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Inkluderingsperspektiv i en skola för alla
En rapport delfinansierad av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förord
Detta är en rapport från ett projekt om inkludering i Håbo 
kommun som har genomförts med hjälp av SIS-medel från 
Specialpedagogiska myndigheten. Inkluderingsprojektet 
sträckte sig över en tidsperiod på nästan 4 år och genom-
fördes i samarbete med Uppsala universitet. I projektet 
deltog all personal inom Barn- och utbildningsförvaltning-
en i Håbo kommun, det vill säga all ledningspersonal, all 
undervisande personal, övrig skolpersonal, elevhälsa och 
personal från kosten samt lokalvården. Rapporten är fram-
tagen och skriven av Lennart Eriksson, utvecklingsledare i 
Håbo kommun, och Lizbeth Engström, universitetslektor 
Uppsala universitet.

Vi riktar ett stort tack till SPSM för deras anslag, vil-
ket möjliggjorde följande dokumentation. Ett tack också 
till Håbo kommun och kommunikationsenheten för god 
hjälp med layout och produktion på slutet. Vi hoppas att 
andra skolverksamheter och kommuner som gör särskilda 
satsningar dokumenterar arbetet framöver för att för-
medla det vidare. I det dagliga mediebruset syns och hörs 
inte sällan negativa röster om skolan som verksamhet och 
praktik. Det är därför av stor vikt att liknande positiva 
satsningar kommer fram och görs tillgängliga så att en 
nyansering av skolans verksamhet blir möjlig. Det görs 
många positiva satsningar inom skolan och lärarkåren 
behöver stärkas samt synliggöras som den viktiga yrkes-
grupp de är för vår växande befolkning. Vi överlämnar 
härmed rapporten till läsaren för reflektioner och möjlig-
hetstänkande i en skola för alla.

Sammanfattning
När vi närmade oss slutet av utbildningssatsningen ”In-
kluderingsperspektiv i en skola för alla” i Håbo kommun 
insåg vi att satsningen borde dokumenteras på något sätt. 
I samband med att vi deltog i konferenser inom områ-
det inkludering blev det uppenbart att flera kommuner 
startat liknande utvecklingsprojekt som Håbo. Vissa hade 
kommit längre medan andra var i början av ett genom-
förande.

Eftersom vi var nyfikna och intresserade av erfaren-
heter kring hur andra kommuner, som kommit längre än 

vi, gått tillväga efterfrågade vi dokumentation om deras 
arbete. Dokumentationen vi fick var endast muntliga 
reflektioner, kommentarer och PPT-presentationer. Det 
saknades skriftlig dokumentation kring vad som gjorts 
eftersom själva arbetet med inkluderingen hade slukat 
den mesta tiden och ekonomin. ”Att inte dokumentera 
så stora satsningar inom skolan borde vara kriminellt”, ut-
tryckte en professor i samband med en konferens. Detta 
blev startsignalen för oss att försöka få fram ekonomiska 
medel till dokumentation och frisätta tid för att skriva 
vad inkluderingssatsningen i Håbo kommun inneburit. 
Det blev tydligt för oss att dokumentationen om inklu-
deringsarbetets planering, genomförande och utveckling 
var viktig. Inte minst för andra kommuner och skol-
verksamheter som har för avsikt att starta upp liknande 
satsningar.

Under försommaren 2016 skrev vi en ansökan till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, där vi 
sökte ekonomiska medel till dokumentering av inklude-
ringsutbildningen och projektet i Håbo kommun. Efter 
en tid beviljades vi de ansökta medlen och arbetet med 
dokumentationen kunde ta fart. Det har nu resulterat i en 
rapport om inkluderingssatsningen i Håbo kommun. 

Vi försöker i föreliggande rapport redogöra så myck-
et som möjligt av både det som vi gjort bra men också 
det som vi kunde gjort annorlunda. I första hand är det 
utbildningsledaren Lennart Eriksson, Håbo kommun och 
universitetslektorn Lizbeth Engström, Uppsala universitet 
som skrivit det mesta i rapporten. Flera andra har också 
deltagit i framställandet. Professorn i specialpedagogik, 
Claes Nilholm har skrivit utifrån utveckling och forsk-
ning kring inkludering som begrepp och praktik. Han 
har också deltagit aktivt i utbildningen med föreläsning-
ar, inte minst för skolledarna. Barn- och elevhälsoenheten 
i kommunen med verksamhetschefen Anne Kulle har 
dokumenterat hur de arbetar med inkludering inom deras 
verksamhet. Dessutom finns spontana röster och reflek-
tioner från skolverksamheten i rapporten.

Bålsta 2017-12-20
Lennart Eriksson och Lizbeth Engström 
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Bakgrund
Under 2013 noterades att det fattades många beslut om 
att placera elever i särskilda undervisningsgrupper. I kom-
munen fanns ett antal kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper: fyra inom grundskolan och en på 
gymnasienivå. I grundskolan gick 4,4 % av eleverna i sär-
skild undervisningsgrupp mot att det i riket var ca 1,8 % 
som var placerade i särskild undervisningsgrupp.

Utbildningsförvaltningen och -nämnden initierade då 
en utredning av Håbo kommuns arbete med åtgärden att 
placera elever i särskild undervisningsgrupp. Utredningen 
genomfördes av konsultföretaget IGO-Rs konsulter Karin 
Nordell och Anders Karlsson (Utredning av fyra särskilda 
undervisningsgrupper i Håbo Kommun). 

Nedan följer några citat ur utredningen:

”Kort sagt såväl föräldrar som elever uppskattar att de 
särskilda undervisningsgrupperna finns och utgör det 
extra stöd som idag krävs för elever med särskilda behov. 
Detta faktum har lett till att de särskilda undervisnings-
grupperna har blivit en etablerad del i Håbo kommuns 
skolsystem. Särskilda undervisningsgrupper lever sida vid 
sida med elevernas hemskolor. Det innebär en indirekt 
kritik till såväl grundskolorna som gymnasieskolan att 
det inte funnits pedagogiska resurser för dessa elever utan 
förklaringen har blivit med OECD’s begrepp ”failure at 
school” och inte ”failure by school”, d.v.s. att det är eleven 
som misslyckats och inte skolan.”

”Det finns flera lärarröster i såväl grundskolegrupperna som 
på Kämpe som menar att vi som arbetar på skolorna måste 
ta hand om samtliga våra elever och finna de särskilda nyck-
lar som det idag inte finns någon ”låssmed” för och ge dessa 
elever inträde att vara med i den undervisning som Sverige 
lagstiftat om ska gälla för de allra flesta av våra elever.”

”Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de 
under visningsrelaterade faktorer som främst påverkar 
elevers resultat. Framgångsrika lärare har goda ämneskun-
skaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balan-
sera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd 
tråd för elevernas lärande visar forskning. De kan anpassa 
innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas 
förutsättningar och den givna situationen och har tillgång 
till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i 
sin undervisning. Vidare är framgångsrika lärare ledare 
i klassrummet. De skapar struktur i arbetet och tydliggör 
vilka mål som ska uppnås, vilka ansträngningar som krävs 
för att nå målen. De motiverar eleverna genom att ha höga 
förväntningar och kopplar till elevernas erfarenheter. Det 
krävs en miljö där läraren leder eleven i kunskapsutveck-
lingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar 
honom/henne genom att variera undervisningen med 
olika arbetssätt och utmanande frågeställningar.”

”Lärandemiljön i skolan ska vara trygg, stödjande och upp-
muntrande och kännetecknas av variation och utmaning-
ar för varje elev. Läraren behöver skapa lärsituationer med 
ett klimat som tillåter olika åsikter och alternativa förkla-
ringar. Läraren behöver visa intresse för elevernas idéer 
och låta dem vara med och påverka. Lärarens uppfattning 
om elevens potential påverkar elevernas prestationer.”

”En fråga som väckts är vilket synsätt som finns i kom-
munen när det gäller elever med funktionsnedsättning. 
Var finns ledningens fokus, på elevens funktionsnedsätt-
ning eller på att eleven är en elev som ska gå på grundsko-
lan/gymnasiet och han/hon behöver olika former av stöd 
för att det ska fungera. Om man tänker att det viktigt 
att eleven får vara tillsammans med sina ursprungliga 
klasskamrater så måste kommunen kunna erbjuda en 
sådan lösning vid sidan av placering i specialgrupp. Oav-
sett synsätt behöver kommunen göra utredningar som 
tillgodoser elevens/vårdnadshavares preferenser och rätt 
till inkludering om det är önskemålet och att det finns 
ett resursfördelningssystem som möjliggör för rektor att 
tillgodose elevers/vårdnadshavares önskemål.”

”Håbo kommun har idag principer för ersättning som 
innebär att ersättning till barn med behov av särskilt stöd 
betalas ut när beslut om placering skett i särskild under-
visningsgrupp. Rektorer har därför inga ekonomiska inci-
tament som ger förutsättningar för att söka egna lösningar 
inom skolan när det föreligger behov av särskilt stöd till 
enskilda elever. Ersättning utgår när elever blir placera-
de på enheter eller klasser som har särskilda möjligheter 
att möta elever med behov av särskilt stöd. Ersättningen 
går då direkt till enheten/klassen som skall arbeta med 
eleven. Denna ersättningsmodell har med stor sannolikhet 
påverkat att antalet elever som är i s.k. särskild undervis-
ningsgrupp är betydligt större än Sveriges övriga skolkom-
muner i genomsnitt. Det finns inom Håbo relativt goda 
resurser för barn som blir bedömda och godkända att ingå 
i särskilda undervisningsgrupper och dessa elever får oftast 
adekvat stöd. Risken finns att elever som inte kommer in i 
särskilda undervisningsgrupper får för lite resurser genom 
att skolorna inte har några egna medel till att möta elever 
med behov av särskilt stöd. Skolor vars barn inte får plats 
eller inte har tillräckligt stora behov blir kvar i hemskolan 
och då bygger det på rektors förmåga att omdisponera 
resurser och att skapa alternativa lösningar inom skol-
pengens ramar.”

Utredningen visar att det finns många faktorer som styr 
i riktning att placera en elev i en särskild undervisnings-
grupp:
• Bra kvalitet och gott rykte om den verksamhet som 

bedrivs i de särskilda undervisningsgrupperna.
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• Det finns en kultur som säger att orsakerna till elevers 
behov av stöd ligger hos eleven och inte i skolan och 
den lärmiljö som eleven finns i.

• Lärarna i den ”vanliga skolmiljön” behöver stärkas i 
sin kompetens och i sin tro på den kompetens man har 
när det gäller att utforma extra anpassningar och sär-
skilt stöd så att alla elever kan delta i undervisningen.

• Det måste finnas ett större focus på att reflektera på 
lärmiljöns utformning och dess betydelse för att möjlig-
göra för alla elever att delta i undervisningen.

• Kommunen har ett resursfördelningssystem som styr i 
riktning att placera en elev med behov av särskilt stöd 
i en särskild undervisningsgrupp.

Utredningen medförde att konsultföretaget fick ytterliga-
re ett utredningsuppdrag: ”Utredning av skälen till place-
ring i särskilda undervisningsgrupper i grundskolan under 
de senaste tre åren”. Utredningen resulterade i en rapport 
som presenterades i november 2015.

Parallellt med dessa utredningar initierades en upphand-
ling av kompetensutveckling för samtlig personal inom 
Barn och utbildningsförvaltningen samt den personal inom 
kost och städ som arbetar med barn/elever men tillhör en 
annan förvaltning (se bilaga Upphandlingsunderlag).

Referenser
Nordell Karin, Karlsson Anders IGO-R. (2013). Utred-
ning av fyra särskilda undervisningsgrupper i Håbo Kom-
mun fallstudie i en kommun. Utredning Håbo kommun, 
SKN 2012/00251

Nordell Karin, Karlsson Anders IGO-R. (2015). Utred-
ning av skälen till placering i särskilda undervisningsgrupper 
i grundskolan under de tre senaste åren. Utredning Håbo 
kommun, BOU 2016/00278 nr 21713.

Upphandlingsunderlag inkluderingsutbildning. Håbo 
kommun.
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Upphandling
Inför upphandlingen av kompetensutveckling för persona-
len fastslås ett upplägg där skolledare och nyckelpersoner, 
framförallt från Elevhälsan, ska genomföra utbildningen 
först i Fas 1. Utbildningen ska innehålla:
1. Styrdokument som berör elevernas rätt till stöd

2. Att leda förändringsarbete

3. Att möta föräldrars oro och eventuella sorg och ilska

4. Egna attitydsbearbetningar

Utbildningens Fas 2 riktas till lärare samt pedagoger och 
består av tre delar: 2.1, 2.2 samt 2.3. Varje del omfattar 
ca 100 lärare och ska sträcka sig över två terminer. Fas 2 
beslutas innehålla:
1. Styrdokument som berör elevernas rätt till stöd

2. Att leda förändringsarbete

3. Att möta föräldrars oro och eventuella sorg och ilska

4. Det svåra samtalet

5. Egna attitydbearbetningar

Fas 3 riktas till övrig personal, det vill säga 
skoladministra törer, förvaltningspersonal, vaktmästare, 
elevassistenter, skolmåltidspersonal och lokalvårdare.

I alla tre faser ska det finnas möjlighet att ta 7,5 hp, 
men utan tvång från Håbo kommun att deltagare ska ta 
poäng. Däremot med ett starkt önskemål att så många 
som möjligt ska göra det. Underlaget för utbildningen 
ska dessutom innehålla en begäran om att utföraren 
genomför föräldramöten på varje skola inför eller under 
utbildningen.

I upphandlingen av genomförande av kompetens-
utveckling för personalen går uppdraget till Uppsala 
Universitet.
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Genomförande
Fas 1 och Fas 2.1 – 2.3 genomförs enligt planerna, dess-
utom beslutas att gymnasieskolans personal ska delta i 
Fas 2.2. Inför varje fas och delfas tar Uppsala universitet 
fram kursplaner, litteraturlistor och studiehandledning-
ar (se bilagor). Inför genomförandet av Fas 3 medförde 
farhågan att många inom målgruppen inte hade någon 
studieerfarenhet och att upplägget därför bör anpassas 
utifrån dessa förutsättningar. Dessutom tas ett beslut 
om att genomföra ett extra utbildningstillfälle, Fas 2.4, 
parallellt med genomförandet av Fas 3.

I varje fas skriver studiegrupperna en handlingsplan för 
ökad inkludering på respektive arbetsplats eller verksam het. 
De som utbildas i senare skeden får ta del av de handlings-
planer som tidigare deltagare skrivit. Vartefter fler grupper 
från samma skola genomför utbildningen sammanställs 
handlingsplanerna till en plan för respektive arbetsplats.

Inkluderingsutbildningens utformning innebär att 
skolledarna som går Fas 1 leder förändringsarbetet på sin 
skola under tiden som utbildningen genomförs. 

Reflektioner över genomförande
Utformningen av inkluderingsutbildningens första fas 
där skolledarna utbildades hade både för- och nackdelar. 
Fördelen var att de fick kännedom om utbildningens 
innehåll och att de parallellt skrev handlingsplaner för 
hur ökad inkludering skulle implementeras inom deras 
verksamheter. Nackdelen var däremot att skolledarna inte 
genomfört utbildning samtidigt som sin personal. Det 
medförde att de inte kunde leda utvecklingen effektivt 
inom sina egna verksamheter eftersom personalen utbild-
ades senare i Fas 2. De flesta av verksamheterna fördelade 
sin personal i tre grupper och som successivt deltog på 
alla tre delfaserna av Fas 2.

Skolledarna från de större verksamheterna borde där-
för ha deltagit i de tre olika utbildningstillfällena inom 
Fas 2. Det hade förmodligen gett inkluderingsutbild-
ningen större effektivitet för utvecklingsarbetet inom de 
egna verksamheterna. Under tiden för genomförandet av 
utbildningen slutade dessutom flera skolledare. 
Med facit i hand skulle Fas 1 genomföras enligt planering 
med åtminstone en förändring. Alla större verksamhe-
ter skulle haft skolledare som genomförde utbildning 
tillsammans med personal i Fas 2. Det hade troligt-
vis gett dem bättre förutsättningar för att kunna leda 
utvecklingsarbete inom den egna verksamheten. Skolle-
darna hade då bättre kunnat arbeta med samt fånga upp 
eventuella frågor och funderingar från personalen. En 
ytterligare reflektion är att verksamheterna med personal 
under utbildning borde haft ett upplägg av kollegialt 
lärande. Förslagsvis hämtat från metoden som Skolverket 
använder i sina olika lyft.

Det uppstod vidare frågor under utbildningens ge-
nomförande. Dels hur mycket tid som skulle tas av den 

ordinarie arbetstiden, dels hur den tiden skulle förläggas. 
Detta trots att det tidigt under Fas 2 gjordes en överens-
kommelse med de fackliga organisationerna om hur Håbo 
kommun skulle planera för tidsåtgång, förläggande av 
tid för läsning samt skrivande av seminarieuppgifter. Det 
hade dock varit önskvärt att dessa frågor hade klargjorts 
tydligare och att hur förläggningen i av olika tidsåtgång 
varit tydligare för deltagarna. Frågan uppkom tidvis till 
lärare och föreläsare som ledde kursen från Uppsala uni-
versitet. Dessa lärare och föreläsare var dock inte ansvariga 
för eller hade insyn i hur arbetsgivaren Håbo kommun 
resonerade i eller hanterade frågorna.

Själva innehållet i överenskommelsen upplevs som 
rimligt – det som varit föremål för diskussion är fram för 
allt hur tiden skulle disponeras för de olika deltagarna. 
De har dessutom haft olika förutsättningar att förlägga 
tid i sitt schema. För de olika deltagarna behövdes det 
göras tydligt för hur just de kunde förlägga tider för inläs-
ning och skrivande.

I övrigt är erfarenheten att upplägget varit ändamåls-
enligt och fungerat bra. Upplägget har dessutom medfört 
att det varit möjligt att göra förändringar i innehåll och 
utförande mellan de olika delarna, baserat på de erfaren-
heter som gjordes under tiden.

Satsningen har medfört att förskolan upphandlat en 
inkluderingsutbildning som genomförs för all personal. 
Under hela utbildningen har det funnits en referensgrupp/ 
styrgrupp med deltagare från både Håbo kommun och 
Uppsala universitet.

Referenser
Förskoleutbildningen Inkluderingsutbildningen i förskolan. 
Håbo kommun.

Studiehandledningar till Fas 1, Fas 2:1, 2:2, 2:3, Fas 
3 och Fas 2:4 samt modifieringar för gymnasieskolans 
personal och elevhälsans personal.

Inkluderingsutbildningens konkreta genomförande och 
dess praktiska innehåll beskrivs längre fram i rapporten. 
För att ge läsaren en inblick i vad inkludering egentligen 
handlar om och hur det forskas inom området har pro-
fessor Claes Nilholm skrivit nästföljande text. Den berör 
hur inkludering som begrepp initierades och utvecklades 
samt vilken betydelse det har inom det specialpedagogis-
ka fältet. Texten ringar in olika synsätt och tolkningar av 
inkludering och hur det kan vara möjligt att implemen-
tera i skolverksamhet. Därefter följer en beskrivning av 
utbildningsinnehållet samt vad deltagarna arbetade med 
och kom fram till i sina examinationsarbeten, nämligen 
handlingsplanerna.
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Inkludering – vad betyder det och 
hur ska det uppnås? 
Ordet inkludering började användas mot slutet av 
1980-talet i Nordamerika. Sedan dess har det fått sprid-
ning över hela världen. Det är dock inte så att ordet in-
kluderar betecknar helt nya idéer. Ord som ”integration” 
och ”mainstreaming” hade tidigare använts i en kritik 
av en traditionell specialundervisning vilken särskilde 
vissa av eleverna som fick sin undervisning i segregerande 
miljöer såsom särskilda undervisningsgrupper, kliniker, 
resurs skolor, specialskolor och speciella skolformer. Sverige 
betraktades till exempel länge som en föregångare vad 
gällde integrering.

Dock var det så att många tyckte att utvecklingen gick 
för långsamt. De vanliga undervisningsmiljöerna för-
ändrades inte så att de skulle passa alla elever utan elever 
i olika typer av svårigheter och/eller med funktionsned-
sättningar placerades i miljöer som inte var anpassade 
för dem. Dessutom levde en hel del särlösningar vidare. 
Det är i detta sammanhang man bör se framväxten av 
inkluderingstanken. Idag används på en internationell 
arena ofta beteckningen ”inclusive education” i stället 
för som tidigare ”special needs education” och på så sätt 
kan vi säga att talet om inkludering gjort stora framsteg. 
Inkludering finns, i olika former, också på agendan i stort 
sett i alla utbildningssystem i hela världen idag. 

Men har det skett några förändringar i verkligheten? 
Eller är det som man brukar säga ”gammat vin i nya 
läglar”? Vi bör minnas att ett ord som ”integrering” också 
i många sammanhang på ett ganska radikalt sätt utma-
nade traditionellt tänkande kring specialundervisning. 
Däremot visade det sig som sagt svårare att genomföra 
radikala förändringar. Ordet integrering var det som 
språkvetare kallar ett ”plus-ord”, det vill säga det bär med 
sig ett värde. Ett ”plus-ord” blir attraktivt att använda 
även för de som inte delar det som ordet ursprungligen 
var menat att betyda och därför kommer också ordet att 
betyda olika saker. 

I viss mån speglar utvecklingen av ordet ”inkludering” 
den utveckling som ordet ”integrering” genomgick. Även 
förespråkare för en mer traditionell specialpedagogik vill 
använda också detta ord vilket vi kommer att se. Efter-
som ordet kommit att användas på en rad olika sätt blir 
det således betydelsefullt att tydliggöra vilka dessa sätt är. 
Det går alltså inte att besvara frågan i rubriken på ett en-
kelt sätt genom att ge en definition som alla delar. Vilka 
olika betydelser ges då ordet inkludering? Det går att ur-
skilja sådana betydelser på lite olika sätt men här tänker 
jag presentera fem olika sätt på vilket ordet används.

Olika sätt att se på inkludering 
Ibland används inkludering för att beteckna att elever i 
behov av särskilt stöd/med funktionsnedsättningar har 
en bra situation. Då kan man mena att elever i exempel-

vis särskolan eller specialskolan är inkluderade i de fall 
de har en bra situation där. Jag skulle dock avråda från 
att använda uttrycket på detta sätt eftersom en grund-
betydelse i ordet inkludering varit att organisatoriska 
särlösningar bör undvikas. I linje med det kan man säga 
att elever i till exempel specialskolan och särskolan har en 
bra situation men man bör inte förväxla det med att de är 
inkluderade.

Ett andra sätt, förmodligen det vanligaste, är att 
uppfatta inkludering som att det handlar om var elever i 
olika typer av svårigheter får sin utbildning. Utifrån detta 
sätt att använda begreppet kan vi säga att en elev blir in-
kluderad när hen placeras i en vanlig klass. Detta är vad 
som ibland benämns som en ”placeringsdefinition”.

Många skulle dock mena att en placering i vanlig klass 
inte är tillräcklig för att vi ska kunna tala om inkludering. 
Eleven kanske inte trivs och/eller har svårigheter att följa 
med i undervisningen. För att vi ska tala om inkludering, 
enligt ett tredje synsätt, ska eleven som är placerad i vanlig 
klass ha en bra situation där. ”Om det inte är bra är det 
inte inkludering”, skulle man kunna säga.

I ett fjärde synsätt betonas att inkludering inte endast 
handlar om elever i svårigheter/med funktionsnedsätt-
ningar utan om alla elever. Det finns också ett femte och 
radikalare synsätt på inkludering som utgår från att det 
är först när det skapas gemenskaper (”communities”) i 
skolor och klassrum som vi får en inkluderande utbild-
ning. Sådana gemenskaper karakteriseras till exempel av 
samarbete och en vi-känsla.

Det är väl framför allt det fjärde synsättet som rimmar 
bäst med de svenska styrdokumenten. Om man läser 
dessa framgår det att alla elever har rätt till en bra situa-
tion i skolan och att få utvecklas och lära sig utifrån sina 
förutsättningar. Det bör dock poängteras att den svenska 
skolan tillåter ett antal särlösningar under grundskoleti-
den: 1) särskilda undervisningsgrupper, 2) resursskolor 
3) fristående skolor med inriktning mot särskilt stöd, 
4) särskola och 5) specialskolan. Eftersom undvikande 
av särlösningar är en bärande del av inkluderingsdefini-
tionerna kan man konstatera att en rad undantag från 
detta tillåts enligt de svenska styrdokumenten. Å andra 
sidan bör det poängteras att det i målen för den svenska 
grundskolan faktiskt står angående utbildningens syfte 
att denna också ska ”främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap” (kap 10, Skollagen). Även om det förstås 
är tolkningsbart vad det skulle innebära mer konkret är 
det ändå ett tydligt uttryck för att det finns en idé om 
en gemenskap i Skollagen även om den inte finns med i 
Skollagens portalparagraf om utbildningssystemets syften 
(kap 1, 4 §).

Hur ska det uppnås? 
Det finns två sätt att besvara frågan i rubriken. Det ena 
är att lista faktorer som i vetenskapliga studier visat sig 
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potentiellt viktiga när det gäller att öka graden av in-
kludering. Sådana listor påminner ofta om de listor som 
generellt anses utvecklas skolor. I en intervjustudie med 
rektorer som föreföll arbeta inkluderande fann Gunilla 
Lindqvist och jag följande faktorer som utmärkte deras 
arbetssätt:
• Kommunicerar och driver skolan utifrån sina visioner

• Skapar förutsättningar för kommunikation, goda 
relationer och tillit bland personalen

• Skapar möjligheter för personalen att öka sin kompe-
tens

• 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 möjlig-
het att nå målen

• Stöd ges inom klassens ram

• Lärare förses med en bred repertoar för att möta olik-
het i klassrummet

• Utvärdering av stöd och aktiviteter som sker i klass-
rummet 

• 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

Bengt och Elisabeth Persson beskriver i en bok hur 
Essunga kommun arbetat för att höja sina kunskapsresul-
tat samtidigt som de enligt författarna också blivit mer 
inkluderande. Följande faktorer lyfter de fram:
• 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 elevens 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.

• En ambition att grunda undervisningen i forskning.

• Ett auktoritativt ledarskap präglat av värme och stöd.

• Höga förväntningar på alla elever.

• Att positiva beteenden lyftes fram och negativa bete-
enden negligerades.

• Att lektionstiden effektiviserades, det vill säga att hela 
lektionerna används.

• 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 elevens 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.

I en studie av ett inkluderande klassrum under skolår 5-6 
fann Barbro Alm och jag att följande faktorer utmärkte 
de båda lärarnas arbete:
• En samsyn i arbetet mellan de båda lärarna om att det 

krävdes mycket arbete med gruppen och gruppdyna-
miken

• Mycket utomhusaktiviteter

• En konfliktfri arbetsdelning (en lärare med det pe-
dagogiska ansvaret och en förskollärare som hade ett 
större ansvar för det sociala klimatet och ett speciellt 
ansvar för eleverna som diagnosticerats med funk-
tionsnedsättningar)

• En god personlig relation mellan lärarna

• Att klassen var liten

• Anpassning av undervisningen till elevernas individu-
ella 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

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

Det är lite vanskligt med sådan här listor, eftersom det är 
svårt att säga exakt hur och i vilka kombinationer dessa 
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faktorer bidrar till att skapa mer inkluderande miljöer. 
Ett annat sätt att besvara frågan är att tänka i process-

termer. Att bli mer inkluderande är en process som förut-
sätter ett antal steg. För det första bör man formulera vad 
som man menar med inkludering (se definitionen ovan) 
och formulera strategier för hur målet ska uppnås. Sådana 
strategier kan inspireras av de listor som presenterats 
ovan. Sedan bör man i en utvecklingsprocess hela tiden 
samla in data och reflektera för att kunna avgöra i vilken 
mån man närmar sig målet eller inte. I det senare fallet 
får man försöka med andra strategier. 

Till syvende och sist handlar inkluderande undervis-
ning om elevernas situation. Hur betydelsefull skolmiljön 
är för elevens situation framgår av följande poem skrivet 
av en av de elever som ingick i klassrumsstudien som 
beskrevs ovan:

Mitt hjärta frös och jag kände mig nästan alltid ensam 
När jag gick i språkis 
Före den här skolan 
Var jag nästan alltid ensam
Jag gillar att jobba med andra 
När jag får arbeta med Jens och Lena och de andra 
Då skrattar mitt hjärta och blir varmt 
För vi talar så bra med varandra 
Vi hjälper varandra på något sätt 
Och vi vet olika saker och vi lurar fram 
det braiga hos varandra
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Inkluderingsutbildningens innehåll

Introduktion
Inkludering betyder enligt Svenska akademiens ordlista: 
inberäkna, inbegripa, medräkna. Inkluderingsutbildning-
en i Håbo kommun är en utbildning som har genomförts 
av all personal som har någon anknytning med skolan 
och dess verksamhet i kommunen.

Utbildningen Inkluderingsperspektiv i en skola för alla 
har varit ett utvecklingsprojekt i samarbete med Uppsala 
universitet för framtidens skola. Uppsala universitet och 
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier fick uppdraget att genomföra utbildningen efter 
att ha presenterat sin idé i samband med kommunens 
upphandlingsförfarande. 

Inkludering handlar om gemenskap där alla har rätt 
att få vara med och få ta plats. Det innebär ett för-
hållningssätt att tänka inkludering utifrån istället för 
exkludering, segregation eller integration. Inkluderings-
perspektiv är inte ett enda perspektiv utan ska ses och 
tänkas utifrån ett multiperspektiv där olika lösningar 
kan komma ifråga när det gäller att inkludera alla elever i 
skolan. Inkludering kan också ses utifrån en strategi som 
tillsammans med övriga strategier inom skolan samverkar 
för att förbättra möjligheterna för alla barn och ungdo-
mar att nå goda resultat i skolan. 

Inkluderingsutbildningen startade hösten 2014 med 
skolledningspersonalen, rektorerna samt elevhälsan, totalt 
33 deltagare. Därefter följde utbildning av lärarna i tre 
olika Faser med ca 80-100 deltagare i varje Fas. Den sista 
utbildningsfasen bestod av övrig personal såsom vakt-
mästare, bespisningspersonal och skoladministratörer. 
Eftersom det anställts ny personal som inte hunnit gå 
inkluderingsutbildningen anordnades ett extra utbild-
ningstillfälle, vilket blev Fas 2:4. Dessutom inbjöds 
föräldrarna till särskilda föräldramöten om inkludering 
Inbjudningarna till de särskilda föräldramötena skedde 
med hjälp av en Power Point-presentation vid klassernas 
föräldramöten. Förskolans personal erhöll en modifierad 
utbildning liksom gymnasieskolans personal. Det innebar 
att Håbo kommun tog ett helhetsgrepp om situationen 
där alla involverade personalkategorier utbildades i ett 
inkluderande förhållningssätt.

Eftersom det var flera olika personalkategorier som 
skulle utbildas utmanade Håbo kommun Uppsala univer-
sitet att anpassa innehållet i utbildningen till respektive 
målgrupp där slutmålet dock skulle bli detsamma. Målet 
med utbildningen var att förstå vad inkludering innebär 
och hur man kan arbeta utifrån det inom sitt eget specifi-
ka verksamhets- och ansvarsområde.

Följande utbildningsmål formulerades:
• Tillägna sig kunskaper om innehåll i styrdokument 

runt elevers rätt till stöd.

• Utifrån forskning och beprövad erfarenhet värdera 
och reflektera över arbetssätt som främjar alla elevers 
lärande och delaktighet.

• Identifiera och urskilja verktyg väsentliga i arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd.

• Kunna förstå och bemöta oro och rädslor från berörda 
parter som kan uppstå i samband med förändringsar-
bete.

• Medvetandegöra egna attityder samt bearbetning av 
dessa.

Det utarbetades kursplaner, litteraturlistor och studiehand-
ledningar för respektive personalkategori. Ett exempel var 
att kuratorer och övrig elevhälsopersonal fick ett särskilt 
tillägg till studiehandledningen med riktad litteratur och 
uppgifter anpassade för deras verksamhetsområde. Det-
samma gällde gymnasieskolan, förskolan, samt övrig per-
sonals kursinnehåll. Kursmaterialets innehåll ventilerades 
och diskuterades före kursstarterna vid styrgruppsmötena 
där representanter för lärarna, elevhälsan och skolledning-
en i Håbo kommun deltog tillsammans med lärare och 
studierektor för uppdragsutbildningen från institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. Styrgruppsmötena var en återkommande akti-
vitet under utbildningsprocessen.

Skolledningens utbildning
Ledningspersonalen, det vill säga utbildningsledare, rek-
torer och elevhälsan, påbörjade sin inkluderingsutbildning 
först av alla i kommunen. Anledning till att börja med att 
utbilda ledningspersonalen var av särskild betydelse. Det 
är de som metaforiskt är ”loket i inkluderingståget” och 
om inte skolledningen drar och stöttar sina medarbetare 
framåt i processen blir det svårt att genomföra förändring-
ar i verksamheten. Skolledningens deltagare uppmanades 
att redan före kursstart läsa professor Claes Nilholms 
artikel, Drömmen som aldrig uppfylldes, som publicerades 
2011. Utifrån artikeln skulle de reflektera och skriva ett 
kortare PM kring hur begreppen Inkludering och En skola 
för alla uppfattades, helt förutsättningslöst. I artikeln gör 
Nilholm en historisk tillbakablick på skolan som botten-
skola där alla skulle få samma möjlighet samt hur man 
under 1980-talet började att allt mer använda begreppet 
inkludering istället för integrering. Begreppet integrering 
handlar om elevens fysiska placering och eleven möjlighet 
till anpassning. Inkluderings-begreppet fokuserar i stället 
på alla elevers lika rättighet och möjlighet att nå god skol-
framgång utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Deltagarnas reflektioner utifrån artikeln utvecklades 
sedan vidare med i samband med kursstarten då även en 
föreläsning hölls om inkludering där begrepp, definitioner 
och innehåll belystes. Under föreläsningen lyftes även hur 
begreppet vuxit fram och vilka definitioner av inkludering 
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som diskuteras. I synnerhet var det tre vanliga definitioner 
som påtalades nämligen: den gemenskapsorienterade, den 
individorienterade och den placeringsorienterade definitio-
nen. Den gemenskapsorienterade definitionen har SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) förordat eftersom 
den erbjuder en gemenskap för alla inom skolan. Initialt 
fokuserade inkluderingsutbildningen på styrdokumenten 
kring inkludering och elevers rätt till stöd i utbildning. 
Inkludering som begrepp används ännu inte i de svenska 
styrdokumenten men det går ändå att läsa ut och tolka 
inkludering i dokumenten. Utifrån forskning och beprö-
vad erfarenhet reflekterade deltagarna över förhållnings-
sätt, värderingar, attityder och normer av relevans för ett 
inkluderande arbetssätt.

I samband med föreläsningar och seminarier avsattes 
tid att identifiera, urskilja och värdera kunskaper samt 
oro och rädslor som är väsentliga vid ledning av föränd-
ringsarbete. Beträffande oro och rädslor togs det upp vid 
flera kurstillfällen eftersom ett av sätten att motverka 
rädslor och oro inför utmaningar är att erhålla kunskap, 
men också att få verktyg till att hantera det. Att hantera 
utmaningar i bemötande av medarbetare, lärare, föräldrar 
och elever i samband med omfattande förändringspro-
cesser var ett viktigt och återkommande inslag. Denna 
problematik gavs således möjlighet att bearbeta i semina-
riegrupper samt reflektera kring, inte minst utifrån kurs-
litteraturen men också utifrån deltagarnas egna erfaren-
heter. Vidare fokuserade den första Fas 1 utbildningen på 
ledningsperspektiv både i föreläsningarna, seminarierna 
och i kurslitteraturen. En viktig fråga som behandlades 
var: Hur kan man leda en verksamhet in i en inklude-
ringsprocess där målet är att komma in i ett förhållnings-
sätt som inbjuder till en skola med gemenskap för alla?

Kurserna som tillhandahölls av Uppsala universitet 
samt institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-
ningsstudier omfattade 7,5 högskolepoäng och gavs som 
distansutbildning. Fas 1 med skolledningspersonalen 
omfattade 6 kurstillfällen och avslutades med ett hand-
lingsplansarbete som redovisades och lämnades in. Hand-
lingsplanen utgjorde slutexaminationen i kursen och 
presenterades offentligt i samband med sista kurstillfället.

Skolledningens handlingsplaner 
Deltagarna gavs möjlighet att försöka implementera 
kursinnehållet, rent konkret, i sin verksamhet genom 
att utforma en handlingsplan utifrån inkludering kring 
ett specifikt område. I handlingsplanerna tog deltagarna 
oftast avstamp i kurslitteraturen och skollagen för att 
styrka behovet av en specifik handlingsplan inom det 
valda området. I utformningen av handlingsplanerna hos 
ledningspersonalen framkom vikten av att inkluderings-
tanken och förhållningssättet fanns etablerat på organi-
satorisk nivå men också på grupp- och individnivå, vilket 
lyftes som en tydlig ledningsfråga.

Ett utbildningspaket som behandlade kollegialt och 
formativt lärande samt språkutveckling var redan genom-
fört innan inkluderingsutbildningen. Det gjorde att den 
generella tanken inom skolledningen var att skolans verk-
samheter var väl rustad för att ta sig an ett arbete för en 
ökad inkludering. Ett exempel på innehållet i en av hand-
lingsplanerna var en ökad efterfrågan på tätare samarbete 
mellan utbildningsförvaltning och de förvaltningar som 
finns i anslutning till skolan såsom socialförvaltningen, 
miljö och hälsa etcetera. Men också att samarbetet med 
föräldrar kring skolans uppdrag kunde vara tydligare och 
starkare. I handlingsplanerna som ledningspersonalen 
utarbetade identifierades också möjligheter och hinder 
inom organisationen att implementera ett inkluderande 
förhållningssätt. Det var möjligheter och hinder inte 
endast på kommunal nivå utan också inom det egna 
skolområdet som lyftes fram. Skolledningen utarbetade 
och formulerade då en vision samt mål med inkluderings-
satsningen i kommunen. 

Ledarskapet är viktigt för att lyckas och man behöver 
leva ut budskap, metoder och önskade förhållningssätt. 
Det innebär att ledningen har en viktig uppgift som goda 
förebilder i arbetet för en inkluderande skola. Rollen som 
ledare är att skapa en ram, en handlingsplan, för hur ar-
betet kan fortlöpa och hållas vid liv. Det kräver uthållig-
het, tydlighet, in lyssnande och att alla hjälps åt.

Handlingsplanerna från den första fasen med led-
ningspersonalen handlade om elevhälsoenhetens en-
gagemang och delaktighet vid bedömning av elevers 
särskilda insatser beträffande särskilt stöd. Här menades 
att elevhälsoenheten skulle kunna bidra med ökat stöd 
både vid bedömning och vid kartläggning i större ut-
sträckning än vad som för närvarande gjordes. På så sätt 
skulle elevhälsoenheten kunna bidra med analyser och 
möjligheter till hur skolan kan utforma och anpassa verk-
samheten efter elevens förutsättningar, skolmiljön kring 
eleven samt undervisningens innehåll och metoder. I och 
med nya skollagen förändrades skolsköterskans roll. All 
skolpersonal, även skolsköterskan, har en skyldighet att 
anmäla till rektor om en elev behöver särskilt stöd. Enligt 
2 kap. § 25 ska elevhälsan främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande där elevers utveckling mot utbildningens 
mål ska stödjas. Skolsköterskan kan påminna om, samt 
följa upp konventionen om barns rättigheter, att alla barn 
har samma rättigheter och lika värde samt att ingen får 
diskrimineras. Det är barnets bästa som ska komma i för-
sta hand vid alla åtgärder som rör barnet. Varje barn har 
rätt till att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte 
bara om fysisk hälsa utan det gäller också den andliga, 
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Barn har 
rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör barnet själv.

Från förskolans sida utarbetades en implementerings-
tidsplan för hur målet skulle kunna nås, en förskola för 
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alla. I den första utbildningsfasen gick också psykologer 
och kuratorer. I deras handlingsplaner diskuterades hur 
arbetet skulle utformas till att bli mer informativt och 
proaktivt med ett större samarbete inom skolan för att 
stödja elever med psykisk ohälsa. 

Kurstillfällena, som omfattade ca tre timmar per 
tillfälle, var förlagda till Bålsta och bestod av dels en 
traditionell föreläsning och dels seminarium kring ämnet. 
Seminarierna bestod av 8-10 deltagare och var deltagar-
styrt, som höll på ca 1-1,5 timmar. Kurstillfällena avsluta-
des med gemensam uppföljning av det specifika kurstill-
fället. Mellan kurstillfällena uppmanades deltagarna att 
läsa litteratur samt utföra de uppgifter som låg till grund 
för examinering och erhållande av högskolepoäng. 

I kursvärderingen uppmanades deltagarna att utifrån 
ett antal frågor, baserade på kursinnehållet, formulera det 
som varit positivt. Deltagarna uppmanades också att på-
tala det som inte varit till belåtenhet under utbildningen. 
Mycket av det positiva handlade om kurslitteraturen var 
i deltagarna såg möjligheter att fortsätta arbeta utifrån. 
Kurslitteraturen var relevant och intressant och innehöll 
många infallsvinklar som gav upphov till nya reflektio-
ner samt ändrade uppfattningar. Deltagarna var mycket 
nöjda med föreläsningarna och dess innehåll. Förelä-
sarna som engagerades var särskilt kunniga inom sina 
områden, vilket var av stor betydelse för deltagarna. Det 
som här särskilt lyftes fram som positivt var de konkreta 
och tydliga teoretiska framställningarna och att de var 
genomtänkta. Det visade sig vara av stor vikt att ta in 
föreläsare från universitetet och som inte själva arbetade i 
kommunen. Detta gav tyngd åt föreläsningarna som mo-
ment i utbildningen och att föreläsarna såg området som 
värdefullt och viktigt att föreläsa utifrån. Seminarierna i 
samband med föreläsningarna upplevdes meningsfulla, 
något som deltagarna önskade mera av. Deltagarnas sam-
tal i seminarierna vidgade föreläsningarnas innehåll och 
ledde till ökad förståelse för inslag som deltagarna kanske 
inte klart förstått under själva föreläsningen. Semina-
rierna gav upphov till nya tankar vilka skulle komma att 
påverka hur deltagarna agerade längre fram. Något som 
lyftes fram som lärorikt var att få möjlighet i mindre 
grupp pröva sitt eget tänkande kring inkludering. I 
kursvärderingen framkom vidare att deltagarna ansågs sig 
ha kommit en bit på väg och att de nu kunde och vågade 
fortsätta att bygga vidare själv. 

Alla var dock inte positiva och nöjda vilket också är 
viktigt att beakta i backspegeln av en utbildning. En del 
önskade mer bearbetning av oro och rädslor inför det nya 
och några saknade kurslitteratur om vad ett förhållnings-
sätt kunde vara. Även om seminarierna var bra så fick inte 
alla det talutrymme som önskades och ibland spårade 
samtalen ur och då var det ibland svårt att styra tillbaka 
till uppgiften. Flera tyckte att seminariegrupperna kunde 
varit mindre, vilket förmodligen skulle avhjälpt ovanstå-

ende svårigheter. En del deltagare ansåg att uppgifterna 
var svårtolkade och eftersom många var relativt uppgifts-
fokuserade önskades klara och tydligare krav vad som 
förväntades. Ramarna kunde varit striktare, som några 
deltagare uttryckte det.

Det fanns också deltagare som menade att de inte 
blivit tillräckligt informerad om utbildningen utan kände 
sig lite inkastad i något nytt som var svårt att hantera. 
Några deltagare kunde inte se något konkret positivt med 
ett inkluderande tänk i verksamheten utan hänvisade 
istället till de viktiga skolämnena som borde fått större 
plats i verksamheten. Kursvärderingarna är viktiga att 
arbeta vidare med efter utbildningens slut. Även om det 
varit en del negativa aspekter på inkluderingsutbildning-
en så överväger ändå det positiva. Många av skolledning-
ens personal var efter utbildningen övertygade om att 
detta var rätt väg att gå.

Efter att ledningspersonalens kurs var avslutad 
anordnades uppföljningstillfällen för att de med särskilt 
ledningsansvar på de olika skolorna inte skulle tappa 
intresset och ”halka efter” lärarna som sedan fortsatte att 
gå utbildningen. Uppföljningstillfällena innehöll bland 
annat professorsföreläsningar med efterföljande semina-
rier. Vid ett tillfälle föreläste professor Claes Nilholm om 
forskning inom inkluderingsområdet. Vid ytterligare ett 
tillfälle föreläste professor Lars Svedberg utifrån ledarskap 
inom skolans utbildningsområde. 

Vidare har det under utbildningsprojektets pågående 
parallellt anordnats storföreläsningar med olika teman. 
Till dessa föreläsningar har alla varit välkomna, även de 
som redan gått utbildningen men också de som ännu inte 
påbörjat den. Storföreläsningar har varit förlagda till dels 
en biograf i Uppsala och dels till teateraulan vid Fride-
gårdsgymnasiet i Bålsta. 

Föreläsare som varit involverande under inkluderings-
utbildningen har varit:
• Specialpedagog Fredrik Ahlén som föreläst om att 

”Våga stå upp och stå kvar” då det ”blåser” i skolans 
verksamheter.

• Professor Peder Haug, föreläsare från Norge, föreläste 
utifrån sin forskning om inkludering i skolans värld 
men också från egna erfarenheter av inkludering som 
förändringsarbete.

• Fil.dr. Hassan Sharif, från Södertörns högskola, 
föreläste om bemötandet av nyanlända och hur man 
kan förstå dem och deras kulturella bagage. Sharifs 
föreläsning uppmärksammade bland annat de många 
nyanlända under 2016.

• Docent Gunilla Lindqvist föreläste utifrån det rådan-
de forskningsläget inom inkludering.

• Universitetsadjunkt Annika Zetterström föreläste fler-
talet gånger utifrån explosiva barn, betyg och bedöm-
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ning samt ledarskap, råd och anpassningar.

• Universitetslektor Lizbeth Engström höll i introduk-
tionsföreläsningen om framväxten av inkludering samt 
förändringsarbete. Dessutom föreläste Engström om 
ledarskap och hantering av svåra samtal samt initierade 
handlingsplansarbetet. Alla inlämnade uppgifter och 
handlingsplaner har examinerats av Lizbeth Engström.

Lärarnas utbildning Fas 2:1, 2:2, 2:3 samt 
gymnasieskolan
Ett fenomen som visade sig under utbildningen var att vissa 
deltagare intog en tydlig studentroll. Deltagarna ville gärna 
klara sig på kursen och uppnå godkänt betyg och blev på så 
sätt uppgiftsinriktade. Detta medförde att fokus i viss mån 
flyttades från huvudsyftet med utbildningen till deltagar-
nas egna privata syften: att nå betyget godkänt på kursen. 
Detta är en situation som kanske inte är möjlig att komma 
ifrån då mobiliteten bland lärarkåren är relativt stor och 
man är mån om att se om sitt CV inför eventuell nyan-
ställning. Dock visade det sig också att många inte ville ta 
poäng eftersom det var frivilligt, man ville endast ha ett 
deltagarintyg. Ett deltagarintyg kunde man erhålla om man 
närvarat vid de flesta föreläsningarna med åtföljande semi-
narier. Många deltagare såg inkluderingsutbildningen som 
en fantastisk möjlighet att dels få gå på arbetstid men också 
som ett verktyg att verkligen förändra och åstadkomma nå-
got nytt. Att få genomföra utbildningen på arbetstid och få 
kurslitteraturen gratis samt möjlighet att ta universitetspo-
äng var positivt för många. Inte minst för de relativt unga 
och nyutbildade lärarna. Andra deltagare var mer negativa 
och tyckte att det inte fanns tid för att läsa eller mäkta med 
att lägga energi på något som inte var självvalt. 

I samband med introduktionen fick deltagarna registre-
ra sig och motta kurslitteraturen, som de sedan fick behål-
la. Vid varje kurstillfälle oavsett om det hållits i Fridegårds-
gymnasiets teateraula eller om det varit beläget på någon 
kursgård har alltid kaffe med tilltugg erbjudits. Den sociala 
komforten ska inte underskattas vid dylika kurstillfällen. 
Ofta har deltagarnas seminarier inletts i samband med just 
kaffepausen. Undervisningen i kurserna har varit problem- 
och processinriktad vilket innebär att studieformen riktats 
mot den egna kunskapsbearbetningen, reflekterandet och 
ställningstagandet. Efter varje kurstillfälle uppmanades 
deltagarna att utföra den uppgift som hörde till det specifi-
ka kursmomentet. 

Kurstillfällena
När det gällde kurstillfället Betyg och bedömning erhöll 
deltagarna en föreläsning om hur examinatorerna såg på 
bedömning i relation till kunskap och lärande. Före-
läsningen tog utgångspunkt i Skollagen, 1 kap. 4§ från 
2010, läroplanen 2011 samt Skolverkets allmänna råd om 
arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds-
program, 2014.

I samband med föreläsningen restes frågor såsom:
• på vad får eleven betyg?

• ser vi skolan som en bedömningsplats eller som en 
övningsplats?

• kan du som lärare se betygsättningen som en utvärde-
ring av ditt eget arbete? 

Föreläsningens innehåll bidrog till att deltagarna fick 
reflektera över sitt synsätt kring bedömningar och inte en-
dast när det gällde betygssättning utan även andra bedöm-
ningssituationer med eleverna. Deltagarna uppmanades 
att försöka inta ett metaperspektiv beträffande hur man 
ser på sin egen bedömningspraktik rent professionellt.

Kurstillfället ”Att bemöta explosiva barn; lärares 
redskap för inkluderande undervisning” inleddes med 
att återigen påminna om styrdokumentens innehåll samt 
skolans uppdrag. Bland annat poängterades att forskning 
visade att ingen elev lär sig mindre i en heterogen grupp 
och att elever som utmanar därför bör inkluderas och inte 
exkluderas i klassen. Utgångsläget här är att alla elever 
som kan uppföra sig gör det. I annat fall är det någon 
färdighet för att kunna uppföra sig som saknas.

Här hänvisade föreläsaren och universitetsadjunkten 
Annika Zetterström till de fem spåren;
• De exekutiva (problem att planera och att hejda sina 

oönskade handlingar)

• Språkliga 

• Emotionella 

• Kognitiva

• Flexibla och

• Sociala

Deltagarna fick sedan se exempel på att lärare ibland kan 
ställa för höga krav och förgivet tagna beteenden hos elever. 
Exempel i form av att förstå orsak och verkan, kunna hålla 
emot impulser och kunna förstå andras känslor i det socia-
la livet med andra människor. Här lyftes en modell (Colla-
borative Problem Solving) fram som exempel, som innebär 
att elev och lärare arbetar framåt i en process som leder till 
att båda blir nöjda och framstår som vinnare. Målet här är 
att eleven ska lära sig de färdigheter som hen saknar. Att 
i detta läge försöka skapa tillit, trygghet och delaktighet 
är för eleven nödvändigt i relationen med läraren. Efter 
föreläsningen vid kurstillfället arbetade deltagarna vidare 
med följande aspekter i seminariegrupperna:
1. Vad är skillnaden mellan att ha svårigheter och att 

vara i svårigheter?

2. Var är kännetecknande för strukturerad verksamhet, 
enligt er?
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3. Vad innebär det att vara konsekvent och förutsägbar 
som lärare?

4. Vad har relationer att göra med inlärningsmässiga 
svårigheter?

5. Vad krävs för att elever med olika förkunskaper ska 
kunna samarbeta?

6. Vilken är föräldrarnas roll i elevens kunskapsutveck-
ling?

7. Vilka är de viktigaste faktorerna för en framgångsrik 
undervisning, utifrån ett inkluderande perspektiv?

Föreläsningen i samband med kurstillfället och temat 
”Det svåra samtalet” utgick från Engqvist (2002). Med 
hjälp av orden/språket utbyter vi erfarenheter: glädje, sorg, 
problem, svårigheter. Ord är oftast en förutsättning för att 
kunna få del av något oavsett om det gäller det talade eller 
det skrivna. Både det talade och det skrivna ordet varierar 
beroende på i vilken kontext vi befinner oss. Med mina ord 
påverkar jag min omgivning och den kontext där jag uttalar 
orden. Men inte bara vilka ord som uttalas utan hur orden 
uttalas påverkar. En fråga som ställdes till deltagarna under 
föreläsningen var ”Varför är det svåra samtalet svårt?” Vari 
består det svåra och blir det mindre svårt om vi undviker 
det? Att ett samtal förväntas vara eller bli svårt är inte ett 
skäl till att undvika det. Oftast är det just de samtalen som 
är allra viktigast att genomföra och se till att de verkligen 
blir av. Det finns åtskilliga modeller att tillämpa vid så 
kallade svåra samtal mot vilka man till viss del bör vara 
reserverande inför då det inte finns några universalmodel-
ler att tillämpa. Men en sak är säker och som kan vara ett 
rättesnöre i sammanhanget är; Vågar du se den du kommer 
att ha ett svårt samtal med i ögonen på ett sätt så att indivi-
den märker av att du faktiskt ser denne, då har du åstad-
kommit något. Att kommunicera är inget ensamarbete och 
inte i synnerhet med elever. Det är ett gemensamhetsarbete 
där båda parter bör vara lika aktiva. 

En viktig aspekt att vara medveten om i alla samtal 
är dess asymmetri. Därför ägnades en del av föreläsning-
en åt makt och maktbegreppet sett utifrån den franske 
vetenskapsteoretikern Michel Foucault. Han menade 
att makt finns inbyggt i alla relationer och fungerar som 
en elementär kraft i relationer, vilket också präglar den. 
Mikromakt finns också hos alla och utövas av alla mer 
eller mindre men ska inte nödvändigtvis ses som något 
negativt eller destruktivt. Där det finns makt på spel 
finns också motmakt, menade Foucault. Detta är viktigt 
att vara medveten om när det gäller lärare-elevrelationen. 

En annan aspekt som togs upp var reflektion som bör 
ses som en aktiv och viktig handling, inte minst inom 
en skolverksamhet. Reflektionen kommer särskilt till 
användning i situationer som vi inte har full kontroll 
över, menade John Dewey bland annat, och då vi behöver 

tänka ut handlingsalternativ i en praktik och verksamhet. 
Här handlar det om en situations- och uppgiftsinriktad 
logik. Reflektionsprocessen öppnar upp erfarenheter och 
leder i förlängningen till fördjupad kunskap och bildning. 
Därför var det betydelsefullt att ge deltagarna möjlighet 
att reflektera både enskilt och tillsammans över hur en 
inkluderingsprocess var möjlig inom den egna specifika 
verksamheten. Efter föreläsningen fick deltagarna i sina se-
minarier diskutera och reflektera över följande 3 aspekter: 

Tre människor/kollegor har varit på samma konferens;
A:  - En trevlig konferens. Varm stämning och många 

intressanta människor!
B:  - Slöseri med tid. Ineffektivt. Det hade varit bättre att 

få arbeta undan på jobbet i stället.
C:  - Ett och annat var väl hörvärt, men jag retade mig på 

den dåliga organisationen.

Hur kan det komma sig att människor ser olika på ovan-
stående konferens? Diskutera fram minst 5 olika aspekter.

Kroppsspråket i samtalet
A:  Hur använder vi kroppsspråket när vi samtalar? Skiljer 

det sig åt om det är ett professionellt samtal resp. ett 
vardagligt/kollegialt samtal?

B: Påverkas samtalet av känslor/affektioner?
C:  Ge exempel på hur dina elever använder kroppsspråk i 

olika situationer?

Samtal på arbetsplatsen
A:  Kan vi/vågar vi tala öppet med varandra på vår arbets-

plats? 
B:  Kan vi be om hjälp (med situationer i vårt arbete) och 

vem ber vi om hjälp i så fall? Hur ber vi om hjälp? Vad 
hindrar oss att be om hjälp?

C:  Vilka situationer i ditt arbete upplevs innehålla mer 
eller mindre besvärliga samtal? Ge ex.

D:  Hur kan du tänka/ vara inkluderande i samtal med 
kollegor/elever/föräldrar? Hur ser motsatsen ut?

E:  Har du möjlighet till reflektion i/på ditt arbete? 

Deltagarna som läst och genomfört de uppgifter som 
krävts för att ta högskolepoäng har uppnått goda resultat. 
Resultaten från uppgifterna tyder på att man som lärare i 
Håbo kommun är ambitiös och vill lära sig mera. De allra 
flesta uppgifter som kommit in har blivit godkända direkt, 
ett fåtal har fått komplettera mindre delar. Betygen som 
erhållits har varit godkänd respektive icke godkänd. Ett 
antal deltagare som ansåg att de inte hade tid och kraft att 
genomföra uppgifterna i samband med att kursen pågick 
har gjort dem senare i samband med sommarsemester och 
lugnare perioder. Uppgifterna har bestått av dels teoretiska 
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reflektioner utifrån litteraturen och dels vissa praktiska öv-
ningar vilka genomförts i klassen och/ eller med kollegor. 
Uppgifterna har på så sätt haft en praktiknära anknytning. 
Reflektionerna och de praktiska övningarna har sedan 
skrivits ner i PM-form och lämnats in för examinering.

Handlingsplansarbetet
Vid sista kurstillfället redovisade deltagarna sina hand-
lingsplaner. Deltagarna redovisade på olika sätt det som 
de kommit fram till. Vissa hade gjort en Power Point-pre-
sentation med illustrationer medan andra hade viss 
rekvisita och använde sig av rollspel och dramatiseringar. 
Deltagarna fick således fria händer beträffande presen-
tationen av sina handlingsplaner. I vissa grupper kunde 
man vara upp till nio personer som deltog i arbetet kring 
en handlingsplan, oftast sitt eget lärarlag. Andra valde att 
göra en handlingsplan på egen hand eller med närmaste 
kollegan. Det senare gällde främst personal som inte var 
i direkt undervisande situation. I handlingsplansarbetet 
deltog alla som gått utbildningen, oavsett om deltagaren 
tagit poäng eller inte. Detta sista kurstillfälle bjöd på 
många tankar och ögonöppnare för hur man kan tänka 
och arbeta inkluderande inom skolans många olika områ-
den och verksamheter. Ofta åtföljdes redovisningarna av 
frågor från de övriga deltagarna. 

Under utbildningen hade deltagarna varit indelade i 
grupper av kursledaren vilket innebar att deltagarna kom 
att arbeta med kollegor de inte arbetade med i vanliga fall. 
Tanken var här att de skulle få ta del av andra kollegors 
reflektioner och tankar samt idéer från andra skolor i kom-
munen. När handlingsplansarbetet inleddes återgick man 
till sina ordinarie arbetslag från den egna verksamheten. I 
detta arbete kunde man med fördel fortsätta utveckla den 
handlingsplan som kollegorna vilka gått kursen före arbetat 
fram, vilket många kom att göra. Men det var dock en del 
som ville göra något helt nytt och då hade en särskild tanke 
med ett specifikt område man ansåg som särskilt viktigt 
att ta tag i beträffande inkludering. Det var väsentligt att 
deltagarna försökte ”frigöra” sig från måluppfyllelsen och i 
stället tänka på skolans övriga uppdrag och hur inkludering 
som förhållningssätt skulle kunna ta sig ut i den befintliga 
skolverksamheten. Handlingsplanerna kom på så sätt att 
handla om många olika områden inom skolverksamheten. 

Innehållet i handlingsplanerna
I följande avsnitt kommer ett axplock av innehållet i del-
tagarnas handlingsplaner att lyftas fram. Innehållet visar 
det som deltagarna ansåg vid tillfället vara av största vikt 
att arbeta med. Handlingsplanerna kom att handla om 
”Överlämning” där rutiner för detta lyftes fram vid de 
olika stadieövergångarna. Detta gäller inte enbart mellan 
förskola och skola utan vid alla former av övergångar. 
Det betonades att tidig överlämning till och inskolning 
i mottagande gymnasiesärskola och andra skolformer 

är särskilt viktigt. Det kan vara byte av pedagog och 
vid start av nya ämnen, språkval, slöjd med flera under 
elevens skoltid, successiv introduktion i nya ämnen. Här 
är det viktigt att överlämningen också följs upp.

En grupp deltagare arbetade med elevers estetiska 
utveckling där man tog utgångspunkt i Lgr 11, s. 10; 
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med 
sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som 
de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksam-
mas.”. Hur detta kunde låta sig göras inom verksamheten 
menade deltagarna att en aktivitet på fredagarna, fredags-
skoj, kunde uppfylla detta. Då fick elever möjlighet att dels 
uppträda på en scen men också att agera som publik. Dessa 
olika ”roller” bidrog till att eleverna respekterade varandra 
oavsett om man var publik eller man var aktör på scen. Ak-
tiviteten avslutades med något man gjorde tillsammans.

Att inkludera en mindre undervisningsgrupp i den sto-
ra klassen igen är en aspekt som flera arbetat med. Många 
elever upplever trots allt trygghet i den lilla gruppen som 
förstärks av dels föräldrarna och dels lärarna. Elever upp-
lever att de får mera stöd och hjälp i den lilla gruppen och 
därmed större chans att lyckas med sina studieuppgifter, 
vilket ökar deras självkänsla. Att som elev få utbrott och 
inte kunna uppföra sig adekvat är lättare att hantera i den 
lilla gruppen än i den stora klassen där läraren oftast är 
ensam. För att hantera elever med och i problem efterfrå-
gas en större flexibilitet i den ordinarie skolverksamheten 
där det måste finnas utrymme för individuella lösningar. 
En skola för alla är annars inte möjlig utifrån hur verk-
samheten ser ut i dag. Här listade deltagarna ett antal 
åtgärder som krävs för att det skulle vara möjligt att låta 
elever med särskilda behov vara kvar i sin klass eller i den 
direkta närheten av den. Livet är inte millimeterrättvist, så 
ska inte heller skolan vara och ska en skola för alla bli en 
faktisk realitet måste det vara möjligt att anpassa den efter 
eleverna, inte tvärtom, menade man.

I en handlingsplan från gymnasieskolan hade delta-
garna listat upp flertalet aspekter som skulle underlätta en 
inkluderande tillvaro i skolan. Aspekterna berörde såväl 
flera lärare i klassrummet, mindre klasser samt införande 
av kollegialt lärande som en del av lärares arbete, både 
schemamässigt och tidsmässigt. Möjligheten att auskul-
tera och ge feedback på varandras lektionsgenomföran-
den var ett exempel på hur man skulle kunna utvecklas 
som lärare. Man efterfrågade mera av läshjälpmedel och 
tekniska lösningar som hjälpmedel i klassrummen men 
också mera kontakt med specialpedagoger för att få stöd 
och hjälp med elever med särskilda behov.

Hur nyanlända kan inkluderas, inte bara språkmäs-
sigt utan också rent praktiskt i de olika enheterna inom 
skolan, var särskilt angeläget vid tidpunkten. Några tog 
utgångpunkt i ett citat på skolverkets hemsida då de arbe-
tade med inkludering för specifika elever med koncentra-
tionssvårigheter samt sociala problem.
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”– Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, 
där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möj-
lighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som 
en tillgång. Sverige har dessutom skrivit på internationella 
styrdokument där vi förbinder oss att verka för utvecklingen 
av en inkluderande skola. Det ligger helt i linje med den 
nationella planen för funktionshinderspolitiken.”

Här gavs förslag på faddersystem som en tänkbar åtgärd 
för att öka inkludering och minska utanförskapet. Att 
låta elever från äldre årskurser vara faddrar åt de yngre 
eleverna var en åtgärd som specificerades. Här byggde 
det på att till exempel låta elever i årskurs 2 vara faddrar 
åt förskoleklassens elever och anordna aktiviteter som 
fokuserade på detta.

Deltagarna hade inte bara elevfokus då de arbetade 
med handlingsplanerna utan även personalfokus. Det var 
av stor vikt att personalen inom skolan också upplevde att 
de var inkluderade och då i synnerhet de personalgrupper 
som inte är undervisande personal eller lärare. Här lyftes 
elevassistenterna fram men också annan personal som 
finns i skolan, men som inte är i direkt undervisande si-
tuation. Dessa personalkategorier är ofta av stor betydelse 
för enskilda elever men blir kanske inte alltid så uppmärk-
sammade. I handlingsplanen gavs många exempel på hur 
man skulle kunna få till ett bra samarbete mellan olika 
personalkategorier som kunde gagna elevers inkludering 
på ett mer tillfredställande sätt. I ett inkluderingsarbete är 
det viktigt att all personal runt eleven drar åt samma håll 
och att alla är medvetna om vad som pågår. 

Att skapa en inkluderande verksamhet inom fritid 
och utevistelse engagerade flera av deltagarna i deras 
handlingsplansarbete. Där förekommer ofta lekar där alla 
inte alltid får delta och vara med. Därför var det viktigt 
att uppmärksamma aktiviteter som förekommer utanför 
klassrummet, då läraren kanske inte alltid är så närvaran-
de. Här har fritidspersonalen och rastvakter ett betydande 
ansvar.

En annan grupp deltagare koncentrerade sitt utveck-
lingsarbete med handlingsplanen på elevens val och 
utgick från följande;

”Innehållet och inriktningen i undervisningen i elevens val 
ska vara förenlig med kursplanen och kunskapskraven i det 
aktuella ämnet.

Det är inte bestämt hur tiden ska fördelas mellan olika 
årskurser, utan det avgörs lokalt. Därför kan man till exem-
pel ha undervisningen i elevens val varje vecka eller koncen-
trerat under en kortare period. Det är däremot inte tillåtet 
att ta tid från elevens val för att använda till skolans val. En 
del elever behöver extra tid för att kunna nå kunskapskraven 
i ett ämne, men elevens val får aldrig ersätta extra anpass-
ningar eller särskilt stöd till en elev.”

Skolverket

Här vågade deltagarna tänka nytt och försökte se möjlig-
heter utanför sitt eget etablerade synsätt. I en annan 
handlingsplan uppmärksammades två-lärarsystemet som 
en möjlighet att åstadkomma inkludering i klassrummet. 
Två-lärarsystemet var för övrigt en återkommande punkt 
i flera av handlingsplanerna. När två lärare arbetar till-
sammans i klassrummet ges möjlighet att uppmärksam-
ma behov på ett annat sätt än då endast en lärare arbetar 
i en klass, som kan bestå av 25 elever eller fler. Även om 
man såg ekonomin som ett hinder kunde man ändå se 
både fördelar och möjligheter när det gäller att knyta ny-
utbildade lärare till yrket om man kunde erbjuda ett delat 
ansvar i klassrummet. Med tvålärarsystem underlättas 
också individanpassning och behovet att assistenter mins-
kar. Alla elever kan då arbeta mer i klassrummet tillsam-
mans med andra elever. Det var viktigt att deltagarna inte 
kände sig hindrade att föreslå åtgärder även om de direkt 
såg att ekonomin satte käppar i hjulet för lösningarna 
utan vågade fortsätta i sin utvecklingstanke. Dock var 
det deltagare i kursen som kände sig främmande för två-
lärar system då det kunde tydas som att man inte längre 
”klarade av” sin klass. Det låg alltså lite prestige i frågan 
om två-lärarsystem.

Svenska grundskoleelevers försämrade resultat i mate-
matik utifrån PISA-undersökningen 2012 och att svenska 
elever nu presterar under OECD-genomsnittet låg till 
grund för en handlingsplan inom matematikämnet. Ned-
gången är lika stor bland både pojkar som flickor (Skolver-
ket, 2013a). Begreppet inkludering används sällan i sam-
band med matematikundervisning (Sandström & Nilsson, 
2014). Deltagarna menade att matematikundervisningen 
borde kunna utformas med och i en inkluderande anda för 
att öka elevers känsla av inkludering men även med ökad 
resultatuppfyllelse inom ämnet. Här valde man att se på 
inkludering utifrån den definition som Asp-Onsjö (2006) 
gör kring inkluderings-begreppet. Asp-Onsjö (2006) delar 
in begreppet i tre olika aspekter;
• rumslig

• social

• didaktisk

Med rumslig inkludering avses huruvida eleven är i 
samma rum som sina klassrumrater. Social inkludering 
innebär i vilken grad eleven är i ett socialt sammanhang 
med avseende på kamrat- och vuxenrelationer. Didak-
tisk inkludering avser i vilken grad som de didaktiska 
förutsättningarna (undervisning och material) anpassats 
till elevens behov och lärande. För att analysera en elevs 
skolsituation utifrån graden av inkludering kan man utgå 
från dessa tre aspekter, där eleven kan vara inkluderad 
utifrån samtliga aspekter (helt inkluderad) eller endast 
med avseende på en eller två aspekter. I handlingsplanen 
framkommer att man behöver bli mer medveten om dessa 
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aspekter och hur man kan undervisa i matematik på olika 
sätt. Kompetensen kring IKT och extra anpassningar 
behöver stärkas. Genom att anpassa undervisningen 
hjälps elever i matematik svårigheter men alla elever kan 
gynnas av en mer utmanande och stimulerande under-
visning. Till detta behövs dock rätt kompetens. Att elever 
kan hamna i svårigheter inom ämnet matematik var ett 
utgångsläge som kan bero på dels läraren, men också 
på själva undervisningen. Här handlar det om att tidigt 
identifiera och kartlägga elevens kunskaper samt att prata 
och kommunicera matematik. Följande punkter lyftes 
fram i handlingsplanen;

Vi vill att alla elever får förståelse för och utvecklar det 
matematiska språket, dess ord och begrepp. Vi vill mins-
ka matematikbokens dominans till förmån för: 
• Att prata matematik (visa på att det finns olika sätt 

att lösa uppgifter på genom att involvera eleverna i 
diskussioner och komma bort från rätt och fel).

• Arbeta med ”utematte”.

• Kamratlärande (EPA: enskilt, i par och alla).

• Arbeta medvetet med matematiken genom lekar och 
spel under fritidsverksamhet och på raster. 

• Arbeta språkutvecklande med matematiken i fokus. 

• Vi lägger tid på att planera genomgångarna för att 
upptäcka de kritiska punkterna. 

• Vi arbetar med Mattelyftets moduler genom kollegialt 
lärande. 

I årskurs 2 bjuds alla föräldrar in till ett föräldramöte 
med fokus på matematik. Föräldrarna uppmanas att prata 
positivt om matematik, även om de själva haft det käm-
pigt. På så sätt hoppas man kunna skapa en mera lustfylld 
inställning till ämnet matematik. I sammanhanget lyftes 
också den formativa bedömningen fram som en viktig 
aspekt att beakta och som skrevs fram tydligt i några 
handlingsplaner. 

Att låta det kollegiala lärandet få en större plats var 
något som diskuterades i flera handlingsplaner för att 
öka samstämmigheten hos lärarkåren. Det kollegiala 
lärandet kan gagnas genom att anordna gemensamma 
lärarkonferenser F- åk 9 där det gemensamma språket 
kan uppmärksammas och där man kan finna gemen-
samma strategier för hur språket kan användas generellt 
inom alla ämnen och i alla klassrum. Man önskade att 
det kunde finnas en röd tråd genom skolan på alla nivåer 
och alla årskurser som byggde på inkludering och att 
alla involverade hjälptes åt med detta. Här tänkte man 
in såväl grundsärskolan som den vanliga grundskolan. 
Så långt det är möjligt skulle grundsärskolan och den 
vanliga grundskolans elever kunna arbeta tillsammans 
när det gällde idrottsdagar, temadagar, projektarbeten, 

matråd, elevråd, kompisstödjare, arbetsmiljö etc. Inom 
dessa aktiviteter borde alltid elever från skolans alla olika 
skolformer vara representerade. Detta var aspekter som 
också kuratorerna fastslog och anslöt sig till i sitt program 
för en ökad inkludering. Alla elever ska erhålla det stöd 
man behöver oavsett vilket ämne det gäller eller huruvida 
det förekommer en diagnos eller inte i bakgrunden.

Stödet ska kunna ges i nära anslutning till den klass 
i vilken eleven har sin tillhörighet, och det bör finnas en 
sammanhållande kontaktlärare till varje elev som är i 
behov av särskilt stöd. Om handledning behövs kan kura-
torerna bistå med det genom att till exempel göra klass-
rumsobservationer. Kuratorerna bör sedan återkoppla till 
läraren med tips och åtgärder för hur en inkluderande 
struktur och varierad undervisning skulle kunna uppnås 
utifrån elevernas behov. Kuratorerna pekade också på 
vikten av att vårdnadshavarna också får uppleva att de är 
inkluderade i sammanhanget, vilket inte minst har bety-
delse i samband med elevstödjande samtal. Genom dialog 
mellan kollegor, vårdnadshavare, pedagoger och elever, 
ständig utvärdering av arbetet och en gemensam målbild 
kommer man sakta men säkert att skapa en inkluderande 
miljö. Att det anordnas workshops kring inkludering 
både lokalt på respektive skola men också centralt i kom-
munen är av stor vikt för att inte arbetet med inkludering 
ska rinna ut i sanden. Värdegrundsarbetet bör därför 
fortsätta i flera steg under de närmaste åren, det bör vara 
en återkommande aktivitet för skolpersonalen.

I en av handlingsplanerna utgick några deltagare 
från den lilla undervisningsgruppen och funderade på 
hur inkluderingen där såg ut. Alla i den lilla gruppen 
är inkluderade där de är men de har ändå ingen klass 
de tillhör och därför är de i viss mån exkluderade. Att 
studera goda exempel där inkludering faktiskt fungerar är 
därför nödvändigt för att se hur man gjort rent konkret. 
Eftersom det är eleverna som betalar priset får inga miss-
tag göras. Deltagarna tänkte också att det går att jobba 
inkluderande även i det lilla sammanhanget, eftersom 
man har elever vilka haft det väldigt besvärligt och därför 
behöver stöd för att börja utvecklas positivt. Det kan vara 
extremt exkluderande att vara i ett sammanhang där man 
ständigt misslyckas eller är utsatt.
Om inkluderingen fungerade optimalt i skolan skulle 
behovet av särskilda undervisningsgrupper inte finnas, 
det är så att säga en självreglerande verksamhet. Eleverna 
kommer dessutom ofta väldigt sent till den särskilda un-
dervisningsgruppen och har då mångåriga misslyckanden 
i bagaget. Den sena ”överlämningen” gör det ofantligt 
mycket svårare att få tillbaka dem till den stora skolan. 
Att plötsligt få lyckas i den lilla gruppen är dessutom 
ofta enormt skönt för eleverna. Ett sätt att bidra till en 
skola för alla är att möta eleverna där de är och hjälpa 
dem utifrån deras egna förutsättningar och villkor. Man 
behöver prata värdegrund med alla elever så att man höjer 
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acceptansen för de som avviker och låter dem bli delak-
tiga i alla sammanhang, precis så som de är. Detta är ett 
arbete som måste börja i tidig ålder för att bli en naturlig 
del genom hela skoltiden. Därför tänker deltagarna att 
det ska börja redan i förskolan och implementeras i takt 
med att eleverna blir vana vid det och på så sätt bär det 
naturligt med sig upp genom årskurserna.

Om man tänker inkludering som ett sätt att spara 
pengar eller om det ska införas snabbt och ogenomtänkt 
i alla årskurser kan det komma att innebära att många 
elever kommer i kläm. Det leder vidare till att eleverna får 
betala ett högt pris för inkluderingen på grund av att orga-
nisationen inte är anpassad för alla elevers olika behov. 
Elevperspektivet är grunden för inkludering och ska visa 
sig i en flexibilitet inför elevernas behov, alla är inte lika 
och då kan lösningarna inte heller vara det. Skolan har 
traditionellt sett inte varit särskilt flexibel i att anpassas ef-
ter olika behov. Det elever i behov av särskilt stöd behöver 
mer av är sådant som andra elever också kan bli hjälpta 
av. Det måste finnas utrymme för många individuella 
lösningar i en skola för alla. Skolan måste bli mycket mer 
flexibel och det måste skapas utrymme för den enskildes 
behov. Det påpekades att barn inte är stöpta i samma 
form, därför kan inte allt organiseras lika för alla. 

Värdegrundstänkandet har till viss del genomsyrat del-
tagarnas handlingsplaner och man har försökt formulera 
det utifrån vad det står för. I en handlingsplan utgick man 
från en pyramid som Angelöw (2013) presenterar i sin 
ledarskapshandbok. Pyramiden kommer ursprungligen 
från Skellefteå kommuns hemsida. Utifrån Pyramidens 
honnörsord har man sedan tänkt in sin egen verksamhet, 
vilket är ett utmärkt sätt att arbeta utifrån.

Beträffande värdegrunden har man formulerat den så 
här;

Allas lika värde
I vår skola
• accepterar vi varandras olikheter

• accepterar vi att alla människor har olika behov

• låter vi alla komma till tals och vi lyssnar på varandra

• visar vi respekt och hänsyn mot varandra

Jämställdhet
I vår skola
• lyfter vi fram och ser alla elever i det dagliga arbetet 

• får alla elever bekräftelse

Miljö för lärande och utveckling
I vår skola
• ger vi elever möjlighet att utvecklas efter sina förut-

sättningar och behov

• utvecklar vi elevernas personliga trygghet och själv-
känsla i samverkan med hemmen

• stimulerar vi eleverna att känna nyfikenhet och lust 
att lära

Demokrati som uppdrag
I vår skola
• ger vi eleverna möjlighet till inflytande och delaktig-

het i det dagliga arbetet

• ger vi eleverna möjlighet att träna och utveckla sitt 
ansvarstagande

Kränkningar och diskriminering
I vår skola
• arbetar vi för att motverka alla former av kränkningar

En grupp deltagare valde att skriva en handlingsplan 
kring rasten som aktivitet på högstadiet på en skola. Ras-
ten är en viktig och betydelsefull aktivitet i elevens vardag 
varför elevens hela skoldag bör ingå i inkluderingen. Det 
som händer på rasten får ofta efterverkningar inne i klass-
rummet. I handlingsplanen försöker man tänka utifrån 
hur man kan skapa meningsfulla rastaktiviteter för alla 
elever i syfte att stärka deras självbild. Här har man infört 
en mobilfri skola i syfte att främja samarbetet mellan 
eleverna. I planeringen av rastaktiviteterna har eleverna 
möjligheter att delta via elevråd och klassråd men det är 
lärarna som är ansvariga för aktiviteterna. En testperiod 
kommer att genomföras med kontinuerlig utvärdering för 
att undersöka vad och vilka aktiviteter eleverna väljer.

I en annan handlingsplan har man beslutat att försöka 
stävja mobbingen på skolan genom att införa ett specifikt 
antimobbingsprogram. Här har man tänkt till hur detta 
program skulle kunna förankras hos varje elev, men också 
i skolan som helhet. Man samarbetar med såväl fritids-
personal som skolsköterska och olika lärare i implemente-
ringen där både metoder och aktiviteter såsom lekar och 
material ingår. En handlingsplan tog avstamp i matsals-
situationen på skolan. Hur kan man tänka inkludering i 
den situation där eleverna ges möjlighet att själva be-
stämma vad och hur mycket man vill äta, samt oftast var 
man vill sitta och med vem. Här hade deltagarna frågat 
eleverna hur de önskade att denna situation skulle vara. 
Eleverna önskade då att matsalen skulle vara lite mer 
restaurangbetonad gärna med blomma och ljus på borden 
och att man skulle kunna sitta i mindre grupper, gärna 
lite avskärmade.
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I denna rapport omnämns inte de ingående specifika åt-
gärderna som lyftes fram i handlingsplanerna på grund av 
att de åtgärder som föreslås är bundna till specifika kontex-
ter. Men det betonades tydligt i handlingsplanerna vad 
som skulle behövas för att kunna genomföra de föreslagna 
förändringarna som krävdes för att få till en inkludering 
och en skola för alla. Här har det ibland handlat om att 
sikta mot stjärnorna för att om möjligt nå till trädtopparna. 
Behoven som lyftes fram i handlingsplanerna omfattade 
dels ekonomiska aspekter dels behovet av förändringar i or-
ganisationen. Ett tydligt ledarskap inom skolans verksam-
heter saknades och hindrade många gånger möjligheten till 
en inkluderande miljö. Om inte stöd för ett inkluderande 
förhållningssätt initierades och stärktes av skolledarna var 
det svårt för lärarna att ens tänka inkludering inom sitt 
område. Det faktum att Håbo kommun har antagit en så 
stor utmaning att all personal inom skolans alla verksam-
heter ska genomgå en inkluderingsutbildning medför dock 
att det finns en vilja och ett mål att arbeta mot. Deltagarna 
lämnade efter sin redovisning in sina handlingsplaner 
dels till kommunen och dels till examinator vid Uppsala 
universitet. I samband med avslutningarna genomfördes 
en skriftlig utvärdering på plats. Deltagarna uppmanades 
att fylla i förtryckta formulär som sedan sammanställdes. 
Utvärderingen genomfördes av Uppsala universitet men 
kommunen har också genomfört egna kursvärderingar.
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Reflektioner över resultatet
Den vision som Barn och utbildningsförvaltningen for-
mulerade inför utbildningen löd: Verksamheten för barn 
och elever ska präglas av högsta möjliga inkludering där 
varje individ ska ges möjlighet att nå målen för utbildningen 
utifrån sina individuella förutsättningar.

Och de mål som sattes:
• Andelen barn i särskilda undervisningsgrupper ska 

minska.

• Den rumsliga, sociala, pedagogiska och demokratiska 
inkluderingen ska öka för alla elever.

• All verksamhet inom förvaltningen ska följa lagstift-
ningens krav.

Den definition av inkludering som förvaltningen angav 
löd: I en inkluderande utbildning är alla barn/elever socialt 
delaktiga i en gemenskap, alla barn/elever är delaktiga i 
lärandet, alla barn/elever är involverade i de demokratiska 
processerna och barn/elever är så långt det är möjligt rums-
ligt inkluderade i ett ordinarie sammanhang.

Dels handlar det om att varje barn/elev ska trivas och 
må bra både fysiskt och psykiskt, vara med i kamrat-
gemenskapen och sist men inte minst, nå skolformens 
uppsatta mål. Dels handlar det även om att heterogent 
sammansatta grupper, med hjälp av skickliga pedagoger, 
kan skapa en ”lärandegemenskap” där barnens/elevernas 
olikheter och erfarenheter ses som en tillgång. Varje barn/
elev har unika egenskaper, intressen, fallenhet och inlär-
ningsbehov som måste tas tillvara.

När det gäller det första målet – som är lättast att mäta 
ser situationen, hösten 2017, ut som följer: Andelen elever 
i särskilda undervisningsgrupper var 2,6 % i oktober 2017. 
Det är med andra ord fortfarande en bit kvar till rikets 
siffror – men en klar förändring föreligger trots allt jäm-
fört med de 4,4 % vid insatsens början.

Ersättningsmodellen som omnämns i ett av citaten 
från en av utredningarna i början av rapporten är idag 
förändrad. När en elev konstateras ha behov som mot-
svarar de behov som elever i de kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupperna har, utgår samma peng 
som elever som är placerade i särskild undervisningsgrupp 
har till den skola där eleven har sin undervisning. Den 
centrala elevhälsoenheten har en funktion som avgör om 
bedömningen som skolorna gjort är likvärdig och stäm-
mer överens med de riktlinjer som finns för placering i en 
kommungemensam särskild undervisningsgrupp.

Barn- och utbildningsförvaltningens 
inkluderingsutbildning, 
sammanfattande tankar från  
barn- och elev hälso  enheten
Barn- och elevhälsan i Håbo kommun är en centralt 
orga niserad en med en ansvarig verksamhetschef. En-
heten består av ett förskoleteam med specialpedagoger 
och coacher samt ett skolteam med kommunövergripan-
de specialpedagoger, psykologer och lärarcoach. Även 
kuratorer och skolsköterskor tillhör enheten, dessa har 
sin placering ute på skolorna. Förutom det olika stöd som 
enhetens medarbetare bidrar med på förskolorna och 
skolorna håller medarbetarna inom förskoleteamet och 
skolteamet olika utbildningar för pedagoger och annan 
personal på förskolorna och skolorna.

Medarbetarna inom Barn- och elevhälsoenheten arbe-
tar utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och 
med ett salutogent förhållningssätt. Inkluderingsutbild-
ningen har bidragit till en mer medvetenhet och ökad dis-
kussion inom Barn- och elevhälsoenheten kring varje barn 
och elevs rätt till ledning och stimulans. Utbildningen har 
även bidragit med stöd såväl som utmaningar utifrån varje 
barn och elevs förutsättningar och behov. Dessutom har 
den medverkat till att arbetet kring barnen och eleverna 
tydligare utgår från lagstiftning och styrdokument.

Upplevelsen hos medarbetarna inom Barn- och elev-
hälsoenheten är att inkludering är ett värdeladdat ord ute 
på förskolorna och skolorna. Det finns ett motstånd mot 
just begreppet inkludering. Personalen på förskolorna och 
skolorna vet att det är inkludering som gäller, men alla är 
ännu inte där. Man vill inte, orkar inte, kan inte, vågar 
inte. Inkluderingsutbildningen har bidragit till en mer ny-
anserad och en positivare elevsyn. Till exempel genom att:
• diskutera mer om hur undervisningen ska anpassas.

• göra mer extra anpassningar för hela klasser och där-
med utvecklar lärmiljön, jämfört med tidigare då det 
enbart var individanpassade anpassningar.

• prata mer om lärmiljöns betydelse för elevernas möj-
lighet till inlärning.

• personalen fått ett mer gemensamt språk att använda.

• ord som exempelvis tillgänglighet, delaktighet, läran-
de miljö och lågaffektivt bemötande används i större 
utsträckning. 

Allt detta har bidragit till att medarbetarna inom Barn- 
och elevhälsoenheten i sina diskussioner med pedagoger 
och andra medarbetare kan fördjupa frågeställningarna 
kring elevers behov av utmaningar och stöd.

Arbetet utifrån inkluderingsutbildningen har bidragit 
med en tydligare process vid placering av elev i en av de 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna.
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Utredningarna kring elevers behov av särskilt stöd har 
blivit noggrannare och utgår tydligare från pedagogiska 
frågeställningar. Pedagoger och andra medarbetare pratar 
nu inte lika tidigt om placering av elev, som man gjorde 
tidigare i processen kring utredning av särskilt stöd. Inom 
nätverket för kommunens specialpedagoger och speciallä-
rare har arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd 
fördjupats och förtydligats. 

Det fortsatta arbetet handlar nu mycket om att om-
sätta kunskaperna från inkluderingsutbildningen i den 
egna verksamheten, ute på förskolorna och skolorna. Att 
konkret våga prova och öva för bästa möjliga tillgängliga 
lärmiljö för varje barn och elev. I detta fortsatta arbete 
kan Barn- och elevhälsans medarbetare vara ett stöd, att 
hjälpa till så att utbildningen förvaltas ute i verksamheter-
na, men även bidra till att driva på för fortsatt utveckling.

För det fortsatta arbetet med inkludering behöver 
Barn- och utbildningsförvaltningen upprätta en plan för:
• hur nya rektorer får del av grunden till inkluderings-

bildningen, förhållningssätt som ligger till grund för 
utbildningen sam hur arbetet som utförs.

• hur förskole- och skolledningarna arbetar med att 
låta nya pedagoger och annan personal får ta del av 
inkluderingsarbetet och förhållningssättet.

Framgångsfaktorerna i det fortsatta arbetet bör vara 
kollegialt lärande utifrån exempelvis goda exempel. Nästa 
steg utifrån ett inkluderande förhållningssätt ser vi inom 
Barn- och elevhälsoenheten behöver vara:
• ett arbete kring relationsskapande, att förskolans och 

skolans alla vuxna behöver skapa goda relationer till 
varje barn och elev.

• att se varje barn och elev, att se varje barn och elevs 
behov, att våga fråga om varje barns och elevs behov.

• Implementeringen av ett inkluderande förhållnings-
sätt hade underlättat om förberedelserna av utbild-
ningen hade varit mer genomarbetade. Vidare hade 
genomförandet underlättats om förskole- och skol-
ledning, tillsammans med hela sin medarbetargrupp, 
genomfört utbildningen tillsammans. 

Önsketänkandet framöver är att förskole- och skolper-
sonal samt skolledningar efterfrågar fortsatt stöd för att 
utveckla den egna professionen och den egna verksam-
heten i en inkluderande anda. Att man fortsätter att 
utveckla tankarna kring inkludering. De utbildningar 
som förskoleteamet och skolteamet har haft och framö-
ver har utgår alla från ett inkluderande förhållningssätt. 
En förhoppning är även att de elever som går i särskild 
undervisningsgrupp ska utifrån sina förutsättningar och 
behov återförenas i den ordinarie undervisningen. Att 
det för varje elev placerad i särskild undervisningsgrupp 

finns en plan kring denna återföring samt planering för 
återgång till ordinarie undervisning.
Vi ser även behov av att inkludering ses i ett större per-
spektiv så att det omfattar alla barn och elever, utifrån ett 
mångkulturellt perspektiv, även utifrån till exempel ett 
HBTQ-perspektiv.

För Barn- och elevhälsoenheten
Anne Kulle, verksamhetschef

Röster från verksamheterna:
Här har frågor ställts till, fram för allt, olika chefer kring 
om de kan se förändringar i skolvardagen nu jämfört med 
före utbildningen.

Ingela Lindh Åström, bitr rektor Futurum: 
Begreppet inkludering och attityderna kring inklude-
ring har förändrats efter hand. Det är idag en självklar 
utgångspunkt i samtalet kring elever och undervisningen, 
hur alla barns rätt till undervisning påverkar skolvarda-
gen och hur undervisningen ska utformas så att alla kan 
vara med utifrån sina förutsättningar. Man har än mer 
flyttat fokus från eleven till själva utformandet av under-
visningen för eleven/elevgruppen. Det är ibland svårt och 
det behövs än mer påfyllning och pågående samtal kring 
hur undervisningen och elevens skoldag kan utformas för 
att möta elever med olika svårigheter. 

Bemötande, förhållningssätt, relationsbygge och det 
sociala samspelet är ständigt aktuellt.

Lena Norrman, rektor Vibyskolan och förskolechef Viby 
förskola: 
På min skola kan jag se, trots en del kritiska röster kring 
innehåll och upplägg, att en utveckling har skett. Man 
undersöker mycket oftare vad som kan förändras i under-
visningen när det inte fungerar för någon elev än tidigare. 
Många fler extra anpassningar görs och nivån på anpass-
ningarna har ”snäppats upp”. Inkluderingsutbildningen 
har ju samverkat med fler andra signaler från olika håll 
kring elevers rätt till stöd, så vad som berott på själva ut-
bildningen och vilka förändringar som haft andra orsaker 
är väl svårt att säga – annat än att utbildningen kom att 
ligga rätt i tid. 

I min förskola kan jag se att utbildningen förstärkt 
de insatser som redan funnits på plats. Utbildningen har 
fungerat som kompetenshöjning för det arbete som pågår.

Jag ser också att chefen för verksamheten har en avgö-
rande roll kring att hela tiden aktualisera uppdraget kring 
att alla skall kunna vara med.

Catharina Wakim, rektor Fridegårdsgymnasiet:
Många insatser här på gymnasiet har haft som syfte att 
förstärka arbetet med att ta hand om alla elever med de 
olika förutsättningar som de har. Vi har arbetat mål-
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medvetet och strategiskt för att göra en skola av Fride-
gårdsgymnasiets alla verksamheter, där syftet varit att 
AST-programmen, Gymnasiesärskolan och IM-program-
men ska uppleva sig inkluderade i skolans gemenskap. Att 
utveckla vår organisation av elevaktiviteter och evene-
mang har stått i fokus, liksom stödverksamheterna. Att 
utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt kommer att 
stå alltmer i fokus framöver. Att använda relationen med 
eleverna som ett verktyg i det inkluderande arbetet har 
varit viktigt för att vi skall kunna ta hand om alla.

Anette Söderberg, rektor Västerängsskolan:
Det har funnits en del kritiska röster kring innehåll och 
upplägg av utbildningen, men de flesta har tyckt att 
litteraturen varit bra. Trots detta kan jag se en utveckling 
av vårt arbete med att inkludera alla i undervisningen. På 
skolan arbetar vi intensivare med att utforma undervis-
ningen utifrån elevernas olika behov. Man genomför fler 
och grundligare extra anpassningar av undervisningen. 
Språkbruket kring elever i svårigheter håller på att för-
ändrats. Vi ser på rasterna som en del av utbildningen där 
det som händer är en viktig del av om eller hur inklude-
ringen fungerar. Att ge eleverna ett meningsfullt innehåll 
på resterna har varit viktigt för oss. Vårt mobiltelefonför-
bud har lett till fler sociala interaktioner mellan eleverna 
på rasttid än tidigare. Eleverna ”leker” mer igen.

Ewa Johansson, rektor Futurum:
Utbildningen har ”varit en lampa” som belyst ett område 
som vi behövt utveckla på vår skola. Och i det man ”lyser 
på” brukar också en utveckling ske. Utbildningen har 
gett oss en gemensam kunskapsbas att stå på i arbetet. Jag 
kan se en skillnad i språkbruket kring elever i behov av 
särskilt stöd och i hur man oftare bemöter utåtagerande 
elever med ett lågaffektivt bemötande. Vidare arbetar 
man mer intensivt med att utforma extra anpassningar 
av undervisningen för att alla skall kunna vara med. Ut-
bildningen har också gett oss impulser att ge förstelärare 
uppdrag kring inkluderingsarbetet på skolan.

Eric Karlsson, biträdande kostchef, har samlat in tankar 
från olika personer som arbetar i kostverksamheten:

Förskolekock: ”Jag tyckte att det var väldigt intressant 
ämne, som behöver diskuteras. Nu kan vi ju inte se någon 
drastisk förändring just på förskolan, men kan tänka mej 
att det kan kännas av mer på skolan.”

Förskolekock: ”Jag tänka mig att vi i köken kan bli före-
dömen för barn och det är ju något man kan jobba och 
tänka på, när man möter barn hur man uppträder i de 
situationerna”

Förskolekock: ”Att ett barn är blygt och tyst och ensamt 
behöver ju egentligen inte betyda att den är utanför, utan 
att hen tycker om att leka själv. 

Förskolekock: ”Men visst en funderare har man ju fått, om 
man har lite sunt förnuft och man går förbi någon som 
kanske blir mobbad och retad så självklart reagerar man, 
i alla fall jag!”

Kontoret: ”Vi har diskuterat mycket att Kostenheten inte 
är speciellt inkluderade i BoU, det känns oftast som två 
helt skilda grupper som inte delar arbetsplats och arbets-
givare. Vi-känslan lyser med sin frånvaro på de flesta 
skolenheter i kommunen.”

Kontoret: ”Jag har fått upp ögonen för hur man kan jobba 
mer inkluderande med menyplaneringen och utbudet 
i skolrestaurangen utan att för den sakens skull ge alla 
elever önskekost”

Futurumköket: Första kursen som Beppe höll i tycker vi var 
den bästa, han var underhållande och fick fram sitt bud-
skap. Andra kursen med kvinnliga föreläsaren från Upp-
sala universitet tyckte vi var den sämsta. Polisen och hans 
kollega som höll i ett tillfälle var helt ok. Vaktmästaren 
som pratade om hur det funkade på hans skola var också 
intressant. Boken som vi fick i hemläxa att läsa och skriva 
en sammanfattning om tyckte de flesta var en bra uppgift. 
Vi tror att det är att föredra att jobba mera i grupparbeten 
än att bara lyssna på föreläsare. Sammanfattningsvis så 
tycker vi att det var en bra utbildning och att det är bra att 
få en påminnelse om att försöka inkludera alla.
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Hur går Håbo kommun vidare 
När inkluderingsutbildningen nu närmar sig sitt slut kan 
det konstateras att mycket hänt men också att mycket 
återstår. Det gäller det att ta vara på och förädla det som 
insatsen gett. Arbetet måsta fortsätta på skolorna för att 
ta ytterligare steg mot att alla barn skall kunna känna 
sig inkluderade i verksamheten. Håbo kommun behö-
ver fortsätta att kompetensutveckla sin personal i olika 
metoder att hantera barn/elever med olika behov. Att 
kunna använda lågaffektiva metoder i situationer som 
innehåller mycket frustration och ilska kan vara svårt 
och man behöver träna på detta. Kommunens centrala 
elevhälsa kan både genomföra regelrätta utbildningar och 
genomföra olika typer av handledningar kring under-
visningssituationer som kan vara i olika grupper/klasser 
i verksamheten. Skolledningarnas uppgift blir att skapa 
förutsättningar och stötta möjligheten att genomföra 
detta. Även förvaltningsledningen bör se till att ordna 
kommungemensamma utbildningsinsatser. 

Ett ytterligare sätt att ge personalen en större bered-
skap och fler verktyg för att hantera svåra situationer är 
att använda Skolverkets utbildning ”Specialpedagogik för 

lärande”. Håbo kommun kommer bland annat använda 
sig utav en åtgärd: att använda de handledare som är 
utbildade i metoder till kollegialt lärande de senaste sats-
ningarna från Skolverket innehållit. Framförallt i arbetet 
med att hantera förhållningssätt och synen på lärmiljöer 
och arbetssätt.

Ett sätt att fortsätta styra för att arbetet med inklude-
ring ska fortsätta utvecklas i verksamheterna är att följa 
upp satsningen i de kvalitetsdialogerna som regelbundet 
genomförs med de olika förskole- och skolenheterna.

Informationen om och utbildning i vårt inkluderings-
arbete bör infogas i den introduktion som nya medar-
betare får. Det är särskilt viktigt för nya skolledare och 
pedagogisk personal. 

Viktigast är att förstå att inkluderingsarbetet inte är slut 
i och med att utbildningssatsningen genomförts. Det är 
snarare en början på ett arbete för att skapa lärmiljöer där 
alla barn och elever kan känna sig inkluderade ”på riktigt”.

Bilagor
Studiehandledningar Fas1, Fas 2:3 och Förutsättningar 
för deltagande i inkluderingsutbildningen.





Bilagor
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Bilaga 1
Studiehandledning Inkluderingsperspektiv i en skola för alla
Fas 1
7,5 hp

1. Introduktion
Välkommen till utbildningen ”Inkluderingsperspektiv i 
en skola för alla”, som är en 7,5-poängsutbildning där du 
själv väljer om du ska ta poäng eller följa utbildningen 
ändå.

Syfte och pedagogisk grundsyn
Kursen är processinriktad. Kursdeltagarna skall få möjlig-
het att reflektera över sin egen syn på och attityder kring 
inkludering.

Undervisningen är problem- och processinriktad. 
Studieformen innebär att en del av studiearbetet kon-
centreras till egen kunskapsbearbetning och reflektion 
samt eget ställningstagande. Annat arbete sker i grupp, 
där gruppen blir ett forum för ytterligare bearbetning, 
åsiktsutbyte, reflektion och diskussion.

Innehåll
• Inkludering; styrdokument som berör alla elevers rätt 

till stöd

• Att leda förändringsarbete

• Att möta föräldrars oro och eventuella sorg och ilska

• Det svåra samtalet

• Egna attitydsbearbetningar

Uppläggning
Du kommer att läsa denna kurs enligt en modell som 
utarbetats utifrån erfarenheter från distansundervisning. 
Det innebär att du bedriver självstudier i hemmet eller 
på arbetsplatsen och träffar en grupp att samarbeta med 
under träffarna i Håbo. Lärare från Uppsala universitet 
leder de gemensamma seminarierna som kan innehålla t ex 
uppföljningar av uppgifter, föreläsningar och introduktion 
till nya avsnitt. 

Mellan kurstillfällena utför du observationer och upp-
gifter kopplade till såväl föreläsningar och kurslitteratur. 
Observationer, arbetsuppgifter och reflektioner bearbetas 
vid påföljande kurstillfällen.

Studiehandledningens syfte och innehåll
Undervisningen utgår från denna studiehandledning som 
är en konkretisering av kursplanens mål, innehåll och un-
dervisningsformer. Studiehandledningen ger anvisningar 

om de uppgifter som du ska utföra samt om den littera-
tur som gäller för de olika momenten. Om du behöver 
eller blir intresserad av annan litteratur i samband med 
genomförandet av uppgifterna är det fullt möjligt för dig 
att efter samråd med läraren tillföra och bearbeta den.

I studiehandledningen markeras det för varje uppgift 
hur den ska bearbetas, när och till vem du skall sända 
den. Uppföljningen av uppgifterna sker genom feed back 
från lärarna på kursen. 

Litteratur och andra studiehjälpmedel
Till varje tema och till varje uppgift som ska genomföras 
finns litteraturanvisningar. 

Litteraturen följs upp i gruppens arbete och i de semi-
narier som hålls i anslutning till kursens olika teman.

Handledning och examination
Lärarnas funktion och roll vid modifierad distansunder-
visning innebär att de handleder dig och din grupp i era 
studier och vid planering och genomförande av examina-
tionsuppgifter.

Examinationen sker fortlöpande i och med att upp-
gifterna genomförs och skickas till din lärare för kom-
mentarer eller följs upp vid en seminarieträff. Ett godkänt 
slutbetyg får du när de föreskrivna skriftliga uppgifterna är 
genomförda och godkända samt deltagandet i seminarie-
träffarna verifierats. Texterna ska visa att du tillgodogjort 
dig litteraturen.

2. Kursfakta
Utbildningen leds och administreras av Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.

Tidsplan
Kursen sträcker sig över ht 2014- v.17, 2015. Undervis-
ningen är förlagd till sex tillfällen (se schema). Dessutom 
sker litteraturstudier och annat arbete med studierna på 
tid som kursdeltagarna själv bestämmer.

Kursens lärare
Lizbeth Engström, universitetslektor
Tel: 018/4711648
e-post: lizbeth.engstrom@edu.uu.se 
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Annika Zetterström, universitetsadjunkt
Tel: 018/471 3813, 073/0236341
e-post: annika.zetterstom@edu.uu.se

Administration
Monica Skogsberg
Tel: 018/ 471 6348
e-post: monica.skogsberg@edu.uu.se

Adress
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningss-
tudier
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kalendarium HT14/VT15

Vecka Aktiviteter Moment/Uppgifter

v.39
23/9

Introduktion
Lizbeth Engström

”Framväxt och förändringar”
Föreläsning + grupparbeten
Litteratur:
Artikel ur Pedagogiska magasinet samt Stå upp, stå ut,  
stå kvar: lärande, specialpedagogik och förändringsarbete 
av Fredrik Ahlén.

v.44
28/10

Kurstillfälle 2
Annika Zetterström

”Ledarskap i en inkluderingsprocess”
Föreläsning + grupparbete
Litteratur:
Ledaskapshandboken av Bosse Angelöw.  
Ref. litteratur Från motstånd till möjlighet av Peter Fowelin 

v.49
2/12

Kurstillfälle 3
Annika Zetterström

”Ledarskap i förhållande till de utmaningar lärare kan 
ställas inför”
Litteratur:
Skolverkets Allmänna råd Arbete med extra anpassning,  
särskilt stöd och åtgärdsprogram samt Inkludering – möjlig heter och utma-
ningar av Sandström, Nilsson och Stier (red.)

v.6 2015
3/2

Kurstillfälle 4
Annika Zetterström

”Att möta föräldrars oro och ev sorg och ilska” samt ”Att ge lärare 
redskap för inkluderande undervisning”
Litteratur:
Att möta explosiva barn av Greene & Ablon,
Stå upp, stå ut, stå kvar av Fredrik Ahlén (repetition) samt Professionellt 
föräldrasamarbete av Jensen & Jensen.

v.13
23/3

Kurstillfälle 5
Lizbeth Engström

”Det svåra samtalet”
Litteratur: 
Förstånd och missförstånd av Anders Engquist samt  
(repetition) 189-200 i Ledarskaphandboken.

v.17
20/4

Kurstillfälle 6
Lizbeth Engström

”Handlingsplansarbete”
Avslutning. Vi sammanfattar och ser in i framtiden.

3. Studieanvisningar med uppgifter

Uppgift 1
Inför kursstart 2014-09-23

Inför kursstarten av ”Inkluderingsperspektiv i en skola 
för alla” förväntas Du som deltagare att förbereda Dig 
genom att ta del av och genomföra nedanstående uppgift. 
Utbildningen kommer att innehålla begrepp och termer 

såsom inkludering och en skola för alla. Begreppen och ter-
merna kanske inte är så märkliga i sig men vad händer då 
vi sätter in dem i ett verksamhetsperspektiv? Vad innebär 
inkludering och en skola för alla för Dig och vilken bety-
delse lägger Du in i begreppen? Hur ser Du på begreppen 
dels som individ och dels som medarbetare i den verksam-
het du arbetar inom. 
1. Börja med att läsa artikeln; Drömmen som aldrig upp-
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fylldes av Claes Nilholm. (Finns i introduktionsbrevet)

2. Orientera Dig i boken; Stå upp, stå ut, stå kvar: läran-
de, specialpedagogik och förändringsarbete av Fredrik 
Ahlén. (Finns i introduktionsbrevet)

3. Skriv sedan ner dels hur Du uppfattar begreppen inklu-
dering och en skola för alla och vad de innebär för Dig 
och i den verksamhet Du befinner dig. Det viktiga är 
alltså att Du förutsättningslöst tänker till och reflekte-
rar över dessa begrepp på egen hand innan kursstart.

Skicka/maila in ditt nedskrivna PM på max 1 A4-sida till 
nedanstående adress senast 19 september 2014:
lizbeth.engstrom@edu.uu.se
eller Lizbeth Engström, Box 2136, 750 02 Uppsala

Uppgift 2
Som bilaga i i studiehandledningen finns ett utdrag ur 
Peter Fowelins bok Från motstånd till möjlighet. Där 
skissas förutsättningarna för förändring utifrån fyra olika 
situationer. Efter att ha läst sidorna 12-142, 240-273 i 
Ledarskapshandboken och tagit del av bilaga 1 skriver 
du inför träff 2 ner vilket av Fowelins beskrivna fall du 
anser det förändringsarbete ni står inför liknar. Gör 
också en genomgång av vilka insatser du ser att just du, 
i den position du har, behöver förbereda dig för. Du kan 
exempelvis göra det i form av en tabell där du redovisar 
både möjligheter och utmaningar/dilemman och hur du 
ska kunna möta dessa. Ett förslag finner du som bilaga 2. 
Hänvisa till läst kurslitteratur då det är möjligt. Fundera 
också på vilken typ av ledarskap du anser passar bäst i 
just eran situation och hur du kan utveckla det.

Ta med din text i 5 exemplar till träffen den 28/10.

Uppgift 3
Litteratur som ska läsas till denna gång är Skolverkets 
Allmänna råd Arbete med extra anpassning, särskilt stöd 
och åtgärdsprogram samt Inkludering – möjligheter och 
utmaningar av Sandström, Nilsson och Stier (red.) sidorna 
11-38, 91-140, 181-200. Efter att ha läst litteraturen ska 
du nästa gång kunna diskutera dessa frågor:
• Vilka större förändringar ser du att de nya Allmänna 

råden innebär i just Ditt arbete?

• Hur vill du möta dessa förändringar?

• Vad har du reagerat starkast på i ”Inkludering – möj-
ligheter och utmaningar”? Ta fram minst tre avsnitt 
som du vill att vi tar upp och diskuterar vid vår träff 
den 2/12. 

• Tänk också igenom hur du ser på just DITT EGET 
arbete i förhållande till det lästa.

Ingen skriftlig redovisning men väl igenomtänkta argu-
ment för dina val!

Uppgift 4
Litteratur till denna gång är Att möta explosiva barn 
av Greene & Ablon, Stå upp, stå ut, stå kvar av Fredrik 
Ahlén (repetition) samt Professionellt föräldrasamarbete av 
Jensen & Jensen. Denna gång läser vi hela böckerna. 

Dessa frågor svarar du skriftligt på och sänder till 
Annika senast den 29/1! Du får ingen skriftlig respons på 
dem man ska kunna delta i gruppsamtalet vi för den 3/2.

Vi kommer att bearbeta uppgiften i heterogena grupper.

1. Om du kort skulle sammanfatta Greenes och Ablons 
bok, vad vill du då ta upp?

2. Ser du den som en möjlig verktygslåda för lärare? 
Motivera ditt svar!

3. Fredrik Ahléns bok läste du redan till gång 1. Vid 
omläsning, vad fastnar du för som du kanske inte såg 
första gången du läste den? Varför?

4. Vilka likheter i författarnas resonemang ser du i 
”Professionellt föräldrasamarbete”?

5. Gör en liten inventering – vilken, om någon, omfatt-
ning har handledning och/eller kollegialt reflektions-
arbete i Håbo kommun? Skulle det kunna ökas? Hur 
då?

6. I kap 7 i Jansen och Jensens bok beskriver författarna 
ett paradigmskifte. Hur skulle du vilja beskriva det 
och vilken betydelse ser du att det har för just DITT 
arbete?

Uppgift 5
Litteratur denna gång är Förstånd och missförstånd av 
Anders Engquist samt (repetition) 189-200 i Ledarskap-
handboken.

Du ska till denna gång ensam eller tillsammans med 
en kollega, konstruera ett ”Case” i anslutning till läst 
litteratur. Det får jättegärna vara något som hänt i verk-
ligheten och som du/ni har en lösning på. Både i det fall 
du/ni konstruerar ett fiktivt fall eller beskriver något som 
verkligen har hänt ska ni, utifrån läst litteratur, kunna 
diskutera flera möjliga lösningar och vilka för- respektive 
nackdelar ni kan se i tänkta lösningar.

Detta redovisas när vi ses den 23/3.

Uppgift 6
Så har vi kommit till kursens avslutande gång. Du ska till 
denna gång ha gjort ett förslag på handlingsplan tillsam-
mans med dina närmsta kollegor (de med samma eller 
liknande arbetsuppgifter som du själv har) 

Dessa frågor kan du använda som stöd, om du vill;
• Vilka andra förändringsarbeten har du erfarenhet av? 

Som chef? Som anställd? Försök dra dig till minnes 
hinder resp. möjligheter du såg och hur dessa löstes.
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• Hur ser du på tankar om medarbetarskap (Se Ledar-
skapshandboken)? Vad kunde att införande av dessa 
tankar ge runt ert inkluderingsarbete?

• Se pyramiden sid 121 i Ledarskapsboken. Hur skulle 
den kunna se ut för just Håbo kommun i ert arbete 
med inkludering?

Ditt/Ert förslag till handlingsplan sänder du till Lizbeth 
senast den 15 april och förbereder dig/Er också på att 
muntligt presentera det den 20/4.

Examinerande uppgifter

Examinationsform Betyg Lärare

Uppg. 1 Kort text runt inkludering
23/9

Skriftligt U-G LE

Uppg. 2 Möjligheter och dilemman
28/10

Skriftlig U-G AZ

Uppg. 3 Ledarskap i en inkluderingsprocess
2/12

Muntlig U-G AZ

Uppg. 4 Föräldrasamarbete mm
3/2

Skriftligt U-G AZ

Uppg. 5 Det svåra samtalet
23/3

Muntligt U-G LE

Uppg. 6 Handlingsplan
20/4

Skriftligt U-G LE

Bilaga 2
Utmaningar och möjligheter i mitt arbete med inkludering i Håbo kommun.

Befattning ...........................................................................

Möjligheter Utmaningar/Dilemman Mina insatser
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Bilaga 2

Studiehandledning Inkluderingsperspektiv i en skola för alla
FAS 11:2
7,5 hp

1. Introduktion
Välkommen till utbildningen ”Inkluderingsperspektiv i 
en skola för alla”, som är en 7,5-poängsutbildning där du 
själv väljer om du ska ta poäng eller följa utbildningen 
ändå och få ett deltagare intyg.

Syfte och pedagogisk grundsyn
Kursen är processinriktad. Kursdeltagarna skall få möjlig-
het att reflektera över sin egen syn på och attityder kring 
inkludering samt utöka sina verktyg att tänka inklude-
ring gällande alla elever i undervisningen.

Undervisningen är problem- och processinriktad. 
Studieformen innebär att en del av studiearbetet kon-
centreras till egen kunskapsbearbetning och reflektion 
samt eget ställningstagande. Annat arbete sker i grupp, 
där gruppen blir ett forum för ytterligare bearbetning, 
åsiktsutbyte, reflektion och diskussion.

Innehåll
• Inkluderingsperspektiv; styrdokument som berör alla 

elevers rätt till stöd  

• Att genomföra förändringsarbete mot inkluderande 
arbetssätt

• Bemötande av föräldrars oro och eventuella sorg och 
ilska

• Att hantera svåra samtal

• Egna attitydsbearbetningar

Uppläggning
Du kommer att läsa denna kurs enligt en modell som 
utarbetats utifrån erfarenheter från distansundervisning. 
Det innebär att du bedriver självstudier i hemmet eller 
på arbetsplatsen. Lärare från Uppsala universitet föreläser 
och leder de gemensamma seminarierna i Bålsta som kan 
innehålla t ex uppföljningar av uppgifter och introduk-
tion till nya områden. 

Mellan kurstillfällena utför du uppgifter kopplade till 
såväl föreläsningar som till kurslitteratur. Uppgifter och 
reflektioner bearbetas i samband med kurstillfällena och 
bedöms av examinator för kursen.

Studiehandledningens syfte och innehåll
Undervisningen utgår från denna studiehandledning som 

är en konkretisering av kursplanens mål, innehåll och un-
dervisningsformer. Studiehandledningen ger anvisningar 
om de uppgifter som du ska utföra samt om den littera-
tur som gäller för de olika momenten. Om du behöver 
eller blir intresserad av annan litteratur i samband med 
genomförandet av uppgifterna är det fullt möjligt för dig 
att efter samråd med läraren tillföra och bearbeta den.

I studiehandledningen tydliggörs varje uppgift samt 
hur den ska bearbetas. 

Litteratur och andra studiehjälpmedel
Till varje område/tema och till varje uppgift som ska 
bearbetas finns litteraturanvisningar. 

Litteraturen följs upp i de föreläsningar/seminarier 
som hålls i anslutning till kursens olika områden.

Handledning och examination
Lärarnas funktion och roll vid modifierad distansun-
dervisning innebär att de handleder dig i studier och vid 
planering och genomförande av examinationsuppgifter.

Examinationen sker fortlöpande i och med att uppgif-
terna genomförs och lämnas in till kursledaren. De följs 
också upp vid utbildningstillfällena. Ett godkänt slut-
betyg får du när de föreskrivna skriftliga uppgifterna är 
genomförda, inlämnade och godkända samt deltagandet i 
seminarieträffarna verifierats. De genomförda uppgifterna 
ska visa att du tillgodogjort dig litteraturen.

2. Kursfakta
Utbildningen leds och administreras av Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.

Tidsplan
Kursen sträcker sig över vt 2016– vt 2017. Undervisning-
en är förlagd till tio tillfällen (se schema). Dessutom sker 
litteraturstudier och annat arbete med studierna på tid 
som kursdeltagarna själv bestämmer.

Kursens lärare
Lizbeth Engström, universitetslektor, kursledare och  
examinator
Tel: 018/4711648
E-post: lizbeth.engstrom@edu.uu.se 
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Annika Zetterström, universitetsadjunkt
Tel: 018/471 3813, 073/0236341
E-post: annika.zetterstrom@edu.uu.se

Carina Bolin, studierektor
Tel: 018/4717626
E-post: carina.bolin@edu.uu.se

Administration
Johanna Westermark
Tel: 018/471 6348
e-post: johanna.westermark @edu.uu.se

Adress
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier
Box 2136
750 02  UPPSALA

Kalendarium VT16/VT17

Vecka Aktiviteter Moment/Uppgifter

v. 1
8 jan kl.13- 16.00
Sal: Fridegårdsteatern

Introduktion
Kurstillfälle 1
Lizbeth Engström

”Framväxt och förändringar” Inkludering
Registrering, Föreläsning, Utdelning av litteratur 
Litteratur:
Artikel ur Pedagogiska magasinet: Drömmen som aldrig uppfylldes, 
Studiehandledningen
 Stå upp, stå ut, stå kvar av Fredrik Ahlén 

v. 19
9 maj
12.30 -15.30
Sal: Fridegårdsteatern

Kurstillfälle 2 
Claes Nilholm

Föreläsning professor Claes Nilholm;
Forskning inom specialpedagogik med inriktning mot inkludering; 
Vad forskas det om

v. 24
13 juni
Kl. 09.00-12.00 gr 1-6, 
13.00- 16.00 gr. 7-12
Sal: Fridegårdssal X

Kurstillfälle 3 (2 grupper)
Annika Zetterström/ 
Rickard Westerberg

Betyg och bedömning 
Litteratur: Lundahl, C. 2014. Bedömning för lärande. Student-
litteratur: Lund.

v. 32
11 aug
Kl. 8.30- 11.30
Sal: Fridegårds teatern

Kurstillfälle 4
Annika Zetterström

”Att möta explosiva barn; lärares redskap för inkluderande  
undervisning”
Litteratur:
Att möta explosiva barn av Greene & Ablon,
Stå upp, stå ut, stå kvar av Fredrik Ahlén (repetion)

v. 39
30 sept
Kl. 8.30-11.30
Sal: Fridegårdsteatern

Kurstillfälle 5
Annika Zetterström

Eleverna i klassrummet
Allmänna råd och anpassningar
Litteratur:
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Skolverket, 
Nu ler Vygotskij av Körling
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3. Studieanvisningar med uppgifter

Uppgift 1. Inkludering; framväxt och  
förändringar
Efter kursstarten den 8 januari 2016 av ”Inkluderingsper-
spektiv i en skola för alla” förväntas Du som deltagare att 
ta del av och genomföra nedanstående uppgift. Utbild-
ningen kommer att innehålla begrepp och termer såsom 
inkludering och en skola för alla. Begreppen och termerna 
kanske inte är så märkliga i sig men vad händer då vi 
sätter in dem i ett verksamhetsperspektiv? Vad innebär 
inkludering och en skola för alla för Dig och vilken bety-
delse lägger Du in i begreppen? Hur ser Du på begreppen 
dels som individ och dels som medarbetare i den verk-
samhet du arbetar inom. 
1. Börja med att läsa artikeln; Drömmen som aldrig upp-

fylldes av Claes Nilholm. (Finns i litteraturkassen).

2. Skriv sedan ner dels hur Du uppfattar begreppen 
inkludering och en skola för alla och vad de innebär 
för Dig och i den verksamhet Du befinner dig. Det 
viktiga är alltså att Du förutsättningslöst tänker 
till och reflekterar över dessa begrepp på egen hand 
innan kursstart.

Ta med ditt datorskrivna PM i pappersform på max  
1 A4-sida till kurstillfället den 9 maj 2016. 

Uppgift 2. Specialpedagogik och forskning 
om inkludering
Den 9 maj ges du möjlighet att lyssna till en föreläsning 
av professor Claes Nilholm. 

Uppgiften i samband med denna dag, som är kurstill-
fällena 2 i inkluderingskursen, går ut på att du själv ska 
reflektera kring det du har lyssnat till.
1. Utgå från det reflektions PM du skrev efter första 

tillfället i kursen. 

2. Nämn minst 3 aspekter/aha-upplevelser/reflektioner 
som tillförts dig i samband med föreläsningen. Här 
handlar det om att du ska tänka efter vad föreläsning-
en givit dig som förhoppningsvis kompletterat den 
bild av Inkludering du hade innan du började kursen.

3. Avsluta med en kort tankereflektion kring vad du 
själv anser det borde ”forskas mera” kring beträffande 
skolans innehåll och arbete. Utgå gärna från Fredrik 
Ahléns bok ”Stå upp, stå ut, stå kvar”.

Ovanstående uppgift lämnas in (i pappersformat) i sam-
band med nästa kurstillfälle.

Uppgift 3. Betyg och bedömning
Läs Lundahls bok efter dagens föreläsning/seminarium; 
se nedanstående uppgift:

1. Gör en läs logg där du skriver ner sådant du fastnat 
för (minst fem citat med kommentarer) och de tan-
kar det väckt hos dig.

2. Planera och genomför en situation, lektion eller del av 
lektion, med dina elever (utifrån inkluderingstanken) 
där du använder de kunskaper du fått genom att läsa 
Lundahls bok. Skriv en kort redogörelse ca 2 sidor, 
där du tar upp:

a. syftet med det du genomfört
b. hänvisningar till läroplanen
c. genomförandet, när, var, hur
d. utfall och dina reflektioner

Uppgiften (i pappersformat) lämnar du in vid nästa tillfälle, 
i augusti.

Uppgift 4. Att bemöta explosiva barn; lärares 
redskap för inkluderande undervisning
1. Om du kort skulle sammanfatta Greenes och Ablons 

bok, vad vill du då ta upp? Tänk dig att du ska få en 
kollega, som inte läst boken, att förstå hur författarna 
tänker sig att mötet med explosiva barn kan formas.

2. Ser du den som en möjlig verktygslåda för dig som 
lärare? Motivera ditt svar!

Uppgiften (i pappersformat) lämnar du in vid nästa tillfälle.

Uppgift 5. Eleverna i klassrummet
1. Du ska, precis som till Lundahls bok, skriva en 

loggbok när du läser Körlings bok. Den här gången 
räcker det med tre citat plus reflektioner runt dessa. 

2. Du ska också, efter den 30 september, genomföra en 
aktivitet med dina elever där du medvetet försöker 
aktivera eleverna som resurser för varandra. Du ska 
också utvärdera aktiviteten tillsammans med dina 
elever. I en mindre rapport, 2-3 sid, ska du sedan 
redogöra för vald aktivitet, överväganden du gjorde 
vid planering av aktiviteten och vad eleverna tyckte 
vid utvärderingen. 

Rapporten (i pappersformat) lämnar du in vid nästa 
tillfälle.

Uppgift 6. Det svåra samtalet
Du ska efter denna gång ensam eller tillsammans med 
en kollega, konstruera ett ”Case” i anslutning till läst 
litteratur. Det får gärna vara något som hänt i verklighe-
ten och som du/ni har en lösning på. Både i det fall du/
ni konstruerar ett fiktivt fall eller beskriver något som 
verkligen har hänt ska ni, utifrån läst litteratur, kunna 
diskutera flera möjliga lösningar och vilka före- respektive 
nackdelar ni kan se i tänkta lösningar. Ert/ditt ”Case” får 
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gärna involvera vårdnadshavare på något sätt. Beskriv ditt 
”Case” i stora drag och lämna in (i pappersformat) vid 
nästa tillfälle.

Uppgift 7-8. Inför handlingsplansarbetet
Efter dessa kurstillfällen ska du fördjupa dig i litteratur 
som du kommer att ha användning för konkret i ditt 
arbete med handlingsplanen. Förhoppningsvis har du fått 
inspiration till fördjupningen i samband med föreläsning-
arna. Fördjupningen kan gälla någon av de böcker du 
redan läst under kursen men det kan också gälla doku-
ment inom den egna verksamheten såsom olika hand-
lingsplaner, värdegrundsdokument etc. Välj själv och här 
behöver du inte redovisa något mer än att du tar upp det i 
din handlingsplansgrupp. 

Uppgift 9. Handlingsplansarbetet 
I samband med detta tillfällen ska handlingsplansar-
betet startas. Det innebär att du tillsammans med dina 
närmaste kollegor (dvs. inte seminariegrupp) utarbetar en 
handlingsplan för och i er specifika verksamhet gällande 
inkludering. Ta gärna hjälp av litteraturen och föreläs-
ningarna till att skissa upp riktlinjer kring vad just er 
handlingsplan ska/kan/bör innehålla. 

Dessa frågor kan ni, om ni vill, använda som stöd när 
ni tar fram planen;
• Vilka andra förändringsarbeten har ni som lärare 

erfarenhet av? Försök dra er till minnes hinder resp. 
möjligheter ni såg och hur dessa löstes.

• Hur ser era tankar kring inkludering ut nu, efter 
genomgången kurs? Vad kunde ett införande av dessa 
tankar ge runt ert inkluderingsarbete?

• Hur vill var och en av er bidra till ”en skola för alla” 
framöver och vad behövs för att ni tillsammans ska 
lyckas?

Uppgift 10. Handlingsplanen. Visioner inför 
framtiden
I samband med detta tillfälle redovisas handlingsplanen 
för de övriga kursdeltagarna, detaljerad planering kom-
mer senare. En papperskopia av er handlingsplan lämnas 
till kursledaren och skolledningen, Håbo kommun.
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Examinerande uppgifter

Examinationsform Betyg Lärare/Examinator

Uppgift 1 Kort text runt inkludering Skriftligt enskilt U-G L.E

Uppgift 2 Forskning om och i specialpeda-
gogik och inkludering, kort text

Skriftligt enskilt U-G L.E

Uppgift 3 Betyg och bedömning Skriftligt enskilt U-G L.E

Uppgift 4 Att bemöta explosiva barn Skriftligt enskilt U-G L.E

Uppgift 5 Eleverna i klassrummet Skriftligt enskilt U-G L.E

Uppgift 6 Det svåra samtalet Skriftligt enskilt/grupp U-G L.E

Uppgift 7-8 Litteraturfördjupning Egen reflektion/grupp U-G L.E

Uppgift 9-10 Handlingsplansarbete Grupp U-G L.E

Kurslitteratur
Ahlén, Fredrik (2011). Stå upp, stå ut, stå kvar: lärande, spe-
cialpedagogik och förändringsarbete. Stockholm: Norstedt.

Engquist, Anders (2002). Förstånd och missförstånd: sam-
talsmetodik för arbetslivet (vissa sidor). Stockholm: Prisma

Greene, Ross W., Stuart Ablon J., Erlandsson, Anita 
(2012). Att bemöta explosiva barn. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, Elsebeth., Jensen, Helle., Claesdotter, Annika 
(2008). Professionellt föräldrasamarbete. Stockholm: Liber.

Körling, Anne-Marie (2012). Nu ler Vygotskij – eleverna, 
undervisningen och Lgr 11. Stockholm: Liber

Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande 2. 
Lund: Studentlitteratur.

Nilholm, Claes (2011). Drömmen som aldrig gick i upp-
fyllelse. http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiskamaga-
sinet/2011/11/09/drommen-aldrig-uppfylldes.

Sandström, Margareta., Stier, Jonas., Nilsson Lena 
(2014). Inkludering: Möjligheter och utmaningar.  
Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets Allmänna Råd. 
www.skolverket.se
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Bilaga 3

Förslag till överens kommelse gällande förutsättningar för deltagande  
i inklu derings utbildningen

1. Kvalitativ utbildning 
-   Innehåll 
-   Utförare

2. Möjlighet att ta högskolepoäng

3. Inget krav att ta högskolepoäng

4. Genomförs på arbetstid*

5. Ger lärare/personal verktyg för att arbeta med elever i 
behov av stöd

* av kompetensutvecklingstid och konferenstid

Vt 2015:
18 h av 52 h, kvar till annat 28 h.  
Innebär 6 h inläsning/skrivande per 3 h föreläsning

Ht 2015:
36 h av 52 h, kvar till annat 16 h.  
Innebär 6 h inläsning/skrivande per 3 h föreläsning.

Vt: 2016:
36h av 52h, kvar till annat 16h.  
Innebär 6h inläsning/skrivande per 3h föreläsning.

OBS! Ovanstående anger endast vad som tas av kompe-
tensutvecklingstid sedan tillkommer konferenstid mot-
svarande 3 x 1,5h (som tidigare användes för skolövergri-
pande konferenser) och motsvarande proportionell tid av 
förtroendearbetstiden. (Man kan tänka 72/1360 x 407 = 
21,5h under läsåret 15/16 – ungefär 0,5h per vecka).

Ovanstående innebär att det mellan utbildningstillfälle-
na räcker kompetensutvecklingstiden till 6 h inläsning/
skrivande per utbildningstillfälle, vilket skulle ge 33 s/h i 
tre timmar och tre timmar skrivande/reflektion till varje 
utbildningstillfälle. Fas 2 består av tio utbildningstillfällen 
– 1000 s/10 tillfällen = 100 s per tillfälle. Användandet av 
de tre skolövergripande ämneskonferenstiderna per termin 
gör det möjligt för studiegrupper/arbetslag att gemensamt 
reflektera kring uppgifterna motsvarande drygt 1h per 
utbildningstillfälle.

Vt 15: Seminarium 1 – inläsning – seminarium 2 – in-
läsning – (18h – 2 x 3h (seminarierna) = 12h  12h/2inläs-
ningsperioder = 6h)

Ht 15: seminarium 3 – inläsning – seminarium 4 – 
inläsning – seminarium 5 – inläsning – seminarium 6 – 
inläsning – (36h – 4 x 3h = 24h  24/4 inläsningsperioder 
= 6h)

Vt 16: seminarium 7 – inläsning – seminarium 8 – in-
läsning – seminarium 9 – inläsning – seminarium 10 
(avslutning/examination)
(36h – 4 x 3h = 24h   24/3 inläsningsperioder = 8h)

(Fas 1 består av sex utbildningstillfällen 1000 sidor/6 
tillfällen = 167 s per tillfälle vilket skulle ge, med samma 
förutsättningar, 5h inläsning per tillfälle och 3h skriva/
reflektera. Dvs 8h inför varje utbildningstillfälle.)

Det ovanstående utgör ramarna för den tidsåtgång som 
beräknas för deltagandet i Fas 2 av utbildningen. Hur 
man förlägger kompetensutvecklingstider och konferens-
tider för deltagarna måste man bestämma på respektive 
arbetsställe. Förläggningen kan därför se olika ut för oli-
ka arbetstagare beroende på de förutsättningar som råder 
för varje individ eller grupp av individer.

Bålsta 150602
För Håbo kommun:

Hans Elmehed

För Lärarförbundet:
Peter Mangano

För Lärarnas riksförbund:
Joakim Läbom
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Bilaga 4

Studiehandledning Inkluderingsperspektiv i en förskola för alla
7,5 hp

Välkommen till kursen lnkluderingsperspektiv i en förskola 
för alla (uppdragsutbildning) 7, 5 hp.

Utbildningen leds och administreras av Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.

Kursen pågår under höstterminen 2017. I denna stu-
diehandledning finns anvisningar och information om de 
olika momenten under utbildningen.

Kursansvarig
Carina Bolin, studierektor Tel: 018/4717626
E-post: carina.bolin@edu.uu.se

Administration
Johanna Vestermark Tel: 018/ 471 6348
E-post: johanna.vestermark@edu .uu.se

Adress (administration)
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier
Uppsala universitet
Bo x 2136
750 02 UPPSALA

Adress för campusträffar i Uppsala
Uppsala universitet – Campus Blåsenhus
Von Kramers alle 1
752 37 UPPSALA

lnkluderingsperspektiv i en förskola 
för alla (uppdragsutbildning)
lnclusion Perspectives in a prechool for All  
(Contract Education)

7.5 högskolepoäng 

Kurskod: 8PE049
Inrättad: 2016-11-01
Inrättad av: Institutionsstyrelsen
Kursplan gäller från: 2016, vecka 46
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier
Ämnesgrupp (SCB): Pedagogik
Huvudområde(n) och successiv fördjupning:  
Pedagogik: har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet
Grundläggande behörighet

Beslut och riktlinjer
Kursen är en uppdragsutbildning. Den riktar sig till all per-
sonal (bsk/fskl) inom Håbo kommuns förskolverksamhet.

Mål
Den studerande ska efter genomgången kurs:
• tillägnat sig kunskaper om innehåll i styrdokument 

runt barns rätt till stöd.

• utifrån forskning och beprövad erfarenhet värdera 
och reflektera över arbetssätt som främjar alla barns 
lärande och delaktighet.

• identifiera och urskilja verktyg väsentliga i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd.

• kunna bemöta oro och rädslor från berörda parter 
som kan uppstå i samband med förändringsarbete.

• medvetandegöra egna attityder samt bearbetning av 
dessa.

Innehåll
• Inkluderingsperspektiv: Styrdokument som berör alla 

barns rätt till stöd.

• Genomföra förändringsarbete mot inkluderande 
arbetssätt.

• Att hantera svåra samtal.

• Bemötande av föräldrars oro och eventuella sorg och 
ilska.

• Egna attitydsbearbetningar.

Undervisning
Föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner.

Examination
Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt 
under kursens gång genom aktivt deltagande samt munt-
liga och skriftliga redovisningar av kursuppgifter.
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Kurslitteratur
Litteraturlista giltig från: 2016, vecka 46
8PE044 - lnkluderingsperspektiv i en skola för alla, 
7,5 hp. (uppdragsutbildning) (Fas 2)
Litteraturlistan gäller fr.o.m . vt 2015

Hel/berg, Anna
Psykologi i förskolans vardag
1. uppi. : Lund : Studentlitteratur, 2015 - 190 s. 
ISBN:9789144110196 LIBRIS-ID:18723629

Man ser inte gruppen för alla barn : individer,  
grupper och kommunikativa möten i förskolan
Pram!ing Samuelsson, Ingrid; Wallerstedt, Cecilia; Pram-
ling, Niklas
1. uppi. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 196 s. 
ISBN:9789144105086 LIBRIS-ID:17289861

Eriksson, Marie
Med luppen på verksamheten : att systematiskt  
utveckla förskolans arbete
Stockholm : Lärarförlaget, 2015 - 245 s. ISBN:978-91-
981762-9-2 LIBRIS-ID:18357165

Förskolans och skolans värdegrund : förhållningssätt, 
verktyg och metoder
Stockholm : Skolverket, 2011 - 126 s. ISBN:978-91-
86529-27-7 LIBRIS-ID:12200145
URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2579

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
Ridderspor,re Bim; Bruce, Barbro
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur, 2016 - 281 s.
ISBN:9789127147072 LIBRIS-ID:19090576
s. 249-263.

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
Björk-Willen, Polly; Gruber, Sabine; Puskas, Tunde
1. uppi. : Stockholm : Liber, 2013 - 167 s. 
ISBN:9789147100255 LIBRIS-ID:14286670 s. 11-23.
 
19/10
Kl. 9-12.00 Föreläsning Annie Åkerstedt Berg 
Kl. 13-15 Pernilla Dahlgren
Inför träffen:
• Läs artikeln i studiehandledningen, Vad är alla barns 

vinst vid inkludering?

• Läs kapitel 11 och 12 ur ”Man ser inte gruppen för 
alla barnen”

23/11
Kl. 8.30-9.30 Studiegrupper diskutera utfallet av 
reflektions verktyg. Minnesanteckningar (se examina-

tionskompendium)
Kl. 9.30-12 Föreläsning lnkludering i förskolan  
Pernilla Dahlgren 
Kl.13-16 Arbeta med Case uppgifter samt studie-
grupps arbete
Inför träffen:
• Läs ”Psykologi i förskolan” fokusera på kap 7-9

• Uppgift 1 klar, förberedd på seminarium

7/12
Kl. 8.30-12 Pernilla Dahlgren Seminarium Kl. 13-16 
Studiegrupper/eget arbete
• ”Man ser inte gruppen för alla barn”

• Uppgift 2 klar, förberedd på gruppseminarium
 
15/1 2018
Kl. 8.30-12 Pernilla Dahlgren Seminarium 
Kl. 13-16
Inför träffen:
• Uppgift 4 klar
 
Uppgift 1: Att arbeta med vär(l)den i 
förskolan
Litteratur: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, 
Riddarsporre, Bruce.kapitel 14 Jonas Stier
A. Vad är självklarheter och vad är utmaningar? Vad 

är kultur för dig? Vad anser du att interkulturell 
kommunikation innebär? Kan man vara flexibel och 
principfast?

B. Reflektera över ordet ”exotisering” och dess innebörd.

C. Vi pratar om interkulturell kompetens, men vad inne-
bär: 
- lnnehållskunskaper 
- Processfärdigheter 
- Perspektivskifte 
- Rollskifte 
- Diskursiv kompetens 
- Interkulturellt förhållningssätt

Max 2 A4 sidor
 
Uppgift 2: Man ser inte gruppen för 
alla barnen
Litteratur:
Man ser inte gruppen för alla barnen, Pramling. Alla läser 
kap. 10-12 samt epilogen. Med luppen på verksamheten, 
Eriksson. Hela boken
A. Du blir tilldelad ett kapitel som du redovisar genom 

att skriva 1 A4.
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B. Läs kapitl 10,11 och 12 samt epilogen. Vad menar 
Corsaro med kamratkultur och interaktionsutrymme? 
Baes studie redovisar olika samspels mönster, vilka? 
Vad betyder togetherness?

C. Hur ”får man ihop” en barngrupp? Hur inkluderas 
både barn och kollegor?

D. Hur får man syn på makt och kunskapsvärderingar i 
en barngrupp?

E. Sätt på dig observationglasögonen. Vad ser du av 
inneslutning, uteslutning och begreppsbildning i din 
dagliga verksamhet?

Max 2 A4 sidor
 
Uppgift 3: lnkludering och kooperativ 
lärande
Litteratur: Artikel lnkludering och kooperativt lärande 
Förskolans och skolans värdegrund ; Skolverket
A. Läs artikel samt boken och koppla till förskolans 

arbete. Var finns inkluderingens möjligheter och 
utmaningar?

B. Utveckla Peder Haugs (2003) definition, med försko-
lans perspektiv. Ge exempel på hur det kan se ut på en 
förskola.

C. Utgångspunkten i barnkonventionen är principen om 
barns bästa. GE exempel på hur arbetet organiseras 
enligt den principen? Finns det tillfällen när det är 
svårt att följa barnets bästa i förhållande till annat 
som styr i förskolans och skolans vardag?

Max 2 A4 sidor
 
Uppgift 4: Examinationskompendium
Litteratur: All litteratur samt artiklar och minnesanteck-
ningar från föreläsningar, seminarium, studiegruppsarbe-
te samt grupparbete.
A. Uppgift 1-3 skall finnas i kompendiet

B. Under rubriken Mitt eget lärande, skall du sam-
manfatta dina minns anteckningar från studiegrupps 
träffar, seminarium, Case uppgifter och föreläsningar. 
Utifrån dessa utvecklar du ditt eget lärande, koppla 
detta till litteraturen och målen i kursplanen se st 
udieh an dledningen. 1 A4

C. Inlämnas senast den 16/1 på Studentportalen. Från 
det datum du lämnat in din examination kommer du 
få ditt betyg inom 25 dagar.

Inkludering och kooperativt lärande
På denna blogg har vi skrivit om kopplingen mellan in-
kludering och kooperativt lärande. Vi har skrivit hur man 

genom att använda samarbete mellan elever skapar inklu-
derande lärmiljöer och hur man kan använda gemenskaps-
orienterad inkludering. Men vad menas egentligen med 
inkludering... i praktiken? Här är en sammanfattning 
över mina tankar!

Definition av inkludering
En av Sveriges ledande experter på inkludering, Claes 
Nilholm, brukar skriva om gemenskapen som drivkraft 
för inkludering. Han som flera andra beskriver begreppet 
som brett och diffust. Olika författare har olika definitio-
ner. För att förenkla vill jag använda Peder Haugs (2003) 
definition:

Inkludering ska bidra till att...
• öka gemenskapen. Alla barn bör vara medlemmar av 

en skolklass och vara del i det sociala livet i skolan.

• öka delaktigheten. Sann delaktighet, till skillnad mot 
att bara titta på, handlar om två processer: aktiviteter 
som ger möjligheter för alla att bli socialt delaktiga 
samt uppmuntran från omgivningen att aktivt bidra.

• öka demokratiska processer. Allas röster ska höras. Alla 
elever ska ha möjligheten att kommentera och kunna 
påverka sin egen undervisning med sitt deltagande.

• öka lärandet. Alla elever bör ha en undervisning som 
gör det möjligt att bidra och lära av och med varandra.

För att en undervisning ska ses som inkluderande ska 
den därmed öka gemenskapen, bidra till större delaktig-
het, ha demokratiska processer och stimulera lärandet 
för alla elever. Det är alltså inte ett absolut tillstånd utan 
ett förhållningssätt som kräver medvetna strategier och 
arbetsmetoder för att lyckas. Men för mig har begreppet 
en vidare tolkning än så och få begrepp är så missupp-
fattade i skolan som inkludering. Därav vill jag ta upp 
begreppen; assimilering, integrering och inkludering och 
jämföra dem.

Assimilation är när en elev som upplevs avvikande från 
en grupp ska stöpas om och bli en del av gruppen. Denne 
assimileras, och inom gruppen sker få förändringar av 
undervisningen i stort. Att eleven blir en del av gruppen 
påverkar inte lärandet för någon individ. Exempel: En 
elev med skolproblematik och beteendesvårigheter får 
ett belöningssystem med glada gubbar för varje lektion 
denne inte avviker från gruppnormen. Eleven assimileras 
in i gruppnormen över tid.

Integration är när en elev som upplevs avvikande får 
plats inom gruppen, behåller sin unika egenskaper men 
där gruppens dynamik och lärande fortfarande är kvar 
från innan eleven integrerades. Att eleven är med i grup-
pen påverkar varken lärandet eller gruppdynamiken (mer 
än negativt?). Eleven upplevs fortfarande vara avvikande 
från gruppnormen och kan bli isolerad inom gruppen.
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Exempel: En elev med synnedsättning får elevassistent 
och tekniska hjälpmedel och arbetar för sig själv i grup-
pen med stöd av läraren och elevassistenten.

Inkludering är där både gruppen och den nya eleven 
möts och att mötet i sig gör att gruppen förändrar sin 
dynamik. Det evetuellt avvikande hos eleven bidrar till 
att hela gruppens lärande ökar och förändrar gruppen för 
alltid. Gruppen har blivit starkare av att bli mer unik och 
det som tidigare var avvikande blir en del av gruppens 
norm. Exempel: En elev med grav språkstörning möter 
gruppen och läraren bestämmer sig för att hela grup-
pen ska fokusera på icke-språklig kommunikation och 
träna samtalets regler. Alla i gruppen stärks av den nya 
undervisningen och lär sig att kommunicera bättre med 
människor med funktionsvariationer. Nya kommunika-
tionsmöjligheter upptäcks och lärandet stärks för alla.

Jag tror, via erfarenheter av att samtala med flera lära-
re, att begreppen assimilation och integration har miss-
uppfattats för att betyda inkludering. Ofta hör jag lärare 
säga ”Hur ska jag inkludera alla elever i undervisningen?”. 
Det är en fråga som snarare pekar mot att läraren tänker 
på begreppet integrering. Frågan borde istället vara: ”Hur 
ökar jag graden av inkludering med min undervisning?”

Jag upplever att lärare visar en frustration att de 
arbetssätt de använder inte fungerar, eller fungerar för 
alla förutom en eller några få elever. Jag upplever också 
att strategier för assimilering och integrering är de som 
använts mest i skolan, och, att lärare också upplever att 
de misslyckas med dessa strategier. Inkludering är något 
helt annat och större. Inkludering ska förändra gruppens 
undervisning, skolans arbetsmetoder och elevernas för-
hållningssätt till varandra. Inkludering behöver så mycket 
mer än vad assimilation och integration behöver för att 
lyckas. I våra styrdokument beskriver vi stolt hur vi alla 
arbetar med inkludering, men hur många gör det verkli-
gen i sina klassrum och skolor? När ska svenska skolan, 
på riktigt, arbeta med inkludering i praktiken?

Men påverkar dessa synsätt något egentligen i praktiken? 
Jag tror det! Alla skolor vill säga att de arbetar med inklude-
ring. Det är ett axiom att detta ska vara bra. Men utan kun-
skap om begreppet leder det till en tro att så fort alla elever 
med svårigheter integreras i en klass så är skolan inklude-
rande, man bockar av ”nu är vi en inkluderande verksam-
het!”. Detta kan skapa en enorm stress för både elever och 
lärare som inte får de verktyg de behöver. Mer kunskap gör 
att skolan förstår att inkludering snarare är ett utvecklings-
projekt som aldrig tar slut, verksamheten tänker hela tiden 
”Hur ska vi öka graden av inkludering i vår verksamhet?

Vilka strategier behöver vi?”. Detta synsätt ger skolan 
ett uppdrag att utveckla arbetsmetoder för att lyckas med 
inkludering. Det är inte alls klart när eleven med skol-
problematik sitter i en vanlig skolklass utan det är då det 
riktiga arbetet börjar. Fundera på bilden under!

För att skolan och undervisningen ska vara inkluderan-
de ska den alltså ge något till lärandet vid varje möte mellan 
eleverna. Elevgruppen ska få nya kunskaper och färdigheter 
de inte skulle fått innan möjligheten att arbeta tillsammans. 
En lärare som arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt 
ska kunna ge hela gruppen ett förstärkt lärande samtidigt 
som läraren inser att undervisningen för alltid är förändrad i 
och med det nya. I sig kräver ett inkluderande arbetssätt en 
flexibel lärare som kan se unika fördelar av att arbeta med 
elever som utmanar och samtidigt acceptera att undervis-
ningen i sig aldrig kommer vara sig lik med detta bidrag. Det 
kräver ett lösningsfokuserat arbetssätt där man ser möjlighe-
ter att utveckla sig själv och gruppen. När läraren får en elev 
som utmanar ska denne alltså kunna förstå hur eleven och 
elevgruppen ska kunna mötas och att det i det mötet ska 
ske ett förstärkt lärande för alla. Lättare sagt än gjort!

Inkludering och kooperativt lärande
När man arbetar utifrån samarbete mellan elever skapar 
man unika möjligheter att utveckla alla dessa viktiga 
punkter som definierar ett inkluderande arbetssätt. Du 
skapar kommunikationsvägar mellan elever där deras 
olikheter och unika egenart stärker lärandet för hela 
gruppen. Genom att träna eleverna att utveckla ett ansvar 
för varandra och aktivt uppmuntra varandras delaktighet 
uppfyller du alla punkterna; gemenskap, delaktighet, 
demokrati och ett ökat lärande för hela gruppen.

Har du en elev med nedsatt kognitiva förmågor? Grattis! 
Det blir oändligt många möjligheter för andra elever att ut-
veckla sin förmåga att förstå och lära ut abstrakta begrepp. 
Genom att arbeta med lär-par och lär-grupper kommer 
eleven och alla andra i gruppen lära sig mer i varje möte 
med det som är svårt. Har du en elev med autism? Grattis! 
Du ger dina elever mängder med möjligheter att förstå 
samtalets regler och struktur. De får möjlighet att arbeta 
med en elev som kräver tydlighet och rak kommunikation 
som utvecklar hela gruppens förståelse för det svåra i att 
samarbeta med andra. Har du en elev med grav hörselned-
sättning? Grattis! Du ger dina elever möjligheter att utveck-
la deras sätt att förklara via icke-språklig kommunikation 
och visuella hjälpmedel och med stöd av det skrivna ordet 
förstå vikten av alternativa kommunikationsvägar.

Genom att belysa hur det unika i oss alla stärker 
lärandet och ger gruppen unika tillfällen att utvecklas 
tillsammans bidrar du till demokratiseringsprocessen 
och förståelsen för att vi alla behövs i ett samhälle där 
avvikande snarare är normen. Är vi inte alla unika i både 
våra svårigheter och styrkor?

Avslutande fråga: Hur ser ni på dessa begrepp i er 
skola? Vad är inkludering för dig? Hur arbetar ni med 
inkludering på din arbetsplats?
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Reflektion – Normer
Reflektion tillsammans med arbetslaget på den gemen-
samma reflektionstiden. Samla flera dokumentationer 
(observationer  anteckningar-foton-film-barnens arbeten) 
som fungerar som underlag. Välj en av följande diskri-
mineringsgrunder: Etnisk tillhörighet, funktionsned-
sättning, kön, könsidentitet och uttryck, religion, sexuell 
läggning och ålder.

Datum:                        Närvarande: 
Projekt/dokumentationsunderlag:

Vilka normer hittar vi?
Ger den pedagogiska dokumentationen ledtrådar till vilka 
normer (kring vald diskrimineringsgrund) som finns och 
skapas på avdelningen?

• Undersök hur både barn och vuxna använder t.ex. 
kroppsspråk, ordval, röstläge och rörelser i rummet

• Vilka handlingar uppmuntras/begränsas?

• Vilka ledtrådar till normer finns i materialet, uppgif-
ten, dokumentationen i sig, rummet, tiden?

• Varför gör vi de tolkningar vi gör när vi tittar på 
dokumentationen?

Vilka risker ser vi med dessa?

Hur kan vi utmana/förändra de normer vi 
upptäckt?

Frågorna utgår från materialet Pralin
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Inkluderingsperspektiv i en skola för alla, Håbo kommun
7,5 hp

FAS II Kompletterande uppgifter till gällande studie-
handledning för kuratorer och övrig elevhälsopersonal.

Följande uppgifter ersätter uppgift  
3 och uppgift 5 i gällande studie-
handledning FAS II:3.

Litteratur: 
Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om 
normalitet i den svenska skolan (2013) av Eva Hjörne & 
Roger Säljö

En skola för alla? Tre gymnasieelevers livsberättelser (2011) 
av Alexandra Hedman

Uppgifter 4 och 6
1. Läs Hjörnes & Säljös bok. Medan du läser boken gör 

du en läslogg där du skriver ner sådant du fastnat för 
(minst 5 citat med korta kommentarer).

2. Utifrån en situation eller möte med elever du haft ska 
du sedan reflektera utifrån Hjörne & Säljös bok och 
redogöra för hur du skulle kunna ha ”använt” dig av 
bokens innehåll i mötet för att hjälpa dig i din förstå-
else kring vad som hände alternativt kunnat se nya 
perspektiv. (Tänk dig boken som en verktygslåda). 
Reflektionen bör vara ca 1 sida.

3. Knyt också an till styrdokument som du som kurator 
alt. elevhälspersonal har att förhålla dig till. Tänk 
utifrån ett inkluderingsperspektiv.

4. Läs Alexandra Hedmans rapport och koncentrera 
dig på en av gymnasieeleverna i rapporten. Motivera 
hur det kom sig att du ”fastnade” för just den eleven 
och kan du se några kritiska ögonblick i berättelsen 
där omgivningen/skolan/läraren etc. kunde handlat 
annorlunda. Försök att identifiera de kritiska ögon-
blicken och reflektera runt dem, gärna utifrån Hjörnes 
& Säljös bok. Uppgift 4 bör omfatta 1-2 sidor.

Det går bra att skriva samman dessa uppgifter i ett och 
samma dokument men du kan också välja att separera 
dem och lämna in dem var för sig, i pappersform.

Lycka till!
Lizbeth Engström



Anteckningar
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