, kan påverka elevens lärande i en inkluderande skolverksamhet. Slutligen 
visar resultatet att skolledningen i sin tur påverkas av politiska beslut och statliga 
styrdokument i hur en inkluderande skolverksamhet kan utformas och utvecklas.    
 



 
 

Abstract 
Study: Master Degree Project in Pedagogy, Second Level 
University of Skövde 
Title: Inclusion in school activities - An analysis of a group of teachers' perception of 
inclusive school activities 
Number of pages: 65 
Author: Maria Ankarlund 
Tutor: Giulia Messina Dahlberg 
Date: May 2017 
 
Keywords: inclusion, neuropsychiatric disability, teaching strategies, business learning 
 
Inclusion is a term that can suggest the individual's community with other people, a 
community based on perceived reciprocity and participation. Included may also indicate 
that someone or something is included in a context, for example, that the student is 
included in the group or the VAT is included in the price. Depending on the context used, 
the meaning becomes different. In Swedish schools all children should be offered 
education and stimulated to lifelong learning. Educators and the school principal in schools 
are responsible for children as well as young people's education. Research shows that 
inclusion is a complex issue in Swedish school arenas, and the complexity is partly based 
on how educators experience disabilities and partly by how priorities are made by the 
principal. Priorities on budget, education and time for discussion between educators affect 
the outcome of the inclusive school activities. The purpose of this study was to increase 
understanding of a group of educators' perception of inclusion with a view to creating a 
deeper understanding of inclusive school activities. In order to achieve this purpose, 
research questions were formulated about the importance that a group of educators 
attributed to the concept of inclusion and inclusive activities, how educators relate to the 
commitment to work with inclusion in their different roles and the importance of that 
educators attribute to the teaching strategies they use in their daily activities. To answer the 
study's questiona, three group interviews were conducted with educators working in an 
inclusive school. At two of the interviews, with open questions, the respondents were two 
in number and at the third they were three. The data has been analysed using the theoretical 
framework of this study focusing on inclusion in Swedish school. The data deal with issues 
of what is considered a disability, the pedagogues´ teaching strategies in groups with 
students with disabilities as well as in terms of a school's organisational learning. The 
results of the study show that the principal has a crucial role in the design of the school 
activities in the creation of a common understanding of inclusive school activities. In 
addition, the result shows that the educator's and the school leadership's perception of 
human rights and of disabilities can affect to varying degrees student learning in inclusive 
school activities. Finally, the result shows that the school leadership in turn is influenced 
by political decisions and policy documents in how an inclusive school activity can be 
designed and implemented.  
 
 
 



 
 

Förord 

Människors lika värde och rättigheter är frågor som sedan barnsben intresserat mig. Redan 
som liten undrade jag över vad jag uppfattade som världsliga orättvisor och då i synnerhet 
svält och människans tillgång till rent vatten. Jag har av mina föräldrar fått berättat för mig 
att jag upprepade gånger stoppade mat i kuvert för att skicka till barn som ingen mat hade i 
Afrika. Som 15-åring började jag arbeta vid sidan av mina studier och har sedan dess 
engagerat mig i arbeten med människor och jag har aldrig slutat förundras över hur lika 
men ändå olika vi människor är. Mitt engagemang om människor förde mig till 
pedagogikens värld och jag utbildade mig till förskollärare för att efter några år bygga på 
med behörighet att undervisa i årskurserna 1-6. Under många år har jag haft förmånen att 
arbeta med fantastiska kollegor, vilka har inspirerat mig till att öka min förståelse om 
inkludering och dess andemening. Dessutom har även alla de barn och unga vilka jag 
träffat, somliga har jag även kommit till att känna, i de yrken jag har haft inspirerat mig till 
att öka min förståelse om inkludering. Likaså har de rektorer vilka jag arbetat tillsammans 
med under åren genom sina olika ledarstilar och syn på funktionsnedsättningar inspirerat 
mig till att öka min förståelse om inkludering. Jag har ingen utmärkande bakgrund med 
funktionshindrade nära släktingar eller liknande utan mitt intresse om inkludering grundar 
sig i min uppfattning om människans lika värde och rättighet att på lika villkor ingå i en 
samhällelig gemenskap med rätten till undervisning i gemenskap med jämnåriga individer. 
Mitt intresse för pedagogik och frågor om lärande är vad som motiverar mig i min 
yrkesvardag och som person då jag har ett starkt intresse för att ständigt lära mig mer och 
utvecklas som människa. Denna min drivkraft ledde mig till att fördjupa och förkovra mig 
inom pedagogiken i ett magisterprogram vid Skövde Högskola under två år. Jag vill 
framföra mitt varma tack till alla er, studiekamrater vilka har inspirerat och lärt mig i era 
berättelser om er yrkesvardag med vilkas hjälp jag har reflekterat över min egen. Dessutom 
ett stort varmt tack till min handledare Giulia Messina Dahlberg som under innevarande 
termin har stöttat och hjälpt mig i mitt arbete med denna studie. Jag vill även rikta ett 
varmt tack till mina engagerade kollegor vilka tog sig tid till att delta som respondenter till 
denna studie. Slutligen vill jag vända mig till min man och våra två barn vilka alla tre har 
visat mig stor förståelse om den tid som ligger till grund för denna studie och samtidigt 
uppmuntrat mig till pedagogiska diskussioner tillsammans med dem.    
 
Maria Ankarlund, Göteborg, 2017 
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Inledning 
Den svenska skolan upplevs som en självklarhet till att gälla alla Sveriges barn och unga dock 
ställs jag frågande till om det är en skola för alla som erbjuds. En skola för alla menar 
Sandström, Nilsson och Stier (2014) är ett uttryck som kan tolkas olika och aspekter som 
kultur, socioekonomi och funktionsnedsättningar kan påverka tolkningen. Diskussionen kring 
vem skolan är till för har enligt Barow (2013) pågått i över trehundra år, då Comenius redan 
på 1600-talet formulerade ett syfte med att lära alla allt. Idag lyder den svenska skolan under 
svensk skollag (SFS 2010:800) och utbildningen inom skolan syftar till att barn och elever ska 
utveckla och inhämta kunskaper och värden samt att hänsyn ska tas till barns olika behov. 
”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen.” (4§, kap 1). En skillnad i elevernas förutsättningar kan vara en funktions-
nedsättning och den kan vara i form av nedsatt hörsel eller en skada som gör att eleven måste 
ha rullstol som hjälpmedel eller eleven kan ha en diagnos inom NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) med flera.  
 
De svenska skolorna arbetar målstyrt, efter mål och ämneskunskapskrav som står beskrivna i 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, (Skolverket, 2011a). 
I strävan att alla elever ska utvecklas efter bästa förmåga, ska all undervisning i skolan utgå 
från varje läroämnes mål, beskrivna i Lgr11 samt anpassas till varje elevs behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2011a). Att arbeta målstyrt innebär att pedagogerna har ett 
uppdrag i att erbjuda eleverna undervisning utifrån nationellt styrda mål i samtliga skolämnen 
och dessa är desamma i hela riket, oavsett om eleven undervisas i Umeå eller i Skåne. Med 
andra ord förväntas rikets elever i exempelvis årskurs 3 ha viss kunskap om tidsbegreppen 
stenålder, bronsålder och järnålder i SO eller om de fyra räknesättens egenskaper, samband 
och användning i olika situationer i matematik. De elever som, trots anpassningar, har svårt 
att uppfylla skolans kunskapskrav, har rätt till särskilt stöd och det är rektor som beslutar om 
utformningen av det. Det särskilda stödet ska i möjligaste mån ges i den grupp i vilken eleven 
vanligen ingår, om det inte finns skäl till annat så som särskild undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång eller enskild undervisning (SFS 2010:800). Min erfarenhet gör gällande att det i 
alla grupper, i en skolverksamhet, ingår en eller flera elever med behov av särskilt stöd och 
anpassningar. Likaså gör min erfarenhet gällande att somliga skolverksamheter benämns som 
inkluderande då elever med diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 
och/eller elever vilka läser enligt Särskolans läroplan (Skolverket, 2011b) inkluderas i 
grundskolan med elever utan dessa diagnoser. Det står inte att läsa om begreppet inkludering i 
Skollagen (SFS 2010:800). Kan detta bero på att inkludering tas för självklar, då svensk skola 
antas vara en skola för alla utifrån de mänskliga rättigheterna beskrivna i 1Salamanca-
deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och att begreppet därför inte behövs? Om den 
svenska skolan är för alla barn kan begreppet inkludering upplevas som överförtydligande. 
”Inkludering är en pedagogisk målsättning, utbildningspolitisk riktlinje och etisk förpliktelse 
som nu framförts i drygt två årtionden.” (Barow, 2013, s 17). Dessutom är inkluderings-
begreppet värdeladdat och inkludering är en fråga som rör hela skolan och de flesta inom  
 
                                                
1 En deklaration är ett uttryck för en åsikt och uppfattning i en särskild fråga och har politisk snarare än rättslig 
betydelse. Salamancadeklarationen belyser varje barns rätt till undervisning, individens unika egenskaper, 
inlärningsbehov och förmågor samt en rekommendation om att skolverksamheter ska arbeta inkluderande då det 
anses vara det effektivaste sättet att bekämpa diskriminering (Svenska Unescorådet, 2006).  
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skolan är överens om etableringen av en skola för alla med lika rätt till lärande och 
undervisning (Andersson & Thorsson, 2008). För mig är ”alla” i sanning alla barn, oavsett om 
barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Likaså är det för mig en självklar rättighet att 
alla elever/barn ska känna gemenskap och tillhörighet, snarare än det motsatta, dvs. att känna 
sig bortvald och att inte duga.  
 
I denna inledning presenteras kortfattat en komplex bild av uppdraget i en inkluderande 
skolverksamhet i syfte att skapa ”en skola för alla”. Genom att undersöka en grupp 
pedagogers uppfattning om inkludering i en skolverksamhet kan en förståelse för 
komplexiteten i pedagogers och rektors uppdrag i att skapa en inkluderande skolverksamhet 
skapas. 

Syfte och undersökningsfrågor 
Denna studies syfte är att undersöka hur en grupp pedagoger uppfattar inkludering samt vilka 
undervisningsstrategier de anser främjar utvecklingen för elever med diagnos inom NPF. 
Vidare ämnar jag undersöka hur förändringar som har skett i en skola med uttalad profil till 
att vara en skola med det som benämns i termer av en inkluderande verksamhet för elever 
med diagnos inom NPF har påverkats eller påverkar dess verksamhets lärande. 
 
Studiens syfte kan brytas ner i följande frågeställningar: 
 

• Vilken betydelse tillskriver en grupp pedagoger begreppet inkludering och 
inkluderande verksamhet?  

• Hur förhåller sig pedagogerna till sitt uppdrag att arbeta inkluderande i sina olika 
roller?  

• Vilken betydelse tillskriver pedagogerna de undervisningsstrategier de använder i den 
dagliga verksamheten?  

Bakgrund 
I följande avsnitt ger jag en kort bakgrundsbeskrivning om varför denna studie genomförts 
och vad den betyder i relation till forskningsfältet gällande inkluderande skolverksamheter. 
Inledningsvis beskrivs undersökningens kontext, en inkluderande skolverksamhet, ytterligare. 
Därefter redogörs för tidigare forskning om framväxten av dagens skolverksamhet till att gälla 
alla barn då det kan vara en hjälp till att öka förståelsen av komplexiteten i pedagogers och 
rektors uppdrag i att skapa en inkluderande skolverksamhet.  

En kort bakgrundsbeskrivning av kontexten ”Autismverksamheten” 
Jag som genomfört denna studie arbetar som lärare i en grundskola och har under flertalet år 
arbetat med elever vilka har diagnostiserats med funktionsnedsättning av olika art. Under de 
senaste 4 åren har jag arbetat i en grundskola som profilerar sig till att vara en 2inkluderande 
skolverksamhet då det vid höstterminsstart 2013 togs beslut av huvudman att flytta en skol-
verksamhet in i en annan, i syfte att inkludera eleverna. Informationen till samtliga berörda 
parter inom de båda verksamheterna var mycket knapphändig och upplevelsen är att samman-
slagningen förväntades fungera utan extra tid för samtal och planering i personalgrupperna.  
                                                
2 En inkluderande skolverksamhet ska i denna rapport förstås som en verksamhet vilken profilerat sig till att vara 
en verksamhet som erbjuder elever med diagnoser inom NPF undervisning av pedagoger, med uttalad kunskap 
om diagnoser inom NPF, i gemenskap med jämnåriga elever. 
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Det var en nybyggd grundskola (F-år 6) och en anpassad skolverksamhet, en så kallad 
”Autismverksamhet”, med lång erfarenhet för barn med diagnos inom NPF som slogs 
samman. Elever med diagnos inom NPF inkluderades i en klass/grupp med elever, utan 
liknande diagnos, i samma ålder och inkluderingen såg olika ut beroende på eleven, gruppen 
och pedagogerna. De pedagoger som i olika konstellationer, utifrån elevens individuella 
behov, deltar i undervisningen av elever med diagnos inom NPF har utifrån sin förförståelse 
skapat ett gemensamt och enskilt lärande i praxis, om hur de vill samarbeta och förhålla sig 
till inkludering av elever med diagnos inom NPF. Nämnda konstellationer ser olika ut, dels 
beroende på elevens behov, dels på pedagogens inställning och dels på organisationens 
fördelning av resurser. Deltagarna kan ta del av undervisning i liten grupp avskild från övriga 
klassen, eller med hjälp av personligt stöd i klassen eller av enskild undervisning utanför 
klassen.  
 
Benämningen ”Autismverksamheten” är vedertaget på skolan när pedagoger pratar med 
varandra om elever med diagnos inom NPF och om fritidsverksamheten (särskild och från 
övrig verksamhet avskild) för dessa elever. Lika vedertaget är det att ”Autismverksamheten” 
är en egen verksamhet, med egen budget och egna pedagoger som ingår i övrig grundskole-
verksamhet. En orsak till att det på beskriven skola fortfarande talas om två skolverksamheter 
i en kan vara ett rektorsbyte då det kan ha medfört att det påbörjade inkluderingsarbetet 
stannade av. Dessutom kan den nya rektorn ha fokuserat på att lära om organisationen, 
medarbetarna och eleverna. Ytterligare orsak kan vara läraromsättningen vilken kan ha haft 
till följd att påbörjat arbete avslutats när pedagogen slutat. Likaså kan en orsak vara att 
kunskap saknas i hur ledning tillsammans med pedagoger kan utforma en inkluderande 
verksamhet där alla elever ingår. 
 
Alla de elever, föräldrar och kollegor jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med har 
ökat mitt engagemang i och funderingar om vad en inkluderande verksamhet är och hur den 
kan utformas för att fungera som bäst för alla inblandande parter: individen, gruppen, 
föräldrar, pedagoger och skolledning. Min erfarenhet av att delta i att skapa en verksamhet, 
som benämns inkluderande, medför att jag undrar över hur pedagoger upplever begreppet 
inkludering. För mig är betydelsen av inkludering ihopkopplat med människors lika värde, 
lika rättigheter och rätten till att vara en värdefull del i samhället. Dessutom undrar jag över 
vilka strategier en grupp pedagoger använder i undervisningen i syfte att elever med diagnos 
inom NPF ska lära och utvecklas efter bästa förmåga och om dessa strategier benämns som 
framgångsrika i tidigare forskning. Slutligen vill jag även genom denna studie undersöka och 
synliggöra en verksamhets lärande i en skola med uttalad profil till att vara en skola med 
inkluderande verksamhet för elever med diagnos inom NPF. Genom att analysera en grupp 
pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet kan förståelse om komplexiteten 
i begreppet inkludering skapas. Som ytterligare led i att öka förståelsen för en inkluderande 
skolverksamhet redogör jag, i nästa avsnitt, för tidigare forskningsresultat om hur skolan 
historiskt har formats från att enbart gälla pojkar från välbärgade familjer till att idag gälla 
alla barn. 

En skola för alla i Sverige 

Den svenska skolan var historiskt enbart till för vissa utvalda barn, pojkar ur välbärgade 
familjer, som skulle skolas. Samhället förändrades och behov av nya färdigheter, inom 
exempelvis rättsväsendet och skattesystemet, uppstod vilket gjorde att utbildningen som 
erbjöds behövdes ses över. År 1842 blev skolan i Sverige till för alla barn och allmän 
skolplikt infördes genom folkskolestadgan (Hjörne & Säljö, 2013). Dock medförde den 
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allmänna skolplikten inte per automatik att det var alla barn som kom till skolan och ett skäl 
till det kunde exempelvis vara att avståndet till skolan var för stort. En anledning till att 
skolan öppnades upp för alla barn var industrialiseringen och att kvinnan började arbeta till 
följd att ingen var hemma med barnen. Skolan blev en plats för barnen att vara på då 
föräldrarna arbetade. Ytterligare anledning till att göra skolan tillgänglig för alla barn var 
utifrån en demokratisk rättviseaspekt, alla barn skulle skolas (Hjörne & Säljö, 2013). Att börja 
skolan, innebar för barnen att bli elev och det var inte (och är kanske inte ännu) givet hur 
individen iklädd den rollen förväntades agera. Föräldrarna till barnen hade olika erfarenheter 
av skolan och det kunde medföra att det för barnen var olika komplicerat att förstå hur en elev 
ska/bör agera, det fanns kanske inte någons agerande som elev att ta efter för barnen 
(Nilholm, 2012). Att skapa en skola för alla och allmän skolplikt medförde således snarare en 
segregering och differentiering av barn/elever utifrån kön, uppfattad begåvning och familjens 
ekonomiska status menar Hjörne och Säljö (2013). Författarna förklarar vidare att skillnaden i 
hur segregeringen ser ut har förändrats över tid. Förr upprättades specialklasser utifrån att 
skydda ”de normala” barnens utveckling från de ”avvikande” barnens påverkan. De 
avvikande barnen beskrivs som de vilka ansågs vara svåruppfostrade och/eller med låg 
intelligens. Differentieringen av elever i skolan var stor under 1940- och 1950 talet, enligt 
Barow (2013), och den kunde (och kan) innebära att vissa elever undervisades utanför klassen 
av specialpedagog, utifrån sina individuella behov och svårigheter. Dagens segregering, 
menar Hjörne och Säljö (2013), är utifrån att barnen inte klarar av att leva upp till de 
samhälleliga förväntningarna på att vara elev och därför undervisas i annan form i exempelvis 
en mindre grupp och/eller med personligt vuxen stöd. Dock kvarstår dilemmat med begreppen 
integrering och inkludering, vad är vad och varför byts integrering mot inkludering?  

Integrering förändras till inkludering 
En historisk tillbakablick visar att skolan i Sverige bygger på en segregerande tradition och 
det är mot den bakgrunden som visionen om en sammanhållen och inkluderande skola växer 
fram (Hjörne & Säljö, 2013). Enligt Barow (2013) handlade integrering historiskt främst om 
fysisk anpassning, inkludering kom sig ur ett behov av social integrering. Synsättet på vem 
skolan var till för gjorde att begreppet integrering, i betydelsen att eleven ska anpassas till 
miljön, sakta ersattes av inkludering, med betydelsen att miljön ska anpassas till eleven, enligt 
Sandström et al. (2014). Andra (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007) menar att orsaken 
till begreppsskiftet är att skillnaden mellan idealet, ”en skola för alla” och verkligheten skiljs 
åt. ”Har vi aldrig, inte ens när grundskolan inrättades, haft en skola där alla barn gått.” 
(Hjörne & Säljö, 2013, s 32). Användningen av begreppet integrering kan, enligt Andersson 
och Thorsson (2008), sägas vara ett missbruk av den ursprungliga betydelsen, vilken 
författaren hävdar är ”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att 
våld görs på deras individuella karakteristika och förutsättningar.” (s 15). Dessutom handlar 
integrering i en skolverksamhet om att ”förebygga och förhindra att elever med särskilda 
behov får svårigheter genom att försöka skapa jämlika möjligheter inom skolan för alla 
elever” (Isaksson et al., 2007, s 150). Enligt TØssebro (2004) ska inget av begreppen 
integrering och inkludering vara nödvändiga att använda i samtal om en grupp barn, eftersom 
barnen rimligtvis bör ingå i gruppen naturligt. ”I sin grunnbetydning er riktignok ordet tydelig 
och greit: Å integrere betyr å fØre noe sammen til en helhet.” (TØssebro, 2004, s 12). Även 
Jakobsson och Nilsson (2011) problematiserar innebörden i ”integrerade elever” (s 38) då 
författarna anser att de orden utrycker att nämnda elever egentligen inte hör dit utan placeras 
in i en kontext som redan är färdig. Andersson och Thorsson (2008) menar på att integrering  
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och inkludering är processer mot ideologiskt motiverade målsättningar   

Integration som mål är en konsekvens av en demokratisk människosyn. Alla har 
rätt till hel och full delaktighet. Eftersom alla är lika värda kan heller ingen 
uteslutas eller avskiljas som umbärlig eller oönskad.  
(Andersson och Thorsson 2008, s 13). 

Det har genomförts en del undersökningar (Barow, 2013; Hjörne & Säljö, 2013; Mitchell, 
2015) om hur pedagoger arbetar inkluderande och hur de inkluderande skolverksamheterna 
brister i förhållande till elever med särskilda behov. Min upplevelse är dock att det är en 
begränsning av tidigare forskning om hur pedagoger upplever sitt uppdrag i att arbeta 
inkluderande vilket gör resultatet av denna studie betydelsefullt för forskningsfältet. I 
kommande avsnitt ämnar jag att, utifrån tidigare forskning, beskriva inkluderande skol-
verksamheters brister då jag anser den kunskapen vara till nytta för rektorer och pedagoger i 
deras process till att skapa en skola för alla.  

Brister i den svenska inkluderande skolverksamheten 
Det finns undersökningar vilka beskriver brister i svenska skolors inkluderande verksamhet, 
dock har beskrivningarna varierande empiri till grund för sina studier. Variationen kan vara i 
antalet pedagoger som har studerats, vilka verksamheter och över hur lång tid dessa har 
studerats. Nilhom (2006) hänvisar till tidigare forskning om att inkludering i praktiken inte 
fungerar särskilt bra i befintliga skolor eller skolsystem. Denna forskning visar på brister i den 
svenska skolans förmåga att främja och stödja alla elevers lärande utifrån den enskildes 
förmågor och förutsättningar. Barow (2013) menar på att det är genomförandet som brister 
snarare än själva principen om en inkluderande verksamhet. En konsekvens blir, enligt Barow 
(2013), att elevers olikheter många gånger upplevs som ett hinder istället för en tillgång och 
det medför att dessa elever som upplevs annorlunda och på något sätt normavvikande, kan 
hamna i kläm. Att inkludering inte fungerar i praktiken kan enligt Barow (2013) ha sin grund 
i att alla medverkande individer inte delar värderingar och synsätt vilket kan leda till 
konflikter samt dilemman i genomförandet och utvecklingen av den inkluderande 
verksamheten. Ytterligare anledning kan enligt Andersson och Thorsson (2008) vara 
okunskap och bristande erfarenhet om inkludering samt begränsat utrymme till kollegiala och 
individuella reflektioner i syfte att stärka verksamhetslärandet. Andra orsaker till att de 
inkluderande skolverksamheterna brister i genomförandet skulle kunna ha sin grund i svenska 
skolans historiska segregering av elever. En tillbakablick i svensk skolhistoria visar att skolan 
i Sverige har använt sig av särlösningar av elever i behov av särskilt stöd och att dessa skedde 
i syfte att nämnda elever skulle utvecklas och lära utifrån sin individuella förmåga, men också 
för att övriga klasskamrater skulle ges lugn. Särlösningar kan ha varit (och kanske till viss del 
är fortfarande) specialklasser, enskild undervisning och särskolor (Hjörne & Säljö, 2013).  
 
Med intentionen att skapa en framgångsrik inkluderande skolverksamhet framträder två 
faktorer som övergripande, menar flera författare (Barow, 2013; Nilhom, 2006); den ena är 
politisk uppbackning och den andra är en ledare som stöttar pedagoger och bjuder in elever 
samt föräldrar till delaktighet i inkluderingsarbetet. Dessutom menar Nilholm (2006) att ett 
samarbete mellan pedagogerna i undervisningen, möjligheter till reflektion såväl enskilt som i 
kollegiet samt flexibelt stöd till eleverna är ytterligare framgångsfaktorer i en inkluderande 
skolverksamhet. Utifrån min erfarenhet är tiden till egna såväl som kollegiala reflektioner, 
tiden till diskussioner om hur anpassningar och stöd till eleven kan och bör utformas samt hur 
pedagogerna i vardagen kan stötta varandra, likt Nilholm (2006) beskriver, den faktor som 
brister i det vardagliga arbetet i en inkluderande skolverksamhet. Beskrivningarna om 
inkludering och att skolan ska utformas till en hälsofrämjande miljö medför att denna studie 
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om pedagogers upplevelse kring inkludering och inkluderande undervisningsstrategier är av 
stort värde både för skolverksamheters fortsatta arbete kring inkludering samt som inspiration 
till fortsatt forskning i ämnet.  
 
I nästa avsnitt redogörs för och diskuteras tidigare forskning som är relevant för denna 
undersöknings syfte och fokus är riktat mot fyra nyckelord: inkludering, neuropsykiatriska 
funktionshinder (NPF), undervisningsstrategier och verksamhetslärande. 

Teoretiskt ramverk 
Syftet med denna studie är att synliggöra en grupp pedagogers uppfattning om inkludering 
och vilka undervisningsstrategier de använder i det inkluderande arbetet med elever med 
diagnos inom NPF. Likaså är syftet att synliggöra en skolverksamhets lärande kring 
inkludering då undersökt verksamhet historiskt har förändrats och fortfarande förändras. I 
kommande avsnitt redogörs för denna studies teoretiska ramverk i form av fyra nyckelord: 
inkludering, neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), undervisningsstrategier och 
verksamhetslärande. Ett teoretiskt ramverk ska i denna studie förstås som en litteraturstudie 
av tidigare forskning om denna studies fyra nyckelord i syfte att synliggöra hur dessa kan 
förstås och problematiseras i resultatet av denna studie. Inledningsvis förs en diskussion om 
begreppet inkludering i den svenska skolverksamheten. Därefter redogörs för olika 
uppfattningar om när och hur en diagnos inom NPF blir ett funktionshinder. Slutligen förs en 
diskussion om undervisningsstrategier och verksamhetslärande. 

Inkludering 
Då min undersökning har genomförts i en skolmiljö vilken benämns som inkluderande ämnar 
jag beskriva begreppet inkludering i förhållande till verksamheten skola. ”Lite förenklat sagt 
handlar det om bra undervisning i en skolmiljö som värdesätter elevers olikheter – och som 
vill bidra till de unga människornas utveckling och delaktighet i skolan och samhället.” 
(Barow, 2013, s 23). Det finns många begrepp som kan ges olika innebörd beroende på i 
vilken kontext det innesluts likväl som det finns många begrepp som kanske antas upplevas 
och uppfattas på liknande sätt. Dessutom finns det begrepp likt inkludering som bär på 
värderingar och i detta fall kanske på värderingar i förhållande till dess motsatts, exkludering. 
I dag ges inkluderingsbegreppet olika innebörd beroende på sammanhang, exempelvis om 
inkluderingen sker i ett klassrum, i ett fotbollslag eller hur begreppet beskrivs i läroplanen. 
Dessutom kan inkludering medföra segregering i en skolverksamhet, vilket sker som en 
naturlig följd av att somliga elever har anpassat studiematerial, ingår i en liten undervisnings-
grupp utanför den övriga klassen och/eller har en personlig stödpedagog (Nilholm, 2006). 
Inom svensk skolpolitik finns det en lång tradition av att särbehandla elever som har 
inlärningssvårigheter och/eller ett avvikande beteende. Orsaker till särbehandlingen är och har 
varit att elevens behov är av den art att skolan inte kan klara det inom ramen för den vanliga 
klassrumsundervisningen (Isaksson et al. 2007).  
 
Begreppet inkludering har förekommit sedan 1950-talet i USA, då det handlade om att 
bekämpa diskriminering på grund av hudfärg. I Sverige har begreppet inkludering sitt 
ursprung i specialpedagogikens integrering och dess metoder överfördes till skolunder-
visningen och introducerades under 1960-talet i relation till barn i behov av särskilt stöd och 
utifrån hur skolan bör bemöta dessa barn (Nilholm, 2006). Inkludering blev då ett av de mest 
använda begreppen inom specialpedagogiskt område efter Salamancadeklarationen år 1994 
(Barow, 2013). Vidare menar Barow (2013), att inkludering kan liknas vid en process där 
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pedagogerna arbetar med att bemöta alla elever som individer och att inkludering borde 
innebära att samtliga delar av skolans verksamhet arbetar för att se olikhet som en tillgång 
och dela en förväntan om att alla elever deltar. All skolans personal ska arbeta mot att hos 
eleven förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna, alla människors lika 
värde och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Att 
ha en skola där varje elev utvecklas och lär efter sina egna förutsättningar i samhörighet med 
andra har dock varit och är svår att förverkliga. Frågan om hur den dagliga undervisningen i 
svensk skola kan möta elevers mångfald är långtifrån löst (Barow, 2013). Andersson och 
Thorsson (2008) menar på att det snarare är tolkningen om hur skolan och undervisningen ska 
utformas för den enskilde eleven, som skiljer sig. Utifrån min erfarenhet av inkludering av 
dels elever inskrivna i särskolan och dels elever med diagnos inom NPF ser förutsättningarna 
för undervisningen olika ut likväl som elevernas individuella behov skiljer sig åt. De förut-
sättningar som skilts åt har varit resurser gällande exempelvis pedagogtäthet och möjligheten 
för eleven att arbeta avskilt vid dennes behov då det inom skolan ibland är trångbott. 
Ytterligare förutsättningar som jag anser kan skilja inkluderande skolverksamheter åt är 
pedagogers erfarenhet och kunskap om att arbeta med elever med varierande diagnoser inom 
NPF samt verksamhetens tid för gemensamma reflektioner och diskussioner.  
 
Dessutom ska skolan medverka till att eleverna utvecklar en känsla för samhörighet och 
gemenskap (Skolverket, 2011a). Även Sandström et al. (2014) menar på att utgångspunkten i 
en inkluderande skolverksamhet är en acceptans om att alla barn är olika och att det ses som 
berikande. Syftet med inkludering i skolan är flersidigt och det kan beskrivas med att eleven 
görs delaktig och involverad i sitt lärande, att eleven känner att dennes tankar tas emot och 
responderas på, upplever gemenskap samt är med och påverkar i ett socialt sammanhang. 
Elevens upplevelse av att vara delaktig och att ha stödjande relationer med vänner och lärare 
är en hälsofrämjande faktor eftersom ”att känna sig trygg, delaktig och rättvist behandlad 
bidrar till att elever känner sig inkluderade” (Sandström et al., 2014, s 166). Barns hälsa kan 
främjas genom dennes delaktighet och demokratiska rättigheter, vilket ställer krav på att 
skolan utformas till en hälsofrämjande miljö med förbättrade sociala och miljömässiga 
villkor. (Sandström et al., 2014). Enligt min erfarenhet i att arbeta med barn och unga, är det 
just känslan av tillhörighet som höjer individens välmående och mänskliga värde, att vara en 
person med tankar, känslor och färdigheter tillsammans med andra ger livsglädje.  
 
Svenska Unescorådet (2006) är tydliga med att inkludering är en mänsklig rättighet som står 
att läsa i FN:s konvention samt i svensk grundlag. Visionen om en skola för alla bygger på 
idéer om rättvisa, demokrati och solidaritet, där alla elever, oavsett etnicitet, genus eller 
funktionsnedsättning, ska ges möjlighet att känna gemenskap samt delaktighet i en 
inkluderande miljö (Svenska Unescorådet, 2006). Idag arbetar svenska skolor utifrån samma 
lagtext, Skollagen (SFS 2010:800) och undervisningen i grundskolan utgår ifrån Lgr11 
(Skolverket, 2011a) och i grundsärskolan Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011b). 
Samtliga dessa dokument, Skollagen, Lgr11 och Läroplan för grundsärskolan, har sin grund i 
FN:s konventioner och det innebär att inkludering är något som alla svenska skolor arbetar 
för. Mot denna bakgrund anser jag denna undersökning av pedagogers uppfattning om 
inkludering vara högst relevant. Hur ser pedagogerna på sitt uppdrag att arbeta inkluderande? 
Hur upplever pedagogerna att undervisningen i en inkluderande verksamhet bedrivs? Tidigare  
forsknings resultat om inkludering, visar att begreppet i grund och botten beskriver alla 
människors lika värde och individens rätt att ingå i en social och samhällelig gemenskap. 
Dock undrar jag över varför begreppet inkludering behövs i kontexten skolverksamhet, eller i 
samhället i sin helhet för den delen. Om skolan är för alla barn borde det inte finnas ett behov 
av att diskutera inkludering då jag kan anta att ingen vill utesluta någon likväl som ingen vill 
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bli utesluten. Litteraturöversikten som presenterats hittills visar också att en enkel beskrivning 
av vad inkludering är och innebär kan vara en utmaning då det är ett politiskt och ideologiskt 
värdeladdat ord som är beroende av vad som i ett samhälle anses utgöra norm. 

Normaliseringsprincipens komplexitet 
TØssebro (2004) menar på att integreringsbehovet av alla barn historiskt uppstod och 
förespråkades inom specialpedagogiken. Sålunda kom sig integrering ur ett ideologiskt behov, 
grundat i normaliseringsprincipen, då kritiken mot institutionsvården och andra segregerande 
instanser var omfattande under 1960-talet. Det var också nu som de ideologiska tankarna om 
normalisering fick fäste, enligt Gotthard (2007), vilket innebar att barn och vuxna med 
funktionshinder skulle ges rätt till ett så normalt liv som möjligt, att de skulle leva bland andra 
människor och inte avskilt. Normaliseringsprincipen och diskussionen om norm har historiskt 
skiftat då definitionen om vad som är norm är mycket svår och varieras över både tid, kontext 
och samhälle. Den första omsorgslagen kom år 1967-1968 och den omfattade alla människor 
med utvecklingsstörning och var en rättighetslag (Söderman & Nordlund, 2005). Det innebar 
att alla barn och ungdomar fick rätt till undervisning, oavsett grad av utvecklingsstörning och 
synen på de utvecklingsstörda blev alltmer förändrad. Tidigare hade människor med 
utvecklingsstörning ”gömts undan” och nu arbetade man för att dessa människor skulle 
komma ut i samhället och lämna institutionerna, integrering och normalisering blev bärande 
principer (Söderman & Nordlund, 2005). Det får mig att undra över hur en diagnos inom NPF 
definieras idag i det svenska samhället och när är diagnosen ett funktionshinder? I följande 
avsnitt kommer jag att belysa olika aspekter och synvinklar på hur vetenskapen beskriver 
funktionshinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i syfte att öka förståelsen för 
komplexiteten om inkludering.  

Funktionshinder  
Att med få ord beskriva ett värdeladdat ord som funktionshinder finner jag mycket svårt. För 
mig innebär begreppet funktionshinder att individen har en funktionsnedsättning vilken 
hindrar individen till att göra, lära, genomföra, uppfatta och förstå det individen själv eller 
omgivningen vill. Dessutom är min upplevelse att människor ser på funktionshinder och på 
individer med funktionsnedsättning utifrån olika perspektiv vilka grundas i egna erfarenheter. 
Funktionshinder har funnits i alla tider men, att vad som anses vara ett funktionshinder har 
förändrats genom historien. ”Hur man har sett på och förhållit sig till denna verklighet har 
varierat och varierar i tid, rum och sociokulturella miljöer.” (Lindqvist & Sauer, 2007, s 48). 
Förr, dock inte för så länge sedan, under 1970-talet bodde barn med uppenbara och synliga 
funktionshinder sällan i hemmet tillsammans med sin familj. Föräldrarna till dessa barn 
uppmanades att lämna bort dem till anstalter då det ansågs vara för familjens och barnens 
bästa. På institutionerna skulle barnet få vård av personal som var van vid att ta hand om barn 
vilka ansågs vara annorlunda och det menades att det var till barnets fördel (Assarson, 2011). 
Bengtsson Levin och Nelson (2004) beskriver historiskt olika typer av orsaker till funktions-
hinder och menar på att orsakerna förändrats och kommer troligen även att förändras över tid. 
Förr var det vanligare med funktionshinder orsakade av sjukdom till exempel polio och 
tuberkulos, liksom av medfödda skador hos barnen. Även funktionshinder till följd av olycka 
var vanligare förr, till exempel olyckor som förfrysningar, krosskador, fallskador med mera. 
Den samhälleliga och medicinska utvecklingen har gjort att många av de funktionshinder som 
var vanliga förr helt enkelt inte finns längre till följd av att människan har uppfunnit 
exempelvis vaccination och säkrare hem- och arbetsmiljö.  
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Söder (2005) problematiserar begreppet funktionshinder och menar att det inte enkelt går att 
beskriva innebörden i det. Enligt författaren menar somliga att funktionshinder är ett 
biologiskt eller medicinskt tillstånd till följd att kroppen på ett eller annat vis har en nedsatt 
funktion i något av dess system. Andra skulle, enligt Söder (2005), hävda att funktionshinder 
är ett påhittat begrepp av människan, baserat på mer eller mindre rationella antaganden som 
används för att gruppera vissa människor i samhället. Med andra ord är funktionshinder en 
kulturell och/eller social konstruktion. Isaksson et al. (2007) menar likt Söder (2005) att, 
funktionshinder är ett begrepp som beskriver en individs svårighet och handikapp i för-
hållande till en viss situation. De menar att en individ kan födas med en funktionsnedsättning 
och att det först i mötet med omgivningen och samhället blir ett handikapp eller funktions-
hinder. ”Genom att anpassa den fysiska, psykologiska och sociala miljön kan man alltså 
minska de negativa verkningarna av en funktionsnedsättning – minska handikappet!” 
(Söderman & Nordlund, 2005, s 15). Det finns ett tredje synsätt, menar Lindqvist och Sauer 
(2007), som beskrivs i termer av ett relationellt synsätt eller den relationella modellen. Utifrån 
ett relationellt synsätt blir en funktionsnedsättning ett funktionshinder i samspelet mellan 
individen och hennes omgivning, en skada eller en sjukdom behöver inte innebära en 
funktionsnedsättning för individen och inte heller medföra svårigheter i att leva ett liv som de 
flesta andra i samhället. ”Den psykiska och sociala miljön har precis som den fysiska, 
betydelse för hur handikappad en person blir eller känner sig.” (Söderman & Nordlund, 2005, 
s 17). Gotthard (2007) menar likt Söderman och Nordlund (2005), att ett funktionshinder är 
bestående, det går inte över och går inte heller att medicinera bort. Svårigheterna och 
konsekvenserna av funktionshindret kan underlättas och påverkas genom stöd, anpassning av 
miljön och hjälpmedel. Människor med funktionshinder går inte att klumpa ihop som en 
grupp med samma förutsättningar, hinder och möjligheter, utan de är alla individer med sin 
specifika bakgrund, sin uppväxt och sina levnadsförhållanden. Jag jämför med hur konstigt 
det hade varit om jag förväntade mig att alla med blåa ögon eller alla med glasögon skulle 
vara lika som personer.  
 
Synen på vad som är ett funktionshinder skiftar över tid och somliga funktionsnedsättningar 
är synliga, andra inte. I nästa avsnitt redogörs för tidigare forsknings resultat om hur 
diagnoser inom NPF kan definieras och om när de blir ett funktionshinder, med anledning av 
att tydliggöra komplexiteten av inkludering.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som funktionshinder  

Ett neuropsykiatriskt funktionshinder har, menar Gotthard (2007), biologiska orsaker och det 
kan även ha en viss ärftlighet, även om problematiken inte ser exakt likadan ut som för andra i 
släkten med liknande problem. Abrahamsson (2010) å andra sidan menar att vad som kan 
anses orsaka neuropsykiatriska funktionshinder har både en biologisk- och socialdimension. 
Författaren menar att Aspergers syndrom, Autism och ADHD är begrepp för att beskriva 
medfödda styrkor och svagheter i den kognitiva förmågan hos individer av befolkningen. Den 
biologiska dimensionen förklaras med arv och den sociala är i vilken kontext och miljö barnet 
växer upp (Abrahamsson, 2010). Förtydligas bör att uppväxtmiljön inte kan orsaka NPF, 
menar Lindqvist och Sauer (2007), men att en ogynnsam miljö kan förvärra problemen för 
barnet. NPF syns inte utanpå barnet och många barn med neuropsykiatriska problem har 
svårigheter i samspel med andra människor. En konsekvens av samspelssvårigheterna kan bli 
att barnet får dåligt självförtroende då det kanske bemöts som ouppfostrad och/eller som en 
bråkstake. (Lindqvist & Sauer, 2007).  
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Individer med diagnos inom NPF har oftast exekutiva svårigheter med skillnad på ”kalla” 
respektive ”varma” exekutiva funktioner (Kendall Carlsson, 2015, s 48). De ”kalla” exekutiva 
funktionerna handlar om att kunna planera, organisera, sätta upp mål, bromsa impulser och 
stämma av det man gör mot målen. De ”varma” exekutiva funktionerna handlar om att ha 
förmågan att kontrollera sitt beteende och sina känslor, förmågan till empati samt förmågan 
till att känna och sätta sig in i hur andra människor känner och tänker. Dessutom är individens 
svårigheter till viss del en mognadsprocess och olika svåra utifrån de krav individen ställs 
inför. Att det är en mognadsprocess innebär inte att det växer bort, men somligt beteende är 
att vänta vid en viss ålder (t.ex. självcentrerat beteende i småbarnsålder) och därför är det 
svårt att enkelt härröra beteendet till en diagnos inom NPF. Det medför att det är viktigt att 
tänka på vilka krav som ställs för att kunna bedöma vilka svårigheter som kan beskrivas som 
svårigheter (Kendall Carlsson, 2015). Det är vanligt att människor med diagnos inom NPF har 
svårigheter att förutsäga framtiden, enligt Hjelskov Elvén (2009) och det kommer sig ur att 
nämnda människor inte har utvecklat en förståelse för sammanhang då de inte letat orsaks-
samband under sin uppväxt. Ett orsakssamband kan vara när det lilla barnet tänder och släcker 
ljuset ett antal gånger innan det är nöjt och därefter söker barnet nya orsakssamband och letar 
knappar överallt, på bussen, övergångsställe med mera. ”Vissa barn utvecklar inte dessa 
förmågor på samma sätt.” ( Hjelskov Elvén, 2009, s 53). Individer med exekutiva svårigheter 
behöver hjälp med att utveckla strategier för att klara de utmaningar de står inför och möter 
genom livet (Kendall Carlsson, 2015).  
 
Det har enligt Hjelskov Elvén (2009) alltid funnits beteenden i samhället som har definierats 
som problemskapande och de har beskrivits samt benämnts olika genom tiderna. Regler, 
rättssystem och lagar har skapats för att reglera problemskapande beteenden då dessa 
beteenden är av den art att de skapar problem för personer i omgivningen. Det innebär att 
vardagens karaktär och omgivningen sätter normen för problemskapande beteende. Det var 
först när man med ord började beskriva ett problemskapande beteende hos individen som man 
även började leta orsaker till det och diagnostisera beteendet. ”Alla psykiatriska diagnoser har 
ett huvudkriterium: Man måste ha svårt att klara sin vardag.” (Hjelskov Elvén, 2009, s 24). 
Min upplevelse är att för somliga familjer och barn är det välkomnande med en diagnos som 
kan förklara individens svårigheter för omgivningen och att dessa svårigheter inte är att barnet 
är ouppfostrat. Samtidigt är min upplevelse att processen från en oro för barnet till att diagnos 
sätts är lång och känslomässigt slitsam för barnet och dess föräldrar. 
 
I kommande avsnitt beskrivs hur och varför en funktionsnedsättning inom NPF diagnostiseras 
i syfte att öka läsarens förståelse för omfattningen av variationerna inom NPF för att på så vis 
öka förståelsen för komplexiteten av inkludering.  

Diagnostisering av en funktionsnedsättning 
Isaksson et al. (2007) menar att användandet av diagnoser har ökat under 1990-talet i den 
svenska skolan och enligt Hjörne och Säljö (2004) uppstod behovet av att kategorisera och 
diagnostisera elever när skolplikten infördes i Sverige. Behovet av kategorisering, menar 
Hjörne och Säljö (2004), kom sig ur en frustration hos lärare vilka inte hade vanan att bemöta 
elever med ett avvikande beteende. Frustrationen medförde en diskussion om segregering av 
eleverna utifrån vem som passade in och vem som skulle ges särskild undervisning. De 
kategorier i vilka elever benämndes var bland annat: ”feeble-minded, mentally deficient, ill-
balanced, idiot, imbecile, moron, moral imbecile, subnormal, and mentally retarded” (Hjörne 
& Säljö, 2004, s 5). Isaksson et al. (2007) menar att medicinska auktoriteter länge har haft ett 
betydande inflytande över synen på barn som har svårigheter i skolan och att det har bidragit 
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till att stor tilltro fästs vid diagnostisering av elevernas svårigheter. Det innebär att skadan 
eller sjukdomen ses som upphovet till svårigheten och funktionshindret samt att skadan eller 
sjukdomen ska behandlas, i syfte att normalisera individen. En behandling av ett funktions-
hinder kan vara medicinering och/eller någon form av terapeutisk intervention (Isaksson et al., 
2007). Under senare decennier har det presenterats en rad neuropsykiatriska funktionshinder 
(NPF) och diagnoser, vilka används inom skola, vård och medier (Hjörne & Säljö, 2013). 
Diagnoserna är omtvistade samt omdiskuterade och redan under 1920-talet använde 
medicinsk expertis diagnosen och begreppet 4MBD (D hade betydelsen damage) då man 
trodde att en hjärnhinneinflammation gjort att vissa barn fått mindre hjärnskador. Skadan på 
hjärnan, menade man gav symptomen inlärningssvårighet och överaktivitet. Vidare forskning 
visade dock att en sådan hjärnskada inte kunde beläggas, ”damage” byttes mot ”dysfunction” 
då man fortfarande antog att en hjärnskada var förklaringen till de aktuella beteendena. Under 
slutet av 1980-talet togs begreppet MBD ur bruk i Sverige och ersattes av 5DAMP och idag 
2017 används begreppet 6ADHD för att beskriva en individs specifika neuropsykiatriska 
svårigheter och funktionshinder (Hjörne & Säljö, 2013).  
 
I begreppet neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, ingår diagnoser som Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, ADHD, autism, Retts syndrom och autismliknande tillstånd. De har en 
sak gemensamt, de är alla symtomdiagnoser och fastställs genom observationer av individens 
beteende i olika miljöer. Diagnosen sätts i huvudsak av en psykolog eller läkare inom 
psykiatrin (Gotthard, 2007). Det är svårt att tydligt avgränsa vad som är ADHD, då den kallas 
för en symtomdiagnos som hänsyftar till olika beteenden exempelvis att barnet är mer eller 
mindre okoncentrerad, har svårigheter att styra sina impulser m.m. Symptomen för ADHD, 
Damp, Aspergers syndrom, autism och autismspektrumstörningar överlappar varandra vilket 
medför en svårighet att diagnostisera ett barn med en diagnos. Medicinsk expertis är oenig om 
orsakerna bakom de neuropsykiatriska funktionshindren, vissa hävdar att det är kulturellt 
betingat och andra hävdar att det är genetiskt betingat. Somliga menar att diagnoserna fyller 
sin funktion till att vara en hjälp i att begära stöd till eleven samt för att ingen i omgivningen 
kan lastas för barnets svårigheter i att leva upp till omgivningens förväntningar (Hjörne & 
Säljö, 2013). Det är sällan att ett barn får en diagnos, menar Kutscher (2016), utan oftast 
överlappar två eller fler diagnoser varandra. Diagnoserna som överlappar varandra behöver 
inte vara inom NPF, de kan vara språkstörningar, dyslexi, inlärningssvårigheter med flera. 
Ofta förvärrar de överlappande diagnoserna varandra till exempel; ett barn som har 
diagnoserna inlärningssvårighet och ADHD riskerar svårigheter i att lära sig nya saker på 
grund av att inlärningssvårigheterna stör koncentrationsförmågan och inlärningen försvåras av 
(ADHD) uppmärksamhetsstörning (Kutscher, 2016). En diagnos inom NPF kan vara ”till 
hjälp för att beskriva när en individs förmågor eller funktioner inte ligger på rätt sida om 
befolkningens normalfördelningskurva.” (Abrahamsson, 2010, s 10). Återigen nämns 
normalitet i samband med diagnoser och funktionsnedsättningar.  
 
Det är viktigt att människor som arbetar med individer med funktionsnedsättning gör sig 
själva medvetna om vilket synsätt de har då det påverkar deras bemötande av och 
förväntningar på individen med funktionsnedsättning (Lindqvist& Sauer, 2007). Med andra 
ord, om omgivningen anpassas och ser olikheter som en tillgång kan det medföra att en 
individ med funktionsnedsättning, exempelvis med diagnosen autism, kan leva i samhället 
som de flesta andra. Dessutom förutsätts att pedagogen, inom skolverksamheten, har goda 
                                                
4 Minimal Brain Damage (Hjörne & Säljö, 2013) 
5 Dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorik- kontroll och perception (NeuroNätet, 170217) 
6 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hjörne & Säljö, 2013)  
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kunskaper om funktionsnedsättningar och förmågan att arbeta utifrån den enskilde individens 
förutsättningar och behov i arbetet med individer med diagnos inom NPF, enligt Gotthard 
(2007). Författaren talar om tydliggörande pedagogik och att det som ska göras tydligt är hur 
omvärlden fungerar samt vilka förväntningar den ställer på individen vilket för oss in på nästa 
avsnitt om undervisningsstrategier. Denna studies syfte är att synliggöra en grupp pedagogers 
uppfattning om inkludering samt vilka undervisningsstrategier de anser främjar elevers, med 
diagnos inom NPF, lärande och utveckling efter bästa förmåga. Det har över tid inte funnits 
någon konsensus om hur undervisningen för elever med kognitiva eller fysiska svårigheter 
bäst bör bedrivas enligt Isaksson et al. (2007). Diskussion och forskning om undervisning för 
elever i kognitiva eller fysiska svårigheter är begränsad, vilket stärker denna studies nytta för 
forskningsfältet och för dem som arbetar inom organisationen skola.  

Undervisningsstrategier 
Diskussionerna om vad som kännetecknar god och framgångsrik undervisning samt om gott 
och framgångsrikt lärande är ständigt återkommande och pågående menar Håkansson och 
Sundberg (2012). Författarna framhäver att ”All undervisning och allt lärande alltid ingår i 
vissa värde- och normsystem.” (s 47). Det innebär att undervisningen i skolan syftar till att 
individen lär det som i samhället anses vara viktigt på en viss plats och vid en viss tidpunkt. 
Finns det undervisningsstrategier vilka anses vara mer lämpliga vid undervisning av grupper 
med inkluderade elever med diagnos inom NPF? Eller är strategierna gynnsamma för alla 
elever? ”Lära sig livet” skriver Gotthard (2007) och menar att pedagogers primära uppdrag är 
att lära elever att i möjligaste mån bli självständiga individer som med hjälp av inlärda 
strategier har möjlighet att klara sin vardag. Jag vill påstå att en pedagogs uppdrag är 
komplext, i synnerhet i en inkluderande skolverksamhet, varpå min intention i kommande 
avsnitt är att utifrån tidigare forskning beskriva betydelsefulla kriterier för pedagogen i sitt 
uppdrag att skapa en inkluderande skolverksamhet. Dessa kriterier kan tillsammans öka 
pedagogens möjligheter i att främja elevers lärande och utveckling efter bästa förmåga. 

Pedagogens bemötande och förhållningssätt  
Att arbeta som lärare, menar Håkansson och Sundberg (2012), tar hela människan i anspråk, 
med hela det bagage av värderingar, fördomar, förväntningar, preferenser och förhållningssätt 
som individen bär med sig i sin lärargärning. Alla människors bagage är unikt och formas 
samt utvecklas genom uppväxt, utbildning, yrkesverksamhet och familjeliv. Detta bagage 
påverkar i sin tur hur läraren bemöter elever och hur denne ser på elevers potential att lära och 
bagaget påverkar även lärarens uppfattning om sin egen undervisning. Hur eleven med 
funktionsnedsättning lyckas och lär i skolan, menar Kutscher (2016), beror till största delen 
på hur denne bemöts av pedagoger, vilket förhållningssätt pedagogen har samt hur denne 
upplever en elev med funktionsnedsättning. Likaså menar Nilholm (2012) att ”hur vi ser på 
orsaken till barns och elevers svårigheter och hur problemen ska hanteras har att göra med hur 
vi uppfattar förskolan och skolan, deras roll i samhället och barns och elevers rättigheter och 
skyldigheter.” (s 66). En motiverad pedagog som ser arbetet som viktigt är en övergripande 
förutsättning i undervisningssituationer. Pedagogen bör även undvika att se enskilda elever 
som representant för en grupp (t.ex. att barn med en diagnos inom NPF alltid har det och det 
beteendet) och istället se dem som individer och uppmärksamma var och ens enskilda 
konkreta svårigheter (Nilholm, 2012).  
 
Individer med diagnos inom NPF har alla individuella behov, styrkor, intressen samt 
förmågor och det finns inte några mirakelkurer eller färdiga recept för exakt vad man kan eller 
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ska göra för att få nämnda individer att utvecklas till sin fulla potential i en för individen 
fungerande vardag. Det handlar om förhållningssätt och att verkligen lyssna till individen i 
syfte att komma fram till vad som är problemet eller hindret och därifrån finna möjliga 
lösningar (Abrahamsson, 2010). En grundprincip, enligt Kendall Carlsson (2015) är att inse 
att elevens svårigheter inte plötsligt kommer att gå över och ett första steg är att pedagogen 
bygger upp en positiv kontakt med eleven. Pedagogen som möter barn och elever med 
diagnos inom NPF bör anpassa sitt sätt att tänka, skriver Kutscher (2016), då barn som känner 
sig accepterade, omtyckta och trygga i sina relationer ges goda förutsättningar till att 
utvecklas, utforska omvärlden och samarbeta med andra. Varsamhet och lyhördhet menar 
Abrahamsson (2010) är nyckelord och att pedagogen etablerar en tillåtande miljö där ”ingen 
döms ut eller skuldbeläggs på grund av ett annorlunda beteende.” (s 109). Kendall Carlsson 
(2015) anser även att pedagogen ska tänka ut ett sätt där denne kan ge eleven positiv 
uppmärksamhet och uppmuntran samt skapa uppgifter som anknyter till elevens intresse. 
Intresse och känslan av att lyckas kan skapa motivation. Likaså är det viktigt, menar Kendall 
Carlsson (2015), att pedagogen ligger steget före vilket många gånger är lättare sagt än gjort. 
En hjälp för pedagogen i att ligga steget före är att planera i förväg, såväl själv som 
tillsammans med eleven. 
 
Genom att bemöta eleven som en person med individuella förutsättningar och intressen ökar 
pedagogens möjligheter i att främja elevens utveckling. Om pedagogen dessutom planerar 
undervisningen i samspel med eleven ökar möjligheterna för elevens lärande och utveckling 
än mer. Min upplevelse är att det är enkelt att säga att jag som pedagog ska ligga steget före 
och göra undervisningen förutsägbar för eleven i syfte att denne ska utvecklas efter bästa 
förmåga, men det kan vara svårare att i praktiken genomföra. Pedagogens kunskap om sitt 
uppdrag blir således en av förutsättningarna i syftet att skapa en inkluderande skolverksamhet. 

Pedagogens uppdrag och kunskap  
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden.” (Skolverket, 2011a, s 4). Det är, enligt Håkansson och Sundberg 
(2012), viktigt att läraren i sin undervisning har adekvat ämneskunskap i kombination med 
kunskap om lärande, undervisning och om elevers olika villkor för lärande. Författarna 
framhäver även betydelsen av lärarens sammanhängande och anpassade undervisningsformer, 
såsom undervisning i helklass, enskilt arbete och grupparbete då det bidrar till ett varierat och 
flexibelt samspel i olika grupperingar för eleverna. Det grundläggande arbetet i klassen har, 
enligt Jakobsson och Nilsson (2011), stor betydelse för elever med funktionsnedsättning och 
deras möjlighet till att delta i gemenskapen samt i undervisningen och samtidigt få sina 
stödbehov tillgodosedda. Håkansson och Sundberg (2012) menar att klassrumsklimatet 
präglas av lärarens ledarskap och relationella kompetens till att leda gruppen och klassrums-
arbetet genom att skapa ett kommunikativt, stödjande och konstruktiv klimat med samspel 
såväl mellan elev och lärare som mellan elever. En kvalitativt god undervisning kännetecknas 
av att läraren har en hög kontextmedvetenhet, det vill säga att läraren hela tiden anpassar 
undervisningen till de villkor som råder med tanke på elever, resurser, lärandemiljö och tänkt 
kunskapsområde (Håkansson & Sundberg, 2012). Individens kunskaper och erfarenheter blir 
synliga i ett klassrum, i det som kan förstås i termer av en undervisningsmiljö och det bidrar 
till att individen lär sig att samarbeta med andra, kommunicera och lösa problem utifrån olika 
specifika mönster. I denna undervisningssituation finns en hel rad olika sociala regler som kan 
upplevas som svåra att anpassa sig till för många barn. Dessa sociala regler kan även vara 
abstrakta och svåra att förstå för många barn, de behöver hjälp att förstå dem (Säljö, 2015).  
 



14 

Det har visat sig svårt att finna pedagogiska arbetssätt som fungerar lika bra i alla grupper, 
menar Nilholm (2012) och uttrycker att ”pedagogik som fungerar för alla elever också 
fungerar för elever som har svårigheter att nå målen och att den pedagogik som fungerar för 
elever som har svårigheter att nå målen också fungerar för alla elever.” (s 111). Tidigare 
forskning (refererat till i Nilholm, 2012, s 112) påvisar att de undervisningsmetoder som 
används i den vanliga undervisningen är långt mer effektiva än de vilka framtagits specifikt 
inom specialpedagogiken. Genom att benämna klassrumsundervisning som vanlig, upplever 
många den som något de känner till och har erfarenhet av, likväl att många upplever det 
motsatta och undrar över vad vanlig undervisning är. Ett begrepp som vanlig betyder olika för 
olika människor, precis som ordet lagom, vad som är lagom för dig kan vara fel för mig och 
vad som är vanligt för dig kan vara ovanligt för mig. I denna studie syftar vanlig undervisning 
till den vilken sker i en undervisningssal med en grupp elever som benämns vid klass, under 
en begränsad lektionstid utifrån ett givet ämne med en eller flera lärare/pedagoger i rummet. 
En grupp elever eller klass är olika stor på olika skolor och i denna studie tänker jag mig klass 
som den i vilken eleverna ingår varje dag, där de har sin gemenskap och tillhörighet. Den 
undervisning och träning som sker i ett klassrum i gemenskap med andra är enligt Kendall 
Carlsson (2015) långt mer effektivare än träning som sker till exempel med terapeut i en 
klinisk lokal. 
 
En stor framgångsfaktor i elevens lärande och då i synnerhet för elever med någon form av 
funktionsnedsättning, är om pedagogen är tydlig med vad, varför och hur något ska läras samt 
över vad som förväntas av eleven. Tydlighet kan göras på olika vis t ex genom bilder som 
stöd och individuella scheman, instruktioner och samtal (Jakobsson & Nilsson, 2011). Min 
upplevelse är att precis som antalet individer varierar i en klass är behoven av tydlighet 
varierande, det som fungerar för en individ gör det inte per automatik för en annan elev med 
liknande behov. Håkansson och Sundberg (2012) benämner tydligheten med ”kommunicerad 
syftes- och målrelatering” (s 261) och menar på att läraren i kommunikation med eleverna 
tydliggör vad undervisningen går ut på. En kvalitativt god undervisning, menar författarna, 
har en tydlig riktning som succesivt leder arbetet framåt likaså att de lärande har en tydlig bild 
av vad det förväntade resultatet är. Ett annat ord för tydlighet kan vara struktur. Men för att 
kunna kravanpassa undervisningen genom struktur måste pedagogen först veta hur struktur 
kan användas i pedagogiska sammanhang; ”En struktur är ett hjälpmedel för brukaren att 
kompensera för en bristande förståelse för sammanhang” (Hejlskov Elvén, 2009,s 87). Det är 
bra för eleverna med struktur, menar Hejlskov Elvén (2009), då den skapar möjlighet att 
förutsäga och är på så vis lugnande samt medverkar till att eleven kan behålla sin själv-
kontroll. Kendall Carlsson (2015) förespråkar att pedagogen tillsammans med eleven gör upp 
en plan över vilket mål eleven har med uppgiften/lektionen, hur det ska uppnås, om och vilket 
stöd eleven behöver för att uppnå det. Likaså bör det i planen framgå om uppgiften ska 
genomföras ensam eller tillsammans med någon och i så fall med vem, när uppgiften ska 
genomföras och om det finns några hinder att nå målen exempelvis uppgiftens svårighetsgrad. 
Efter genomförd uppgift bör planen följas upp med en utvärdering. Kendall Carlsson (2015) 
menar på att planeringsstrategin är till stor hjälp för eleven i sitt framtida självständiga liv.  
 
De flesta elever med diagnoser inom NPF har perceptionsstörningar (svårigheter med 
intryck), menar Abrahamsson (2010) och den omgivande miljön är väldigt viktig för att 
undervisningen ska fungera. Saker som ljus, ljud, dofter och hur olika ting ser ut, smakar eller 
känns kan fungera väldigt annorlunda för barn med diagnoser inom NPF. Abrahamsson 
(2010) rekommenderar att läraren i ett tidigt skede tillsammans med eleven och kanske 
dennes närstående, gör upp en perceptionsprofil för att kartlägga hur eleven uppfattar och 
reagerar på omvärlden. En perceptionsfil kan vara en hjälp för pedagogen i att skapa och 
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upprätthålla en fungerande lärmiljö genom att veta så mycket som möjligt om vad eleven med 
diagnos inom NPF upplever som störande eller hinder i omgivningen. Hejlskov Elvén (2009) 
menar på att det är lärarens ansvar att i skolan undervisa, bedriva omsorg om och hjälpa 
elever med problemskapande beteende. Författaren menar att det sammanhang i vilket eleven 
ingår, är lärarens ansvar och att det behöver formas till ett lärande klimat för eleverna. Vidare 
är elevens beteende lärarens ansvar på så vis att de anpassningar av lärandemiljön som läraren 
gör, påverkar elevens beteende. Abrahamsson (2010) menar att ett sätt för pedagogen till att 
forma ett lärande klimat är att lyssna till eleven. Författaren menar att alla människor är unika 
och varje individ sitter inne med mest kunskap om sig själv och sina behov samt om vad 
individen har att erbjuda omvärlden. För att pedagogen ska ges möjlighet att lära sig om hur 
eleven med diagnos inom NPF upplever sin lärmiljö, rekommenderas ett neutralt bemötande 
av eleven. Med andra ord bör pedagogen släppa sin egen föreställningsvärld och försöka att 
inte tänka in eller tolka in för mycket i det eleven beskriver eftersom pedagogens och elevens 
föreställningsvärld kan skilja sig avsevärt åt (Abrahamsson, 2010). Pedagogen bör, enligt 
Nilholm (2012), vara medveten om och kunna hantera sina reaktioner och känslor inför det 
som är annorlunda då många blir osäkra och inte vet hur de ska bete sig i mötet med de 
människor som anses vara avvikande. ”Lärarens förhållningssätt har stor betydelse för 
klassrumsklimatet och för elevernas attityder mot varandra.” (Nilholm, 2012, s 14). Genom 
att skaffa sig mer kunskap om funktionsnedsättningar kan pedagogen bearbeta sina känslor 
och känna sig beredd att möta alla elever.  
 
När pedagogen vet sitt uppdrag, har kunskap om funktionsnedsättningar, strukturerar 
undervisningen och gör den förutsägbar för eleven ökar möjligheterna för elevens kunskaps-
utveckling utifrån sina individuella förmågor. Ett led i att skapa goda förutsättningar för 
eleven till att utvecklas efter sin fulla potential är att pedagogen samarbetar med elevens 
föräldrar (vårdnadshavare), ett samarbete som bygger på en ömsesidig önskan om elevens 
bästa. Föräldrar är experter på det egna barnet och pedagogen kan dra nytta av vetskapen om 
hur barnet agerar och lär hemma i syfte att anpassa skoldagen för barnet därav kommer jag att 
i följande avsnitt beskriva hur pedagogen kan samarbeta med hemmet. 

Pedagogens samarbete med hemmet 
En erfaren pedagog har kanske träffat många elever med likartade svårigheter men föräldern 
är expert på sitt barn. Samarbetet mellan hem och skola, i ett konstruktivt samarbetsklimat 
med ömsesidig respekt är, enligt Kendall Carlsson (2015), ytterst viktigt i strävan att eleven 
ska utvecklas till sin fulla potential. Likaså menar författaren att det är viktigt att prata om 
svårigheterna i syfte att hjälpa eleven. En hjälp för skolan till att hjälpa eleven i sin utveckling 
och lärande, menar Mitchell (2015), är att i samarbete med hemmet kartlägga när och var 
problemen uppstår, det kanske skiljer sig åt mellan hem och skola. I detta arbete är det även 
viktigt att läraren funderar över hur klassrummet och undervisningen är organiserat och hur 
de kan förändras för att fungera för eleven då det är barnets lycka, självförtroende och 
motståndskraft som står på spel (Mitchell, 2015). ”TILLSAMMANS MED FÖRÄLDRAR 
har pedagoger en avgörande roll för att säkerställa god livskvalitet för elever i behov av 
särskilt stöd, oavsett var undervisningen äger rum.” (Mitchell, 2015, s 16). Huvudansvaret för 
att skapa ett fungerande samarbete med hemmet, som gynnar elevens välmående och 
utveckling, ligger enligt Jakobsson och Nilsson (2011) på skolan. Med andra ord är det 
pedagogen som bör initiera till samtal och samarbete med hemmet. Pedagogens samarbete 
med eleven med diagnos inom NPF och dennes föräldrar underlättas, menar Olsson och 
Olsson (2013), om pedagogen utgår ifrån att alla föräldrar har goda intentioner. Likaså hjälper 
detta förhållningssätt pedagogen att skilja mellan handling och person och det in sin tur kan 
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göra att många konflikter om vem som har rätt, föräldrarna eller pedagogen, kan undvikas. 
Abrahamsson (2010) menar att ett samarbete med hemmet bör innebära regelbunden kontakt 
och en inställning hos pedagogen att föräldern känner sitt barn bäst. Likaså menar författaren 
att ju mer lika strukturer och metoder skolan och hemmet har desto större effekt har de för 
barnets utveckling.  
 
Utifrån tidigare forskningsresultat har jag hittills beskrivit värdet i hur pedagogen tänker om 
och bemöter elever med funktionshinder, vilken kompetens pedagogen bör ha, pedagogens 
uppdrag samt hur värdefullt samarbetet med hemmet är i arbetet med en inkluderande 
skolverksamhet. Arbetet som pedagog i en inkluderande skolverksamhet förutsätter tid för 
reflektion och samtal med kollegor. I dessa samtal kan pedagogerna exempelvis utbyta 
kunskaper om vad struktur och tydlighet kan innebära och konsekvensen av samtalen kan bli 
att pedagogerna bemöter skolverksamhetens elever på liknande vis. Ett liknande bemötande 
från pedagogerna kan innebära att eleven känner igen sig oberoende på vilken pedagog de 
möter och det kan skapa förutsägbarhet samt trygghet för eleven.  

Pedagogers gemensamma lärande 
Skolan är en del i samhället, menar Andersson och Thorsson (2008) och enligt författarna 
innebär det att skolan, skoldagen och strukturen på undervisningen måste förändras, så att den 
passar alla elever i en sammanhållen skola. Pedagogens stora utmaning i skolan är, enligt 
Jakobsson och Nilsson (2011), att ”försöka skapa lärandemiljöer där elever får det stöd de 
behöver för att, i så stor utsträckning som möjligt, kunna delta i gruppens arbete och 
gemenskap på ett sådant sätt att fördelarna överväger eventuella nackdelar.” (s 41). Elevers 
skolsvårigheter är enligt Hjörne och Säljö (2013) evigt omdiskuterat och författarna menar att 
dessa svårigheter ”är en del av skolan, har alltid varit det och kommer att så förbli.” (sid 73). 
Ingen kommer någonsin helt att kunna eliminera de olika svårigheter elever kan ha till att 
anpassa sig till skolan och de aktiviteter som erbjuds där. Det som är ytterst viktigt är att 
istället utveckla skolans arbetsformer så att dagens barn och ungdomar kan utvecklas efter 
sina individuella förutsättningar (Hjörne & Säljö, 2013). Det finns faktorer vilka påverkar 
elevens möjlighet till delaktighet och lärande, enligt Nilholm (2012) och dessa är skol-
personalens formella (som utvecklas genom utbildning) och informella (som utvecklas genom 
erfarenhet) kompetens. Säljö (2015) menar att det eftersöks att lärare i sin professionella 
skolning även tränar sig i att se mönster och samband i hur människor lär. ”Om man har 
ansvar även för beteendehantering måste man självfallet lära sig hur man kan jobba.” 
(Hejlskov Elvén, 2009, s10). Likaså eftersöks det att lärare utvecklar sina specialpedagogiska 
kompetenser i syfte att dels kunna individanpassa undervisningen och dels för att kunna 
arbeta förebyggande så att elevers svårigheter inte ska uppstå, då alla elever är alla lärares 
ansvar (Sandström et al., 2014). Under sin lärarutbildning har lärare saknat tillfällen att lära 
om det specialpedagogiska fältet och om hur de kan individanpassa undervisningen (Persson 
& Persson, 2012). En förutsättning för att kunna anpassa undervisningen, menar Kendall 
Carlsson (2015), är att läraren tillsammans med kollegor först analyserar och reflekterar över 
vad det är som fungerar och vad som inte fungerar. Möjlighet att ta hjälp av och konsultera 
med en kollega eller handledare, menar Kendall Carlsson (2015), kan vara det som hjälper 
pedagogen att se problemet ur en annan vinkel för att komma vidare i hur undervisningen kan 
anpassas för individen.  
 
Pedagogers systematiska kvalitetsarbete kan med forskningens hjälp, enligt Håkansson och 
Sundberg (2012), utvecklas och fördjupas. Författarna menar att ”kunskapsutveckling inom 
området undervisning och lärande sker genom en interaktiv, ömsesidig och långsiktig dialog 
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mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap, det vill säga mellan lärare och 
forskare.” (s 29).  Genom att lärare tillsammans med kollegor och/eller i samarbete med 
forskare, utvecklar och utforskar sin undervisning, höjs kvaliteten i undervisningen och 
elevers resultat förbättras enligt såväl Nilholm (2012) som Håkansson och Sundberg (2012). 
Förändring tar tid och kräver engagemang, tålamod och långsiktigt samarbete mellan kollegor 
och forskning samt systematiska metoder för att få fäste i vardagen. Tid för utprovning och 
utforskning av nya undervisningsstrategier, förhållningssätt och kunskaper krävs innan det 
nya blir vardagligt (Håkansson & Sundberg, 2012). Min erfarenhet är att det idag kan 
upplevas vara för många förändringsområden i skolverksamheten och att det medför att inget 
nytt hinner bli gammalt, innan något nytt ska implementeras.  
 
Ett sätt för pedagoger att utvecklas, menar Persson och Persson (2012), är att ta del av andra 
skolverksamheters goda och mindre goda exempel, dock kan en skola inte kopiera andra 
skolors goda exempel, utan varje skola måste göra ”sin” av exemplen på strategier och 
metoder. För att en förändring ska till stånd krävs samtal och lagarbete, gemensamma och 
enskilda reflektioner över vardagen hjälper såväl det enskilda som gruppens lärande framåt 
(Persson & Persson, 2012). ”Det är snarare så att de mest effektiva programmen är de som 
bygger på flera olika framgångsrika erfarenheter.” (Mitchell, 2015, s 19). Dessutom bör 
pedagogerna utveckla förståelse för varandra både vad gäller olikheter i värderingar men även 
om olikheter i pedagogers utbildning och erfarenhet (Ludvigsson, 2012). Pedagoger inom 
skolverksamheten har olika profession och utbildning, exempelvis som pedagog inom 
förskoleklass, fritidshem, ämneslärare med flera. Genom att skapa förståelse för varandra kan 
förändring och lärande ske för pedagogen som individ och dessutom för pedagoger som 
grupp: ”för att utveckla förståelse för föreställningar och värderingar inom andra grupper i 
skolan, men också för att utmana föreställningar inom den egna gruppen, är det viktigt att 
grupper kommer till tals med varandra.” (Ludvigsson, 2012, s 57). Ett sätt att, menar 
Ludvigsson (2012), utveckla förståelse för varandra är dels genom att pedagogerna ser 
varandra i handling och delar varandras verksamhet exempelvis genom att skugga varandra 
under en lektion eller samling och dels genom kollegiala pedagogiska diskussioner.  
 
Tidigare forskning belyser värdet av en skolverksamhets gemensamma lärande gällande 
undervisning och inkludering i syftet att möta elevers individuella behov. Likaså lyfts värdet 
av förståelse för olikheter inom kollegiet fram som en viktig faktor för pedagogers gemen-
samma lärande. Dessutom menar tidigare forskning att ett verksamhetslärande förutsätter 
långsiktighet och systematik i förändringsarbetet.  Dock är min upplevelse att pedagoger 
saknar tid och forum till att gemensamt reflektera över delade vardagsupplevelser i en 
inkluderande skolverksamhet vilket kan medföra att kunskap enbart blir individuell och inte 
pedagogernas gemensamma. Jag upplever att ett kriterium till att en skolverksamhet ska 
utvecklas är att kunskap blir både individuell och gemensam, i synnerhet gällande en 
inkluderande verksamhet eftersom tidigare forskning påvisar att elever med diagnos inom 
NPF lyckas som bäst i en strukturerad och tydlig verksamhet. Då denna studie har till syfte att 
öka förståelsen för inkludering i en skolverksamhet och hur denna kan eller bör utvecklas 
redogör jag i kommande avsnitt för hur en verksamhet, utifrån tidigare forskning, kan skapa 
ett gemensamt lärande samt vilka förutsättningar detta kräver.  

Verksamhetslärande 
En verksamhet i förändring kan ha som följd att personalen i verksamheten delar ett lärande 
likväl som det kan innebära ett lärande för individen, inte gruppen. ”Ett förändringsarbete 
som genomsyras av delaktighet för de inblandade, att de får ett system- eller helhetsperspektiv 
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och möjlighet att delta i problemlösning i arbetsgrupper ger goda förutsättningar för lärande.” 
(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011, s 159). Denna studie ämnar synliggöra en 
verksamhets lärande om inkludering utifrån att verksamheten är och länge har varit i 
förändring. I det följande ska jag beskriva hur och vad tidigare forskning skriver om lärandet i 
en verksamhet och om vilka möjligheter samt hinder detta lärande kan möta. ”Det som 
komplicerar saken […] är att lärande är svårt att observera och det går inte att ta på, det är 
inget fysiskt objekt som man kan peka på eller plocka isär.”(Säljö, 2015, s 23).  

Det föränderliga lärandet i arbetslivet 
Det pedagogiska forskningsfältet om lärande och utbildning i arbetslivet har ökat samt ändrat 
karaktär över tid, vilket kan förklaras med att kraven och förväntningarna på arbetstagaren 
samt arbetsgivaren har förändrats: ”en stor del av forskningen under senare år har gällt 
arbetslivet och arbetsplatsen som miljö för lärande” (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005, s 
163). Ytterligare anledning till att intresset för lärande på arbetsplatsen har ökat kan vara att 
lärandet på arbetsplatsen har förändrats. Historiskt hörde utbildning och kvalificering till barn 
och unga men idag måste alla yrkesverksamma vara beredda på att arbetsfunktioner förändras 
radikalt, vilket medför att fortsatt kompetensutveckling bör ske i direkt anslutning till arbetet. 
Kunskap och krav i arbetslivet är föränderliga, menar Filstad (2012), då organisationers och 
utvecklingens förändringar påverkas av yttre förhållanden och det i sin tur påverkar läro-
miljön på arbetsplatsen. Yttre förhållanden som påverkar arbetsplatsens lärmiljö kan vara 
teknisk utveckling, kundernas behov, konkurrensduglighet samt förväntningar då dessa kan 
förändra kraven och kunskapen i arbetslivet: ”kunskap som är relevant och användbar i 
organisationer i dag är inte nödvändigtvis det i morgon.” (Filstad, 2012, s 132). Min 
upplevelse är att konkurrensdugligheten och att leva upp till förväntan är två faktorer som 
idag präglar svensk skolverksamhet. Samhället, kraven på färdigheter och synen på lärande, 
menar Säljö (2015), förändras samtidigt som människan utvecklar ny kunskap. Medarbetarnas 
kompetens är, enligt Nilsson et al. (2011), en färskvara som behöver uppgraderas mer eller 
mindre kontinuerligt vilket även Säljö (2015) beskriver med orden ”nya behov av lärande och 
nya metaforer växer fram när samhället förändras.” (s 26). Samtidigt menar Nilsson et al. 
(2011) att organisationer som inte är utsatta för konkurrens och som är framgångsrika, har 
begränsad förändringsbenägenhet, med andra ord varför ändra något som fungerar? 
 
I ett verksamhetslärande är det viktigt med jämvikt mellan praxisnära och utbildningsbaserad 
kunskap och det är skillnad på informellt samt formellt lärande. Ett informellt lärande, enligt 
Filstad (2012) ”kännetecknas ju just av att det kan vara omedvetet och oavsiktligt.” (s 62) och 
att ”det informella lärandet domineras av experimentellt lärande” (s 66). Det formella 
lärandet, förklarar Filstad (2012), är institutionellt betingat, med andra ord det lärandet som 
sker i en undervisningssal och det informella lärandet är det lärande som sker inom och 
mellan kollegor på en arbetsplats. Poängteras bör att det informella och det formella lärandet 
kompletterar varandra samt att praktik och handlande inte räcker, det måste, enligt författaren, 
även finnas möjlighet att reflektera i och kring den praxis man deltar i för att lärandet ska ske 
och för att det i sin tur ska resultera i förändring (Filstad, 2012). Min erfarenhet är att vissa av 
lärares studiedagar vigs åt föreläsning av diverse slag men att dessa inte arbetas med aktivt på 
skolan efteråt. Min uppfattning är att, precis som Filstad (2012) poängterar, för att det ska ske 
lärande och utveckling krävs möjlighet att enskilt och tillsammans med kollegor reflektera 
över föreläsningens budskap. Det formella lärandet vid en föreläsning bör omsättas i 
praktiken för att gynna det informella lärandet (Filstad, 2012). Det informella lärandet är det 
lärande som sker i direkt anslutning till arbetet och brukar av medarbetare upplevas som mer 
betydelsefullt för dem än utbildning på institution menar Illeris (2015). Vidare går det enligt 
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författaren att systematiskt bygga upp en läroinriktad läromiljö genom exempelvis coaching 
och mentorskap, på en arbetsplats, ett så kallat kollaborativt lärande. Illeris (2015) förklarar 
ett kollaborativt lärande med att en grupp människor tillsammans och gemensamt strävar efter 
att utveckla och lära sig något. Att erbjuda kollegiet handledning, menar Gotthard (2007), är 
ett sätt att hjälpa pedagogen att lära i sin yrkesvardag. Författaren menar att handledningen är 
betydelsefull i arbetet med människor just för att det handlar om möten mellan människor. 
Det samspelet eller mötet beror på hur parterna uppfattar och tolkar varandra samt om deras 
tidigare erfarenheter av liknande sammanhang. Dessutom kan handledning hjälpa pedagogen 
att förstå sina reaktioner och sitt beteende, även de som är obekväma, för att genom reflektion 
och samtal utvecklar pedagogen sitt lärande (Gotthard, 2007). Filstad (2012) menar att det är 
en styrka för verksamheten om kollegiet ges utrymme till att lösa arbetsuppgifter tillsammans 
då det ger möjligheter till gemensamma reflektioner, vilka författaren menar gynnar 
verksamhetens lärande. Säljö (2015) å andra sidan menar att människan inte kan undgå att 
lära sig i samspel med andra människor ”lärande genom deltagande i vardagliga aktiviteter 
kommer i all framtid att vara en viktig källa till erfarenheter och kunskapsbildning för 
individen.” (s 127). Genom att individen ingår i olika sociala praktiker gör individen 
formativa erfarenheter och lärande av detta slag har människan ägnat sig åt sedan tidernas 
begynnelse (Säljö, 2015).  
 
Skolverksamheter och organisationer förändras i takt med samhälleliga förväntningar samt 
behov. Dessutom har skolverksamheten krav på sig att vara konkurrensdugliga då motsatsen 
kan innebära att vårdnadshavare väljer ett annat alternativ för sina barn. Tidigare forsknings 
resultat påvisar ett antal faktorer vilka kan upplevas vara en förutsättning i en verksamhets 
förändring och lärande, en av nämnda faktorer är kommunikation. I kommande avsnitt 
beskrivs olika förutsättningar vilka kan påverka om, hur och vilket lärande en verksamhet 
skapar och dessa förutsättningar kan vara värdefulla för en rektor som leder och fördelar 
arbetet i en skolverksamhet att ha kunskap om. 

Förutsättningar för att ett verksamhetslärande ska ske 
I ett verksamhetslärande är språket och kommunikationen, enligt Assarson (2011) en 
avgörande del. Att ha kollegor att diskutera problem med och fråga om råd, menar Nilsson et 
al. (2011), är viktigt för lärandet på arbetsplatsen. Författarna talar om att en förutsättning för 
lärandet på arbetsplatsen är att medarbetarna har ett interaktionsutrymme, med andra ord tid 
och forum för handledning, rådfrågning, samarbete mellan kollegor och att de kan vara såväl 
planerade som oplanerade träffar. Tiden och forum inom en skolverksamhet råder rektor över 
och har således ett stort ansvar för att kunskapsdelning och lärande ska ske, enligt Filstad 
(2012), dels genom att avsätta tid för samtal och diskussion, dels vid att ge utrymme till att 
förtroendet byggs upp mellan kollegorna. Dessutom är tillit ytterst viktigt vid en kunskaps-
delning, utan tillit kan det tänkas att kollegor inte vill dela med sig av sin tysta kunskap 
(Filstad, 2012). Ledningens syn på kunskapsdelning är av stor betydelse, enligt Timperley 
(2013) och det är viktigt att kunskapsdelningen ses som värdefull. Kunskapsdelning kan 
liknas vid att pedagoger inspirerar varandra genom att delge och ta del av goda erfarenheter 
samt strategier. För att kunskapsdelning ska ske behövs dessutom gemensam diskussion och 
reflektion över det pedagogerna delgett varandra. Illeris (2015) menar på att allt lärande är 
situerat och att det sker i samspel i ett viss socialt och samhälleligt sammanhang. Med andra 
ord, för att ett verksamhetslärande ska ske måste det, utifrån min tolkning ske i verksamhetens 
miljö och mellan samt inom de individer vilka ingår i verksamheten. Jag kan inte lära mig att 
agera pedagogisk ledare om jag enbart läser om det och inte praktiskt använder det. Enligt 
min erfarenhet är gemensam diskussion och tid för såväl individuell som kollegial reflektion 
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av största värde i en verksamhets lärande och utveckling. Personligen lär jag mig mycket av 
att problemformulera arbetet tillsammans med kollegor.  
 
”En grundbult i människors kunskapsutveckling är […] vår förmåga att kommunicera med 
varandra genom språket.” anser Säljö (2015, s 24). Författaren beskriver hur språket och 
berättandet historiskt har varit en grundläggande mekanism för att formulera samt sprida 
insikter och färdigheter eftersom kunskap har förmedlats genom berättandet från den kunniga 
till novisen: ”människans förmåga att använda språklig kommunikation är grunden för hennes 
kunskapsutveckling och för spridning av erfarenheter mellan individer, grupper och 
samhällen.” (Säljö, 2015, s 25). Dessutom, menar Filstad (2012), att den tysta kunskapen 
behöver synliggöras och till det behövs samtal och kommunikation samt gemensam såväl som 
enskild reflektion. Den tysta kunskapen kan synliggöras vid kollegiala skuggningar och/eller 
iakttagelser och i påföljande individuella och gemensamma reflektioner sker en kunskaps-
delning. Språket blir länken mellan social interaktion och individers tänkande, enligt Dysthe 
(2003) och i samtalet tillåts människor att dela erfarenheter med varandra. Författaren menar 
att språket hjälper människan att förbinda tänkandet med de yttre sociala interaktionerna och 
att denne genom kommunikation kan bli medveten om medmänniskors förståelse och 
uppfattning om händelser i vardagen. Med det menar Dysthe (2003) att ”När vi interagerar 
gör vi våra tankar och iakttagelser publika och tillgängliga för andra att reagera på och 
resonera vidare med.” (s 219). Genom att människan gör sina tankar och iakttagelser publika i 
kommunikationen mellan kollegor är det ytterst viktigt, menar Assarson (2011), att det råder 
balans i vad som är tillåtet att pratas om. En obalans kan göra att en grupp individer i kollegiet 
sätter normen för vad som är ”sanningen” i ämnet vilket kan leda till att ingen annan vågar 
opponera sig mot den. Det är viktigt att i kollegiet prata om frågor som kan vara svåra och 
”Genom att samtala om, argumentera och förhandla omkring innebörden i demokrati och en 
skola för alla skapar pedagoger en gemensam, men föränderlig, plattform som kan ge 
utrymme för en strävan efter alla elevers delaktighet och lärande i gemenskap.” (Assarson, 
2011, s 37, refererar till Assarson, 2007). Min erfarenhet av olika arbetsplatser och olika 
kollegor påvisar att det är skillnad i hur och om vad det pratas. Varför det är skillnad är jag 
ovetande om, men jag upplever skillnad. Kanske är det individer i gruppen som sätter norm 
för vad som får talas om? Kanske är det ledningens prioriteringar som ger utrymme för vissa 
diskussioner men inte andra? Med det menar jag att ledningen exempelvis kan instruera 
medarbetarna att arbeta med rastaktiviteter men inom kollegiet finns ett behov av att prata om 
förväntningar på prestation av elever. 
 
Att skapa en positiv skolkultur i en inkluderande verksamhet kräver, enligt Mitchell (2015) att 
skolans medlemmar utvecklar ett starkt engagemang för att välkomna och acceptera mångfald 
och till det krävs ledarskap. Genom ett starkt engagemang och acceptans för mångfald är 
skolans medlemmar förebildliga gentemot eleverna och förutsättningarna till ett tillåtande 
klimat ökar. En tydlig målsättning med verksamheten är, menar Filstad (2012), en förut-
sättning vid förändring för lärande i en verksamhet. Att ha tydligt definierade mål med 
kunskapsutvecklingen är en framgångsfaktor och målen ska, menar författaren, förankras i 
varje enskild medarbetares individuella mål, utan dessa tydliga mål är risken att medarbetaren 
inte ser något tydligt syfte i att lägga tid och kraft på lärandet. Ytterligare aspekt att ta hänsyn 
till i ett verksamhetslärande är människans olika förutsättningar, förkunskaper och motivation 
till att lära. ”Hur lätt vi har att lära oss något, avspeglas i vad vi kan sedan tidigare.” (Säljö, 
2015, s 110). Dessutom kan en och samma föreläsning uppfattas olika av åhörarna, menar 
Illeris (2015), då samtliga har olika intressen, motivation, preferenser, förutsättningar och 
blockeringar. Vad och hur individen lär är enligt Säljö (2015) beroende på ”av var man råkar 
befinna sig, vilka kunskaper och erfarenheter man råkar komma i kontakt med och hur djupt 
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man väljer att engagera sig i olika aktiviteter.” (s 18). Individens motivation till att lära 
tillskrivs en stor betydelse i ett verksamhetslärande, om individen, av olika orsaker, är 
omotiverad till lärande sker så heller inte något lärande menar Filstad (2012). Likaså menar 
Nilsson et al. (2011) att individens engagemang och lust till att lära är helt avgörande för om 
individen lär. Författarna menar att även om arbetsplatsen erbjuder goda förutsättningar för 
lärande, är det i slutändan individens attityder och förhållningssätt som är helt avgörande för 
individens lärande. Det finns forskare, (Timperley, 2013), som är av en annan åsikt och menar 
att motivationen inte alltid är det som utvecklar ett lärande eftersom lärandet innebär att något 
förändras hos individen och dennes agerande. En omotiverad person blir ofta engagerad under 
utvecklingsprocessen då denne tar del av tankar och diskussioner i gruppen; ”Lärande följer 
på, är en konsekvens av, människors aktiviteter och erfarenheter och kräver någon form av 
personligt engagemang i situationen.” (Säljö, 2015, s 23). Min erfarenhet av verksamhets-
lärande gör att jag är böjd att hålla med om att såväl individens lust att lära avgör om lärande 
sker samt att motståndare till lärande på arbetsplatsen slutligen är nyfikna på förändringen 
som sker. Däremot kan förändringsprocessen enligt mig ta olika lång tid för individerna, 
några är snabba och andra behöver längre tid för eftertanke.  
 
Alla människor är unika med individuell förändringsbenägenhet, motivation till lärande och 
med olika lärstilar, någon lär genom att göra, andra genom att läsa, en tredje genom att lyssna 
och en fjärde genom att titta. Individen har möjlighet att delta eller avstå från diskussion och 
gemensam reflektion tillsammans med kollegor och valet kan bero på tilliten i kollegiet. Det 
måste finnas möjlighet att reflektera i och kring den praxis man deltar i för att lärandet ska ske 
och för att det i sin tur ska resultera i förändring, menar Filstad (2012). Med andra ord, 
kollegiet bör tillsammans analysera möjliga tillämpningar i det praktiska arbetet utifrån nya 
kunskaper, vilket kräver samtal och kommunikation. Min upplevelse är att intentionen till 
samtal och gemensam reflektion kring frågor om värdegrund, demokrati och människors lika 
värde är stor inom beskriven skolverksamhet, men att andra frågor prioriteras. Dessa andra 
frågor kan vara uppföljning av de nationella proven eller analys av enkätundersökningar om 
elevers trivsel på skolan. Tid, forum och utrymme till gemensamma diskussioner samt 
synliggörande av kunskap är framgångsfaktorer i ett verksamhetslärande som exempelvis i att 
skapa en inkluderande skolverksamhet. I en kollegial lärprocess har ledningen ett stort ansvar; 
att erbjuda tid och forum för individuella och kollegiala reflektioner samt utrymme till 
kollegiala iakttagelser av tyst kunskap. I den bästa av världar är människan alltid motiverad 
till att lära och utvecklas utan eventuella hinder. Dock kan verkligheten vara en annan och 
motsättningar och/eller hinder kan uppstå i ett verksamhetslärande. Dessa motsättningar eller 
hinder kan vara av värde för rektor i en skolverksamhet att ha kännedom om vid intentionen 
att skapa ett för pedagogerna gemensamt lärande om exempelvis inkludering.  

Hinder vid ett verksamhetslärande 
Det finns olika och varierande hinder för ett verksamhetslärande och det kan enligt Illeris 
(2015) vara motstånd mot lärande, försvar mot lärande eller ett fellärande. Ett motstånd mot 
lärande kan ha olika orsaker exempelvis att innehållet strider mot individens etiska, politiska 
eller religiösa övertygelser eller om individen ställs inför något som av ett eller annat skäl 
uppfattas som oacceptabelt (Illeris, 2015). Jag kan tänka mig att ett etiskt motstånd till lärande 
skulle uppstå hos flera pedagoger om de exempelvis återigen skulle tillåtas aga elever och 
kanske till och med uppmanades till att aga elever. Ytterligare ett försvar mot lärande syftar 
till att skydda den lärande och kan exempelvis vara ambivalens, att individen på samma gång 
både vill och inte vill lära sig (Illeris, 2015). Vad gäller ett fellärande är det, menar Illeris 
(2015), när innehållet i lärandet inte överensstämmer med det avsedda eller vad som 
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förmedlats. Nilsson et al. (2011) menar att människan som individ inte kan stänga av sitt 
lärande, vare sig vid en förändring på arbetsplatsen eller i livet. Författarna menar istället, 
precis som Illeris (2015), att frågan människan borde ställa sig är vad vi lär inte om vi lär oss. 
 
Nilsson et al. (2011) nämner den individuella aspekten som ett hinder vid en förändring och 
menar att många medarbetare känner sig trygga med hur det är, de vill inte förändra något. En 
förändring innebär något nytt och okänt vilket författarna menar kan väcka ångest och oro hos 
medarbetaren. Likaså poängterar författarna egennyttan vid en förändring, att individens 
förändringsbenägenhet påverkas positivt om denne ser en vinst med förändring och motsatt 
negativt om individen inte ser nyttan eller behovet. Ytterligare hinder i ett verksamhets-
lärande, menar Filstad (2012), kan vara att gruppens individer har olika erfarenheter. Risken 
med olika erfarenheter och kunskaper är att den tysta kunskapen inte blir synlig och att 
diskussionen i verksamhetens medarbetargrupp stannar vid ”så här har vi alltid gjort och 
kommer alltid att göra” vilket kan innebära att alla inte är lika motiverade till förändring. 
Dessutom kan olikheterna i pedagogers utbildning utgöra ett hinder för ett verksamhets-
lärande på så vis att utbildningen bygger på olika pedagogiska traditioner vilka kan innebära 
en kontrollfunktion för hur pedagogerna ska agera (Ludvigsson, 2012). Min tolkning är att en 
pedagogisk tradition som kan utgöra ett hinder kan exempelvis vara att pedagoger i dagens 
förskolor kan agera med motstånd mot den nyligen (år 2016) reviderade läroplanen för 
förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016), där det uttrycks att pedagoger i förskolan ska undervisa 
barnen, vilket tidigare enligt tradition skett inom skolverksamheten. 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
I avsnittet har undersökningens teoretiska ramverk presenterats, problematiserats och 
diskuterats. Inkludering är ett begrepp som i Sverige kom ur ett specialpedagogiskt behov av 
att göra skolan tillgänglig för alla barn utifrån de mänskliga rättigheterna beskrivna i 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Inkludering kan ställas mot sin 
motsats exkludering i syfte att förstå innebörden om vad det kan betyda för individen att vara 
inkluderad i en gemenskap med andra människor, då det kan antas att ingen vill utesluta 
någon (Carlsson & Nilholm, 2004). Genom att utveckla förståelse för människans, såväl 
elevers som pedagogers, olikheter och likheter kan möjligheterna för en inkludering öka inom 
skolverksamheten, en inkludering som erbjuder alla individer en gemenskap och ett lärande. I 
samhället finns människor med diverse funktionsnedsättningar vilka i mötet med 
omgivningen kan bli till hinder för individen. Pedagoger inom skolverksamheten kan i ett 
gemensamt lärande om värdet i att bemöta individen med förväntan om utveckling och om 
olikheter inom funktionsnedsättningar skapa goda förutsättningar för elever med funktions-
nedsättningar att lära och utvecklas utefter sin individuella potential. 
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Metod  
I följande kapitel presenteras denna undersöknings val av metod och vilka metodologiska 
överväganden som gjorts. Undersökningens urval presenteras och argumenteras för, likväl 
med vilken teknik data skapats och analyserats. Dessutom redogörs för de etiska ställnings-
taganden vilka beaktats samt hur studien genomförts. Slutligen diskuteras studiens 
trovärdighet och giltighet. 

Kvalitativ metodansats  
I syfte att undersöka och nå förståelse för en grupp pedagogers uppfattning om inkludering 
har jag genomfört en kvalitativ studie med en analytisk induktion, där data skapats genom 
gruppintervjuer. Valet av metod och teknik är utifrån denna studies frågeställning och de vilka 
jag fann mest lämpade till att öka min förståelse för en grupp pedagogers uppfattning om 
inkludering. ”Frågan är i kvalitativa undersökningar alltid om något meningsfullt, om hur 
människor föreställer sig och förstår världen.” (Hartman, 2004, s 277). En kvalitativ studie 
har till syfte att producera en mängd detaljerad information om ett mindre antal fall och 
personer för att öka förståelse av fallen likväl som av de situationer som studerats, dock 
minskar generaliserbarheten av resultatet (Patton, 2002). En forskare i en kvalitativ 
undersökning tenderar att skapa data på fältet där undersökningsfrågan studeras och tar 
således inte in individer i ett labb för att undersöka dem. Dessutom skapas data genom att 
forskaren i en kvalitativ studie talar direkt med individerna och har så att säga en ”face-to-face 
interaction” med dem (Creswell, 2014, s 234). ”This up-close information gathered by 
actually talking directly to people and seeing them behave and act within their context is a 
major characteristic of qualitative research.” (Creswell, 2014, s 234). Sammanfattningsvis 
karaktäriseras kvalitativa undersökningar av att forskaren försöker nå förståelse för 
människans livsvärld, det sätt på vilket de ser på sin relation till omgivningen och på sig 
själva (Hartman, 2004).  
 
Enligt Hartman (2004) är de två vanligaste kunskapskällorna till att skapa data i en kvalitativ 
undersökning, intervjun och en naturalistisk observation. Utav de två är den kanske mest 
använda kunskapskällan intervjun. En kvalitativ intervju är ostrukturerad och icke 
standardiserad menar Hartman (2004) med förklaringen att intervjun karaktäriseras dels av att 
frågorna inte är bestämda på förhand och dels av att respondenten till stor del tillåts bestämma 
vad som ska diskuteras. Dock försöker intervjuaren leda samtalet till att kretsa runt de ämnen 
som är relevanta för studiens frågeställning. En naturalistisk observation genomförs i den 
kontext i vilken de människor forskaren intresserar sig för befinner sig och genomförandet av 
observationerna kan se olika ut. Variationerna kan bland annat vara hur deltagande forskaren 
är i kontexten som observeras samt hur öppen forskaren är om syftet med observationen 
(Hartman, 2004). Det finns enligt Creswell (2014) ytterligare kunskapskällor i en kvalitativ 
undersökning och nämner dokument så som dagboksanteckningar och tidningspublikationer 
samt inspelningar. Det är till viss del undersökningsfrågan och studiens tillgängliga resurser 
som styr valet av teknik för att skapa data och till viss del styr forskarens teknikkunskaper och 
tidigare erfarenheter (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Viktigt att tänka på vid val av teknik är 
för det första att kunskapskällan måste vara sådan att forskaren får relevant information. För 
det andra måste kunskapskällan vara tillgänglig och göra det möjligt för forskaren att använda 
den. För det tredje och slutligen måste det vara etiskt tillåtet samt försvarbart att använda 
kunskapskällan på ett sådant vis som behövs för att forskaren ska nå den efterfrågade 
kunskapen (Hartman, 2004).   
 



24 

I denna studie tas ett induktivt grepp i skapande och analys av data. En analytisk induktion 
innebär att jag som forskare har arbetat linjärt genom att först skapa data, därefter analysera 
data för att få fram en teori. När en forskare använder en analytisk induktion väntar denne 
med att analysera empiri till dess att all data är skapad. Detta därför att all empiri ska vara så 
teorineutral som möjligt. Om forskaren börjar analysera innan exempelvis alla intervjuer är 
genomförda finns risken att tidiga idéer om teori kan påverka resultatet och frågorna i 
resterande intervjuer (Hartman, 2004). Genom att skapa och analysera data i en induktiv 
process organiserar en kvalitativ forskare data i kategorier och teman i syfte att leta efter 
abstrakta informationsenheter. ”This inductive process illustrates working back and forth 
between the themes and the database until the researchers have established a comprehensive 
set of themes.” (Creswell, 2014, s 234). Dessutom har jag efter den induktiva processen tittat 
tillbaka på studiens data, deduktivt, dels för att eventuellt finna fler bevis som stödjer varje 
tema och dels för att avgöra om jag behövde ytterligare information genom uppföljande 
intervjuer. Det deduktiva tänkandet gör det möjligt för forskaren att finna brister i data, dessa 
brister kan medföra att forskaren behöver skapa kompletterande information och data 
(Creswell, 2014). ”Thus, while the process begins inductively, deductive thinking also plays 
an important role as the analysis moves forward.” (Creswell, 2014, s 234). Forskaren 
genomför en inducering genom att ta ett steg från det synliga till det osynliga i tolkningen av 
data. En induktiv process möjliggör en kunskapsbyggnad om enstaka fall till en allmän tro på 
orsaker: ”The inductive leap allows us, based on singular facts, to create statements about sets 
of facts and their future behavior.” (Bendassolli, 2013, s 3).  
 
I syfte att beskriva mitt tillvägagångssätt har jag under nästa rubrik, Genomförande, samlat 
information om hur resultatet till denna studie har tagits fram.  

Genomförande 
I kommande avsnitt redogörs för bakgrunden till hur problemområdet för denna undersökning 
uppstod, val av teknik till att skapa data samt en presentation och argumentation om 
gruppintervjuer. Dessutom redogörs för urvals-, transkriberings- och analysprocessen.  

Inledningsfasen till denna studie 
Jag har genom åren blivit mer och mer intresserad för begreppet inkludering, då jag har och 
fortfarande är verksam i en skolverksamhet som pedagog i grupper med elever som benämns 
som inkluderade. I ett tidigt skede inför denna studie hade jag beslutat mig för att ämnet för 
undersökningen skulle vara inkludering i någon mån, dock hade jag inget tydligt problem-
område. Som en hjälp för mig till att skapa ett tydligt problemområde undersökte jag tidigare 
forskningsresultat om begreppet inkludering i en litteraturstudie, då Lantz (2013) 
rekommenderar forskaren att starta sitt arbete med tänkt studie utifrån följande två frågor; 
”Vad vill jag undersöka och varför? Vad ska det tjäna till?” (Lantz, 2013, s 27). Syftet med 
denna studie växte, med hjälp av tidigare forskning, sakta fram för mig och jag valde att 
genomföra en undersökning om en grupp pedagogers uppfattning om inkludering i syfte att 
skapa en djupare förståelse för en inkluderande skolverksamhet. När frågeställningen och 
syftet började ta form funderade jag över metodval, urval och vilken teknik som lämpade sig 
för att skapa data. Då syftet med denna studie är att undersöka en grupp pedagogers 
uppfattning om inkludering ansåg jag att en kvalitativ metodteori skulle hjälpa mig bäst i att 
nå den efterfrågade kunskapen. Hartman (2004) beskriver en kvalitativ metodteori till att ha 
som syfte att nå förståelse för en individs eller en grupp individers livsvärld, med andra ord 
hur individen eller individerna upplever sin situation. I en kvalitativ undersökning fokuseras 
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dessutom sammanhanget och forskaren vet inte i förväg vilka slutsatser som kan dras (Lantz, 
2013). Larsson (1986) menar på att ”God forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att 
det blir ett smidigt verktyg för att få kunskap om det problem man valt.” (s 9). Jag anser att 
utifrån denna studies frågeställning var mitt metodval det mest lämpade.  
 
Då denna undersöknings problemområde var fastställt, liksom vilken metodansats jag ansåg 
lämpligast till att skapa data för vidare analys var det dags för nästa steg i planeringen av 
denna studie; urval.   

Urvalsprocessen 

Så långt kommen i planeringen av studien var det dags för urvalsprocessen. Att göra ett urval 
om vilka respondenter som ska undersökas genom en kvalitativ intervju är särskilt viktigt och 
en utgångspunkt är att antalet respondenter inte ska vara för stort (Hartman, 2004). Likaså får 
antalet respondenter inte vara för litet då intervjumaterialet ska vara av kvalitet och utgöra ett 
tillräckligt underlag för tolkning och analys (Dalen, 2015). Vid inledningsfasen till denna 
studie var min intention att genomföra intervjuer med pedagoger på två skolverksamheter 
med uttalad profil till att vara en skola med inkluderad autismverksamhet, dels den (F-år 6) 
skola där jag själv arbetar och dels den mottagande (år 7-9) grannskolan. Jag insåg att min tid 
enbart skulle räcka till intervjuer på den egna skolan då genomförandet och efterarbetet av 
intervjuer är mycket tidskrävande. Innan jag gjorde mitt urval av respondenter talade jag med 
rektor, på den skolverksamhet där mitt urval och jag själv arbetar, om att jag skulle 
genomföra en studie samt beskrev syftet med densamma. Min anledning till att tala med 
rektor var dels för transparensen och dels för att resultatet kan vara skolan till nytta i fortsatt 
utvecklingsarbete om inkludering. Därefter gjorde jag mitt urval av pedagoger och det 
grundande jag dels på att valda pedagoger arbetar med elever med diagnos inom NPF, att de 
har pedagogisk utbildning samt utifrån pedagogens roll (mentor för elev/elever med diagnos 
inom NPF, fritidspedagog eller ämneslärare). Orsaken till urvalet utifrån pedagogens var att 
den för pedagogen kan innebära skillnad i erfarenhet av elever med diagnos inom NPF och att 
individen uppfattar undersökningsfrågan och/eller den inkluderande skolverksamheten olika. 
Omfånget avgjordes även av tidens begränsning till denna undersökning.  
 
Jag har i mitt urval inte inkluderat skolledningen då de initierar till samt leder arbetet med 
inkluderingen i beskriven skolverksamhet och de befinner sig i mindre utsträckning med 
eleverna än vad pedagogerna gör. Däremot kan resultaten i analysen indirekt visa på 
skolledningens betydelse i att leda det inkluderande arbetet framåt. Mitt urval var; två 
fritidspedagoger, fem ämneslärare vilka även är mentorer i en grupp med inkluderade elever 
samt en lärare med uppdrag att vara riktat stöd, mentor och ämneslärare till inkluderade 
elever. De har alla åtta olika lång erfarenhet i undersökt skolverksamhet, olika lång erfarenhet 
av att arbeta med elever med diagnos inom NPF och slutligen har de alla olika lång 
yrkeslivserfarenhet som pedagog. Jag skickade ett brev (bil. 1) till urvalet av pedagoger med 
en fråga om intresse och möjlighet att delta i en intervju. I brevet beskrev jag syftet med 
denna studie, vilken min roll var, hur lång tid intervjun förväntades ta, att jag önskade spela in 
den, under vilka veckor den skulle ske, till vad och hur resultatet skulle användas samt att 
individens uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Utav åtta tillfrågade pedagoger var det en 
ämneslärare/mentor som avböjde med anledningen att hen nyligen startade sitt arbete i 
undersökt skolverksamhet. Jag erbjöd respondenterna att välja om de önskade enskild intervju 
eller i grupp och samtliga valde gruppintervju. Mina anledningar till att erbjuda enskild- eller 
gruppintervju var att jag ansåg båda formerna ha sina för- och nackdelar samt att tiden jag 
hade till förfogande för intervjuer var begränsad. Fördelen med en enskild intervju kan vara 
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att respondenten uttrycker saker som hen kan anse svåra att nämna i grupp likväl som en 
gruppintervju kan ha samma effekt. Med andra ord kan såväl enskild- som gruppintervju både 
hämma och öppna respondenten i dennes berättelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Ej att 
förglömma att min påverkan som intervjuare och kollega troligen var stor i intervju-
sammanhanget, vilket jag beskriver närmare under rubrikerna Kvalitativa gruppintervjuer och 
Forskningsetik. Respondenternas val av gruppintervju kan ha haft olika orsaker exempelvis 
att pedagogens tid var begränsad och/eller att ämnet inkludering kunde upplevas värdeladdat 
och var därmed kanske enklare att tala om i grupp med kollega/kollegor. När urvalet var 
bestämt, jag hade fått svar från samtliga pedagoger om intresse att delta vid en intervju, var 
det dags att boka tid och plats för intervjuerna.  

Skapande av data genom öppna gruppintervjuer 

Jag hade ett antal valbara tekniker exempelvis observationer, enkät eller intervju för att skapa 
data till denna studie inom de epistemologiska ramarna av en kvalitativ studie. Det var syftet 
med studien och dess teorier samt problem som styrde mitt val av lämplig teknik för att skapa 
data (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Likaså påverkades teknikvalet av vilka resurser och tid 
jag hade till förfogande, de var båda begränsade: jag hade enbart eftermiddagar och helger 
samt studien beräknades vara klar inom ca 4 månader. Jag ansåg att intervjun lämpade sig till 
att skapa data och således har data till denna studie skapats genom riktade öppna intervjuer av 
och med en grupp pedagoger verksamma på samma skola.  
 
Valet att genomföra riktade öppna intervjuer grundades i denna studies syfte då det lättaste 
sättet att få veta hur en person känner inför eller uppfattar något är att ställa frågor. En riktad 
öppen intervju förutsätter att ämnet, inkludering, är meningsfullt för respondenterna och att 
sammanhanget är avgränsat då intervjun inte kan belysa allt som eventuellt kan vara relevant 
för intervjuämnet (Lantz, 2013). En öppen intervju är speciellt lämpad när forskaren söker 
information och insikt om informantens egna erfarenheter, uppfattningar, känslor och tankar 
(Dalen, 2015). Dock kan en risk med en öppen intervju vara att respondenterna avviker från 
det förutbestämda temat och pratar om annat, den risken var något jag hade i åtanke under 
samtliga intervjutillfällen. Följden av en öppen intervju kan bli att olika intervjupersoner ger 
olika definitioner och att intervjuerna blir olika, vilket kan ge ett rikt underlag till fortsatt 
analys. Frågorna vid en öppen intervju ställs utifrån vari fenomenet består, vilken mening 
något har och hur något upplevs vara för respondenten (Lantz, 2013).  
 
Jag valde att genomföra tre öppna fokusgruppsintervjuer eftersom jag som intervjuare var 
intresserad av respondenternas vardagsvärld, den värld som upplevs direkt och omedelbart 
samt påträffas i vardagen. Att genomföra intervjun i grupp kunde ha medfört att det för 
respondenterna var lättare att uttrycka synpunkter som annars kunde upplevas som svåra att 
yppa (Kvale & Brinkmann, 2014). En fokusgruppintervju innefattar i allmänhet sex till tio 
intervjupersoner och ”Målet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som 
diskuteras eller finna lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga.” 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s 191). I denna undersökning var grupperna om två eller tre 
respondenter per tillfälle, sammantaget sju pedagoger uppdelade på tre intervjutillfällen. En 
risk med gruppintervju, som jag hade med i åtanke vid mitt val av teknik till att skapa data, är 
att det i gruppen kunde finnas en person som satte normen för vad som fick sägas och att den 
personen skulle kunna vara, men behövde inte vara, intervjuaren. Fokusgruppintervju ska 
enligt Hylander (1998) inte användas om det finns hinder för en öppen kommunikation och 
diskussion exempelvis om en av respondenterna i gruppen är chef över de andra. Det är även 
olämpligt att genomföra fokusgruppintervju om respondenterna är obekanta med ämnet för 
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undersökningen (Hylander, 1998). Samtliga av respondenterna kunde anses ha kännedom om 
ämnet inkludering då de alla är verksamma i en inkluderande skolverksamhet samt att de 
dessutom arbetar i olika utsträckning med elever med diagnos inom NPF.  
 
Jag hade ytterligare betänkande om att en fokusgruppintervju skulle kunna medföra att en 
individ upplevde en känsla av otillräcklighet genom att lyssna till övriga deltagares 
beskrivning av upplevelsen om inkludering. Jag som undersökare var medveten om att det 
kan ha funnits saker som inte blev sagda vid gruppintervjuerna och att orsakerna till det kan 
ha varit varierande. En orsak kan ha varit utifrån vilka respondenter som ingick i gruppen och 
hur deras inbördes relationer var, alla är inte lika bekväma med alla. Ytterligare orsak kan ha 
varit hur respondenterna tolkade min förväntan som intervjuare eller rent av på vem jag är 
som intervjuade (Lantz, 2013). Dessutom var jag medveten om att jag som undersökare är det 
viktigaste redskapet, vid en kvalitativ intervju, i försöket att få fram information och följa upp 
respondentens berättelser, förståelser och uppgifter genom att leda samtalet i den riktning som 
behövs för att skapa relevant data för studien (Widerberg, 2002). Innan och under intervju-
tillfället hade jag med i åtanke att en intervju inte är ett samtal, utan snarare en dialog som 
endast är till för att samla information om ett förutbestämt ämne där parterna har olika och 
inte jämställda roller – en frågar och en svarar (Lantz, 2013).  
 
Inför varje intervjutillfälle förberedde jag mig genom att telefonen var laddad, att inspelnings-
programmet fungerade samt bokade lokal där intervjun kunde genomföras. På dörren till 
lokalen satte jag upp en skylt med ”Inspelning pågår” och vi blev inte avbrutna vid någon av 
intervjuerna. Jag genomförde intervjuerna vid tre olika tillfällen, vid två av dessa var 
deltagarna två till antalet och vid ett var de tre deltagare. Minst tre fokusgruppintervjuer 
behöver genomföras för att skapa tillräckligt med data för analys (Hylander, 1998). Jag hade 
två anledningar till uppdelningen, dels att en lämplig tid till intervju inte stämde överens för 
alla deltagare vid samma tidpunkt och dels för att jag ansåg att sju deltagare vid en och 
samma intervju skulle vara för många. Risken, som jag ser det, med för många deltagare vid 
en intervju är att någon eller några inte säger någonting samt att risken för normsättande (vad 
som är tillåtet och otillåtet att säga) i gruppen ökar med antalet deltagare. ”Deltagarna kan 
känna sig pressade att tycka lika. De kan bli förlamade snarare än stimulerade av gruppen.” 
(Hylander, 1998, s 20). Min erfarenhet av diskussioner i grupper med fler än fyra deltagare är 
att någon eller några inte tar eller får talrum. Under intervjun var det givetvis mitt ansvar som 
intervjuare att fördela ordet till alla deltagare men eftersom jag är ovan intervjuare valde jag 
bort att utmana deltagarna och mig genom att ha en gruppintervju med sju deltagare, där 
risken fanns att en deltagare inte skulle kommit till orda.  
 
Jag hade på förhand planerat sju intervjufrågor av öppen karaktär (bil. 2) och innan det första 
intervjutillfället testade jag frågorna på en anhörig, i syfte att synliggöra om svaren på 
frågorna gav svar på denna studies frågeställning. Jag valde öppna frågor utifrån syftet med 
denna studie då jag med öppna frågor kan synliggöra respondentens upplevelse och 
uppfattning om inkludering. Vid en öppen intervju ställs frågor om hur något är, vilken 
mening det har och gör det möjligt att fånga individens uppfattning om fenomenet inkludering 
(Lantz, 2013). Jag var i tid till intervjuerna och startade med att tacka respondenterna för 
deras tid, berättade återigen om studiens syfte och om hur dess resultat kommer att användas 
och om varför frågan om inkludering intresserar mig samt om beräknad tidsåtgång för 
intervjun. Om intervjutillfället är förutsägbart minskar anspänningen och trygghet skapas, 
vilket kan innebära att respondenterna vågar utforska och prova tankegångar som de inte 
riktigt vet var de bär hän och att de kan vara ärliga (Lantz, 2013). Intervjuerna spelades in då 
jag dels ansåg det svårt att hinna med att anteckna vem som sa vad och dels för att jag ville att 
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samtalet skulle flyta på utan onödiga stopp som det lätt kunnat bli om jag bett respondenterna 
vänta lite så att jag skulle hinna skriva. Under intervjutillfället kompletterade jag med för 
ämnet relevanta frågor, upprepade vad respondenten sagt och återkopplade efter varje 
frågepunkt, i syfte att i möjligaste mån säkerställa min förståelse för det sagda. Jag lyssnade 
och gav tid till respondenterna att berätta, jag tog tillvara på de pauser som uppstod eftersom 
en paus kan vara skapande och ge respondenten tid till att reflektera över frågan som jag 
ställt. Dessutom ansträngde jag mig till det yttersta för att hålla mina egna synpunkter och 
uppfattningar utanför intervjun samt att vare sig moralisera eller argumentera respondenternas 
utsagor (Dalen, 2015).  
 
Jag har gett respondenterna fiktiva namn för att i möjligaste mån behandla individens 
uppgifter konfidentiellt. Namnen är av den art att de kan bäras av såväl kvinnor som män och 
jag har valt dem med avsikt att ytterligare skydda respondenternas identitet, då det för denna 
studie är irrelevant om data skapats tillsammans med kvinnor eller män. Tabellen nedan ska 
förstås utifrån hur lång tid varje intervju tog, hur många deltagare det var vid varje tillfälle 
samt den totala intervjutid som ligger till grund för denna studies resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Under analysarbetet insåg jag att intervjufrågorna tolkades olika, vilket gav väsensskilda svar 
på exempelvis frågan ”Hur beskriver du en inkluderande verksamhet?”. Jag tolkar det till att 
respondenterna svarade utifrån två olika perspektiv; några berättade om sin egen verksamhet 
och andra om kännetecken vilka ansågs beskriva en inkluderande verksamhet. Det kan också 
ha varit så att frågan var för öppen i sin utformning och att skillnaden i svar berodde just på 
att frågan var öppen. Att olika respondenter kan ge olika svar på samma fråga, utifrån dennes 
individuella uppfattning och upplevelse om fenomenet, kännetecknar den öppna intervjun 
(Lantz, 2013). 
 
Min roll som intervjuare var kluven i minst fyra delar vid intervjutillfället då jag dels 
fördelade ordet, intervjuade samt observerade respondenterna som moderator samtidigt som 
jag var iklädd rollen som forskare (Hylander, 1998). Dessutom är jag kollega till de 
intervjuade och det var ytterst viktigt för mig att ikläda mig rollen som professionell 
intervjuare och undvika att värdera det respondenterna sade (Hylander, 1998). Syftet med att 
genomföra intervjuerna i fokusgrupp hade jag med i åtanke under varje intervjutillfälle och 
målet med dem var inte att deltagarna skulle nå samförstånd, utan målet var att olika 
uppfattningar om ämnet, inkludering, skulle komma fram (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuerna genomfördes utan komplikationer och all utrustning fungerade som den skulle. 
Samtliga tre intervjuer gav mig olika upplevelser vilka jag redogör för i Tabell 2 nedan. 
 
 

Intervjutillfälle Respondenter Intervjutid  
1 Anwar och Billie  42:22 min 
2 Chang och Danielle 16:17 min  
3 Elis, Flint och Göta 1:04:45 h 
   
Total intervjutid  2:04:25 h 

Tabell 1. Översikt av data  
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Intervjutillfälle Mina upplevelser Förmodad orsak 
1  
tid: 42:22 min 

Deltagarnas behov av att prata var 
större än att vi pratade utifrån 
intervjufrågorna. Min upplevelse var 
att avvikelserna var fler under detta 
intervjutillfälle och att jag vid 
upprepade tillfällen fick leda tillbaka 
samtalet till ursprungsfrågan genom 
att exempelvis säga: ”Hm, intressant 
tanke och hur väljer du att beskriva 
en inkluderande verksamhet?”. 
 

Orsaken till att det just under den intervjun gavs 
utrymme för fler avvikelser kan ha varit att jag ansåg 
pedagogernas behov av att prata om vad de pratade om 
var för stort för att de skulle hållas fokuserade till min 
fråga men orsaken kan även ha varit att min ovana som 
intervjuare gjorde mig blind för sidospåren. Min 
upplevelse under nämnda intervju och vid 
transkriberingen var att respondenterna svarade på 
intervjufrågan trots att de gjorde avvikande 
diskussioner, eftersom sidospåren var utifrån och om 
inkludering. Dessutom upplevde jag en av 
respondenterna osäker vid intervjutillfället vilket kan ha 
varierande orsaker exempelvis en okunskap om ämnet 
eller kanske en upplevd känsla av satt norm i gruppen. 
 

2 
tid: 16:17 min 

En formell intervju där deltagarna 
svarade kort men koncist på frågorna. 
Respondenterna inbjöd inte varandra 
till vidare diskussion.  

Kan tänkas berodde min upplevelse av formalitet på att 
viss osäkerhet förekom då jag är ovan intervjuare. 
Dessutom kan respondenternas relation vara ansträngd 
av olika orsaker exempelvis att de inte känner varandra 
tillräckligt för att vara bekväma med att intervjuas om 
inkludering eller de kan ha varit obekväma med mig då 
vi kanske inte upplevs vara kända för varandra eller att 
respondenterna kanske var osäkra på mig som kollega 
och intervjuare. Det kan ha varit orsaken till att denna 
intervju blev så pass mycket kortare än övriga två. 
Ytterligare orsak till att den blev kortare kan ha varit att 
jag kanske var osäker på hur jag skulle starta en 
diskussion utan att värdera vad som sades. Jag fyllde på 
med följdfrågor exempelvis; ”Kan du utveckla mer?, 
Jag är osäker på om jag förstår dig rätt?, Hur tänker ni 
om motsatsen till inkluderad?”. Resultatet blev ändå att 
diskussionen uteblev. 
 

3 
tid: 1:04:45 h 
 

En inledningsvis formell intervju som 
blev en diskussion där 
respondenterna fortsatte varandras 
argument. ”När en deltagare vågar 
tala, inspireras de andra att också 
våga. Med hjälp av de andras 
berättelser kan deltagarna erinra sig 
sådant som de annars inte skulle ha 
kommit ihåg.” (Hylander, 1998, s 3). 
Min upplevelse är att respondenterna 
reflekterade över varandras utsagor 
och inspirerades till att berätta om sin 
personliga uppfattning. 
 

Det var det sista intervjutillfället, jag hade övat och 
skapat en förförståelse av vad som kunde väntas under 
intervjun, vilket troligen medförde att jag var 
avslappnad och inbjöd till diskussion mellan 
respondenterna. Dessutom kan respondenterna varit 
bekväma med varandra, frågorna och ämnet. 

 

 
 
Efter att intervjuerna var genomförda startade min transkriberingsprocess vilken redogörs för 
i nästa avsnitt. 
 

Tabell 2. Översikt och beskrivning av intervjuarens upplevelser vid respektive intervjutillfälle  
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Transkriberingsprocessen  

All intervjutid spelades in i min telefon och jag förde över inspelningarna till min dator utan 
komplikationer. Hur mycket tid som behövs för att skriva ut intervjuer beror dels på 
kvaliteten av inspelningen och dels på erfarenheten och vanan hos den som skriver ut (Kvale 
& Brinkmann, 2014). För mig som är näst intill novis i att skriva ut intervjuer tog det många 
timmar. I tid räknat tog det för mig att skriva ut 5 minuters inspelad tid i snitt 30 minuter att 
skriva, då jag skrev ordagrant vad som sades och lyssnade om samma sekvens för att 
kontrollera att allt var med. Det fanns saker under intervjuerna som jag avstod från att skriva 
ned för att värna om konfidentialiteten för såväl den intervjuade, om verksamheten och om de 
människor som nämns (Kvale & Brinkmann, 2014). Likaså fanns det ord liknande ”asså” och 
halva ord som inte uttalades färdigt, vilka kan förklaras med respondenten talade samtidigt 
som hen tänkte över sin formulering. Dessa ord har jag skrivit ut som hela ord och meningar i 
de fall där jag kunnat avgöra vad respondenten sagt, i syfte att kunna följa vad respondenterna 
sagt inför fortsatt analysarbete. Talspråk och skriftspråk är två olika sätt att uttrycka sig och 
att transkribera innebär att omvandla talat språk till skrivet språk, det som låter välformulerat i 
talat språk kan vara oförståeligt och osammanhängande i skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det var viktigt att det var jag själv, som forskare i denna studie, som genomförde 
transkriberingen då det var ett sätt för mig att lära känna mina data (Dalen, 2015). Efter 
avslutad transkribering lyssnade jag återigen igenom inspelningarna samt läste utskrifterna i 
syfte att säkerställa att det som sades under intervjuerna fanns med i det nedskrivna. ”Det är 
viktigt att grundligt kontrollera utskrifterna mot ljudfilerna” (Dalen, 2015, s 69). Efter ett 
antal genomläsningar och dubbelkontroller var jag nöjd och kunde använda utskrifterna i 
analysarbetet. Under transkriberingen gav jag respondenterna fiktiva namn i mina utskrifter 
och namnen är av den art att de kan bäras av kvinnor såväl som av män.  
 
Efter att transkriberingen var klar och data utskriven startade arbetet med analys, vilket 
redogörs för i nästa avsnitt. 

Genomförande av analys 
Under analysarbetet var jag medveten om min nära anknytning till den undersökta 
verksamheten och dess pedagoger då det skulle kunna utgöra ett solidaritetsproblem för mig 
eftersom denna studies ämne, inkludering, är något som berör mig starkt. Solidariteten kan ha 
betydelse vid tolkningen av data och förmedlingen av resultatet (Dalen, 2015). Likaså kan 
min förförståelse och erfarenhet om både skolan, inkludering och förändringsarbetet som 
nämnd skola stått inför när inkluderingen av verksamheten som benämns med Autism-
verksamheten, ha påverkat arbetet med analysen. Det var en utmaning för mig i analysarbetet 
att förbise min delaktighet i, förförståelse för och erfarenhet om undersökt skolverksamhet.  
 
Söderbom och Ulvenblad (2016) menar på att analysera innebär att göra jämförelser, hitta 
mönster och skapa mening i det insamlade datamaterialet. Dessutom bör analysen göras i tre 
steg; en empirisk analys (analysera insamlad data), en teoretisk analys (analysera det 
teoretiska referensvalet) samt återkoppling till aktuell och/eller tidigare forskning. Data ges en 
ändamålsenlig och tolkningsbar form genom analysen, enligt Backman (2016), vilket gör att 
den kan relateras till studiens problemställning. Att genomföra en kvalitativ analys innebär att 
jag som undersökare fäster uppmärksamhet vid det som är likartat och olikartat i syfte att 
finna mönster i utsagorna (Lantz, 2013). Jag hade föresatt mig att inte tolka intervjuerna innan 
samtliga tre intervjutillfällen var genomförda. Detta eftersom studien grundas på en analytisk 
induktion och att jag därmed ville att dataskapandet vid intervjuerna skulle vara så teori-
neutrala som möjligt, jag ville inte bli påverkad av för tidig analys i kommande intervjuer 
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(Hartman, 2004). Samtidigt sker tolkningen av analysen fortlöpande under processen av att 
kategorisera data menar både Söderbom och Ulvenblad (2016) samt Hartman (2004). Med 
andra ord sker tolkning av empirin under analysprocessen då data måste tolkas för att 
kategorisering ska vara möjlig. En svårighet för mig var att inte tänka på intervjuerna, vad om 
blivit sagt och hur det sades, innan jag startade analysen. Enligt Creswell (2014) är min 
beskrivna upplevelse om svårigheten i att inte tänka på och tolka intervjuerna innan samtliga 
var genomförda, en given del i att genomföra en kvalitativ undersökning.  

In the entire qualitative research process, the researcher keeps a focus on learning 
the meaning that the participants hold about the problem or issue, not the meaning 
that the researchers bring to the research or that writers express in the literature. 
(Creswell, 2014, s 234). 

Efter att jag transkriberat intervjuerna och gjort utskrifter av dem påbörjade jag min analys. 
Jag läste utskrifterna flertalet gånger, i syfte att låta texten så att säga tala till mig, för att 
upptäcka såväl likheter som skillnader i respondenternas berättelser. Bendassolli (2013) 
menar att en analytisk induktion innebär att forskaren tillåter teman och mönster att 
utkristalliseras ur data. När jag läste utskrifterna hade jag under tiden denna undersöknings 
syfte, en grupp pedagogers uppfattning om inkludering i åtanke och sökte efter begrepp som 
respondenterna använde när de beskrev sin situation i en inkluderande skolverksamhet. 
Hartman (2004) menar att forskaren kan finna teman och mönster genom att ”koncentrera sig 
på de som är mest framträdande, i den meningen att de förekommer ofta i intervjuerna, och att 
de verkar vara en viktig del i de människornas liv.” (s 288).  
 
Jag utrustade mig med färgpennor och började stryka över meningar samt fraser i syfte att 
koda efter teman, efter likheter och olikheter utifrån denna studies syfte, samtidigt som jag 
tolkade data och kategoriserade dem utifrån liknande eller samma uttryck exempelvis 
gemenskap och samhörighet. Ett sätt att organisera data är, enligt Backman (2016), att koda 
insamlad data utifrån gemensam nämnare eftersom data aldrig talar för sig själva utan det är 
forskaren som tolkar dem utifrån analysen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bild 1. Bildexempel på kategorisering vid analysarbetet  
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Jag använde en färg/tema och upplevde att utskrifterna blev för svåra och röriga för mig att 
tyda med alla olika färger vilket medförde att jag sorterade fraser och meningar i tankekartor.  

 
 
I analysarbetet fann jag till en början en kategori, gemenskap vilken var återkommande i flera 
av respondenternas uttalanden. Analysen visar att inkludering är jämställt med en tillhörighet 
och gemenskap med andra människor. Nedan följer ett antal citat ur data vilka ämnar påvisa 
kategorin gemenskap. 

Eleven ska va en del i gruppen. Känna en samhörighet, känna att man är en del i 
gruppen i ett sammanhang (Chang). 

Jag tänker att man är en del i gruppen, lika stor del som alla andra (Billie). 

De ska va med i gemenskapen, att de känner att de är delaktiga och att de är med i 
gruppen (Flint). 
Vara en del i ett sammanhang där man är lika värdefull. Att alla ska få 
förutsättningar att utvecklas i ett sammanhang tillsammans med andra (Göta). 
 

I mitt fortsatta analysarbete, utifrån dessa tankekartor, utkristalliserades ytterligare 
gemensamma begrepp i denna studies empiri, exempelvis organisation. Analysen visar att hur 
organisationen ser ut, vilka pedagog- och lokalresurser som erbjuds i arbetet att skapa en 
inkluderande skolverksamhet, påverkar hur utfallet av det arbetet blir. Nedan följer ett antal 
citat ur data i syfte att påvisa ett analysresultat om organisation. 

Om organisationen är uppdelad och så där statisk så blir ju den uppdelningen för 
eleverna likadan (Billie). 

X antal av de övergripande mötena per termin borde handla om autism-
verksamheten för det berör ju varenda avdelning (Anwar). 

En stående punkt på APT så att vi får sitta i ett forum och diskutera några goda 
exempel eller dilemma diskussioner (Chang). 

Jag borde få lite mer hjälp från de instanserna som finns här på skolan, det fanns 
ingenting jag kunde ta tag i när jag började här för att möta de här behoven, utan 
jag fick själv hitta på och köpa in, klura ut hur gör jag nu då? (Elis). 

 
Genom att jag jämförde respondenternas berättelser utkristalliserades ytterligare en kategori, 
exkludering. Analysen visar att motsatsen till inkludering och en gemenskap med andra 

Bild 2. Bildexempel på kategorisering i tankekartor vid analysarbetet  
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människor är exkludering, att arbeta bredvid och utanför gruppgemenskapen. Exkludering kan 
även vara att eleven inte erbjuds anpassat material utan förväntas arbeta med detsamma som 
övriga gruppen, trots att dess individuella förmågor sätter hinder för det.  Nedan följer ett 
antal citat ur data vilka ämnar påvisa analysens resultat om exkludering.  

Att på något sätt hamna utanför medvetet eller omedvetet genom sina handlingar 
eller andras handlingar eller förutsättningar (Anwar). 

Utanförskap tänker jag. Att man delar upp eller stänger av eller stänger ute helt 
enkelt (Flint). 

Utesluta på grund av olika saker (Elis). 

Det kan ju va positivt på ett sätt för att den här eleven som behöver lite extra stöd, 
kanske för att förstå vad det handlar om (Danielle). 

Att man inte anpassar tillexempel vad synd att du inte kan läsa men här är din 
bok för det är så vi jobbar här då är man ju exkluderad men man kan också vara 
exkluderad genom att man inte får befinna sig i samma rum och då är det mer av 
en fysisk (Göta).  

 
Analysarbetet fortskred och under tiden jag skrev resultatet processade jag intervjusvaren 
ytterligare och det hade till följd att jag upptäckte nya mönster i empirin. ”Bearbetningen av 
svaren sker nämligen i stor utsträckning nar man inte läser - på fritiden” (Larsson, 1986, s 40). 
I dessa mönster utkristalliserades kategorin förhållningssätt och anpassning. Analysen visar 
att pedagogens kunskaper om dels funktionsnedsättningar och dels anpassningar är viktiga 
förutsättningar i arbetet med inkludering i en skolverksamhet. Nedan följer ett antal citat ur 
data vilka ämnar beskriva hur kategorin förhållningssätt och anpassningar tagit form. 

Vara väl förberedd och sen att genomförandet är så övertydligt och att man går 
igenom vad man ska göra i tur och ordning tycker jag är jätteviktigt (Danielle). 

Mindre text eller bildstöd eller att de inte behöver läsa så mycket faktatext som de 
andra eleverna eller att en vuxen sätter sig vid en enskild elev och förklarar en 
gång till eller resonerar med barnet (Chang). 

Variationsteori använder jag mig av så att en och samma sak presenteras på de 
mest omöjliga sätt och jag fångar elevens intresse särskilt de här barnen som 
känner att de inte kan nånting, så fångar jag dem och kan du hjälpa mig med det 
här det gör att eleven upplever sig lära oss andra (Elis) 

Jag försöker vara väldigt tydlig och köra lite samma med just formerna på mina 
lektioner så att eleverna ska känna igen sig, då blir det lite att så här är det när 
jag kommer in på den här lektionen (Flint). 

Man anpassar ju liksom undervisningen för alla oavsett men det går ju aldrig att 
gå helt ner på individnivå totalt så länge man är en person men man anpassar ju 
ändå undervisningen så att den ska möta så många personer som möjligt (Anwar).  

 
På liknande vis fortskred mitt analysarbete och efter att jag funnit ett antal kategorier startade 
min tolkningsprocess för att finna en huvudkategori, den kategori vilken är den viktigaste för 
de individer denna studie undersökt, en grupp pedagoger verksamma i en inkluderande skol-
verksamhet. Genom att sätta samtliga kategorier i relation med varandra kan en analytisk 
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induktiv teori bildas (Hartman, 2004). Vid den här punkten, menar Bendassolli (2013), att 
syftet med analysen är att ”reduce the material even further, at the same time raising its level 
of abstraction.” (s 8). Analysen har genomförts dels induktivt genom att kodningen av data 
har skett utan på förhand givna begrepp och dels deduktivt genom att jag som forskare 
använde mig av mina tidigare funna analytiska begrepp för att finna en teori vilka jag vidare 
jämför med tidigare forskningsresultat (Bendassolli, 2013). Dock har jag inte skapat 
ytterligare data för att testa teorin mot, vilket vore en del i att analysera data deduktivt 
(Hartman, 2004). Resultatet till denna studie är min väl bearbetade analys och tolkning av tre 
gruppintervjuer genomförda vid tre olika tillfällen och med olika deltagare.    

Trovärdighet och giltighet 
En del i en studie är att bedöma dess trovärdighet (validitet) och giltighet (reliabilitet). Det är 
enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2004) en svår men viktig uppgift. Validering, 
kontroll av studiens trovärdighet, är en ständigt pågående aktivitet under hela forsknings-
processen ”med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och 
tillförlitlighet.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 268). Kvalitativ analys av intervjudata innebär 
att forskaren söker tolka innebörden i respondenternas uttalanden och det går inte att göras 
mekaniskt. Tolkningen görs genom att forskaren väger uttalanden mot uttalanden och ser till 
kontexten för att förstå innebörden. Problemet som kan uppstå är om forskarens tolkning kan 
anses rimlig och inte är dennes högst privata uppfattning om objektet (Larsson, 1986). Denna 
studies data består av transkriberad fokusgruppsintervju, av riktad öppen art, vilken jag 
metodiskt tolkat och kodat i syfte att finna teman i analysarbetet. Trovärdigheten i en studie 
bedöms dessutom utifrån exempelvis om forskaren påvisat en felanalys genom transparens 
och diskussion om det förelåg felkällor vilka kunnat påverka resultatet. ”Det viktigaste är att 
vara tydlig, kritisk och ärlig om hur man bedömer sina felkällor.” (Gustafsson et al., 2004, s 
44). Jag som har genomfört denna studie har under hela forskningsprocessen varit transparent 
med vem jag är i förhållande till respondenterna och kontexten för undersökningen i syfte att 
synliggöra min förförståelse av desamma. Dessutom bedöms en studies trovärdighet utifrån 
hur stor generaliserbarhet forskaren åberopar då det kan vara ett frestande misstag att 
överskatta betydelsen av resultatet man fått. Ett vanligt misstag är att utvidga studiens bärkraft 
att gälla långt utanför det område där resultatet visat att det gäller (Gustafsson et al., 2004). 
”The value of qualitative research lies in the particular description and themes developed in 
context of a specific site.” (Creswell, 2014, s 253). Denna studie åberopar ingen 
generaliserbarhet utöver undersökningens respondenter. Dock kan resultatet vara andra 
inkluderande skolverksamheter till nytta, inte som en sanning men som ett perspektiv, i att 
hjälpa skolledning och pedagoger av utformandet och planeringen för fortsatt arbete i den 
inkluderande skolverksamheten. Dessutom kan resultatet anses vara ett bidrag till forsknings-
fältet inom inkluderande skolverksamhet och till hjälp i fortsatta undersökningar då resultatet 
påvisar ledningens överhängande betydelse vid utformandet av en inkluderande skol-
verksamhet.  
 
Förarbetet och argumentationen gällande urval kan även det vara en stark indikator för 
trovärdighet, om urvalet kan anses vara adekvat för undersökningsfrågan. Undersöknings-
frågorna i denna studie grundades i pedagogers uppfattning om inkludering i en skol-
verksamhet varpå respondenterna var pedagoger verksamma i en skolverksamhet vilken 
benämns som inkluderande. Dessutom påvisar en tydlig och uttömmande resultatbeskrivning 
på hög trovärdighet, tydlig och uttömmande på så vis att forskaren ger riklig adekvat 
information om genomförandet av undersökningen samt om data som ligger till grund för 
resultatet. ”When qualitative researchers provide detailed descriptions of the setting [  ] or 
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offer many perspectives about a theme, the results become more realistic and richer.” 
(Creswell, 2014, s 251). I en kvalitativ resultatbeskrivning av intervjudata, används vanligen 
citat för att illustrera den gestaltning av innebörden om uppfattningen som forskaren tolkat. 
Citaten kan inte betraktas som ett bevis utan som ett uttryck av vad som finns i studiens 
empiri (Larsson, 1986). Analys och resultatbeskrivning i denna studie är dels med bilder av 
det kodningssystem jag använde och dels av citat för att tydliggöra min tolkning i resultat-
beskrivningen. Slutligen, trovärdigheten i en studie visar om forskarens val av metod 
undersöker vad den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). ”Instrumentets 
tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika 
slag.” (Patel & Davidson, 2003, s 100). Denna studies data skapades genom riktade öppna 
fokusgruppsintervjuer då syftet med studien var att öka förståelsen om en grupp pedagogers 
uppfattning och för att få veta hur någon uppfattar ett fenomen är intervjun ett lämpligt 
instrument (Lantz, 2013).  
 
Giltigheten (reliabiliteten) i en studie ”behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan 
reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 263). 
Data i denna studie består av transkriberad fokusgruppsintervju av sju respondenter, vilka vid 
intervjutillfället hade sina individuella förutsättningar till att samverka. Om samma 
respondenter medverkar i ytterligare en intervju, i samma kontext och utifrån samma 
intervjufrågor men med en annan intervjuare kan jag anta att respondenternas svar blir lika. 
Dock finns det ingen garanti för att respondenterna svarar lika, då individens mående och de 
följdfrågor intervjuaren ställer kan påverka hur respondenten svarar vid två liknande men 
olika intervjutillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom kan en eventuell variation i 
intervjusvaren, vid upprepade intervjuer av samma respondent om samma fråga, i en 
kvalitativ studie innebära att intervjupersonen ändrat uppfattning eller fått nya insikter. 
Giltigheten i en studie kan således med fördel ses mot bakgrund av den unika situation som 
råder vid undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2003). Ett sätt för forskaren att öka 
giltigheten i en studie är genom att vara noggrann, dokumentera alla steg i studiens process 
samt jämföra data med funna koder upprepade gånger för att undvika misstag i analysarbetet 
(Creswell, 2014). Jag har noggrant redogjort för hur processen framskridit till denna studies 
resultat samt upprepade gånger jämfört data med de koder jag funnit vid analysen i syfte att 
säkerställa min tolkning.  

Forskningsetik 
Innan, under tiden och efter arbetet med denna studie har jag beaktat forskningsetiska regler 
genom att jag har förankrat denna studies frågor i tidigare vetenskaplig forskning och 
undersökt samhällsnyttan av resultatet. Det finns tidigare forskning om inkludering och om 
inkluderande skolverksamheter likväl som det finns viss forskning om hur elever med diagnos 
upplever sin skolvardag. Dock är min uppfattning att det saknas forskning om hur pedagoger 
som arbetar i en så kallad inkluderande skolverksamhet upplever sin yrkesvardag och om 
vilka kunskaper pedagoger upplever sig behöva i en inkluderande skolverksamhet. Med det i 
åtanke anser jag att resultatet av denna studie är av stort värde för forskningsfältet och ett 
bidrag till hjälp för kommande studier om förutsättningar i att skapa en inkluderande 
skolverksamhet. Dessutom anser jag att denna studies resultat vara av stort värde för liknande 
skolverksamheter men även för skolverksamheter som inte har en uttalad inkluderingsprofil, i 
det gemensamma uppdraget att välkomna alla barn i en skola för alla. Likaså kan resultatet 
anses vara en vägvisare i vad som kan vara värdefullt att utveckla samt arbeta med för 
rektorer och pedagoger i skolverksamheter vilka har elever med diagnoser inom NPF 
och/eller elever med andra funktionsnedsättningar. Dock är denna studies resultat inte 
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allmängiltig, med andra ord resultatet generaliserar inte att gälla för alla Sveriges pedagoger 
som arbetar i en inkluderande skolverksamhet. Resultatet i denna kvalitativa studie grundar 
sig på en grupp människors upplevelse om ett fenomen, inkludering. Det som en individ 
upplever om inkludering betyder inte att en annan individ upplever detsamma. Dessutom har 
jag som forskare tolkat data i syfte att finna en teori om inkludering och i tolkningsprocessen 
har min förförståelse av inkludering, vetskap om undersökt verksamhet och min människosyn 
sannolikt påverkat utfallet av tolkningen.  
 
Jag är kollega till pedagogerna i beskriven verksamhet och undervisar i elevgrupper med 
inkluderade elever med diagnos inom NPF, vilket har inneburit att jag hade och har kunskap 
om fältet dock utifrån min upplevelse. Likaså är jag en av de pedagoger vilka har varit med 
från start då verksamheten vilken benämns med Autismverksamheten inkluderades med 
grundskolan. Denna förkunskap och förförståelse hade jag med mig in i denna studie vilket 
kan ha varit både till fördel och till nackdel, dels vid skapandet av data men även under 
analys- och tolkningsarbetet. En fördel kan ha varit att jag sedan innan hade vetskap om 
organisationens uppbyggnad, dess historia och dess nuläge. Denna min kunskap kunde 
samtidigt vara till nackdel i tolkningsarbetet då jag kunde påverkats av skolans historia, dess 
nuläge samt min förförståelse och då eventuellt misstolka denna studies empiri. Jag såg det 
som en utmaning att analysera och tolka empirin i största möjliga utsträckning utan att låta 
min förkunskap påverka mig.   
 
Inledningsvis samtalade jag med rektor för att skapa transparens till studien, då jag berättade 
om syftet och att resultatet kunde vara verksamheten till nytta i fortsatt utvecklingsarbete om 
inkludering. Dessutom förberedde jag mina tänkta respondenter genom ett informationsbrev, i 
vilket jag skrev vad syftet med studien var, hur resultatet var tänkt att användas, att deras 
uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet, vem jag är som genomförde studien och 
om hur lång tid intervjun förväntades ta samt att jag önskade spela in intervjun. Vid analys-
arbetet och i rapporten säkrade jag i möjligaste mån respondenternas konfidentialitet genom 
att utelämna information om individen som kan härleda till dem, dels genom att använda 
fiktiva namn och dels genom att utelämna var undersökt skolverksamhet är belägen. Jag har 
även som ett led i att undersökt skola ska vara svår att finna, använt neutrala begrepp på 
exempelvis gruppbenämningar som i vardagstal benämns med andra ord (Kvale och 
Brinkman, 2014). 
 
Att ämnet inkludering och frågeställningen för denna studie kunde upplevas som känsligt för 
respondenten hade jag med i åtanke såväl innan, under som efter intervjusituationen. Jag var 
medveten om att det för respondenten kunde medföra en känsla av stress att tala om 
inkludering. Ett sätt för mig att mildra känsligheten i upplevelsen om ämnet inkludering var 
att jag erbjöd enskild- eller gruppintervju, utifrån respondentens önskemål. Slutligen var jag 
medveten om min egen roll i och förkunskap om beskriven verksamhet innan, under och efter 
intervjuerna. Min intention var att inta en professionell roll som intervjuare under intervjun, i 
syfte att inte värdera eller kritisera respondenternas utsagor. Att intervjua kollegor om en 
gemensam verksamhet och vardag utan att värdera respondenternas berättelser och inte heller 
kommentera eller diskutera, var en utmaning för mig som jag har varit väl medveten om 
under hela arbetet med denna studie. Mitt syfte under intervjuerna var att lyssna, ställa frågor 
och repetera det sagda för att senare analysera respondenternas utsagor (Lantz, 2013). Som 
ytterligare ett led i att bevara respondenternas identitet och den undersökta skolverksamhetens 
belägenhet oupptäckta, kommer jag att radera all inspelning och transkribering av desamma 
när de inte längre behövs (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Resultat 
I följande avsnitt presenteras denna studies empiriska resultat i form av återkommande teman 
i en grupp pedagogers uttalade uppfattning om inkludering. Empiri har tolkats med hjälp av 
en analytisk induktion. Resultatet presenteras i tre huvudteman Ledningens ansvar, 
Pedagogens ansvar och Kollegiets ansvar vilka avser att besvara studiens forskningsfrågor 
om vilken betydelse en grupp pedagoger tillskriver begreppet inkludering, hur pedagogerna 
förhåller sig till sitt uppdrag att arbeta inkluderande samt vilken betydelse pedagogerna 
tillskriver de undervisningsstrategier de använder i den dagliga skolverksamheten. 
Genomgående under samtliga rubriker presenteras resultatet dels med en summerande text 
och dels med citat ur data. Avslutningsvis i detta avsnitt sammanfattas resultatet.  
 
I metodavsnittet användes begreppet respondenter, i resultatet används i stället benämningen 
pedagog. Dessutom används begreppet ledning och rektor som likställda i resultatet. Om 
rektors ledning beskrivs och diskuteras benämns den med rektors ledning.  

Ledningens ansvar 
Utifrån pedagogernas uttalade uppfattning om inkludering har det urskilts ett tema som 
indikerar ledningens ansvar i en inkluderande skolverksamhet. Under denna rubrik 
presenteras de resultat vilka skildrar ledningens ansvar utifrån två underteman vilka är 
Kollegialt lärande skapar samsyn och Ledningens prioriteringar.  

Kollegialt lärande skapar samsyn 

I en inkluderande skolverksamhet är det värdefullt för såväl elever som pedagoger att det 
råder samsyn i kollegiet. En samsyn som dels kännetecknas av att pedagogerna agerar lika i 
hur exempelvis en lektion startar och avslutas, dels om hur verksamhetens elever med 
funktionsnedsättningar bör bemötas. Att som pedagog i en inkluderande skolverksamhet ges 
tid till att reflektera över den gemensamma vardagen i ett kollegialt samtal ansågs vara av stor 
betydelse för hur väl verksamheten lyckades i sitt inkluderingsuppdrag. Analysen av empiri 
påvisar att det i en inkluderande skolverksamhet bör ges utrymme till forum där kollegiet har 
möjlighet att samtala och diskutera. Samtalen och diskussionerna kan medföra att pedagoger 
kan hjälpa varandra med hur exempelvis en anpassning kan genomföras och i vad en 
anpassning kan vara. Dessutom kan pedagogerna i samtal och diskussion ges möjlighet att 
delge varandra om variationerna i hur specifika elever bör och kan bemötas för att utvecklas 
och lära på bästa sätt.  

Jag tänker inte att jag behöver ha färdiga lösningar utan jag behöver någon att 
prata med och utvecklas med i samtalen. Någon kanske har gjort på ett helt annat 
sätt som jag i min lilla värld inte ens skulle komma på utan det samtalet (Göta).  

Genom att pedagogerna i vardagliga reflektioner, som Göta uttrycker, lär av och med 
varandra, lär om nya strategier (gällande såväl undervisning som bemötande) som kollegor 
provat, ökar pedagogernas kunskaper om uppdraget att undervisa och anpassa. Dessutom 
möjliggör vardagliga reflektioner och samtal att pedagogernas gemensamma yrkesspråk inom 
verksamheten utvecklas, vilket stärker kollegiets samsyn.  
 
De kollegiala samtalen och reflektionerna om en gemensamt upplevd föreläsning eller utifrån 
dilemmadiskussioner framlyfts som ytterligare ett kriterium för ett gemensamt- och ett 
individuellt lärande. I diskussionerna synliggörs individuella uppfattningar om exempelvis 
undervisningsstrategier och anpassningar vilket möjliggör ett kunskapsutbyte mellan kollegor. 
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Dessutom kan kollegiet i dessa diskussioner skapa en samsyn och ett gemensamt yrkesspråk 
om bemötande och förväntan om elevers prestationer. 

Att vi får sitta i ett forum och diskutera några goda exempel eller dilemma 
diskussioner, hur gör vi och prata kollegor emellan (Chang).  

Uppdraget i en inkluderande skolverksamhet kan upplevas komplext så till vida att pedagogen 
bland annat förutsätts ha kunskaper om diverse funktionsnedsättningar och dess variationer, 
anpassningar och undervisningsstrategier. Dock kan ingen pedagog allt och i samtal med 
varandra kan lärandet om anpassningar, funktionsnedsättningar och undervisningsstrategier 
hos den enskilda pedagogen öka. Det leder i sin tur till pedagogers samsyn om inkluderings-
uppdraget i skolverksamheten vilket skapar trygghet för eleverna då de blir bemötta lika av 
olika vuxna. 

Man tänker lika i arbetslaget, samma kommunikation, samma trygghet för 
samtliga elever. Att man i arbetslaget bestämmer så här gör vi, så här gör vi inte 
(Danielle).  

Dessutom kan olika teamkonstellationer öka pedagogens lärande om och förståelse för den 
stora mångfalden och variationen av NPF-diagnoserna, genom att utrymme för gemensamma 
reflektioner ges inom teamet. Reflektionerna kan vara utifrån en elevs 7låsning då pedagogen 
inte lyckats nå eleven eller hjälpa eleven ur låsningen och i samtalet inom teamet har 
pedagogen möjlighet till reflektion om hur hen kan agera nästa gång. Ett team kan bestå av de 
pedagoger vilka arbetar närmast eleverna men ett team kan även vara pedagoger som inte 
arbetar lika nära eleverna, till exempel specialpedagog och kurator. Inom teamet ska 
pedagogen ges utrymme och tid för att rådfråga kollegor samt för erfarenhetsutbyte.  

Att jobba inkluderande handlar ju också om att man har ett team som kan hjälpas 
åt, för att man kan inte uppfinna allting själv, man tar liksom slut på idéer (Göta).  

Inom teamet finns utrymme för kollegorna att lära av och med varandra och dessutom 
underlättar pedagogerna i ett team för elevernas skoldag. I ett team är tanken att pedagogerna 
talar med varandra om elevens dagsform, behov av anpassningar eller annat som är viktigt i 
syfte att möta elevens prestationsförmåga på adekvat nivå.  

Jag som har så många elever, det kan dröja ganska länge innan man upptäcker 
vissa elever om man inte har fått någon information (Flint).  

Den pedagog som till exempel möter eleverna först på morgonen kan märka att en elev har 
sovit illa, är svårmotiverad och inte ätit frukost, all den informationen är värdefull att delge 
mottagande pedagog vid nästa lektion. Dessutom kan ett team innebära att pedagogerna kan 
avlasta varandra och undervisningen utförs av den pedagog som har mest kunskap om ämnet 
för undervisningen. 

Det kan lika gärna vara jag som min kollega som är ansvarig, beroende på vem 
som besitter den kunskapen för det tillfället (Anwar). 

Genom att skapa pedagogteam görs organisationen kring eleverna inte lika sårbar. Pedagoger 
anställda som ämneslärare kan agera personligt stöd för elev med behov av det och vice versa 
                                                
7 En låsning ska i denna studie förstås som en situation i vilken elevens agerande gör att denne av egen vilja inte 
kan komma ur en fixering av exempelvis ett beteende, en meningsfras eller ett ljud som frambringas av eleven. 
Till exempel om eleven är van att varje dag starta med en och samma aktivitet låt säga måla, men av någon 
anledning uteblir den aktiviteten – utan förvarning. Det kan medföra att eleven så att säga låser sig vid att 
exempelvis upprepa ”jag vill måla” samtidigt som hen går fram och tillbaka och/eller vägrar komma in i 
undervisningssalen. Eleven behöver hjälp att komma ur denna låsning. 
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pedagoger anställda som personligt stöd kan undervisa utifrån sina kunskaper. Flexibiliteten 
ökar inom organisationen och det kan i sin tur leda till att eleven ges möjlighet att utvecklas 
och lära utifrån sin fulla potential.    

De som jobbar kring den elevgruppen skulle kanske kunna gå in och ur lite mer. 
Vuxna kring den gruppen skulle kunna vara lite mer flytande så att det inte blir så 
statiskt (Billie) 

Utrymme till kollegiala samtal och individuell- såväl som gemensam reflektions tid är inget 
som pedagogerna till fullo kan styra över själva då det är en schemateknisk fråga och i 
slutändan ledningens ansvar.   

Ledningens prioriteringar 
Ledningens prioriteringar påverkar pedagogers och elevers lärande samt indikerar vad som 
anses vara viktigt i en inkluderande skolverksamhet. Ledningen behöver inte med ord uttala 
ett ställningstagande då en handling säger så mycket mer.  

De som leder och fördelar arbetet här de behöver ju se till att vi som jobbar på 
skolan är stimulerade och utvecklas i vår yrkesroll (Göta).  

Pedagogers utveckling och lärande gynnar samarbetet inom kollegiet likväl som det gynnar 
samarbetet med vårdnadshavare och i slutändan med eleverna. Samsyn om uppdraget i en 
inkluderande skolverksamhet är en förutsättning i att lyckas genomföra uppdraget och till det 
behövs en tydlighet gällande skolans mål. När målet för verksamheten är tydligt för ledningen 
och pedagogerna ökar förutsättningarna till att de tillsammans skapar en känsla av samsyn 
och samhörighet. 

 Sen får man kanske ha en vision, skolans vision och den ska ju gälla alla (Billie). 
Att arbeta med utveckling i en inkluderande skolverksamhet ställer krav på hur ledningen 
organisatoriskt avviker tid för återkommande kollegiala samtal och diskussioner under 
exempelvis arbetsplatsträffar (APT), kategorikonferenser, nätverksträffar och att planeringstid 
schemaläggs för de pedagoger som arbetar nära elever vilka benämns som inkluderade. Om 
ledningen prioriterar utvecklingsområden som är andra än hur skolverksamheten kan arbeta 
inkluderande blir signalerna till pedagogerna, eleverna och vårdnadshavare att inkluderings-
frågor är av lägre prioritet.  

Jag tänker att x antal av de övergripande möten per termin borde handla om 
autismverksamheten för det berör ju varje avdelning (Anwar).  

Dessutom sätter ledningen normen för vad en autismverksamhet kan vara om viss personal 
sägs vara anställd inom autismverksamheten och/eller genom att elever med diagnos inom 
NPF går på ett fritidshem separerat från övriga fritidshem inom skolan. Det kan medföra att 
autismverksamhetens personal anses vara exceptionellt kunniga om elever med diagnos inom 
NPF och det i sin tur kan innebära att anpassningen av undervisningen för elever med behov 
av det upplevs vara nämnd personals ansvar. 

Det är väldigt uppdelat nu och jag tänker att om organisationen är uppdelad och så 
statisk som den ändå är, det känner väl eleverna av också? (Billie).  

Ledningens ansvar är med andra ord komplext, resurser ska fördelas till att täcka elevers olika 
behov i syfte att samtliga av skolans elever ska utvecklas utifrån sina individuella egenskaper 
och förutsättningar. Dessutom har ledningen ansvar över att anställa pedagoger med adekvat 
utbildning och intresse till att arbeta i en inkluderande skolverksamhet. Slutligen är 
ledningens inställning om och förståelse för en inkluderande skolverksamhet normsättande för 
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pedagogerna i deras gemensamma uppdrag i att välkomna alla elever till en skolverksamhet 
där varje enskild individ ska ges förutsättningar till att lära och utvecklas efter bästa förmåga i 
samspel med andra individer. Det är ledningen som är ytterst ansvarig i en skolverksamhet 
och det är pedagogen som ansvarar för undervisning av och med elever. I kommande avsnitt 
redogörs för hur pedagogerna i denna studie upplever sitt uppdrag i en inkluderande 
skolverksamhet. 

Pedagogens ansvar 
Utifrån pedagogernas uttalade uppfattning om inkludering har det urskilts ett tema som 
indikerar pedagogens ansvar i en inkluderande skolverksamhet. Under denna rubrik 
presenteras de resultat vilka skildrar pedagogens ansvar utifrån två underteman vilka är 
Pedagogens uppdrag i att skapa en gemenskap och Pedagogens uppdrag i att anpassa 
undervisningen. 

Pedagogens uppdrag i att skapa en gemenskap 
I pedagogernas uppdrag i den svenska skolan ingår bland annat att skapa förutsättningar för 
att alla barn och elever ska utvecklas efter bästa förmåga. Att arbeta i en inkluderande 
skolverksamhet ställer krav på alla inblandade parter; eleverna, pedagogerna, föräldrarna och 
ledningen. Föräldrarna äger den största kunskapen om sitt barn och denna kunskap kan vara 
pedagogerna till stor hjälp i arbetet med att inkludera eleven i skolverksamheten. Genom att 
pedagogerna erbjuder och bjuder in till ett samarbete med föräldrar till barn med diagnos 
inom NPF, kan parterna tillsammans skapa goda förutsättningar för barnets utveckling. 
Föräldrarna äger en oersättlig kunskap om det egna barnet och genom att pedagogen vågar 
fråga vid minsta tveksamhet erbjuds ett prestigelöst samarbete vilket gynnar barnet i skolan 
såväl som i hemmet, det finns mycket som kan läras av och med varandra. 

Det är en otrolig styrka att ha en god föräldrakontakt, att få in hjälp där (Chang).  

Att lära känna eleven och få prata med föräldrarna också och höra deras version 
det är jätteviktigt (Billie).  

Bra relationer den vägen är viktig. Föräldrarna känner sina barn bäst, vi lånar dem 
under dagen (Danielle). 

I en skolverksamhet ingår så mycket mer än undervisning för eleverna, eleverna ska även 
träna sig i att ingå i en social verksamhet med allt vad det kan innebära av glädje, konflikter 
och turtagning. Genom att lyssna till föräldrarnas berättelse om barnet skapar pedagogen en 
större förståelse för eleven i skolan och med den ökar pedagogens möjlighet till att anpassa 
undervisningen och ge adekvat stöd i elevens utveckling. Uppdraget i att skapa en gemenskap 
och en grupptillhörighet för eleverna kan för pedagogen innebära att undervisningen och 
upplägget av skoldagen behöver anpassas. För att pedagogen ska ha förutsättningar att 
anpassa för eleven utifrån dennes individuella behov behöver pedagogen, förutom kollegor att 
lära med och av, dessutom vara lyhörd för elevens dagsform och behov.  

Jag måste vara väldigt lyhörd på hur det är nu i den stunden (Elis). 

När pedagogen är lyhörd över elevens dagsform ökar förutsättningarna till att pedagogen 
ligger steget före eleven och kan hjälpa den i att anpassa skoldagen. Dessutom förutsätts att 
pedagogen är väl förberedd och kommer i tid till lektionen i uppdraget att skapa en 
gemenskap och trygghet där eleven kan utvecklas utifrån sina individuella förmågor. 
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Att komma förberedd som pedagog och ha stenkoll på vad det är vi ska göra eller 
genom att visa och gå igenom och förklara (Chang) 

Förutom att vara lyhörd och komma förberedd till lektionen bör pedagogen anpassa 
undervisningen utifrån elevens behov. Anpassningar kan se olika ut och i kommande avsnitt 
beskrivs ett antal olika anpassningar utifrån denna studies resultat. 

Pedagogens uppdrag i att anpassa undervisningen. 
Att anpassa undervisningen kan se olika ut och är utifrån den specifika elevens individuella 
behov och förmågor. En anpassning kan vara att hyra en is-kälke om eleverna ska åka 
skridskor och en av eleverna har behov av rullstol som hjälpmedel. En annan anpassning kan 
vara så kallade checklistor över lektionen, dagen eller ett moment i ett ämne. Att arbeta 
utifrån en checklista kan innebära att eleven har en individuell eller en för gruppen gemensam 
lista över saker som ska behandlas under lektionen. Dessutom kan en checklista vara över 
exempelvis vilka sidor i matematikboken som ska göras och eleven bockar för då uppgiften är 
genomförd.  

För dem som inte läser så ritar jag och skriver så man kan bocka av när man är 
färdig med det för då får man också ett tidsperspektiv på hur mycket man har kvar 
(Göta).  

En checklista kan hjälpa eleven i att träna sig i att ta eget ansvar likväl som den kan öka 
känslan av struktur i arbetet. Genom att se vad som gjorts och vad som är kvar kan det bli 
tydligt för eleven vad som ska göras. Ytterligare anpassning kan vara med vem eleven 
förväntas samarbeta med under lektionen, övningen eller uppgiften. Genom att pedagogen 
bestämmer vem av eleverna som jobbar med vem behöver aldrig eleverna fundera eller bli 
osäkra på med vem de ska arbeta. 

Jag använder väldigt mycket par- och grupparbeten och tänker noga på hur jag 
sätter ihop dem när de ska arbeta. Jag vet att det här barnet kommer att blomma 
upp om det två barnen eftersom de ger det barnet utrymme eller tvärtom det 
barnet behöver draghjälp och då passar den här konstellationen (Anwar).  

Genom att eleverna tränas i att arbeta i par- och grupparbeten kan acceptansen öka i gruppen, 
eleverna lär känna varandra och upplevelsen av att inte lyckas blir inte individuell då det är 
gruppen som kommer fram till ett resultat. Dessutom kan en anpassning vara vem som sitter 
bredvid vem i klassrum och matsal eller samlingsringen eller vem som sitter nära respektive 
långt ifrån dörren in till salen utifrån elevens individuella behov. 

Placeringen i grupprum eller i samlingsringen eller i matsalen eller att man tänker 
till vilka som sitter bredvid varandra. En del har ju ett väldigt behov av att inte se 
dörren och blir störd av dem som kommer in och andra behöver sitta direkt vid 
dörren för att se och ha koll på vem det är (Chang). 

Ytterligare anpassning som pedagogerna anser gynna utvecklingen och lärandet för elever 
med diagnos inom NPF är bildstöd och struktur. Bildstöd (se bild 3 nedan) kan vara att det på 
whiteboard-tavlan i undervisningssalen står skrivet med ord om innehållet för dagen eller 
lektionen och orden har dessutom kompletterats med bilder. Dessa bilder är de samma i 
samtliga av undersökt skolverksamhets klasser exempelvis bilden för rast och matematik ser 
lika ut oavsett eleven går i ettan eller i femman och med det menar respondenterna att känslan 
av struktur och tydlighet ökar för eleverna.  

Schema med både text och bilder, förklara tydligt (Elis).  
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Likväl kan detta schema med bildstöd vara individuellt och finnas på elevens bord. Struktur 
skapas även genom att lektionen startar och slutar på liknande vis varje dag, eleven vet var 
den ska sitta, med vem den ska arbeta och vad som ska arbetas med. Dessutom speglar 
ordningen i undervisningssalen eller rummet struktur, om var sak är på sin plats ökar känslan 
av struktur för eleven och det i sin tur leder till trygghet.  

Basic saker att det är ordning i klassrummet, pennorna ska vara där pennorna ska 
vara, stolen ska vara där stolen ska vara. Jag vet om jag inte plockar iordning så är 
det många barn som blir oroliga och börjar pilla och slänga (Anwar).  

Pedagogers uppdrag är att erbjuda skolverksamhetens alla elever stöd och stimulans så att de 
utvecklas och inhämtar kunskaper. Stöd och stimulans till alla elever kan för pedagogen som 
sagt innebära att undervisningen behöver anpassas. Eftersom människor är olika har de även 
olika lärstilar, somliga elever lär genom att höra, andra genom att göra och de tredje genom 
att smaka. Den undervisande pedagogen bör tillgodose de individuella lärstilarna samtidigt 
som innehållet anpassas efter individen samt utifrån syftet med övningen  

Man anpassar ju ändå undervisningen så att den ska möta så många personer som 
möjligt (Anwar).  

Målet är ju att alla känner en delaktighet men med olika anpassningar, vi behöver 
ju anpassa för alla elever (Billie) 

Om pedagogen erbjuder en undervisning som förutsätter att alla ska göra samma sak, på 
samma vis, med samma läromedel och teknik, ja då arbetar pedagogen med en exkluderande 
pedagogik. Dock visar resultatet att exkluderande undervisning i vissa specifika fall kunde 
vara gynnsamma i elevens lärande och utveckling. 

Det kan ju va positivt på ett sätt för att den här eleven som behöver lite extra stöd 
kanske för att förstå vad det handlar om. De här specifika tillfällena kan det va en 
fördel att få lite extra krydda för just den eleven (Danielle). 

Dessutom kan en exkludering grundas i individens behov vilka kan medföra att individen 
själv önskar att vara utanför och/eller bredvid. 

 Ibland kan faktiskt exkludering va att den enskilda individen väljer det (Anwar).  

När pedagogen varierar sin undervisning och är lyhörd för elevernas intressen i syfte att 
involvera dem i de centrala innehåll som en skolverksamhet arbetar utifrån enligt Lgr11 

Bild 3. Exempel på bildstöd.  
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(Skolverket, 2011a), ökar chanserna till att eleverna utvecklas och lär utifrån sina individuella 
potentialer. Genom att anpassa undervisningen innesluts eleverna i en gemenskap med andra 
elever och vuxna, där tränar eleverna sina sociala färdigheter och inför livet som samhälls-
medborgare. Det är ju inte bara eleven och pedagogen som ska förstå varandra utan eleven 
förväntas bli en självständig samhällsmedborgare, vilket förutsätter att eleven har tränat sig 
inför det.  

Eleven behöver ju kunna göra sig förstådd i ett samhälle och man behöver kunna 
uttrycka sina behov för att kunna få rätt hjälp och då är det ju jätteviktigt att få 
träna det (Göta).  

Förutom kunskap om vad och hur en anpassning kan utformas behöver pedagogen dessutom 
kunskap om olika funktionshinder och dess mångfacetterade variationer för att arbeta i en 
inkluderande verksamhet. Pedagogen bör ta sig tid till att lära känna eleven och skapa en 
relation eftersom uppdraget som pedagog i en inkluderande skolverksamhet i slutändan 
handlar om att arbeta med en mångfald av individer; människor med olika förmågor och 
intressen, människor med varierande kunskaper, behov och personlighet då alla människor är  
unika. Vad gäller elever med diagnos inom NPF är den ena eleven inte lik den andra, på 
samma vis som elever utan diagnos skiljs åt som individer. 

Oavsett om jag har läst kurser och sånt inom detta och arbetat jätte många år med 
olika typer av funktionsvarianter så betyder det att jag har ju en förförståelse för 
hur det kan vara. Men nya elever med NPF har jag ju ingen aning om hur jag ska 
arbeta med förrän jag träffar dem och lär känna dem (Göta) 

Jag tänker på att det gäller att lära känna varje individ för de är så himla olika 
(Billie). 

Jag behöver veta vad varje diagnos innebär och hur man ska gå tillväga i de flesta 
situationer (Danielle). 

Kunskap om olika funktionshinder samt om variationerna inom ett och samma funktions-
hinder, tillägnar sig pedagogen på olika vis dels genom erfarenhet, dels i kollegiala samtal och 
dels genom föreläsningar. Kunskap om individers förmågor och behov tillägnar sig 
pedagogen dels i samtal med eleven, dels i samtal med föräldrar och dels i reflekterande 
samtal inom kollegiet. I en inkluderande skolverksamhet ingår personal vilka benämns 
pedagoger dessutom ingår så kallad övrig skolpersonal så som vaktmästare, lokalvårdare, 
vikarier med flera. Resultatet påvisar att kunskap om NPF och behov om vidareutveckling om 
NPF i en inkluderande skolverksamhet berör såväl pedagogen som arbetar närmast eleven 
som så kallad övrig personal. I kommande avsnitt redogörs för studiens resultat gällande den 
kollegiala kunskapen om NPF.   

Kollegiets kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningar  
I en inkluderande skolverksamhet ingår personal med olika uppdrag och utbildning 
exempelvis vaktmästare, serverings- och matlagningspersonal, förskollärare, special-
pedagoger med flera. Uppdraget i att skapa en inkluderande skolverksamhet handlar om att 
skapa en gemenskap för alla barn och elever, en gemenskap där individen har en grupp-
tillhörighet i vilken hen ingår utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Det är 
pedagogens uppdrag att involvera eleverna i undervisningen och det som fungerar för en elev  
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med diagnosen autism betyder inte att samma sak fungerar för en annan elev med samma 
diagnos. 

Alla ska få chansen att vara med på sina villkor, alla ska få ha möjlighet att få 
vara delaktiga oavsett det är friluftsdag eller mattelektion (Anwar).  
Diagnos på ett papper är en sak men NPF är jätte-olikt varandra, där kan man inte 
prata om att man fungerar på ett sätt utan det ser väldigt olika ut (Göte). 

Det kan vara enkelt att förstå att en elev som har rullstol som hjälpmedel behöver åka hiss för 
att komma till ett högre våningsplan, eftersom funktionsnedsättningen är synlig och påtaglig. 
Dock en elev med diagnos inom NPF, som kan hamna i låsningar gällande individuella saker 
om exempelvis dofter, mat och ljud, har ingen synlig funktionsnedsättning och verksamhetens 
personal behöver ha kunskap om hur eleven kan hjälpas ut ur låsningen. Det är ledningens 
uppdrag att involvera hela skolverksamhetens personal i det inkluderande arbetssättet. Genom 
att samtliga av skolans personal har kunskap om verksamhetens elever och om deras 
eventuella funktionsnedsättningar görs det möjligt att eleverna bemöts av de vuxna utifrån 
sina individuella behov i syfte att elevens skoldag ska upplevas som lyckad för eleven.  

Vi behöver alla, från den äldsta till den minsta, vaktmästaren, städerskan, vikarier 
alltså alla måste ha den här förståelsen (Elis).  

Förståelse för individen och förståelse för att en diagnos inom NPF inte är lik den andra, 
skapas av erfarenhet och genom att pedagoger och övrig skolpersonal delar reflektioner med 
varandra. Kurser och föreläsningar om NPF och andra funktionsnedsättningar finns att tillgå 
men för att ett lärande ska ske inom personalgruppen eftersöks tid för reflektion och tid för att 
öva, såväl enskild som gemensam.  

Man kan ju läsa om flera olika metoder men du behöver ju själv alltid testa dig 
fram för vilket som fungerar för den här individen eller dessa individer och det lär 
du dig genom att fråga dina kollegor, vara med, visa ett intresse (Göta).  

I en skolverksamhet ingår ett antal individer med unika personligheter och färdigheter dock 
kan skillnaden mellan individers färdigheter och förmågor inom exempelvis matematik 
variera. Det förutsätter att den pedagog som ansvarar för undervisningen i matematik är 
medveten om variationerna gällande elevers färdigheter och förmågor i den grupp som ska 
undervisas. Pedagoger, ledning och övrig personal i en inkluderande skolverksamhet behöver 
ha syftet med elevens skolgång tydligt för sig och dessutom bör detta syfte grundas i 
samförstånd mellan verksamhetens aktörer.  

Jag som pedagog måste veta vad det handlar om, alla borde få en grundläggande 
kunskap om varför vi gör det vi gör (Elis). 

Utöver kunskap om variationerna inom olika funktionsnedsättningar förutsätts att pedagogen 
har ett intresse för mångfald i en inkluderande skolverksamhet. Ett intresse och motivation om 
att skapa en skola för alla, där alla elever och vuxna ingår utifrån sina förutsättningar. Det 
handlar om förståelse och lyhördhet i arbetet med elever med diagnos inom NPF. En 
förståelse för att olika är lika och att orättvist kan vara rättvist samtidigt som pedagogen måste 
vara lyhörd över hur elevens dagsform är i syfte att möta eleven med en för eleven rimlig 
kravnivå. I en skola för alla behövs inte begreppet inkludering då en skola för alla borde vara 
en skola för alla. 

Barn är ju olika varandra så att vårt uppdrag med inkludering är ju vårt uppdrag 
utan inkludering. För oavsett så ska vi ju ändå ansvara för att alla barn i skolan lär 
sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor (Göta).  
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Att arbeta i en inkluderande skolverksamhet innebär således för pedagogen att tillsammans 
med kollegor reflektera över det gemensamma uppdraget i att erbjuda undervisning till alla 
elever samt att till vad elevens lärande ska leda. Kunskaper och erfarenhet av att arbeta i en 
inkluderande skolverksamhet får pedagogen genom att tillsammans med kollegor diskutera 
strategier och åtgärder samt genom att prova det man läst om eller sett att kollegor gör. 
Dessutom bör samtlig personal i en inkluderande skolverksamhet utveckla kunskap om NPF 
samt om skolans elever. Genom att samtlig personal inom en inkluderande skolverksamhet 
har kunskap om NPF och kännedom om eleverna ökar möjligheten till ett likvärdigt 
bemötande av eleven i syfte att denne ska lära och utvecklas utifrån sin fulla potential. 

Sammanfattning av resultat 
Hartman (2004) menar att en forskare i en kvalitativ studie med en analytisk induktion har till 
syfte att i tolkningsprocessen finna en huvudkategori, den kategori vilken är den viktigaste för 
undersökningens objekt och denna studies resultat påvisar att rektor har en överhängande 
betydelse i hur en inkluderande skolverksamhet utformas. Resultatet visar att rektors 
uppfattning om och prioriteringar i en inkluderande skolverksamhet sätter normen för hur den 
ska formges. Dessutom visar resultatet att rektor i sin tur påverkas av yttre faktorer så som 
politiska beslut, förväntningar från föräldrar, medarbetare och politiker. Arbetet med och i en 
inkluderande skolverksamhet ställer höga krav på samarbetet och toleransen mellan såväl 
kollegor och kollegor, ledning och medarbetare, pedagoger och elever, hem och skola samt 
mellan elever och elever. Vidare visar resultatet att det krävs en acceptans och ett intresse för 
att människors olikheter kan skapa en skola för alla, där orättvist blir rättvist och där elever 
erbjuds undervisning efter sin förmåga i en gemenskap med andra elever. Inom kollegiet blir 
således värdet av att diskutera och reflektera över den gemensamma vardagen i en 
inkluderande skolverksamhet stor visar resultatet. Diskussioner och reflektioner vilka har till 
syfte att kollegiet lär med och av varandra för att i slutändan erbjuda skolverksamhetens 
elever en allsidig undervisning utifrån elevers individuella behov och förmågor. Dock är 
upplevelsen att tiden och resurser är i obalans med uppdraget att driva en inkluderande 
skolverksamhet på så vis att vare sig tiden eller resurser räcker till samtliga de elever som 
behöver anpassningar av olika slag. En anpassning kan vara ett hjälp-jag, en vuxen som 
hjälper eleven i alla de sammanhang som uppstår under en skoldag likväl som en anpassning 
kan vara hur eleven är placerad i undervisningssalen eller i samlingsringen. Olika 
anpassningar kräver olika resurser.  
 
Tidigare forskning om faktorer vilka påverkar utfallet i en inkluderande skolverksamhet är 
begränsad, således är denna studies resultat till fältet värdefull. Rektors påverkan i utfallet av 
en inkluderande skolverksamhet samt de yttre faktorer vilka påverkar rektor berörs sparsamt i 
tidigare forskning. Således är resultatet av denna studie även till stort värde för skol-
verksamheter att ha med i betänkande vid organisationsförändringar eller vid uppstart av ett 
nytt läsår. Jag påstår att resultatet kan vara skolverksamheter till gagn, oavsett den kallas 
inkluderande eller inte, eftersom barn med varierande svårigheter och behov av anpassningar 
finns i alla skolor, i alla grupper. 

Annars är det något fel tänker jag, då har man gjort en konstig bedömning, det 
finns alltid någon som behöver anpassning i något ämne (Göta)  
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Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis denna studies val av metod, en kvalitativ ansats 
med en analytisk induktion. Därefter följer en diskussion om denna studies resultat utifrån 
undersökningens syfte med hjälp av bakgrund och teoretiskt ramverk som tidigare redogjorts 
för i denna uppsats.  

Metoddiskussion 
Jag har genomfört en kvalitativ studie med gruppintervjuer som teknik till att skapa data och 
genom analytisk induktion har resultatet tagits fram. Mitt metodval var utifrån denna studies 
syfte att öka förståelsen för inkludering i en skolverksamhet genom att synliggöra en grupp 
pedagogers uppfattning om inkludering. Urvalet var en grupp pedagoger verksamma i en 
skolverksamhet vilken uttalat sig till att vara inkluderande för elever med diagnos inom NPF. 
Anledningen till att intervjuerna genomfördes i grupp var att respondenternas och min tid var 
begränsad vilket ledde till tre intervjutillfällen med två-tre deltagare per gång, trots att 
rekommendationen om antalet deltagare i en gruppintervju är sex till tio personer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Om jag hade valt att genomföra individuella intervjuer kan det tänkas att 
urvalet hade behövts minskas på grund av studiens tidsbegränsning. Att genomföra 
individuella intervjuer tar mycket tid i anspråk och ”Det måste alltså vara möjligt för oss att 
genomföra en undersökning på det tänkta sättet.” (Hartman, 2004, s 280). Dock kan enskilda 
intervjuer vara enklare att genomföra då varje individ får större möjlighet att ge personlig 
information (Hylander, 1998). En gruppintervju kan innebära att det för deltagarna blir lättare 
att uttrycka åsikter och synpunkter som det annars skulle vara svårt att säga, då andra 
deltagares tankar blir synliga i diskussion vilket kan medföra att individen fördjupar sitt eget 
tänkande (Hylander, 1998). En gruppintervju medför även vissa risker för studien och en risk 
var att jag som intervjuare kunde få mindre kontroll på samtalets förlopp (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Jag märkte, i synnerhet vid intervjutillfälle två, att deltagarna hade behov 
av att prata om historien om hur den så kallade Autismverksamheten kom till undersökt 
skolverksamhet samt om hur organisationen byggts upp genom åren. Detta sidospår var något 
jag märkte under intervjutillfället men absolut tydligast upptäckte jag det vid transkriberings-
processen i svårigheten med att skriva ut nämnd intervju. Ytterligare risk med gruppintervju 
är att någon av deltagarna kan agera informell ledare och ta kontroll över samtalet (Hylander, 
1998). Jag var under samtalet medveten om risken att en informell ledare kunde uppstå vilket 
för mig medförde en noggrann fördelning av ordet mellan samtliga deltagare, det medförde 
dock inte att respondenterna tog lika stor del av tal-utrymmet, vilket kunde ha olika orsaker. 
En orsak kunde ha varit att respondenten inte hade mer att säga i sakfrågan, en annan orsak 
kunde ha varit att respondenten saknade kunskap i sakfrågan och ytterligare orsak kunde ha 
varit att jag om intervjuare var otydlig med frågan eller att frågan var för öppen till sin 
karaktär.  
 
Somliga av respondenterna verkade vara obekväma under intervjutillfället vilket jag tolkade 
utifrån respondentens kroppsspråk och otydligheten i hur denne diskuterade inkludering. 
Anledningarna till somliga respondenters eventuella obekväma belägenhet kan ha flera 
orsaker. En anledning kan vara att jag som intervjuare är kollega till respondenterna vilket 
kunde ha medfört att dessa blev obekväma under min ledning av intervjun av orsaker som 
exempelvis; att de var osäkra på om jag hade någon dold agenda under samtalet eller att de 
upplevde att de inte känner mig eller att de upplevde sig vara i underläge. Ytterligare 
anledning till att somliga respondenter upplevdes obekväma under samtalet kan ha varit att 
respondenterna upplevde sig ha bristande kunskaper eller erfarenheter om inkludering. 
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Dessutom kan respondenterna ha känt sig obekväma med varandra exempelvis av anledningar 
som att de kanske inte känner varandra eller att det dem emellan råder en hierarkisk ordning 
som jag inte kände till. Slutligen kan min förberedelse inför intervjun ha varit bristfällig då 
jag är ovan intervjuare och det kunde ha inneburit att jag missade att förbereda mig på 
adekvat vis (Hartman, 2004). Min upplevelse är att jag som intervjuare hade svårighet att 
hålla igång och starta en diskussion vid intervjutillfälle två vilket dels kunde ha berott på min 
ovana vid att intervjua och dels på att respondenternas uppträdande inte inbjöd till vidare 
diskussion på så vis att deras svar var korta och koncisa. Kan tänkas att respondenterna hade 
skilda åsikter om inkludering och att det hade till följd att diskussionen uteblev? Dessutom 
var det ingen av deltagarna vi intervju två som vände sig till den andra för exempelvis 
medhåll eller hjälp till förklaring vid någon av frågorna. 
 
Under varje intervjutillfälle hade jag med i åtanke att jag som intervjuare är medskapare i 
samtalet tillsammans med deltagarna dock utifrån olika roller (Patel & Davidson, 2003). Min 
roll var att leda samtalet utifrån mina på förhand formulerade intervjufrågor i avsikt att skapa 
data till studien och deltagarnas roll vid gruppintervjun var som informatörer (Hartman, 
2004). Därtill är jag kollega till respondenterna vilket även det var något jag hade med i 
beräkningen dels vid intervjutillfället och dels vid analysarbetet av skapad data. Det finns 
fördelar såväl som nackdelar att jag som intervjuare är kollega till respondenterna, en fördel 
är att jag har en förförståelse om fältet (Hylander, 1998). En nackdel kan vara att just denna 
förförståelse om fältet och min position som kollega kan medföra att respondenterna 
associerade mig med en viss åsikt eller inriktning om inkludering vilket skulle kunna innebära 
en påverkan för respondenterna (Hylander, 1998). Kan tänkas att resultatet av denna studie 
hade blivit ett annat om jag genomfört intervjuer med för mig okända pedagoger eller om 
denna studies respondenter hade intervjuats av en för dem obekant intervjuare. Dock tror jag 
att resultatet blivit mycket likt, då även tidigare forskning påvisar att diskussion och samtal i 
kollegiet är två förutsättningar till att skapa en framgångsrik inkluderande skolverksamhet. 
Dessutom visar tidigare forskning att ledningen har stor betydelse i en inkluderande 
skolverksamhet (Filstad, 2012).  
 
Denna studies resultat tolkades genom analytisk induktion där de transkriberade texterna 
analyserades och kodades i syfte att finna mönster. Analysen grundas på en grupp pedagogers 
uppfattning om inkludering vilka framkom under en gruppintervju. Då pedagogerna är 
verksamma i en inkluderande skolverksamhet kan resultatet, vid en analytisk generalisering, 
anses vara gällande i liknande skolverksamheter (Kvale & Brinkmann, 2014). En analytisk 
generalisering innebär att jag som forskare gör en välövervägd bedömning om ”resultatet från 
en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation.” (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s 312). Min bedömning grundar sig dels i att svenska skolverksamheter 
antas ha elever med funktionsnedsättningar av olika slag, somliga kanske med diagnos inom 
NPF och andra kanske med en CP-skada vilken kan medföra att eleven behöver en rullstol 
som hjälpmedel. Dessutom grundar jag min bedömning i tidigare forskningsresultat som gör 
gällande att det i en skolverksamhets lärande behövs tid för samtal och diskussion. Slutligen 
grundar jag min bedömning i mina egna erfarenheter av inkluderande skolverksamheter då 
min upplevelse är att ledningens prioriteringar avgör tiden till pedagogiska diskussioner 
kollegor emellan. Dock har jag inte testat om resultatet blir detsamma eller olikt vid analys av 
ny data om samma ämne. Trots det anser jag resultatet vara till stor användning vid andra 
svenska skolverksamheters arbete och diskussion om inkludering. Den användning vilken jag 
anser att andra skolverksamheter kan ha av resultatet är som diskussionsunderlag vid 
planering om utveckling eller organisationsförändring samt för ledningen att begrunda vid 
tillfällen då verksamhetens utvecklingsområden ska prioriteras. Dessutom är denna studies 
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resultat ett bidrag till forskningsfältet inom inkludering och skolverksamheter då resultatet 
visar att rektors inställning och uppfattning om inkludering i stor utsträckning påverkar 
pedagogernas arbete i en inkluderande skolverksamhet. Utöver det visar resultatet att rektor i 
sin tur påverkas av yttre faktorer så som politiska beslut och konkurrensduglighet i uppdraget 
att skapa en välkomnande skola för alla, där alla individer ges möjlighet att lära och utvecklas 
till sin fulla potential.   

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var dels att undersöka en grupp pedagogers uppfattning om 
inkludering samt om vilka undervisningsstrategier nämnda pedagoger anser främjar 
utvecklingen för elever med diagnos inom NPF. Dessutom var syftet med studien att 
undersöka en verksamhets lärande i en skola med uttalad profil till att vara en skola med det 
som benämns i termer av en inkluderande verksamhet för elever med diagnos inom NPF.  
 
Resultatdiskussionen presenteras under rubrikerna Påverkansfaktorer för kollegialt lärande, 
Uppfattning om och svårigheter i en inkluderande skolverksamhet, Differentiering eller 
exkludering och avslutningsvis med en sammanfattande diskussion.  

Påverkansfaktorer för kollegialt lärande  
Tidigare forskning (Persson & Persson, 2012) visar att nya lärare saknar utbildning i hur de 
kan anpassa undervisningen för elever. Även denna studies resultat visar på att kunskapen om 
elever med funktionsnedsättningar upplevs vara bristfällig för nyutbildade pedagoger. Ett 
kollegialt lärande, eller ett så kallat kollektivt lärande, är en möjlig väg till att öka kollegiets 
gemensamma och individuella kunskaper om funktionsnedsättningar och anpassningar. 
Nilsson et al. (2011) menar att förutsättningarna för att ett kollektivt lärande ska ske är 
”genom att individer lär och att de delar med sig av sina tankar och kompetens till andra i 
gruppen eller organisationen.” (s 63). Dock menar Illeris (2015) att det som Nilsson et al. 
(2011) benämner med ett kollektivt lärande är ett kollaborativt lärande då det beskrivs som de 
aktiviteter där en grupp människor gemensamt strävar efter att utvecklas och lära sig något 
tillsammans. Resultatet av denna studie visar att det i undersökt inkluderande skolverksamhet 
eftersöks utrymme och tid till kollegiet att reflektera tillsammans, delge varandra goda råd 
och rådfråga varandra om hur de kan och bör bemöta elever med diagnos inom NPF i ett som 
Illeris (2015) benämner det kollaborativt lärande. För att ett kollaborativt lärande ska ske har 
rektor ett stort ansvar i att fördela tiden och skapa forum där kollegor tillsammans i kollegiet 
kan analysera och reflektera över vad det är som fungerar och vad som inte fungerar. I 
diskussionerna ökar pedagogens kunskaper om hur undervisningen kan anpassas i syfte att 
öka möjligheten för elevens lärande och utveckling till sin fulla potential och dessutom skapar 
dessa diskussioner ett gemensamt yrkesspråk (Kendall Carlsson, 2015). Kommunikation har 
stor betydelse i ett kollektivt lärande och då inte minst i form av dialoger där grupp-
medlemmarnas erfarenheter delges i gruppen (Nilsson et al., 2011). Dessutom förutsätts att 
individen engagerar sig i läraktiviteterna och i samspelet med kollegorna, då det gynnar lär-
möjligheterna. Dock framgick det inte i resultatet om pedagogens egenansvar i att öka sitt 
lärande och kunnande om elever med diagnoser inom NPF. Det kan ha till förklaring att 
intervjufrågorna var av den art att de inte öppnade för reflektioner kring det egna ansvaret. En 
annan förklaring kan ha varit att pedagogerna kanske inte hade kännedom om vart de kan 
vända sig för att öka sitt lärande och kunnande om elever med diagnos inom NPF, varpå det 
upplevdes till att vara rektors ansvar att erbjuda utbildning och tid för diskussion.  
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Pedagogers systematiska kvalitetsarbete kan med forskningens hjälp, enligt Håkansson och 
Sundberg (2012), utvecklas och fördjupas. Tidigare forskning, (Filstad, 2012), menar att 
vuxnas lärande styrs av såväl inre som yttre motivation och att det är individens erfarenheter 
som bidrar till att öka motivationen. Det borde även rimligtvis innebära motsatsen, att 
avsaknaden av erfarenheter sänker motivationen. Kan det innebära att pedagoger som är 
omotiverade till att lära och som dessutom är utan erfarenhet av elever med diagnoser inom 
NPF inte lär och resulterar i okunskap för pedagogen? Eller blir pedagogen motiverad till att 
lära om diagnoser inom NPF i mötet och av erfarenhet av elever med dessa diagnoser? 
Människan är enligt Säljö (2015) en läraktig varelse och det kan innebära att pedagogen ökar 
sina erfarenheter och kunskaper om elever med diagnoser inom NPF i mötet och arbetet med 
dem. Illeris (2015) menar på att det lärandet som sker i direkt anslutning till arbetet brukar 
upplevas som mest betydelsefullt för medarbetaren. Jag anser det dock värt att diskutera var 
ansvaret ligger i att pedagoger ges möjlighet att öka sina kunskaper om diagnoser inom NPF 
och om anpassningar. Är det rektors ansvar eller den enskilda pedagogens ansvar eller är det 
ett politiskt ansvar?  
 
Resultatet av denna studie påvisar rektors övergripande betydelse i en skolverksamhet som 
benämns som inkluderande i betydelsen att elever med diagnoser inom NPF erbjuds 
undervisning i åldershomogena grupper med elever utan dessa diagnoser. Det är rektor som 
leder arbetet, fördelar resurser och sätter normen för hur verksamheten ska arbeta dock görs 
detta i samspel med medarbetarna. Det framgår även i tidigare forskning att en ledares 
förutsättningar skapas av yttre påverkansfaktorer. Yttre påverkansfaktorer menas i detta 
sammanhang med nationellt ställningstagande gällande inkludering, stöd från regering med en 
flexibel fördelning av medel och slutligen politisk kunskap och motivation (Nilholm, 2006). 
Det innebär att rektor i en inkluderande skolverksamhet i sin tur speglar sin lednings 
uppfattning och målsättning med hur och varför en inkluderande skolverksamhet bör 
utformas. Enligt Hjörne och Säljö (2013) är det ett dilemma mellan ett individ- och 
samhällsperspektiv på utbildning och rätten till utbildning i det svenska samhället som kan 
påverka hur en inkluderande skolverksamhet utformas. Med det menas att en skolverksamhet, 
liksom andra samhällsinstitutioner, har en begränsad mängd resurser och att dessa aldrig kan 
tillgodose alla krav på individens rätt till utbildning. Det innebär att prioriteringar måste göras 
om resursfördelningen och det skapar ett socialt dilemma, vem kan avgöra vilka elever i 
behov av särskilt stöd som är berättigade till anslag (Hjörne & Säljö, 2013)? Vidare anser jag 
att denna studies resultat av ledningens betydelse i en inkluderande skolverksamhet, även 
belyser komplexiteten i rollen som ledare. Ledningen har å sin ena sida elevernas och 
föräldrarnas intressen, å andra sidan medarbetarnas och å tredje det politiska uppdraget och 
det gäller för ledningen att finna balans dem emellan.  
 
Resultatet i denna studie visar att det i en inkluderande skolverksamhet behövs en tydligt 
uttalad framtidsvision. En framtidsvision framtagen av rektor i samråd med skolverk-
samhetens personal kan, enligt Davies (2005), skapa en samhörighet inom kollegiet och att 
personalen arbetar mot samma mål. ”If people are working together, decisions and 
implementation wil tend to be better as there will be a higher level of trust and morale.” 
(Davies, 2005, s 23). Diskussionerna och delaktigheten stärker känslan av samsyn för skol-
verksamhetens personal i deras gemensamma uppdrag i att skapa en inkluderande skol-
verksamhet och dessutom ökar individens kunskaper om barn med diagnoser inom NPF. 
Genom att pedagogerna ges tid till enskilda och gemensamma reflektioner skapas en samsyn 
om uppdraget och om hur skolverksamheten kan arbeta inkluderande. I reflektionerna ökar 
pedagogens lärande om och hur denne genom att anpassa undervisningen kan inkludera 
samtliga elever och det i sin tur medför att möjligheten till att eleven utvecklas utifrån sina 
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förutsättningar också ökar. Jag själv lär mig som bäst i samspel och diskussion med andra 
vilket kan innebära att även andra lär på liknande vis.  

En skola för alla elever är inte bara en skola som accepterar olikheter, utan en 
skola som utgår från olikheter och ser det som en tillgång. Det är en skola där alla 
inte bara får delta, utan förväntas delta. (Barow, 2013, s 40) 

I arbetet som pedagog i en inkluderande verksamhet framträder i resultatet även att 
pedagogens inställning till funktionshinder och till sitt uppdrag påverkar hur en inkluderande 
skolverksamhet utformas, vilket jag ämnar diskutera i kommande avsnitt. 

Uppfattning om och svårigheter i en inkluderande skolverksamhet  

Tidigare forskning visar att inkludering inte fungerar i praktiken och det kan enligt Barow 
(2013) ha sin grund i att alla medverkande individer inte delar värderingar och synsätt. När 
skolverksamhetens personal inte delar värderingar och synsätt kan det leda till konflikter samt 
dilemman i genomförandet och utvecklingen av den inkluderande verksamheten. Ytterligare 
anledning kan enligt Andersson och Thorsson (2008) vara okunskap och bristande erfarenhet 
om inkludering samt begränsat utrymme till kollegiala och individuella reflektioner. Utöver 
det är dessutom rektor och pedagoger individer vilka kan ha olika uppfattning om sitt 
uppdrag. ”Skolledaren och läraren delar inte alltid mening om vad det är som är det centrala i 
lärandet på grund av att de har olika utbildningar och föreställningar om vad som är det 
viktiga i arbetet.” (Ludvigsson, 2012, s 56). Denna studies resultat visar att det förutsätts att 
rektor och pedagoger har ett intresse för människor och deras unika egenskaper i arbetet med 
att forma en inkluderande skolverksamhet. Dessutom förutsätts det att kunskap om funktions-
nedsättningar och NPF uppdateras samt delas inom och mellan ledningen, pedagogerna och 
övrig personal. Arbetet med barn med diagnoser inom NPF handlar grundläggande om att 
pedagogen bör se att dessa barns beteende grundar sig i ett annat sätt att tänka och tolka sin 
omvärld. Pedagogen måste våga se bortom problematiken och se de bakomliggande orsakerna 
till beteendet (Abrahamsson, 2010). Kunskaper om NPF innebär inte att alla individer med 
diagnosen autism har samma behov eller svårigheter, på samma vis som elever utan diagnos 
skiljs åt som individer vilket Göta uttrycker med orden; 

Oavsett om jag har läst kurser och sånt inom detta och arbetat jätte många år med 
olika typer av funktionsvarianter så betyder det att jag har ju en förförståelse för 
hur det kan vara. Men nya elever med NPF har jag ju ingen aning om hur jag ska 
arbeta med förrän jag träffar dem och lär känna dem (Göta) 

Inkludering måste ses som ett ständigt sökande efter ett bättre sätt att ta tillvara mångfald då 
inkludering handlar om alla människor, inte enbart de som har funktionsnedsättning utan även 
de människor vilka ingår i ”andra grupper i samhället” exempelvis invandrare, flykting och 
nyanländ, i syfte att stärka verksamhetslärandet (Andersson & Thorsson, 2008). Om 
inkludering rör hela samhället kan jag undra över den segregering som uttrycks i form av 
exempelvis flyktingar, nyanlända, tiggare, blindhet med mera. Då inkludering är en mänsklig 
rättighet borde rimligtvis svenska politiker aktivt arbeta för att inkludera mångfalden av 
människor i samhället. Kan tänkas är det på en högre instans än hos rektor i en inkluderande 
skolverksamhet som förståelsen för och innebörden i begreppet inkludering behöver ökas?  
 
Denna studies resultat visar att en inkluderande skolverksamhet innebär att eleven, utifrån 
sina individuella villkor och förmågor att tillägna sig undervisning i ett stort sammanhang, 
ingår i en gemenskap i samspel med andra jämnåriga elever. Resultatet visar att i gemenskap 
med andra jämnåriga erbjuds individen undervisning utifrån Lgr11 (Skolverket, 2011a), med 
hjälp av adekvata anpassningar. I gemenskap med jämnåriga erbjuds eleven dessutom 
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möjligheten att lära sociala samspelsregler. Begreppet inkludering får olika betydelse i olika 
sammanhang, beroende på vem som beskriver begreppet. En betydelse är, som Nilholm och 
Göransson (2014) benämner den, en gemenskapsorienterad definition med betydelsen om 
individens gemenskap i en grupp (klass), en gemenskap där olikhet inte ses som en 
belastning. Dessutom handlar gemenskap om att individerna i gruppen har tillit till varandra, 
har kännedom om gällande regler samt att gemenskapen ger individen möjlighet att förändras 
som person i mötet med andras erfarenheter (Nilholm & Göransson, 2014). Andra forskare, 
(Andersson & Thorsson, 2008), menar att inkludering uppnås genom en anpassning av miljön 
och arbetssätt utifrån varje elevs individuella behov och att det är då det bästa resultatet för 
eleverna uppnås. Resultatet av denna studie visar även på att enskild undervisning, avskild 
från övrig gruppgemenskap ansågs gynna lärandet för eleven med diagnos inom NPF. Dock 
är det beaktansvärt som Göta uttrycker det; 

För mig är det en självklarhet att alla kan jobba i ett klassrum för eleverna gör ju 
inte samma saker där ändå och om man inte får träna på att vara i ett större 
sammanhang utan att man alltid ställs utanför, då blir ju gapet ännu större (Göta). 

Att skapa en skola för alla innebär att förutsättningarna för skolan måste förändras så att den 
passar alla elever. Ett inkluderande förhållningssätt och bemötande blir det först när 
pedagogerna ser varje enskild individ som en tillgång och att undervisning sker utifrån 
elevernas likheter och inte skillnader (Andersson & Thorsson, 2008). ”En av de största 
utmaningarna i samhället idag är att möta och ta tillvara olikheter i alla sammanhang. Skolan 
är en del av samhället och speglar det rådande samhällssystemet.” (Andersson & Thorsson, 
2008, s 6). I en inkluderande verksamhet ses människors olikheter som en tillgång i ett 
samhällsutvecklande perspektiv där respekt och tolerans för dessa olikheter är naturliga 
utgångspunkter för mänsklig samvaro och gemenskap (Persson & Persson, 2012).  
 
I sammanhanget anser jag det passande att diskutera denna studies resultat om inkludering till 
att gälla alla barn utifrån de mänskliga rättigheterna i att ingå i en gemenskap med andra, där 
individens förmågor och unika person ses som en tillgång. Dessutom anses inkludering vara 
en självklarhet i en skolverksamhet då pedagogens uppdrag och ytterst ledningens ansvar, är 
att erbjuda alla barn en utbildning anpassad till elevens förutsättningar att tillgodogöra sig 
den. Att arbeta som pedagog i en skolverksamhet innebär att begreppet inkludering inte ska 
behövas då skolans uppgift är att  

med professionellt handlag ge alla elever stimulans och uppmuntran, där målet är 
meningsfullt deltagande i det gemensamma. Inkludering är alltså inte i första hand 
en fråga om fysisk placering, utan ytterst om våra intentioner om ett bättre 
samhälle. (Persson & Persson, 2012, s 19).  

Utifrån denna studies resultat gällande en grupp pedagogers upplevelse om inkludering kan 
jag ställa mig frågande till att begreppet inkludering saknas i Skollagen (SFS 2010:800). Det 
kan ha sin förklaring i att svensk skola sägs vara för alla barn och att begreppet därför inte 
anses behövas i en lagtext, det tas som självklart. Det kan även ha sin förklaring till att svensk 
skola bygger på en segregerande tradition vilken jag beskriver närmare under nästa rubrik 
Differentiering eller exkludering. Dock visar resultatet av denna studie att respondenterna vid 
intervjuerna på frågan; ”Hur väljer du att beskriva begreppet inkludering?” oavkortat talade 
om elever med NPF vilka benämns som inkluderade i undersökt skolverksamhet. Genom att 
respondenterna, på frågan om begreppet inkludering, direkt talar om elever med diagnos inom 
NPF ställs jag undrande till denna studies resultat om inkludering till att gälla alla barn utifrån 
de mänskliga rättigheterna i att ingå i en gemenskap med andra. Med dessa ord vill jag belysa 
komplexiteten i att arbeta i en skolverksamhet vilken benämns som inkluderande och även 
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svårigheten i att beskriva begreppet inkludering. Kan det vara så att respondenternas intention 
är att inkludering ska vara utifrån de mänskliga rättigheterna men att verkligheten är en 
annan? Eller kan det vara så att respondenternas upplevelse av undersökt inkluderande 
verksamhet är att de arbetar utifrån de mänskliga rättigheterna men att elever med diagnos 
inom NPF benämns som särskilda?  
 
Slutligen är upplevelsen att pedagogens och ledningens uppdrag i en skolverksamhet är att 
tillsammans bilda framtidens samhällsmedborgare med utgångspunkt i värdegrunden 
beskriven i svensk skollag (SFS 2010:800). Uppdraget att undervisa är komplext och det finns 
många aspekter att ta hänsyn till i en skolverksamhet. ”I ett samhälle i förändring måste 
utbildning ägnas åt generella färdigheter med högt överlevnadsvärde.” (Säljö, 2015, sid 121). 
Dock uppstår ett dilemma då pedagoger och rektor har ett nationellt uttalat uppdrag i att 
erbjuda alla barn likvärdig undervisning utifrån nationella styrdokument, Lgr11 (Skolverket, 
2011a). Dilemmat som kan uppstå är bland annat att varje av skolans ämne har kunskapsmål 
som varje enskild individ ska ges förutsättningar att uppnå och inget om generella färdigheter. 
Utvecklingen i samhället står inte stilla och resultatet visade att pedagogers samsyn om 
förväntad kunskap för elever med diagnos inom NPF, kan gynna elevens utveckling. Denna 
samsyn gällde vilka förmågor eleven med diagnoser inom NPF förväntades utveckla under sin 
skoltid. Ett uppdrag för pedagoger är att tillsammans bilda framtidens samhällsmedborgare, 
vilka i möjligaste mån kan göra sig förstådda samt förstå sin omgivning och till det krävs 
träning. ”Man måste få träna på det man ska utveckla, vi kan liksom inte stänga ute nån det är 
ju jättesvårt att bli hockeyproffs om man bara får träna på basket till exempel” (Göta). 
Samtidigt visar denna studies resultat att ytterst ansvarig är rektor för elevers utveckling och 
lärande, dessutom är rektors uppdrag komplext i att fördela resurser och leva upp till 
politiska- och samhälleliga förväntningar. 
 
Denna studies resultat visar att motsatsen till inkluderad är exkluderad och att det inte är 
något som eftersöks i undersökt skolverksamhet. Resultatet visar att det är svårt för eleven att 
vara en del i en gemenskap om eleven upprepade gånger utesluts och undervisas enskilt i en 
sal åtskild från gruppgemenskapen. 

Differentiering eller exkludering 

Motsatsen till inkludering benämndes av respondenterna som exkludering och att det i alla 
sammanhang inte var något som eftersträvades i verksamheten skola då elever som inte har 
möjlighet att delta i gemenskapen går miste om möjligheter att lära. Dock framgick det även i 
analysen att exkludering i vissa specifika fall upplevdes vara gynnsamma för eleven. Dessa 
fördelar beskrivs som individuella och grundar sig på att eleven ska ges förutsättningar till att 
lära och utvecklas utifrån sina förmågor. Enligt Barow (2013) skiljer man i den svenska 
diskussionen vanligtvis på yttre och inre differentiering med skillnaden att den yttre syftar till 
den organisatoriska ramen och att den inre även kallas för pedagogisk differentiering. Vid en 
yttre differentiering kan exempelvis försök till att upprätta särskilda undervisningsgrupper 
genomföras. Fokus vid den inre differentieringen ligger däremot på olika pedagogiska vis att 
ta hänsyn till elevers olikheter inom klassens ram. Det finns de, enligt Andersson och 
Thorsson(2008), vilka menar att de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling 
ges om elever med samma diagnos undervisas tillsammans. Andra anser, menar författarna att 
det bästa resultatet uppnås i heterogena grupper där miljön, arbetssättet och undervisningen 
anpassas utifrån varje elevs behov. Dessutom uppstår ett dilemma om skolan förmedlar ett 
budskap om alla människors lika värde och rätt till gemenskap samtidigt som den segregerar 
och sorterar ut elever (Andersson & Thorsson, 2008). Min upplevelse är att utåtagerande barn 
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tränar sin förmåga att hantera sin frustration genom att samtala om den istället för att 
exempelvis slå motparten, genom att ingå i en heterogen grupp där merparten av barnen inte 
är utåtagerande. De lär av goda exempel likaså gör de elever vilka inte har tränat sin förmåga 
att ingå i en åldershomogen grupp där exempelvis turtagning tränas. Resultatet av denna 
studie visar även att respondenterna inte var överens om huruvida exkludering var av godo 
eller ondo för elevens lärande. Det fanns de som ansåg att en elev ibland behöver enskild 
undervisning och andra ansåg att elevens grupptillhörighet försvåras vid en exkludering. 
Olikheterna i uppfattningen om exkludering kan exempelvis ha berott på pedagogens tidigare 
erfarenheter, kunskap om exkludering och inkludering eller kanske till och med på 
pedagogens utbildningsnivå. Att arbeta som pedagog, menar Håkansson och Sundberg 
(2012), tar hela människan i anspråk inklusive ett bagage av värderingar, fördomar, 
förväntningar, preferenser och förhållningssätt. Detta bagage påverkar i sin tur hur läraren 
bemöter elever och hur denne ser på elevers potential att lära.  
 
Exkludering kan vara olika, visar denna studies resultat, dels kan den vara fysisk och eleven 
undervisas separat från övrig gemenskap och dels kan den vara genom att eleven inte erbjuds 
adekvat anpassning för att tillgodogöra sig undervisningen. En anledning till att eleven inte 
erbjuds adekvat anpassning eller att denne undervisas separat kan vara pedagogens okunskap 
om funktionsnedsättningen. En annan anledning kan vara att skolverksamhetens rektor satt 
normen för hur pedagoger ska arbeta med anpassningar och undervisning av elever med 
diagnos inom NPF. Pedagogens förståelse för och värderingar om olikheter och mångfald 
menar Barow (2013) är av stor betydelse i hur framgångsrika eleverna ska bli. Det medför att 
det inom en inkluderande skolverksamhet finns lika många sätt att se på människor som det 
finns personal. Lägg därtill det antal elever i en grupp vilka sannolikt även de har individuella 
värderingar och sätt att se på människor (Barow, 2013). Pedagoger som möter elever med 
diagnos inom NPF bör anpassa sitt sätt att tänka, menar Kutscher (2016), då barn som känner 
sig accepterade, omtyckta och trygga i sina relationer ges goda förutsättningar till att 
utvecklas, utforska omvärlden och samarbeta med andra. Genom att arbeta med gruppens 
värderingar och demokratiska begrepp ökar möjligheten till elevens välbefinnande och 
utveckling (Barow, 2013). Jag anser att beskrivet bemötande av elever med diagnos inom 
NPF, ett bemötande som innebär att eleven är accepterad och har en känsla av att vara 
omtyckt, stämmer in på alla elever – inte enbart dem med diagnos inom NPF. Problematiken i 
att forskningen diskuterar bemötande av elever med diagnos inom NPF kan medföra att det är 
diagnosen som fokuseras, inte individen med diagnosen. Det är dags för diskussionen att ta ett 
kliv upp och istället fokusera på att ”Människor som kan uppföra sig, gör det.” (Hjelskov 
Elvén, 2009, refererar till Ross Greene, s 26). 

Sammanfattning och slutsatser 
Inkluderande skolverksamheter har med elevernas bästa för ögonen arbetat för alla barns rätt 
att gå i skolan, dock visar forskning att det arbetet samtidigt medfört segregering av elever. 
Den svenska skolan bygger på en segregerande tradition, där elever historiskt och i nutid 
differentieras utifrån olika aspekter vilka över tid har ändrat karaktär från att förr vara utifrån 
elevens kön (enbart pojkar skulle skolas förr) till att idag vara utifrån en funktionsnedsättning. 
Klimatet i klassrummet präglas av pedagogens människosyn och värderingar, dessa präglas i 
sin tur av rektors människosyn och värderingar vilka i tredje hand präglas av politiska beslut 
och samhällelig syn på människors lika värde och inkludering. Ytterst är inkludering en fråga 
om mänskliga rättigheter med rätten till gemenskap och tillhörighet på lika samhälleliga 
villkor. Inkludering i en skolverksamhet är ytterst en fråga om elevens rätt till utbildning och 
utveckling till sin individuella fulla potential i gemenskap med jämnåriga klasskamrater. 
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Rektors och pedagogens uppdrag är att skapa ett lärande klimat där alla elever välkomnas av 
en förväntan om elevens önskan att ingå i en lärande gemenskap med jämnåriga. Därför 
påvisar resultatet av denna studies analys att ledningens inställning till att arbeta i en 
inkluderande verksamhet är helt avgörande för vilka framsteg verksamheten har i det arbetet. 
Ledningens prioriteringar vid fördelningen av resurser och tid speglar hur värdefull 
inkluderingen anses vara. Till sist förutsätter en inkluderande skolverksamhet att syftet och 
målet med elevens skolgång upplevs densamma av vårdnadshavare, elev, ledning och 
pedagoger. Goda förutsättningar i att skapa en inkluderande skolverksamhet, vilken fortsätter 
att utvecklas, är dels genom reflektion inom kollegiet över den gemensamma vardagen, dels 
genom kompetensutveckling i form av exempelvis kurser och föreläsningar med påföljande 
enskilda och kollegiala reflektioner och sist men inte minst genom att bjuda in elevexperterna, 
föräldrarna till samarbete.  

Förslag om vidare forskning 

Denna studies resultat påvisar rektors påverkansroll i en inkluderande skolverksamhet och att 
rektor dessutom i sin tur påverkas av politiska beslut om resursfördelning inom samhället. En 
rekommendation om vidare forskning är att undersöka politikers uppfattning om inkludering i 
syfte att öka förståelsen för resursfördelningen i samhället. Likaså rekommenderas vidare 
forskning om rektors upplevelse om inkludering i syfte att öka förståelsen om de 
prioriteringar som görs inom en skolverksamhet. Slutligen rekommenderas vidare forskning 
om föräldrars uppfattning om en inkluderande skolverksamhet dels i syfte att öka förståelsen 
för elevens funktionsnedsättning och dels i syfte att öka möjligheten till att den inkluderande 
skolverksamheten bemöter elevens förmågor på ett adekvat vis vilket i sin tur kan leda till att 
elevens utveckling stimuleras till sin fulla potential. 
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Fråga om intervju till undersökning 
 
Hej! 
Jag ska under denna vår skriva min magisteruppsats i pedagogik. Syftet med min studie är att 
uppnå en djupare förståelse för begreppet inkludering utifrån en rad perspektiv och 
intresseområde. Jag vill undersöka hur pedagoger anser att en inkluderande verksamhet för 
elever med diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) bör utformas och 
vilka strategier som används i undervisningen för att elever ska utvecklas och lära utifrån sina 
förmågor.  
 
Anledningarna till att jag intresserar mig för hur pedagoger uppfattar begreppet inkludering 
och vilka undervisningsstrategier som används i verksamheten är flera, bland annat: 
1. vår skola har en uttalad profil till att vara en skola med inkluderande verksamhet för elever 
med diagnos inom NPF 
2. min upplevelse är att vi som kollegium på skolan har haft och har få diskussioner om hur vi 
uppfattar begreppen inkluderande verksamhet 
3. min upplevelse är att vi lär och kan lära av varandra och att det kan synliggöras 
 
Jag skriver till dig med en undran om du vill hjälpa mig med att delta i en intervju under ca 
30-60 minuter? Tiden är beroende på hur vår diskussion artar sig. Intervjun spelas in och 
genomförs i grupp med kollega/kollegor eller enskilt, beroende på vår överenskommelse och 
genomförs på en för oss passande tid under veckorna 9-13. När jag gör min analys kommer 
dina svar att avidentifieras. Eventuellt kommer jag även att observera en eller några av dina 
undervisningssituationer i syfte att förtydliga för mig själv vad jag undersöker.  
 
Intervjun ser jag som ett tillfälle för oss att samtala om begreppet inkludering och du har 
möjlighet att berätta om din upplevelse om begreppet och om ditt uppdrag att arbeta 
inkluderande. Likaså är jag intresserad av de strategier som du använder i ditt arbete för att 
gynna inkludering, utveckling och lärande för elever med diagnos inom NPF.  
 
Låt mig veta om du är intresserad av att delta. 
Mvh  
Maria Ankarlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1. 



59 

Intervjufrågor 
 

1. Hur väljer du att beskriva begreppet inkludering? 
2. Hur beskriver du motsatsen till inkludering? 
3. Hur beskriver du en inkluderande verksamhet? 
4. Vilka strategier använder du i syfte att inkludera elever? 
5. Beskriv hur du upplever att strategierna fungerar i verksamheten. 
6. Vår skola har en profil som att vara en verksamhet med inkluderad autismverksamhet. 

Vad anser du att du som pedagog behöver ha kunskap om för att utföra ditt uppdrag i 
skolan? 

7. Beskriv hur du anser att pedagogerna kan skapa ett gemensamt lärande kring 
inkluderande arbetssätt på skolan. 

 
 
 
Den svenska skolan har i uppdrag att främja elevers lärande och att eleven ska inhämta 
kunskaper och färdigheter. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering utifrån exempelvis 
kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2011a). Jag anser det som 
självklart att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering vilket jag även tar för givet att 
övriga pedagoger gör. 
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