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Förord
Vad föranleder att en samverkansorganisation för forskning och
utveckling på skolområdet, som FoU skola på Kommunförbundet
Skåne, ger ut en forskningsöversikt på ämnet inkludering? Det starkaste
skälet är att inkludering som begrepp alltmer kommit att användas inom
utbildning, utan att det egentligen finns en definition kring vilken man är
enig. Vad menas med inkludering? Vem är det som ska inkluderas? Och
vilka effekter har inkludering för den elev som inkluderas?
Eftersom inkluderingstanken berör en grupp elever vars skolgång ofta
kantas av svåra misslyckanden behöver förändringar mot inkluderande
arbetssätt föregås av en djuplodad diskussion såväl om hur inkludering
ska ske, som om vem, när och varför. Vi hoppas att denna
forskningsöversikt kan bidra till en sådan diskussion.
Claes Nilholm, professor i specialpedagogik vid Uppsala universitet, har
här tagit sig an uppgiften att sammanfatta vad forskningen hittills har
undersökt och kunnat besvara gällande inkludering av barn med
funktionsnedsättning/i behov av särskilt stöd. Som utgångspunkt för
detta beskriver han fyra förekommande tolkningar av begreppet
inkludering. Att så många olika tolkningar existerar parallellt visar att
begreppet kan vara problematiskt, inte bara i skolans verksamhet utan
även inom forskningen.
I forskningsöversikten framgår att det inte är med självklarhet hur
effekterna av olika insatser för inkludering kan beläggas. Vidare har
effekterna oftast mätts utifrån ett smalare kunskapsuppdrag med fokus
på måluppfyllelse i några få ämnen snarare än i skolans bredare uppdrag.
Nilholm beskriver också tre svenska kvalitativa studier där inkludering
varit i fokus. Syftet med dessa beskrivningar är att de ska kunna inspirera
lärare, skolledare och huvudmän i diskussioner kring inkludering.
Forskningsöversikten avslutas med några forskningsgrundade råd till de
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skolledare och huvudmän som vill organisera en mer inkluderande
undervisning.
Lund 18 september 2015
Margareta Serder
Vetenskaplig ledare FoU skola
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Inkludering – vad och varför?
Inkludering är ett begrepp som hörts allt oftare under senare år. Det
används främst i relation till skolors och förskolors arbete med elever i
behov av särskilt stöd och ibland används begreppet också i relation till
särskoleelever. Elever i olika typer av svårigheter finns i alla skolformer
och benämns på lite olika sätt. För tydlighetens skull kommer jag att
använda uttrycket ”elever med funktionsnedsättningar/i behov av
särskilt stöd” för denna grupp. Ibland skriver jag ”elever i svårigheter”
för att variera språket, men också för att påminna om att elevens
svårigheter inte nödvändigtvis behöver ha att göra direkt med fastlagda
egenskaper hos eleven utan uppstår i samspelet mellan eleven och
miljön. Det är en heterogen elevgrupp vi talar om, som omfattar såväl
elever som behöver särskilt stöd under en begränsad period1, som elever
med funktionsnedsättningar som behöver ett omfattande stöd under hela
sin skoltid. För elever med utvecklingsstörning har vi i Sverige en särskilt
skolform, särskolan, som ska garantera dessa elever det stöd de behöver.
Det är dock inte särskolans elever som är fokus för denna
forskningsöversikt, utan alla de elever med funktionsnedsättningar/i
behov av särskilt stöd som omfattas av det vanliga skolväsendet.
I det svenska sammanhanget har inkludering ofta kommit att uppfattas
som att särskilda undervisningsgrupper och resursskolor bör läggas ner
och att eleverna ska återvända till sina ordinarie klasser2. Det nyvaknade
intresset för inkludering hör förmodligen ihop med att Skolinspektionen
i en rad granskningsbeslut och rapporter kritiserat kommuner och skolor
för bristande arbete med stöd till elever och för särlösningar av olika

1 För att t.ex. lära sig läsa och skriva eller för att uppnå målen i ett eller några
ämnen.
2 Dock har det inte lika ofta tolkats som att elever i särskolan ska gå i vanliga
klasser eller att särskolan ska läggas ner.
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slag, där en grupp elever skilts från de andra. Skolinspektionen skriver på
sin webbplats att:
Åtgärderna är ofta fokuserade på brister hos eleven, och tar sällan sikte
på vad som kan förbättras i undervisningen och på skolan. Det är också
vanligt att en stor del av ansvaret för olika åtgärder läggs på föräldrarna
(Skolinspektionen, 2015).
När det gäller barn i behov av särskilt stöd finner Skolinspektionen
(2015) ofta brister i skolornas kunskaper om elevernas behov av särskilt
stöd, otillräckliga utredningar, ofullständiga åtgärdsprogram, att stöd ges
endast i enstaka ämnen, att ingen studiehandledning på modersmål ges
och att stöd ges utanför ordinarie undervisningsgrupp. Utifrån denna
bakgrund finns alltså all orsak att intressera sig för inkludering och för
hur skolor ska kunna bli mer inkluderande.
En möjlighet blir då att vända sig till forskningen för att lära sig hur man
kan göra skolor mer inkluderande. Ordet inkludering (inclusion) kommer
från USA där det började användas under 1980-talet. Det betyder att det
finns en mängd internationell forskning om inkludering och denna har
relevans även för en svensk diskussion. Det främsta syftet med den här
forskningsöversikten är att beskriva denna, och också viss svensk
forskning, och att sammanfatta vilka lärdomar vi kan dra av den (se
också Nilholm & Göransson, 2013). Förhoppningen är att
innebörden/innebörderna av begreppet inkludering ska göras tydliga och
på så vis underlätta en konstruktiv diskussion om och i skolors arbete
med elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd.
Eftersom inkludering är ett begrepp som handlar om vad skolor ska
åstadkomma är det viktigt att sätta arbetet med inkludering i relation till
skolans styrdokument. Därför kommer jag inledningsvis att försöka
tydliggöra utbildningens syfte i allmänhet och syftet vad gäller arbetet
med elever i behov av särskilt stöd i synnerhet. – Men skolans syfte
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känner man väl till? invänder kanske någon. Det är dock min erfarenhet
att det är nödvändigt att börja samtalet om inkludering i skolans
verksamhet just i skolans syfte: Stämmer idén om inkludering med vad
styrdokumenten säger att skolan ska uppnå? Styrdokumenten är ju
resultatet av en lång demokratisk process och om det dyker upp en ny
idé som den om inkludering blir det givetvis viktigt att se hur den passar
in i detta demokratiskt formulerade syfte. Om man börjar studera
styrningen av skolan närmare så är det dock inte glasklart vad syftet är.
Det är alltså nödvändigt att analysera syftet närmare för att sedan kunna
se hur tanken på en inkluderande skola kan relateras till styrdokumenten.
Detta görs i nästa kapitel.
Det är inte bara utbildningens syfte som är oklart. Vidare är det så att
man ofta menar olika saker när man talar om inkludering. I den här
forskningsöversikten kommer jag att redogöra för fyra olika innebörder
av begreppet som är vanligt förekommande. När jag beskriver
forskningen om inkludering kommer jag också försöka vara tydlig med
vilken syn på inkludering som de olika forskningsstudierna baseras på. I
forskningsöversiktens sista del går jag närmare in på hur skolledare och
pedagoger kan gå tillväga för att skapa mer inkluderande skolmiljöer.
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Målet för skolors arbete med elever med
funktionsnedsättningar/i behov av
särskilt stöd
Skollagen är det juridiskt sett tyngst vägande dokumentet när det gäller
styrningen av skolans verksamhet. Därför kan det vara på sin plats att
närmare titta på hur man i skollagens (SFS 2010:800) första kapitel
uttrycker vad som är syftet med skolan:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 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.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.
Skolans kunskapsuppdrag är således en del av ett bredare uppdrag, där
det också handlar om att förbereda eleverna för ett aktivt medborgarskap
genom att eleverna både får erfarenhet av och lär sig om demokrati.
Eleverna förväntas vidare utveckla vissa egenskaper, såsom till exempel
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kreativitet och ansvar. Det är viktigt att notera att en livslång lust att lära
ska främjas. Jag tycker det är betydelsefullt att lyfta fram att skolan har
ett brett uppdrag eftersom många idag talar om skolan som om den
enbart hade ett kunskapsuppdrag.
I skollagens tredje kapitel framgår det tydligt att alla elever ska ges
möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt:
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Det finns i Sverige en stor politisk enighet om att elever som möter
svårigheter i sin skolgång ska få den hjälp de behöver. Det framgår
också av lagstiftningen att det särskilda stödet bör ges inom den
elevgrupp som eleven normalt tillhör men också att undantag från denna
princip kan göras.
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges
enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som
eleven normalt hör till.
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Det bör noteras att utöver särskilda undervisningsgrupper förekommer
särlösningar i form av särskola för elever med utvecklingsstörning och
specialskola för vissa mindre elevgrupper. Vad gäller specialskolan bör det
hållas i minnet att den del av specialskolan som riktar sig till elever med
dövhet/stora hörselsvårigheter skapats för att kunna erbjuda dessa elever
en teckenspråkig miljö. Vidare är det så att man idag kan starta fristående
skolor som riktar sig mot elever med olika typer av svårigheter och det
finns ett antal sådana skolor vilka då kan ses som ett uttryck för ett
återinförande av specialskolor för andra elevgrupper på en ”frivillig”
basis.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skolan har ett brett uppdrag
och att det ses som viktigt att stödja elever med funktionsnedsättningar/i
behov av särskilt stöd. Samtidigt kan det betonas att ordet inkludering
inte nämns i styrdokumenten för svensk skola. Om vi med inkludering
menar att alla elever ska ha sin skolgång inom ramen för den ordinarie
undervisningen så är skollagen inte inkluderande. Den medger nämligen
följande undantag: a) särskola b) inrättande av särskilda
undervisningsgrupper c) specialskolor och d) fristående skolor inriktade
mot elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd.
Samtidigt är styrdokumenten tydliga med att alla elever, oavsett var de
befinner sig, har rätt att utvecklas och få sina behov tillgodosedda. På så
sätt kan man säga att svensk skola till vissa delar förväntas vara
inkluderande (se Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011, för en
omfattande analys av huruvida det svenska skolsystemet är inkluderande
eller inte).
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Vad betyder inkludering?
Begreppet inkludering används på flera olika sätt. Den vanligaste innebär
att inkludering handlar om var eleven får sin undervisning, den så kallade
placeringsdefinitionen (Nilholm & Göransson, 2014). Utifrån denna
definition kan man exempelvis säga: ”Pelle har blivit inkluderad i
klassen”, om Pelle tidigare gått i särskild undervisningsgrupp. Själv skulle
jag mena att för att Pelle i exemplet ska vara inkluderad ska han också ha
en bra situation i klassen i den meningen att han erövrar nya kunskaper i
den takt som förväntas och har goda relationer med sin(a) lärare och
klasskamrater. Andra menar att inkludering handlar om att alla elever
ska ha en bra situation (Dyson, Howes & Roberts, 2002 ). Till sist finns
det de som förespråkar ett radikalt inkluderingsbegrepp (t.ex. Barton,
1997; Brantlinger, 1997; Haug, 1998; Slee, 2001; Vislie, 2003) som
utmanar skolans traditionella sätt att arbeta. Här lyfts gemenskap fram som
en definierande aspekt av inkludering. Utifrån en sådan definition måste
vi kunna påvisa förekomsten av gemenskap i en skolmiljö för att
identifiera den som inkluderande. Det räcker då inte med att alla elever
har en bra situation för att tala om inkluderande miljöer utan det krävs
alltså något mer.

Ett vanligt kriterium för begreppet gemenskap (när vi talar om
inkludering) är att det ska finnas en vi-känsla, det vill säga att man ser
grupptillhörigheten som viktig och att arbetsformerna förenar
individerna (till exempel i grupparbeten eller gemensamma diskussioner).
I en gemenskap tar också deltagarna ansvar för det gemensamma arbetet
och för varandra. Många framträdande pedagoger, såsom exempelvis
Dewey (1916) och Noddings (2002), menar att skapandet av
gemenskaper borde vara en mycket viktig uppgift för skolan och jag
delar den uppfattningen. Gemenskaper har en öppenhet i det att möten
mellan elever, utöver själva lärandet, också kan leda till skapandet av nya
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relationer och identiteter. Med öppenhet menar jag att det i sådana
gemenskaper inte på förväg går att veta hur de kommer att påverka
deltagarna men att det finns många möjligheter till en positiv utveckling.

När vi tittar på nu gällande styrdokument kan vi dock se att den svenska
skolan i hög grad är uppbyggd kring den enskilde eleven. Det är individer
som utvärderas i skolan och som är föremål för utvecklingsplaner och
åtgärdsprogram. Det skiljer skolan från de flesta andra verksamheter i
samhället där det är det gemensamma arbetet som först och främst
utvärderas. Skapandet av gemenskaper är dock alltså inte något som
tydligt prioriteras i styrdokumenten. Det förefaller därför som att den
tolkning av inkludering som ligger mest i linje med de svenska
styrdokumenten handlar om att elever med funktionsnedsättningar/i
behov av särskilt stöd/alla elever ska ha en bra skolsituation. Den lärare
som vill skapa gemenskaper i klassrummet får därför paradoxalt nog
svårt att hitta explicit stöd för detta i styrdokumenten!

Sammanfattningsvis kan vi alltså mena olika saker med inkludering:
1) Att elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd
går i vanliga klasser (den s.k. ”placeringsdefinitionen”)
2) Att elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd
går i vanliga klasser och har en bra situation där
3) Att alla elever har en bra skolsituation
4) Att inkludering innebär skapandet av gemenskaper
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Vad säger forskningen om
inkludering?
Det finns förstås en stor mängd forskning om inkludering och jag ska
här försöka sammanfatta huvudfårorna i denna forskning. Många
forskare har undersökt huruvida det är effektivt att placera elever med
funktionsnedsättning/i behov av särskilt stöd i ordinarie undervisning –
det vill säga om inkludering är effektivt utifrån det jag tidigare benämnt
placeringsdefinitionen. Fokus ligger på kunskapsprestationer och med en
effektiv utbildning avses en utbildning som förbättrar
utbildningsprestationerna väsentligt. Lägg märke till att det alltså bara är
om vi har en placeringsdefinition som det blir meningsfullt att fråga
huruvida inkludering är effektivt eller inte. Utifrån de andra
definitionerna är inkludering effektivt, i den meningen att eleverna har en
bra pedagogisk och social situation, per definition. Om eleverna inte har
en bra situation är det alltså inte fråga om inkludering enligt dessa
definitioner.
Många forskare har också intresserat sig för hur lärare ser på inkludering.
Även denna fråga bygger på en placeringsdefinition. Om inkludering
definieras som något bra i sig blir det förstås mindre relevant att fråga
lärare hur de ser på inkludering3.
Andra forskare har frågat sig vilka faktorer som gynnar skapandet av
inkluderande miljöer. Jag kommer i det följande att diskutera
forskningen om inkluderingens effektivitet, om hur lärare ser på
inkludering och om vilka faktorer som verkar viktiga i skapandet av
inkluderande miljöer.

3 – Tycker du det är bra att elever är socialt och pedagogiskt delaktiga? är en
fråga som av de flesta lärare torde uppfattas som lite märklig.
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Är inkludering effektivt?
En hel del forskning om inkludering har ägnats åt frågan om huruvida
inkludering är effektivt, och den utgår alltså ifrån placeringsdefinitionen.
Det finns ett flertal sammanställningar av denna effektivitetsforskning,
(t.ex. Canadian Council On Learning, 2009; Lindsay, 2007) och man
brukar dra följande slutsatser:

-

Det finns en rad metodologiska problem med forskningen om
huruvida inkludering (förstått som placering) är effektivt. Ur ett
forskningsperspektiv vore det ideala upplägget att kunna jämföra
en grupp elever som är inkluderade med en grupp med samma
förutsättningar som inte är inkluderade men sådana situationer
är svåra att hitta/åstadkomma.

-

Inkludering är vare sig är mer eller mindre positivt när det gäller
social och pedagogisk utveckling för elever med
funktionsnedsättning/i behov av särskilt stöd i jämförelse med
när de får sin undervisning i segregerade miljöer. Möjligen finns
en liten tendens till att det är marginellt bättre i dessa avseenden
med inkludering.

-

Att inkludering av elever med funktionsnedsättningar/i behov
av särskilt stöd generellt inte påverkar de andra eleverna
negativt.

-

Att det ännu knappast kan sägas vara kartlagt vilka åtgärder som
leder till en lyckad inkludering.

Det här går i linje med en hel del pedagogisk forskning (se till exempel
Hattie, 2008) som visar att det sällan är platsen som har den största
betydelsen för lärandet och utvecklingen av sociala relationer. Det som
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däremot verkar ha stor betydelse är vad man gör i själva
undervisningssituationerna, det vill säga vilka pedagogiska
förhållningssätt och metoder som läraren omfattar och använder sig av.
Hur ser lärare på inkludering?
Som nämnts tidigare har många forskare frågat sig vad som kan göra
lärare positiva till att elever med funktionsnedsättningar/i behov av
särskilt stöd placeras i deras klasser. Därför finns det en mycket stor
mängd undersökningar om hur lärare ser på inkludering (för översikter
se Scruggs & Mastropieri, 1996; Avramis & Norwich, 2002. Se även
Lindqvist, 2013; Villa, Thousand, Meeyers & Nevin, 2002; Croll &
Moses, 2000). De viktigaste resultaten av denna omfattande forskning
kan något förenklat sammanfattas som följer:

1) De flesta lärare är under vissa omständigheter (se punkt 2
nedan) positiva till att elever i behov av särskilt stöd/med
funktionsnedsättningar går i deras klasser.
2) Stöd och utbildning är faktorer som har en avgörande betydelse
för lärares inställning till inkludering.
3) Mest tveksamhet finns kring inkludering av elever som har
mycket stora funktionsnedsättningar och elever som är
utåtagerande.
4) Lärare är sällan några ideologiska förkämpar vad gäller
inkludering, det vill säga de driver sällan frågan om inkludering
som en ideologisk princip.
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Vilka faktorer gynnar inkludering?
Precis som var fallet för forskningen om inkluderingens effektivitet
respektive för forskningen om hur lärare ser på inkludering kommer jag
även här att bygga framställningen på den internationella forskningen
eftersom den är mer omfattande. Effektforskning är också sällsynt
förekommande i Sverige. Jag kommer dock att presentera tre studier från
Sverige där man försökt kartlägga vilka faktorer som kan sägas utmärka
inkluderande miljöer. Även om man inte härigenom bevisat att dessa
faktorer leder till mer inkluderande miljöer, kan de inte heller avfärdas –
snarare bör de ligga till grund för fortsatt forskning.

Internationell forskning
Vilka faktorer, utöver motiverade lärare, kan skapa mer inkluderande
miljöer? Här kan man konstatera att det finns en stor mängd forskning
som a) undersöker vilka metoder och arbetssätt som ger förbättrade
kunskapsprestationer för elever i allmänhet (se Hattie, 2008, för en
sammanställning) och b) också en stor mängd forskning om vilka
metoder och arbetssätt som är gynnsamma för kunskapsprestationerna
hos elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd (bilaga 4
i Skolverket 2014).
Det är viktigt att veta att studierna bygger på jämförelser av grupper och
att resultat från ett flertal studier vägs samman. I det enskilda fallet kan
förstås inkludering (förstått som placering) både bli lyckat och
misslyckat. Det finns en risk att den rådande ideologin kring inkludering
legitimerar nedläggning av relativt välfungerande alternativ som
exempelvis resursskolor, utan att det säkerställs att elever får en bra
situation i det vanliga klassrummet. Jag brukar säga att man aldrig får
offra elever för en ideologisk princip.
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Johan Malmqvist och jag gjorde en sammanställning över forskningen
om de arbetssätt/metoder som är effektiva för kunskapsprestationerna
för elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd genom att
sammanställa meta-analyser av effektstudier4. De slutsatser vi kom fram
till grundar sig således på en stor mängd studier. Generellt sett kom vi
fram till att de arbetssätt/metoder som fungerar väl för elever i
allmänhet fungerar också för elever i svårigheter. Det finns en mängd
arbetssätt såsom till exempel kamratlärande, träning i metakognitiva
strategier och träning i strategier för läsförståelse som är effektiva både
för elever i allmänhet och för elever med funktionsnedsättningar/i
behov av särskilt stöd (se Mitchell 2008, för en närmare beskrivning av
metoderna). Vidare förefaller det gynna alla elever om läraren utövar ett
effektivt ledarskap i klassrummet (se Emmer & Stough, 2001 för en
forskningsöversikt). Det kan tyckas vara paradoxalt att liknande
arbetssätt och metoder fungerar för elever med funktionsnedsättningar/i
behov av särskilt stöd när vi byggt upp en specialpedagogik kring denna
elevgrupp. Det finns dock som sagt lite som säger att det är speciella
metoder/arbetssätt som behövs även om så kan vara fallet någon gång.
Många brukar lyfta fram bemötandet som något som framhålls inom
specialpedagogiken och som är viktigt. Det jag menar är att ett bra
bemötande är bra för alla elever. Man kan vända på steken och säga att
det som är bra för elever i svårigheter oftast är bra för alla elever.
Det finns alltså en stor mängd forskning som visar hur skolresultat kan
förbättras (Hattie, 2008). Samtidigt är forskningen tyvärr varken perfekt
eller fullständig. Ett problem är att den här typen av studier oftast bygger
på att forskare går in och prövar ett arbetssätt/en metod och sedan
jämför kunskapsprestationerna mellan den grupp som fått ta del av
arbetssättet/metoden med en kontrollgrupp som fått ta del av den
vanliga undervisningen. Kunskapen bygger alltså på vad som kan
4

För referenser till meta-analyserna se Skolverket, 2014, bilaga 4.
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förbättra kunskapsresultaten under sådana omständigheter. Däremot vet
forskningen mycket lite när det gäller hur förbättringar ska kunna bestå
efter det att forskaren lämnat fältet5. Ännu mindre forskning finns det
om vad som händer när skolledare och lärare i sitt arbete försöker
använda sådana arbetssätt som i forskningsstudier visat på goda effekter,
det vill säga när ”effektiva metoder” ska implementeras i en komplex
vardag.
Ett ytterligare problem med denna forskning är att det i huvudsak är
metodernas och arbetssättens effekt på kunskapsprestationer i några få
ämnen som mäts (oftast matematik och förstaspråket), medan skolan
som vi konstaterat har ett mycket bredare uppdrag både kunskapsmässigt
och vad gäller andra aspekter6. Här föreligger dock något av en paradox:
I de delar av lagstiftningen som handlar om det särskilda stödet framgår
att detta stöd i huvudsak handlar om att hjälpa elever att nå
kunskapsmålen. Uppdraget för det särskilda stödet är således smalare än
uppdraget för skolan i allmänhet. En rimlig uttolkning av dokumenten
torde dock innebära att det särskilda stödet också bör understödja det
bredare uppdraget.
Det finns alltså ont om forskning som handlar om hur skolan ska nå sitt
bredare uppdrag för elever med funktionsnedsättningar/i behov av
särskilt stöd. I en systematisk forskningsöversikt (Nilholm &
Göransson, 2013) sökte vi efter studier som på ett trovärdigt sätt visade
på hur man skapar mer inkluderande miljöer. Vi utgick då från att
inkludering handlar om alla elever (alltså definitionerna 3 och 4 i på sidan
10). Således sökte vi efter studier som på ett trovärdigt sätt visade att en
miljö blev mer inkluderande till följd av någon insats, till exempel någon
metod/något arbetssätt. Vi menade att en sådan trovärdighet kräver att
Jag brukar lite skämtsamt kalla denna forskning för ”grab and run” -forskning.
Se utdrag ur skollagen tidigare, till det kommer som nämnts andra mål i till
exempel läroplanerna.
5
6
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man visar att den pedagogiska och sociala utvecklingen förbättrades för
hela elevgruppen, inklusive elever med funktionsnedsättningar/i behov
av särskilt stöd. Det fanns dessvärre en uppenbar brist på forskning som
övertygande kunde visa att någon särskild insats förbättrade den sociala
och pedagogiska utvecklingen för hela gruppen elever och också för
elever i svårigheter. Det är också noterbart att det bredare uppdraget
omfattar betydligt mer än kunskapstillägnande och social utveckling. Det
finns alltså en skriande brist på forskning som visar hur rektorer och
lärare ska kunna nå skolans breda uppdrag. Detta kan delvis ha att göra
med forskningens specialisering där forskaren kanske är intresserad av
något av skolans mål, exempelvis kunskaps- eller demokrati-uppdraget,
medan rektorer och lärare alltså har en lång rad mål att ta hänsyn till.
Dock verkar det ofta som kunskapsuppdraget under senare år kommit
att dominera både diskussionen om skolan och skolans arbete medan
andra delar av det bredare uppdraget kommit i skymundan.
Tre svenska studier av faktorer som förefaller
underlätta inkludering
I det följande kommer tre svenska forskningsstudier presenteras. I den
första är fokus på Essunga kommun där man på en kort tid lyckades
förbättra sina skolresultat markant och där man menade att inkludering
var en del av framgångsreceptet. I den andra undersöktes hur ett
inkluderande klassrum fungerar och i den tredje undersöks genom
intervjuer hur rektorer vars skolor har goda resultat och som arbetar
inkluderande beskriver sitt tillvägagångssätt. Som redan har nämnts kan
ingen av dessa studier sägas metodologiskt säkerställa betydelsen av en
viss faktor för att inkludering ska uppstå. Man relaterar inte heller arbetet
i de undersökta miljöerna på ett tydligt sätt till hela skolans breda
uppdrag. Studierna kan dock inspirera till diskussioner om hur skolor
och klassrum kan bli mer inkluderande och ligga till grund för vidare
forskning.
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Att vända en negativ utveckling
Essunga kommun lyckades på väldigt kort tid vända en negativ
skolutveckling och gick från att vara en av Sveriges kommuner med
sämst skolprestationer till att bli en av de främsta (Persson & Persson,
2012). Detta har förstås uppmärksammats och Essunga har lyfts fram
som ett gott exempel av Skolverket, Skolinspektionen och
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det man bland annat gjorde i
Essunga var att lägga ner särskilda undervisningsgrupper för att i stället
erbjuda stöd inom ramen för den vanliga undervisningen. Genom att
man sparade på att inte erbjuda kostsamma särlösningar kunde man på
flera lektioner ha två lärare i klassrummet. Forskarna Bengt och
Elisabeth Persson (2012) analyserar utvecklingen i Essunga i sin
intressanta bok ”Måluppfyllelse genom inkludering”. Förutom att
”inkludera” elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd i
den vanliga undervisningen genomfördes en rad andra förändringar i
Essunga. Särskilt viktigt, enligt författarna, var att lärarnas förändrade
arbetssätt ledde till att även elevernas inställning till skolarbetet ändrades
och de blev mer engagerade och motiverade. Lärarnas arbete utmärktes
av (listan är hämtad från Nilholm & Göransson, 2013 och är något
modifierad här):

-

En ambition att grunda undervisningen i forskning.

-

Ett auktoritativt ledarskap präglat av värme och stöd.

-

Höga förväntningar på alla elever.
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-

Att positiva beteenden lyftes fram och negativa beteenden
negligerades.

-

Att lektionstiden effektiviserades, det vill säga att hela
lektionerna används

till arbete och inte till sidoaktiviteter såsom till exempel att vänta på att
sent ankomna elever ska hitta sin plats och att leta reda på böcker och
pennor åt elever; detta är också ett sätt för pedagogerna att visa att man
lägger stor vikt vid skolans uppdrag.

-

Tydlig struktur på lektionerna (speciellt viktigt för vissa elever
med funktionsnedsättning) och kopplingar av undervisningen till
kursplanens mål.

-

Varierande arbetsformer där man undviker att eleven utlämnas
till sig själv, vilket man ofta menar blir fallet vid så kallat eget
arbete. Således riktas elevens energi mot lärandet och inte mot
att försöka orientera sig i en ostrukturerad situation.

-

Att elevernas synpunkter på planeringen efterfrågades.

-

Större engagemang i att få sig med samtliga elever i
undervisningen, vilket till exempel tog sig uttryck i att man
strävade efter att söka upp elever som uteblivit från möten och
lektioner.
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Utifrån de resultat som framkommit i övrig forskning (se ovan) verkar
det rimligt att dra slutsatsen att det snarare är detta förändrade görande,
snarare än platsen för undervisningen, som ger det förbättrade resultatet
i Essunga. Däremot är det svårare att uttala sig om vilken av alla dessa
faktorer som haft störst betydelse för förändringen i Essunga.
Ett inkluderande klassrum
Som nämnts tidigare förespråkar flera inflytelserika forskare ett radikalt
inkluderingsbegrepp där inkludering handlar om att skapa
”communities” i klassrum och skolor (den fjärde definitionen på sidan
10). Ordet ”communities” har ingen bra översättning men ordet
gemenskap, som användes i tidigare avsnitt, speglar ändå något av dess
betydelse. Tyvärr finns det mycket lite empirisk forskning som på ett
metodologiskt hållbart sätt visar hur klassrum och skolor ska blir mer
inkluderande i den meningen att gemenskaper skapas. Gemenskaper kan
dessutom definieras på olika sätt, exempelvis genom att det ska finnas en
”vi-känsla” i klassrummet/skolan, att arbetsformerna ska omfatta
interaktion (t.ex. genom samarbete i grupper/gemensamma
diskussioner), att alla elever ska ha inflytande m.m. I en fallstudie av ett
klassrum genomförd under årkurs 5-6 kunde i alla fall jag och Barbro
Alm (2011a; 2011b) visa hur två lärare lyckades skapa en inkluderande
miljö som präglades av en god gemenskap och stabila studieresultat. I
klassen fanns fyra elever med neuropsykiatriska diagnoser och en elev
som diagnosticerats att vara på gränsen till särskolan. I intervjuer med
lärarna framkom att de ansåg följande faktorer som viktiga för att skapa
den en god miljö i klassrummet:
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-

En samsyn i arbetet mellan de båda lärarna om att det krävdes
mycket arbete med gruppen och gruppdynamiken.

-

Mycket utomhusaktiviteter.

-

En konfliktfri arbetsdelning (en lärare med det pedagogiska
ansvaret och en förskollärare som hade ett större ansvar för det
sociala klimatet och ett speciellt ansvar för eleverna som
diagnosticerats med funktionsnedsättningar).

-

En god personlig relation mellan lärarna.

-

Att klassen var liten.

-

Anpassning av undervisningen till elevernas individuella behov.

-

Tydliga ramar.

-

Tydlig struktur av aktiviteter.

-

Klassråd.

-

Goda kontakter med föräldrarna.

-

Mycket gruppaktiviteter (där lärarna – inte eleverna – bestämde
gruppsammansättningen; träning i att lyssna på andra).

-

Att konflikter löses omedelbart.

-

Respekt för och omsorg om eleverna.
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-

Gemensamma diskussioner i helklass där läraren strävade efter
att göra alla elever delaktiga.

Precis som var fallet i studien av Essunga kommun är det svårt att veta
vilken av ovanstående faktorer/kombination av faktorer som är mest
betydelsefull(a) för att skapa en inkluderande klassrumsmiljö. Det
förefaller dock som just det här klassrummet har drag av den fjärde
definitionen av inkludering, gemenskapsdefinitionen. Det är ganska
tydligt att detta ideal ligger en bit ifrån vad som föreskrivs i nuvarande
svenska styrdokument, som är väldigt inriktade på individens lärande och
utveckling och föreskriver mindre om det gemensamma. Det är också så
att läraren i studien övergav sitt arbetssätt i takt med att nya
utbildningspolitiska tankar och reformer alltmer lyfte fram betydelsen av
att noggrant följa individens uppnående av kunskapsmålen.

Hur gör rektorer som arbetar för inkluderande undervisning?
Den tredje studien som jag vill presentera genomfördes av mig och
Gunilla Lindqvist (Lindqvist & Nilholm, 2014). I denna intervjuades fem
rektorer som a) uttryckte en inkluderande syn på specialpedagogik och b)
vars skolor visade bättre resultat än man kunde förvänta sig. Enligt
rektorerna använde de följande strategier:

-

Kommunicerar och driver skolan utifrån sina visioner.

-

Skapar förutsättningar för kommunikation, goda relationer och
tillit bland personalen.
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-

Skapar möjligheter för personalen att öka sin kompetens.

-

Utövar sitt pedagogiska ledarskap och tar aktiv del i skolans
verksamhet.

-

Har ett helhetsperspektiv på elever i behov av särskilt stöd (t.ex.
fördelar ledarskapet, kontakter och leder möten).

-

Utvärderar lösningar och resultat regelbundet.

-

Distribuerar resurser så att skolans elever har möjlighet att nå
målen.

De lösningar för elever i behov av särskilt stöd som värderades högt av
rektorerna var:

-

Stöd ges inom klassens ram.

-

Lärare förses med en bred repertoar för att möta olikhet i
klassrummet.

-

Utvärdering av stöd och aktiviteter som sker i klassrummet.

-

Specialpedagoger är väsentliga när det gäller att stötta läraren i
dennes arbete.

-

Fler lärare och färre assistenter i klassrummen.

-

Möjligheter för arbetslagen att organisera passande lösningar
och aktiviteter för lärande.
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Vi kunde inte heller i denna studie bevisa att dessa strategier ledde till en
mer inkluderande skola, men det kan inte heller uteslutas att flera av dem
kan bidra till en sådan utveckling.

Hur kan skolledare och lärare gå tillväga
för att ska mer inkluderande miljöer?
Jag kommer här ta upp tre viktiga aspekter man bör tänka på om man
vill utveckla mer inkluderande miljöer. En mer utförlig beskrivning finns
i rapporten av Nilholm och Göransson från 2013.
Det första man bör göra är att tydliggöra vad man menar med
inkludering. Vad är det man vill uppnå? Är utgångspunkten att man vill
att alla elever ska ha möjlighet att lära sig utifrån sina förutsättningar
samt att eleverna ska känna sig trygga och vara socialt delaktiga (vilket
som nämnts tidigare har stöd i styrdokumenten)? Eller vill man nå längre
och arbeta aktivt för att utveckla en gemenskap i klassrummet och på
skolan? För att åstadkomma detta är det också viktigt att alla pedagoger i
skolan i demokratisk ordning involveras i diskussioner om
problemdefinitionen och hur man vill utveckla verksamheten. Det finns
stora forskningsprojekt i exempelvis England som visar hur man från
ledningsnivå har försökt skapa mer inkluderande miljöer (Clark m fl,
1999; se också Ainscow, Booth & Dyson, 2004) men inte lyckats nå ända
fram bland annat på grund av bristande kommunikation med personalen.
Att detta är ett vanligt problem i förändringsprocesser bekräftas i
forskning om skolutveckling och ledarskap (se till exempel Blossing,
2008). Det är min personliga uppfattning att man för att lyckas skapa
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mer inkluderande verksamheter måste ha de som arbetar närmast
eleverna med på tåget.
Det andra är att man måste följa upp huruvida klassrummet/skolan
utvecklas i en inkluderande riktning. Detta innebär som ett minimum att
man måste ta reda på hur eleverna ser på sin situation i skolan samt att
man kartlägger deras kunskapsutveckling. Om man dessutom med
inkludering inbegriper att skapa gemenskaper är det förstås viktigt att
man även utvärderar huruvida denna ambition realiseras. Arbetet för att
skapa mer inkluderande skolmiljöer skiljer sig således inte speciellt
mycket från annat utvecklingsarbete i den meningen att man måste vara
tydlig med målet och också utvärdera huruvida man rör sig i rätt riktning.
Det finns bra material som utarbetats för att hjälpa skolor att undersöka
om man rör sig i en inkluderande riktning (Booth m fl, 2000). Paradoxalt
nog har detta material knappast alls används i forskningen för att
utvärdera resultatet av olika insatser för att skapa mer inkluderande
miljöer. Här kan jämföras med forskningen om mobbning där man
utarbetat flera instrument för att mäta förekomst av mobbning vilka
också används inom forskningen för att mäta effekter av insatser mot
mobbning.
Den tredje aspekten för utvecklandet av mer inkluderande miljöer gäller
frågan om hur stödet för elever med funktionsnedsättningar/i behov av
särskilt stöd ska organiseras och genomföras. Om vi ska sammanfatta
forskningen om de faktorer som kan bidra till att skapa en inkluderande
skola kan vi konstatera att det förefaller viktigt att ge lärare stöd, tid och
utbildning. Det betyder att den förvaltningschef eller skolledare som vill
skapa inkluderande skolor bör organisera för följande: 1) adekvat
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specialpedagogisk fortbildning av lärare7 samt 2) kontinuerligt
pedagogiskt stöd. Sådant stöd ges normalt genom specialpedagog,
speciallärare, resurslärare eller centralt resursteam.
Det är förstås då viktigt att det stöd som ges grundar sig på vetenskap
och beprövad erfarenhet. Här finns dock några problem. Detta beror på
att vi vet ganska lite om vilket stöd som leder till inkludering. Vanliga
former för specialpedagogiskt stöd i inkluderande miljöer är handledning
och samundervisning. Inte minst i Sverige har handledning blivit ett
viktigt uppdrag för specialpedagoger. Forskningen om effekter av
specialpedagogisk handledning är dock närmast obefintlig och
forskningen om effekter av samundervisning är tyvärr liten (Murawski &
Swanson, 2001; Skolverket, 2014). En stor forskningsöversikt av
Scruggs med flera (2007) om samundervisning visar att när klasslärare
och specialpedagoger/speciallärare samundervisar i inkluderande miljöer
innebär detta ofta att ”one teaches ones assists”. Det förefaller alltså
finnas en risk att en specialpedagogisk miljö skapas i det ”inkluderande
klassrummet” när specialpedagogen/specialläraren i huvudsak ägnar sig
åt elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd. Istället för
att sitta i ett rum bredvid med dessa elever, såsom man gjorde i
klinikundervisningen, flyttas verksamheten in i klassrummet men blir
annars till stora delar oförändrad. Samundervisning kan visserligen
innebära en mängd olika saker, exempelvis att lärare och
specialpedagog/speciallärare delar upp lektionen mellan sig eller att man
7 och också andra grupper rimligtvis; se till exempel Gunilla Lindqvists (2013)
avhandling där hon kartlägger och analyserar flera olika gruppers åsikter om och
inställning till arbetet med elever i behov av särskilt stöd i en fallstudie av en hel
kommun.
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delar upp klassen i två grupper, men sådana arrangemang var alltså
ovanliga enligt Scruggs och hans kollegor (2007). Det finns således
problem med att både handledning och samundervisning är bristfälligt
utvärderade. Samundervisningen riskerar dessutom att återskapa
traditionella specialpedagogiska lösningar i klassrummet. Den bristfälliga
forskningen om arbetssätten innebär förstås inte att de inte kan vara
funktionella för att skapa inkluderande miljöer.
Så vilka arbetssätt förefaller mest fruktbara sett utifrån ett
forskningsperspektiv? Det finns som redovisats en rad arbetssätt och
metoder med dokumenterade effekter på kunskapsutvecklingen och som
är gynnsamma för alla elever (och oavsett var stödet ges) (Hattie, 2008;
Nilholm & Malmqvist i Skolverket 2014). Dock vet vi inte om dessa
arbetssätt och metoder är funktionella för att nå skolans bredare
uppdrag. Slutligen saknas det också ännu så länge forskning om
långtidseffekter och vad som händer när rektorer och lärare själva väljer
att jobba med dessa arbetssätt.
I brist på tydliga implikationer från forskningen behövs det kreativitet
och fantasi när rektorer, lärare, specialpedagoger, speciallärare och andra
ska skapa mer inkluderande miljöer. Jag har presenterat utfallet av tre
svenska studier som förhoppningsvis kan inspirera till ett mer
inkluderande arbete. Det bör också poängteras att det finns forskning
som visar att det för elever som till exempel får svårigheter med att lära
sig läsa kan det vara mer effektivt att jobba i mindre grupper. Både i
studien från Essunga likväl som i studien av Nilholm och Alm (2011a;
2011b) förekommer det att elever får sitt stöd temporärt utanför
klassrummet. Allt detta talar för att man inte får vara dogmatisk när det
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gäller organiseringen av stöd. Inkludering är en komplex företeelse (se
t.ex. Clark m fl, 1999, för en mycket intressant studie som visar på
komplexiteten i frågan). Å andra sidan, vem har sagt att det skulle vara
enkelt?
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Vad föranleder att en samverkansorganisation för forskning
och utveckling på skolområdet, som FoU skola på
Kommunförbundet Skåne, ger ut en forskningsöversikt på
ämnet inkludering? Det starkaste skälet är att inkludering som
begrepp alltmer kommit att användas inom utbildning, utan
att det egentligen finns en definition kring vilken man är enig.
Vad menas med inkludering? Vem är det som ska inkluderas?
Och vilka effekter har inkludering för den elev som inkluderas?
Eftersom inkluderingstanken berör en grupp elever vars
skolgång ofta kantas av svåra misslyckanden behöver
förändringar mot inkluderande arbetssätt föregås av en
djuplodad diskussion såväl om hur inkludering ska ske, som
om vem, när och varför. Vi hoppas att denna forskningsöversikt
författad av Claes Nilholm kan bidra till en sådan diskussion.
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