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Sammanfattning 

Regeringens satsning på att alla lärare bör få mer kunskap och kompetens i specialpedagogik 

väckte mitt intresse utifrån min yrkesroll som specialpedagog. Utbildningsinsatsen som heter 

”Specialpedagogik för lärande” innehåller tre moduler varav den första är den som analyserats 

i denna studie och den heter ”Inkludering och delaktighet”. Själva begreppet ”inkludering” kan 

tolkas på många olika sätt och begreppet ges ofta många olika betydelser. Jag fann det därför 

intressant att med hjälp av diskursanalys ta reda på vilka betydelser begreppet ges i materialet. 

Mina frågeställningar lyder: 1. Hur ges inkludering betydelse i materialet? 2. Genom vilka 

diskurser konstitueras dessa skilda betydelser och vilka möjligheter respektive gränsdragningar 

skapar diskurserna? 3. Vad kan diskurserna få för betydelse för hur specialpedagogens yrkesroll 

skulle kunna utformas? Resultatet av den diskursteoretiska analysen är tre diskurser: 1. Den 

praktiknära diskursen där begreppet inkludering ges betydelsen av att vara en metod för skolan 

att använda för att få till höjda kunskapsresultat och bättre lärande 2. Den visionära 

utbildningspolitiska diskursen där begreppet inkludering i skolan sägs kunna leda till ett bättre 

och mer demokratiskt samhälle och slutligen 3. Den globala diskursen där begreppet 

inkludering ges betydelsen av att vara en slags policy som många länder världen över ska följa. 

Diskurserna om inkludering utifrån ett diskursteoretiskt synsätt fungerar konstituerande för vår 

värld, det vill säga att de vägleder oss och legitimerar vissa handlingsmönster. Så utifrån mitt 

resultat är inkludering något bra, positivt och eftersträvansvärt som skolor och länder bör 

implementera. 
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1. Inledning 
Tankar och funderingar kring min framtida yrkesroll som specialpedagog har funnits hos mig 

under mina studier på Specialpedagogprogrammet och jag finner det både stimulerande och 

frustrerande att förväntningar på yrkesrollen kan se så olika ut. Lindqvist (2013) redogör i sin 

sammanläggningsavhandling att bland andra specialpedagoger och skolledare väldigt ofta har 

olika syn på hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska organiseras. Olika åsikter gällande 

arbetsuppgifter framkommer här; som till exempel huruvida specialpedagogen ska arbeta mot 

enskilda elever eller mer övergripande med handledning av lärare. Detta har bidragit till 

funderingar såsom: Vilken roll önskar jag själv ha och vilken roll förväntar sig andra 

yrkesverksamma att jag ska ha? Vilken roll kommer specialpedagogen att ges utifrån framtida 

utbildningspolitiska reformer och insatser som påverkar skolors organisation av 

specialpedagogiskt stöd? 

När jag fick reda på att regeringen ville satsa på fortbildning av lärare i specialpedagogik blev 

jag mycket intresserad. Funderingar som väcktes var: Varför kommer en sådan satsning just nu 

och kommer den att påverka specialpedagogisk organisering och i slutändan min yrkesroll? 

Vad är det för upplägg på utbildningen och hur skulle innehållet kunna tolkas och analyseras? 

Den modul (av totalt tre) som finns tillgänglig (www.larportalen.skolverket.se) heter 

”Inkludering och delaktighet”. Begreppet inkludering har debatteras flitigt under många år, 

både nationellt och internationellt. Begreppet tolkas på olika sätt och det ges olika betydelse i 

olika sammanhang (Nilholm, 2006). Ett exempel är skolans konkreta arbete med ett 

inkluderande arbetssätt och synsätt och hur till exempel lärare och specialpedagoger på bästa 

sätt ska samarbeta kring alla elever, men särskilt gruppen elever i behov av stöd. I detta 

sammanhang talas det alltså om inkludering på ett visst bestämt sätt, i ett pedagogiskt och 

didaktiskt sammanhang. Men begreppet kan samtidigt betyda något annat i en annan kontext 

och det är därför intressant att analysera begreppet inkludering för att försöka att förstå vilka 

olika betydelser det ges i utbildningsmaterialet. 

En metodansats som jag anser passa för detta ändamål är diskursanalys. Centralt för 

diskursanalys är språket och genom diskursanalys kan vi få en insikt kring vilken roll språket 

har i hur vi uppfattar verkligheten (Bolander & Fejes, 2015). En diskurs blir något större än 

språket självt, den kan bli en utgångspunkt för hur vi uppfattar vår verklighet och hur olika 

samhällsinstitutioner byggs upp och formas (Bryman, 2011). Vidare redogör Fejes och 

Bolander (2015) att en annan central del i diskursanalysen är att försöka hitta de berättelser om 
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verkligheten som uppfattas som sanna. Texter, intervjuutskrifter och så vidare säger alla 

någonting om verkligheten. 

Jag vill därför med diskursanalytiska ögon läsa och analysera utbildningsmaterialet och studera 

hur begreppet inkludering framställs, genom vilka diskurser begreppet får sin legitimitet och 

vad det får för konsekvenser för den svenska skolans arbete med specialpedagogisk 

organisering i stort och inkludering i synnerhet? Därför känns denna studie mycket spännande 

och relevant för mig i mitt sökande efter en yrkesidentitet som specialpedagog. 

2. Bakgrund 
Här kommer jag i korthet att redogöra för några centrala begrepp och områden som kan vara 

till hjälp för att få en ökad förståelse för själva utbildningsinsatsens betydelse i ett större 

sammanhang och även hur själva begreppet inkludering kan förstås i relation till den svenska 

skolans uppdrag i stort. Jag beskriver också hur regeringen motiverar utbildningsinsatsen 

”Specialpedagogik för lärande” samt hur själva uppdraget till Skolverket formuleras Det är 

också av vikt att förstå i vilket sammanhang och i vilken tidsanda denna utbildningsinsats 

introduceras, det vill säga hur den politiska debatten ser ut just nu vad gäller skola och 

utbildning. Om detta ska jag också redogöra lite kort. 

2.1 Skolans uppdrag   
Dahlstedt & Olson (2013) beskriver skolan som en komplex arena som enligt statsmakter både 

ska återskapa och förändra samhället. Olika politiska reformer tas fram för att kunna fostra en 

god samhällsmedborgare. På 1940-talet fick begrepp som demokrati och sociala framsteg en 

betydelsefull roll i efterkrigstidens svenska utbildningspolitik och här skrivs skolans 

fostringsuppdrag in som ett åläggande. Skolan blir en viktig del i att förändra samhället och 

göra det mer jämlikt och där alla kan vara delaktiga. Under 1960-talet blir tillväxt ledordet och 

Sverige upplever en stark ekonomisk uppgång. Här betonas också en internationell solidaritet 

mot orättvisor även i andra länder och skolans roll som fostrande lever kvar. Under 1990-talet 

genomförs en mängd olika reformer och individualisering ges här en stark legitimitet. 

Utbildningspolitikens ledord är bland andra konkurrenskraft, valfrihet och likvärdighet. 2000-

talet kan sägas hittills ha gått i krisernas tecken och oro finns över terrordåd som hot mot 

demokratin, klimatutveckling och finanskriser. Skolan betonas som en mycket viktig del i att 

få till ett demokratiskt samhälle. Här försöker man inte skapa något nytt slags samhälle med 

olika visioner om framtiden, utan vill bevara det befintliga. Slutligen lyfts pedagogen fram och 

dennes position i en minst sagt komplex roll med ett stort samhälleligt ansvar; ”Pedagogen blir 
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i detta avseende inte en passiv utförare, en leverantör av utbildning, utan något mer: ett aktivt 

subjekt i ett pågående, politiskt sanktionerat fostransprojekt” (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 139).  

2.2 En skola för alla 
Svensk utbildningspolitik har länge uttryckt visionen om att Sverige ska ha en skola för alla, så 

står också i styrdokumenten. Brodin & Lindstrand (2007) lyfter i sin artikel fram olika sätt att 

se på begreppet en skola för alla. Bland annat lyfts lärarnas roll fram som en viktig aspekt och 

där författarna ställer sig frågan om lärarnas kompetens möjligtvis är bristfällig när det gäller 

att möta alla elevers olika behov och förutsättningar? Svenska samhället har också genomgått 

stora förändringar de senaste åren och skolan har också upplevt en stor reformiver. Sättet att se 

på elever förändras över tid, individperspektivet kan fortfarande ses som det som tydligast är i 

fokus. Men om man, enligt Brodin & Lindstrand (2007) istället kunde fokusera på skolan i ett 

litet större perspektiv och se dess roll som politisk och samhällsbärande kanske fokus kunde 

flyttas från enskilda elever i svårigheter till skolan som enhet. Sverige har hamnat efter när det 

gäller arbetet med en inkluderande skola och många andra länder ligger före oss och detta är 

inte bara ett resultat av en ekonomisk åtstramning utan också på grund av ett förändrat 

ideologiskt tankesätt (Brodin & Lindstrand, 2007). 

Specialpedagogiken har i den praktiknära verksamheten fått en betydelsefull funktion i form av 

”lösningen för elever i behov av stöd”. Inkluderingsfrågan har enligt Persson & Persson (2016) 

hamnat i en ”svårighetsdiskurs” där begreppet fortfarande anses höra till specialpedagogiken, 

detta både på ett nationellt och internationellt plan, men själva innebörden av inkludering är att 

det handlar om alla elever. Detta blir också tydligt i Skolverkets utbildningsmaterial i denna 

studie, som låter inkludering vara ett begrepp som tillhör det specialpedagogiska området men 

samtidigt något som alla lärare bör ha kunskaper kring. 

2.3 Regeringens beslut och direktiv 
I Regeringens budgetproposition (2015/16:1) uttrycks att innehållet i Sveriges 

utbildningspolitik ämnar att ge alla människor samma möjligheter att utvecklas och att staten 

bör gå in och ta ett ansvar för att skolor med svårigheter och låga studieresultat ska kunna få 

stöd, hjälp och resurser. Om den aktuella utbildningsinsatsen som denna studie ska analysera, 

skriver regeringen att det finns ett behov av att utveckla kompetensen inom specialpedagogik 

bland alla lärare. Detta är även något som regeringen menar efterfrågas ute bland lärare och 

rektorer, nämligen: ”… kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna 

möta, motivera och engagera varje elev” (2015/16:1, s.179).  
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I regeringsbeslutet (U2015/05783/S) ger regeringen Statens skolverk i uppdrag att genomföra 

denna fortbildningsinsats. Regeringen motiverar sitt beslut med hänvisning till skollagen och 

menar att lärare ska anpassa sin undervisning så alla elever ska kunna tillgodogöra sig 

innehållet. Kunskapsresultaten som sjunker i den svenska skolan nämns också som en orsak till 

uppdraget. Hänvisningar görs både till nationell och internationell statistik och regeringen 

menar att bland gruppen elever som inte når kunskapskraven för grundskolans ämnen är elever 

med funktionsnedsättning överrepresenterade. Vidare vill regeringen att Skolverket samarbetar 

och tar hjälp från Specialpedagogiska skolmyndigheten samt även andra organisationer som till 

exempel Dyslexiförbundet och Riksförbundet Attention.  

2.4 Skolverkets roll 
Skolverket erbjuder stödinsatser på olika sätt till huvudmän, skolor och förskolor och detta för 

att förbättra den pedagogiska verksamheten och i slutändan gynna barn och ungas utveckling 

samt lärande. I detta stöd ingår olika slags insatser och här finner vi bland annat de nationella 

skolutvecklingsprogrammen. Dessa beskrivs på skolverkets hemsida (www.skolverket.se) och 

är i skrivande stund åtta till antalet. Programmen är uppdelade i olika kategorier som till 

exempel: ”Bedömning och betyg”, ”Elevhälsa och barns omsorg”, ”Styrning och ledning”, 

”Kunskaper och värden” med flera. Många av dessa utbildningsinsatser kan även huvudmän 

söka statsbidrag för. I dessa program ingår således flera olika insatser och insatsen 

”Specialpedagogik för lärande” ingår i de övergripande programmen ”Elevhälsa och barns 

omsorg” samt ”Kunskaper och värden”. Jag redogör mer exakt för innehållet i 

utbildningsinsatsen under avsnittet textmaterial. 

Den specialpedagogiska organisationen har förändrats över tid i Sverige och däribland till 

exempel specialpedagogens funktion som ”förändringsagent”, som med dagens regering på ett 

tydligare sätt återfått den rollen. Regeringens satsning när det gäller att höja den 

specialpedagogiska kompetensen bland lärare är betydande och kommer att till en kostnad av 

en halv miljard kronor utbilda cirka 30 - 50000 lärare (Persson & Persson, 2016).  

Sammantaget vill regeringen genomföra många olika insatser för att höja kompetensen hos 

skolans personal och som man hoppas kan leda till att elevers kunskapsresultat förbättras. Detta 

sker också i en tid där många röster i samhällsdebatten vill se förändringar på olika sätt och 

anser att den svenska skolan drastiskt behöver dessa för att förbättras. Utifrån att denna 

utbildningsinsats genomförs just nu är det intressant och angeläget att ta reda på i vilket 

sammanhang som utbildningsinsatsen kan ses.  
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2.5 Utbildningspolitiskt klimat idag 
Många olika begrepp framförs gärna av våra politiker för att förstärka politiska budskap och 

för att motivera olika beslut. Ett sådant begrepp är likvärdighet och om man går in och läser på 

regeringens hemsida om deras utbildningspolitik så ges likvärdighet en stor betydelse. 

Begreppet har även analyserats av Englund & Quennerstedt (2008) och de konstaterar att 

begreppet använts i svensk utbildningspolitik under flera decennier och ordet kan sägas ha en 

performativ funktion, det vill säga ”… att språket inte bara beskriver utan också värderar och 

skapar” (s. 11). Vidare beskriver de att olika aktörer i samhället i sin tur nyttjar ett sådant 

begrepp för att föra fram just sina visioner och färdriktningar. Begreppet likvärdighet och dess 

betydelse skiftar under åren utifrån olika politiska resonemang och en bit in på 2000-talet talas 

det ofta om i relation till att elevers resultat behöver förbättras.  

Hösten 2015 utser regeringen en skolkommission och ger dessa i uppdrag att ta fram förslag 

som har i syfte att utveckla skolans kvalitetsarbete gällande undervisning, likvärdighet och att 

förbättra kunskapsresultaten. Deras slutbetänkande (SOU2017:35) lämnades över till 

regeringen våren 2017 med titeln Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och 

likvärdighet. Här analyseras till exempel vilka orsakerna kan vara till de försämrade resultaten 

och förslag ges till hur den svenska skolan kan arbeta långsiktigt på olika områden. För att bland 

annat få till en god miljö för lärande och utveckling behövs fler special/-lärare-pedagoger samt 

en spridning av specialpedagogisk kompetens. De lyfter bland annat fram, som påvisas i citatet 

nedan, vikten av att elevers kunskapsresultat behöver förbättras och vikten av att skolan ska 

vara likvärdig. 

Förslaget om en resursförstärkning av undervisning och elevhälsa bedöms öka 

förutsättningarna för att alla elever ska kunna förbättra sina skolresultat. I och 

med att statsbidraget viktas efter behov bedöms likvärdigheten mellan elever, 

skolenheter och kommuner kunna förbättras. Kommissionen bedömer exempelvis 

att det ökande inslaget av kompensatorisk resursallokering och insatser för att 

främja goda lärmiljöer som understödjer elevers lärande och utveckling kommer 

att bidra till att elevers skolresultat blir mindre beroende av hemmiljön och av 

föräldrarnas utbildningsbakgrund (SOU 2017:35, s. 336) 

Två viktiga och centrala begrepp utifrån ovanstående citat samt rapportens titel är kunskap och 

likvärdighet. Skolkommissionen ger regeringen förslag och åtgärder som dels ska kunna stödja 

elevers lärande och utveckling men också ge Sverige en mer likvärdig skola. Begrepp som 

elevers skolresultat och likvärdighet är något som det talas mycket om i dag inom svensk 
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utbildningspolitik och detta är av vikt för att förstå i vilket sammanhang denna studies 

textmaterial kan placeras.  

2.6 Internationella aktörer i den nationella skolpolitiken 
Länders utbildningspolitik påverkas mycket idag av vad som händer på ett internationellt plan 

och många internationella organisationer kan sägas vara starka influenser. FN (Förenta 

nationerna) och UNESCO (United nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

spelar en central roll i hur specialpedagogisk verksamhet diskuteras och organiseras över hela 

världen. När Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) undertecknades menar somliga 

forskare att detta blev ett globalt startskott för ett pedagogiskt inkluderande arbetssätt och att 

begreppet inkludering här blev ett ledord för hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

skulle genomföras (Nilholm, 2007). Inom många internationella organisationer, som till 

exempel FN, arbetar man med så kallade ”normativa instrument” och ett exempel på ett sådant 

instrument är en ”deklaration”. En deklaration kan förklaras som ett ”… uttryck för en åsikt 

eller en uppfattning i en särskild fråga…” (Svenska Unescorådet, 2006, s.7) och bestäms av 

mötesdeltagare på en konferens eller ett möte. En deklaration har ingen laglig eller juridisk 

tyngd utan är mer av politisk betydelse. Huvudsyftet med Salamancadeklarationen är att ge 

regeringar, organ och andra organisationer ett underlag så att man kan planera för och 

genomföra deklarationens principer om en inkluderande undervisning (Svenska Unescorådet, 

2006). 

År 2004 gav tidningen EENET (Enable Education Network) ut ett specialnummer som hette 

Salamanca Ten Years On där experter som samarbetar med Unesco beskrev vad som hänt under 

dessa 10 år. De menar att många länder har under dessa 10 år arbetat fram en utbildningspolitik 

för att främja inkludering men att det många gånger är småskaliga projekt med varierande 

resultat. De menar att den långsamma utvecklingen bland annat beror på att många fortfarande 

är osäkra på vad inkludering egentligen betyder och innebär. Slutligen lyfts 

Salamancadeklarationen ändå fram som en av de viktigaste och mest betydelsefulla 

internationella dokument som berör specialpedagogiken. Vikten av att på politikernivå 

uppmuntra genomförandet av förändringar inom skola och utbildning nämns också som mycket 

viktigt (Svenska Unescorådet, 2006).  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) arbetar med syftet att 

förbättra ekonomiska och sociala förutsättningar för människor världen över. De erbjuder ett 

forum där länders regeringar kan samverka och finna gemensamma lösningar på problem.  

OECD framförs av många idag som en central och inflytelserik aktör när det gäller olika länders 
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utbildningspolitik och där PISA-undersökningarna främst kommit att hamna i fokus. PISA 

(Programme for International Student Assessment) spelar en viktig roll i hur OECD arbetar 

med frågor som rör utbildning. 

OECD:s inflytande och PISA-resultaten har orsakat en intensiv global debatt de senaste åren 

och ett exempel på detta är det öppna brev som 82 forskare runtom i världen skrev i The 

Guardian för några år sedan. De vände sig till OECD:s utbildningspolitiske ledare Schleicher 

och uttryckte en oro för den centrala roll PISA-resultaten givits och att länders 

utbildningspolitik starkt påverkats av detta i jakten på bättre resultat. De framför önskemål om 

en mer nyanserad diskussion om faran med att med enkla test mäta något så komplicerat som 

olika länders utbildningssystem med sina respektive traditioner och kulturer (Andrews & 

Atkinson med flera, 2014). 

Här framkommer således att skolan är en komplex verksamhet med olika uppdrag och där 

utbildningspolitik och starka aktörer påverkar och styr dess riktning. Textmaterialet i denna 

studie är ett resultat av ett regeringsbeslut och ger således en viss vägledning när det gäller 

specialpedagogik och dess roll och riktning i skolan. Därför är det intressant att analysera detta 

textmaterial. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursanalys studera hur begreppet inkludering 

konstrueras i Skolverkets utbildningsmaterial. För att uppnå detta syfte ska följande 

frågeställningar försöka besvaras: 

1. Hur ges inkludering betydelse i materialet?  

2. Genom vilka diskurser konstitueras dessa skilda betydelser och vilka möjligheter 

respektive gränsdragningar skapar diskurserna? 

3. Vad kan diskurserna få för betydelse för hur specialpedagogens yrkesroll skulle kunna 

utformas? 

4. Tidigare forskning 
Här presentas ett urval av forskning som berör dels själva begreppet inkludering, dess betydelse 

och användning i praktiken. För att förstå skola och utbildning i ett större sammanhang tas även 

skolans relation till utbildningspolitiken upp både på ett nationellt och internationellt plan.  
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4.1 Inkludering – ett diffust begrepp 
Nilholm (2007) beskriver begreppet inkludering som att skolan ska försöka att ändra hela sin 

miljö och anpassa den utifrån att alla elever är olika. Vidare talar Nilholm om att det finns en 

fara med att som han uttrycker det ”många vill… lägga beslag på begreppet” (s. 93) och han 

menar också att det kan finnas en risk att begreppet inte kommer att kunna fungera i att hjälpa 

skolor med mer grundläggande förändringar i arbetssätt utan istället bli ytterligare ett sätt att få 

elever i behov av stöd att fungera i en miljö som från början inte är anpassad efter olikheter. 

I den svenska versionen av Salamancadeklarationen användes inte begreppet inkludering utan 

istället begreppet integrering. Det råder delade meningar om dessa begrepps definition, likheter 

och skillnader, men inkludering har nog, enligt Nilholm (2006) vunnit mark på grund av att det 

dels inom forskning använts i kritik mot mer ”traditionell specialpedagogik” och synen på 

differentiering av elever och dels för att många med hjälp av begreppet försöker säga något nytt 

(Nilholm, 2006).  

Nilholm (2007) pekar också på vikten av att förhålla sig kritisk till begrepp som börjar användas 

flitigt av till exempel politiker och utbildningsansvariga och att fundera på ”… vem, varför och 

av vilka begreppet används och vad man vill uppnå med det” (s.94).  

Messiou (2017) har sammanställt olika studier om inkludering (640 artiklar mellan åren 2005-

2015) för att ta reda på vilket fokus forskningen har haft och vilka metoder som använts. 

Resultaten visar att de flesta studier fokuserar på enskilda elevgrupperingar/kategorier och 

handlar inte om alla elever och att de mest frekventa metoderna som används är kvalitativa. 

Utifrån detta ställs intressanta frågeställningar kring hur forskningen om inkludering påverkar 

synen på begreppet och arbetet med begreppet och förslag ges för att forskningen i framtiden 

skulle kunna bli mer användbar. Involvera alla elever istället för att välja ut vissa kategorier och 

fler ”collaborate approaches” för att få med de yrkesverksammas perspektiv.  

4.2 Inkludering i praktiken 
Persson & Persson (2016) lyfter också frågan om svårigheten med forskningsresultat gällande 

inkludering eftersom de är få och många gånger småskaliga projekt med varierande kvalitet. 

Om detta skriver också David Mitchell (2014) där han påtalar att resultat från olika 

forskningsprojekt både kan vara metodologiskt bristfälliga och svåra att överföra till andra 

verksamheter än där de genomfördes. Detta är intressant utifrån det faktum att 

inkluderingstanken trots, enligt vissa, bristfällig forskning om dess effekter ändå fått en såpass 

stark position både nationellt och internationellt. 
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Det finns också studier som visar att inkludering kan ge goda resultat. En studie som fått stort 

genomslag i Sverige när det gäller hur inkludering kan fungera i praktiken är det framgångsrika 

förändringsarbetet som genomfördes i Essunga kommun (Persson & Persson, 2012). Genom 

hela skolans engagemang och med ett inkluderande synsätt kunde bättre kunskapsresultat 

påvisas och skolan lyckades vända en negativ trend till positiv.  

Ontario, Kanada, lyfts ofta fram som ett gott exempel på hur skola och utbildning kan arbeta 

med inkludering. Ontario är den provins i Kanada med störst etnisk mångfald och där arbetades 

fram en plan där samverkan mellan hela utbildningssystemet var av stor vikt. Rättvisa och 

inkludering genomsyrade detta förändringsarbete vars målsättning var, och är, att ta till vara 

elevers olikheter och se dem som en tillgång (Persson & Persson, 2016).   

Relationen mellan specialpedagoger och lärare är mycket viktig och om detta skriver Sundqvist 

(2012) där hon redogör för hur handledningssamtal kan te sig olika. För att på bästa sätt uppnå 

en inkluderande undervisning behövs ett gott samarbete mellan olika professioner i skolan och 

dessa behöver också båda ha goda kunskaper om samtal och handledning.    

Carlsson & Nilholm (2004) skriver i sin artikel om begreppen inkludering och demokrati och 

beskriver hur flertalet positivt värdeladdade begrepp kan hamna i konflikt med varandra. Å ena 

sidan så är det viktigt att de elever som behöver lite extra stöd ska få det men å andra sidan 

förespråkar inkluderingstanken inte särskiljning av elever. Så begreppet inkludering kan anses 

ha en ganska klar och tydlig definition på ett ideologiskt plan men får en mer diffus och 

komplicerad betydelse i praktiken. Vidare lyfts frågan om att skolor och verksamheter måste 

bli bättre på att samtala och diskutera hur organiseringen av specialpedagogisk verksamhet ska 

se ut. Hur ser man på fördelningen av de olika arbetsinsatserna kring elever i behov av stöd och 

hur kan specialpedagogiken tas tillbaka från sin lite marginaliserade position? 

4.3 Utbildningspolitisk styrning 
Skolans komplexa uppdrag blir tydligt då politiska reformer och insatser ska genomföras och 

implementeras. Här beskrivs kort hur skolan påverkas både av nationella och internationella 

riktlinjer och aktörer. 

4.3.1 Nationellt 

Persson & Persson (2016) menar att svensk utbildningspolitik i hög grad påverkats av den 

senaste tidens negativa och nedåtgående trend vad gäller PISA-resultaten och drar slutsatsen att 

många politiska beslut rörande skola och utbildning blivit resultatet av detta, många gånger 

genom snabba utredningar och en önskan om omedelbara förbättringar, vilket i sin tur påverkar 
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skolans verksamhet och utformning. Quennerstedt (2015) undersöker hur mänskliga rättigheter 

uttrycks i läroplaner och här hänvisas till forskning som pekar på en svårighet inom 

utbildningsområdet att kunna kombinera både ett barnrättsperspektiv och krav på konkurrens 

och goda kunskapsresultat. I ett utbildningspolitiskt perspektiv finns en svårighet att nå fram 

till lärare och pedagoger med värdeladdade begrepp och visioner, det är lättare att få genomslag 

för att elevers kunskapsresultat behöver förbättras. Quennerstedt menar avslutningsvis att det 

är av stor vikt att pedagoger själva har god kunskap om skolans uppdrag som värdefostrande. 

Här vilar ett stort ansvar för både lärarutbildningar (som utbildar framtidens lärare) och 

huvudmän (som fortbildar de befintliga lärarna).  

Persson & Persson (2016) menar att det blir viktigt att fundera på hur skolan kan förmedla 

verkliga och nödvändiga kunskaper som ligger i linje med samtid, politik och omvärld. Kanske 

är det så att för mycket fokus på mätbara kunskaper gör att andra kunskaper hamnar i periferin? 

Diskussionen om skolans uppdrag och syfte kan kopplas till ovanstående och Norrström (2013) 

menar att det blir allt viktigare att ställa sig frågor som: ”Vilken skola vill vi ha?” (Norrström, 

2013, s. 48) och belyser vikten av att reflektera över syften och mål med skolans verksamhet. 

Adolfsson (2012) belyser i sin artikel att kunskap kan ges en politisk dimension. För att politiker 

ska kunna föra fram sina satsningar och reformer behöver dessa legitimeras och detta kan ske 

genom att de anses nödvändiga för att ett antal problem ska kunna lösas. Om detta skriver också 

Lindensjö & Lundgren (2014) och menar att politiker ibland kan måla upp ett samhälle i kris (i 

detta fall en skola i kris) och lösningar i form av reformer och insatser blir lösningen. Vidare 

lyfts svårigheten med att styra skola och utbildning och om en insats eller reform ska lyckas 

måste de professionella inom skolans värld uppleva den som viktig och betydelsefull (Lindensjö 

& Lundgren, 2014). 

4.3.2 Globalt 

Svensk utbildningspolitik är inte fri från påverkan av omvärlden. Regeringen motiverar denna 

studies utbildningsinsats med att bland annat hänvisa till Sveriges låga resultat i internationella 

kunskapsmätningar. Jarl & Rönnberg (2015) skriver att ”… internationella aktörer spelar allt 

större roll i skolpolitiken” (s. 214). Vidare poängteras också att aktörer och samhällsklimat är 

beroende av varandra och detta innebär att vissa frågor görs möjliga att driva medan andra inte 

lämpar sig. Det finns många forskningsstudier som intresserar sig för OECD (och PISA) och 

dess framträdande roll när det gäller hur synen på utbildning framställs och vilka åtgärder som 

anses behöva genomföras för att skolor ska utvecklas och elevers resultat förbättras.  
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Om detta skriver Grek (2009) i en studie där “PISA effekten” i ett antal olika länder i Europa 

undersöks närmare: 

What is constant is the acceptance of PISA – and the parameters and direction 

that it establishes – along with its incorporation into domestic and European 

policy-making (Grek, 2009, s. 34). 

Här redogörs för att PISA-undersökningarna, med dess statistik, resultat och riktlinjer för 

förändringar, accepteras av länderna samt att detta även får inflytande i skapandet av policy. 

Här kan läsas in att våra olika länders regeringar påverkas av PISA-resultat och att det sedan i 

sin tur ger effekt i hur utbildningspolitiska mål formuleras eller att vissa reformer genomförs. 

Sellard & Lingard (2013) belyser OECD:s väg till den starka positionen organisationen har idag 

och menar att OECD utövar en så kallad ”mjuk styrning” av medlemsländerna och övriga länder 

vad gäller skapandet av policy och utbildningspolitisk riktning.  

Den tidigare forskning som nämnts ovan (begreppet inkludering, dess mångtydighet och 

svårighet att tillämpa i praktiken samt hur svensk skola styrs från många olika håll) ger en slags 

ram och sammanhang för att lättare kunna förstå regeringens uppdrag till Skolverket och mer 

precist själva innehållet i utbildningsinsatsen. 

5. Teoretisk och metodologisk ansats 
I mitten av 1950-talet utvecklades flera nya sätt att tänka på och se på kunskap och vetenskap 

inom samhällsvetenskaperna och detta brukar benämnas som den språkliga vändningen. Främst 

associeras detta begrepp med de kritiska diskussioner som förekom under denna period och där 

företrädare för den språkliga vändningen menade att man behövde utgå från språket för att 

förstå och studera människan på bästa sätt. Detta bidrog till att det sedan utvecklades flera nya 

inriktningar såsom till exempel socialkonstruktionism och diskursanalys (Allwood & Erikson, 

2010). Jag ska nedan redogöra för några av de centrala begrepp som använts i denna studie för 

att analysera och förstå det för studien utvalda textmaterialet. 

5.1 Poststrukturalism  
Inom det diskursanalytiska fältet finns en mängd olika sätt att tolka, analysera och förstå sitt 

material. Gemensamt är att i de allra flesta teorierna, i olika grad, finns spår av en 

poststrukturalistisk språkfilosofi. Vi människor uppfattar verkligheten genom språket och 

därigenom skapas representationer av en verklighet, det är sedan dessa representationer som vi 
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människor utgår ifrån när vi ser på världen (Winther Jörgensen & Philips, 2000). En förståelse 

av en viss diskurs får sociala konsekvenser i den meningen att dess innehåll ges relevans. 

Winther Jörgensen & Philip (2000) tar upp exemplet med en flod som svämmar över. Detta är 

något som händer, ett faktum, oavsett människors tal, skrift och tankar om det. Men, när 

människor ska försöka att förstå händelsen, sätta in den i ett sammanhang, så skulle flera olika 

förklaringar till händelsen säkert lyftas fram: globala klimatförändringar på grund av 

växthuseffekten, ovanligt mycket nederbörd rent meteorologiskt, felaktigt samhällsbygge på 

politisk nivå eller kanske religiösa förklaringar. Dessa olika diskurser påverkar människor i hur 

de tänker kring ett fenomen och hur de också sedan handlar och agerar – det får sociala 

konsekvenser. 

En grundtanke inom poststrukturalismen är att ”… diskursen konstruerar den sociala världen i 

betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande 

instabilitet” (Winter Jörgensen & Philips, 2000, s.13). Alltså, olika diskurser har sina egna sätt 

att tala om världen och verkligheten och mellan dessa kan också ibland sägas utspelas en kamp. 

Vidare menar Winther Jörgensen & Phillips (2000) att diskursen omformas hela tiden allt 

eftersom de kommer i kontakt med andra diskurser. Strukturer kan ses som föränderliga på 

grund av att olika tecken kan ges olika betydelse i olika sammanhang. När människor använder 

språket i praktiken (text eller tal) händer något med dess strukturer – de byggs upp, återanvänds 

eller tar en ny form.  

5.2 Diskursanalys 
Begreppet diskurs har under de senaste tjugo åren vuxit i popularitet vilket också har inneburit 

att begreppet används flitigt och förekommer i många olika sammanhang och därigenom också 

får flera olika innebörder och definitioner. Oftast kopplas dock begreppet samman med en tanke 

om att vi i språkets strukturer finner mönster. Exempel på diskurser kan vara en politisk diskurs 

eller en medicinsk diskurs. Ett sätt att definiera begreppet diskurs är ”… ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgenson & Philips, 2000), s. 7).   

Diskursanalys kan också ses som ett paraplybegrepp där flera olika teorier och metoder sedan 

återfinns. Diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi är några av dessa 

inriktningar. Den kritiska diskursanalysen fokuserar främst på hur språkets och ordens 

betydelse i en text kan användas för att bättre förstå maktstrukturer i samhället (Bolander & 

Fejes, 2015). Diskurspsykologin inriktar sig mer mot att diskurser skapar sociala och 

psykologiska processer hos människor samt intresserar sig för hur människor kategoriseras i 

samhället (Boréus, 2011). Diskursteorin, som jag valt att använda i min studie, förklaras lite 
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mer ingående längre fram, men kortfattat kan man säga att den skiljer sig från ovanstående i 

den meningen att ord får sin mening och betydelse i hur de ställs i relation till andra ord samt 

att förståelsen av ett visst begrepp alltid är i förändring, den kan aldrig låsas fast helt och hållet. 

Ett namn som ofta förknippas med diskursanalys är filosofen Michel Foucault som bland annat 

menade att vetande och makt samverkar starkt med varandra och påverkar hur olika sociala 

samhällspraktiker utformas, som till exempel skolan vars indelning i årskurser har ett ursprung 

från kunskapen om utvecklingspsykologi (Börjesson, 2003).  

Vidare redogör Börjesson (2003) för att diskursanalys handlar om hur ett visst fenomen har 

kunnat göras till den kategori det uppfattas som och hur denna kategori upprätthålls.  

”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga” (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 32). Att använda 

diskursanalys innebär att vissa typer av frågeställningar lättare kan besvaras utifrån dess 

specifika teoretiska och metodologiska ansats. Det hjälper forskaren att ta reda på hur ett 

begrepps förståelse som något självklart eller naturligt möjliggörs. Detta kan kopplas till denna 

studies syfte där jag vill ta reda på hur begreppet inkludering kan förstås och varför. 

5.3 Diskursteori  
Diskursteorin har utvecklats från de politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

verk; ”Hegemony and Socialist Strategy”. Detta verk sägs ha fått en stor betydelse för 

diskursteorins genombrott. 

Diskursteorin är således inspirerad av en språkvetenskapligt och poststrukturalistiskt sätt att 

förhålla sig till språket. Ord får en mening/betydelse genom att man analyserar hur de skiljer 

sig från andra ord (Wreder, 2007).  

Anledningen att just diskursteori valdes i denna studie beror på att begreppet inkludering ges 

många olika betydelser i materialet och därför fann jag denna teori mest användbar för just min 

analys. Wreder (2007) lyfter fram denna teori som att den har ett bredare fokus än andra 

inriktningar och också därför lämplig att använda på flera olika typer av material. Perspektivet 

kan också vara en hjälp för forskaren att hålla en viss distans till sitt material och även bidra till 

möjligheten att upptäcka nya saker. 
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Jag kommer nu att lyfta fram några olika begrepp som är centrala utifrån diskursteorin och som 

jag kommer att använda mig av i min analys eftersom de passar min studies syfte och mitt 

specifika material. Dessa begrepp är diskurs, nodalpunkt, flytande signifikant och artikulation.  

5.3.1 Diskurs 

Laclau och Mouffe (2001) skriver:  

”…we will call articulation any practice establishing a relation among elements 

such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The 

structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse” 

(s. 105). 

I citatet ovan beskrivs att en diskurs bildas när tecken, genom artikulation, knyts samman med 

en nodalpunkt och ger denne en viss bestämd betydelse. Diskursen ses, utifrån diskursteorin, 

som konstituerande. Det vill säga att diskursen bildar en slags utgångspunkt, en grund, för hur 

vår värld ska uppfattas (Winther Jörgenson & Philips, 2000). En diskurs definieras enligt 

Winther Jörgensen & Philips (2000) som ”… en fixering av betydelse inom en bestämd domän” 

(s. 33). Diskurser är enligt diskursteorin ”… mer eller mindre temporära fixeringar av 

betydelser, som avgör hur något kan tolkas, förstås och benämnas” (Herz & Johansson, 2013), 

s. 111).  

Laclau (i Winther Jörgensen & Philips, 2000) benämner en diskurs som anses självklar och 

naturlig för objektiv, där ideal och värden inte ifrågasätts. Som exempel tas diskursen om barn 

upp. Idag ser vi på barn och bemöter dem utifrån de kunskaper vi har om gruppen, men så har 

det inte alltid varit. Förr i tiden ansågs barn vara ”små vuxna” medan vi idag ser det som en 

självklarhet att barn har vissa behov som inte vuxna har. Objektivitet är således något som 

uppstår allteftersom att samhället utvecklats och politiska beslut och reformer drivs igenom 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). ”Demokrati” och ”allas lika värde” är några exempel på 

värdeladdade begrepp som kan ingå i en sådan självklar diskurs. 

Diskurser säger något om ett visst fenomen i ett visst sammanhang och under en viss period. I 

min studie innebär detta att jag vill ta reda på vilka betydelser begreppet inkludering ges i 

utbildningsmaterialet och vilka diskurser som legitimerar begreppet. 

5.3.2 Nodalpunkt 

Laclau & Mouffe (2001) beskriver begreppet nodalpunkt som ett privilegierat tecken utifrån 

vilket diskursen sedan utformar sig och med hjälp av att tecken knyts till nodalpunkten och ger 
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den dess betydelse). Ett exempel på detta ges i Winther Jörgenson & Philips (2000) där ordet 

”kropp” tas upp som ett exempel. ”Kropp” är en nodalpunkt i till exempel den medicinska 

diskursen. Där får ”kropp” sin specifika betydelse genom att ordet kopplas till specifika tecken 

som bildar den medicinska diskursen – det talas om kroppen på ett speciellt sätt – ett medicinskt 

sätt. Men, ”kropp” kan även ingå i andra diskurser, som till exempel alternativ behandling och 

knyts där till andra tecken. När flera diskurser samexisterar på detta sätt får ”kropp” en ny 

benämning, nämligen flytande signifikant. 

5.3.3 Flytande signifikant 

Det finns vissa ord/begrepp som är speciellt mottagliga för flera olika tillskrivningar och 

betydelser och dessa kallar Laclau för flytande signifikanter. Dessa beskrivs som de tecken som 

olika diskurser försöker benämna och tillskriva ett visst innehåll (Laclau i Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). En flytande signifikant är alltså ett begrepp som är öppet för att bli tillskrivet 

betydelser från olika håll. I denna studie uppfattar jag begreppet inkludering som en flytande 

signifikant där olika diskurser vill ge detta begrepp en viss bestämd betydelse. För att förtydliga 

användandet av de diskursteoretiska begrepp som Laclau och Mouffe använder innebär detta i 

min studie att tecknet inkludering är både en nodalpunkt och en flytande signifikant. 

Inledningsvis i analysarbetet ges tecknet inkludering benämningen nodalpunkt, men eftersom 

analysen sedan påvisar att olika diskurser ger tecknet olika betydelser får begreppet inkludering 

också benämningen flytande signifikant. Begreppet hänvisas till som flytande signifikant då det 

ges olika betydelser utifrån olika diskurser. 

5.3.4 Artikulation 

Artikulation kan förklaras som att för att förstå ett begrepps betydelse och mening måste 

begreppet sättas i relation till andra tecken. Till exempel, själva begreppet inkludering säger 

inte så mycket i sig självt utan behöver sättas in i ett sammanhang för att ges mening och en 

betydelse (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Olika tecken som knyts till den flytande 

signifikanten sker genom artikulation. I min analys har jag därför undersökt vilka tecken som 

genom artikulation knyts till inkludering så att en viss diskurs får legitimitet. 

Så vad Laclau & Mouffe menar är att en diskurs försöker alltid att i så stor utsträckning som 

möjligt knyta tecken till en flytande signifikant och därigenom reducera ett begrepps 

mångtydighet. I denna studie innebär detta att begreppet inkludering både är en nodalpunkt och 

en flytande signifikant. I en enskild diskurs är inkludering en nodalpunkt, men när det uppstår 

en förskjutning i begreppets betydelse och inkludering samtidigt framkommer i olika diskurser 

talas det om som en flytande signifikant.  
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Med hjälp av de utvalda ovanstående begreppen från Laclau & Mouffes begreppsapparat ska 

jag analysera textmaterialet från Skolverkets utbildningsinsats Specialpedagogik för lärande 

och försöka att lokalisera vilka olika betydelser som begreppet inkludering ges samt finna vilka 

diskurser dessa kan sägas tillhöra. 

5.4 Textmaterial 
Jag kommer först att beskriva utbildningsinsatsen i stora drag och detta främst utifrån de 

direktiv som Skolverket mottagit från regeringen och sedan går jag mer specifikt in på det 

textmaterial som ligger till grund för min analys.  

5.4.1 Utbildningsinsatsen ”Specialpedagogik för lärande” 

I slutet av 2015 utfärdades av regeringen en ”Förordning om statsbidrag i specialpedagogik” 

(SFS 2015:938) och samtidigt fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra 

fortbildningsinsatser inom området specialpedagogik där syftet är att utveckla alla lärares 

specialpedagogiska kompetens. Insatsen heter ”Specialpedagogik för lärande” och mer 

specifikt innebär detta att: 

”Fortbildning i specialpedagogik ska syfta till att ge alla elever möjlighet att 

tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare  

1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa 

undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar  

2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.” (SFS 2015:938) 

Ovanstående punkt gällande handledning innebär att utbildade speciallärare alternativt 

specialpedagoger i första hand ska utses som handledare under utbildningens gång, alternativt 

lärare som har arbetat minst ett år som speciallärare eller specialpedagog. Om huvudman har 

särskilda skäl får annan legitimerad lärare utses för handledaruppdraget. De lärare som är 

aktuella för insatsen är legitimerade lärare i grundskola, sameskola och de som arbetar vid 

särskilda ungdomshem och utbildar på grundskolenivå. Insatsen pågår 2016 till 2019 och 

arbetet sker utifrån ett visst upplägg enligt moduler (www.skolverket.larportalen.se). Fokus här 

ligger på handledning och kollegialt lärande.  

Det står till exempel att ett relevant forskningsbaserat stödmaterial ska finnas tillgängligt på en 

webbplats och att innehållet kan vara uppdelat i olika delar såsom allmän specialpedagogik och 

med mer specifika inriktningar som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lärare ska 
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genom detta stödmaterial få: ”… ökade kunskaper om användbara, effektiva och beprövade 

specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov” 

(s.1).  

Underlaget för min studie är material från utbildningsinsatsen ”Specialpedagogik för lärande” 

som är riktat till lärare i syfte att utveckla deras kunskaper inom specialpedagogik. Totalt 

innehåller utbildningen tre moduler men än så länge finns endast en tillgänglig på 

www.larportalen.skolverket.se och den heter ”Inkludering och delaktighet”. Modulen är 

indelad i åtta delar och jag kommer nedan att i korthet redogöra för deras olika innehåll. Del 1 

som heter ”Stöd till elever – en tillbakablick”, handlar om specialpedagogiskt stöd i ett 

historiskt perspektiv samt olika perspektiv och synsätt på elever och lärande. Del 2 heter 

”Inkludering – vad betyder det?”. Här ges en fördjupad bild av inkludering samt hur det 

påverkar skolans arbetssätt och uppdrag. ”Delaktighet – ett stöd för en inkluderande lärmiljö”, 

heter del 3 och begreppet delaktighet förklaras samt en delaktighetsmodell presenteras. I del 4 

”Delaktighet – observera och reflektera i elevers lärmiljö” fortsätter man på temat delaktighet 

och här ges exempel på hur aktivitetsobservationer kan genomföras. Den sista delen på temat 

delaktighet är del 5 och den heter ”Delaktighet – utforskande samtal” lyfter fram elevers 

perspektiv. Här betonas vikten av att samtal med elever och elevers egna tankar och erfarenheter 

är mycket betydelsefulla. Del 6 heter ”Att anpassa undervisningen efter elever” och här 

presenteras till exempel olika skolors arbete med inkludering. Del 7 beskrivs hur läraren kan 

arbeta för att utveckla sin relationskompetens och har namnet ”Alla elevers inflytande över sitt 

eget lärande”. Den sista delen heter ”Framåtblickar och utblick” och här ges en slags 

sammanfattning av alla tidigare delar och begreppet inkludering sätts också in i ett 

internationellt sammanhang. 

Totalt består modulen av ca 80 sidor text och detta är således denna studies textunderlag. Två 

filmer samt två ljudfiler ingår också för kursdeltagarna att ta del av, dessa har dock inte ingått 

i denna studie eftersom själva textmaterialet bedömdes räcka som underlag. Utöver själva 

texterna med utbildningens innehåll finns också instruktioner till deltagarna samt frågor och 

uppgifter som deltagarna ska arbeta med tillsammans utifrån kollegialt lärande och med sin 

handledare. Dessa är i sin tur indelade i fyra delmoment (diskutera, planera, genomföra och 

följa upp). Instruktioner och liknande information till deltagarna som går att finna i materialet 

valdes bort eftersom syftet i studien handlar om begreppet inkludering. Eftersom materialet är 

offentligt och finns öppet för alla så behövdes inga särskilda etiska ställningstaganden göras 

såsom sekretess eller anonymitet. 
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5.5 Läsning av text 
Att använda sig av diskursanalys innebär ett helhetstänk. Teori och metod är således paketerade 

i ett och samma koncept. Här återfinns en filosofisk aspekt (språkets centrala roll i hur vi 

konstruerar vår omvärld) olika teoretiska inriktningar, olika metodologiska riktlinjer och 

slutligen olika specifika metoder för språkanalys (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Det är också av stor vikt att kunna placera in sina funna diskurser i en ram av passande teorier 

och kontext och genom detta så möjliggörs en bättre utgångspunkt för att kunna förstå samhället 

(Hertz & Johansson, 2013). Diskurserna i textmaterialet behöver därför sättas i relation till 

samhällets syn på skola i försök att förstå hur begreppet inkludering lyckats nå en såpass 

framträdande roll. 

Forskarens förhållningssätt i analysarbetet är också viktigt att belysa. Det är själva diskurserna 

som är i fokus under analysen, det vill säga vad som faktiskt skrivits i materialet. Vilka mönster 

finns där och vilka konsekvenser kan dessa diskurser ge? Om man studerar ett område som står 

en nära så får man försöka att i så stor utsträckning som möjligt koppla bort sin tidigare kunskap, 

värderingar och egna åsikter för att göra analysen så objektiv som möjligt. (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). Jag har således försökt att i min läsning av materialet försöka se texten med 

”oerfarna ögon” och fokusera på vad som sägs och hur det sägs. Jag har inte haft några specifika 

diskursteoretiska begrepp i tanke under den inledande genomläsningen av materialet, dessa 

användes först vid ett senare skede. Terning (2016) beskriver tillvägagångssättet vid läsning 

och analys av text och menar att om man väntar med att använda specifika diskursteoretiska 

begrepp under den inledande genomläsningen så kan det underlätta analysarbetet och förhindra 

att man låser sig fast vid vissa speciella betydelser. 

Som utgångspunkt vid min första genomläsning av materialet hade jag frågeställningen: Hur 

talas det om inkludering? Jag läste och försökte bekanta mig med materialet och se vad som 

fanns där och vad som verkade intressant innan jag valde mina diskursanalytiska verktyg.  

Howarths (2007) sätt att beskriva hur en diskursanalytiker kan förhålla sig till materialet är att 

intressera sig för ”… hur, under vilka villkor och av vilka skäl som diskurser konstrueras, 

ifrågasätts och förändras” (s.148-149). Denna beskrivning fann jag också värdefull i min 

läsning där jag ville studera genom vilka diskurser begreppet ges betydelse. 

Under genomläsningen fann jag att talet om inkludering kunde sorteras upp i olika områden 

eller kategorier. Jag fick fram många olika områden men kände redan på detta stadie att några 

var mer framträdande än andra. Jag läste vidare och gjorde sökningar efter ordet inkludering i 
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materialet och ville se med vilka andra ord och begrepp det förekom. Jag sorterade olika citat 

och utdrag i en tabell och försökte på detta sätt finna centrala och specifika ord som kunde 

knytas samman med inkludering. Här användes då Laclau och Mouffe och deras diskursteori 

med de utvalda begrepp som jag tidigare redogjort för. Jag letade efter tecken som genom 

artikulation kunde knytas till nodalpunkten inkludering och jag valde ut några särskilt kraftfulla 

tecken som kunde påvisa diskursen på ett så tydligt sätt som möjligt. Detta var inte så lätt 

eftersom jag tycktes mig ha funnit ganska många citat som på ett bra sätt förtydligade de olika 

diskurserna. Jag försökte att utifrån de olika diskursernas inriktning finna gemensamma 

egenskaper hos de tecken som ingick (exempelvis under den praktiknära diskursen återfinns 

just det som är kopplat till skolans verksamhet; undervisning, lärande, kunskap, olika sätt att 

arbeta och organisera skolan på osv.). Jag gav sedan diskurserna ett enligt mig passande namn. 

5.6 Metoddiskussion 
Frågan om en studies trovärdighet handlar om många olika aspekter och en av dessa är 

intersubjektivitet, det vill säga att flera personer har samma uppfattning om något. För att öka 

intersubjektiviteten bör en öppen och tydlig som redogörelse finnas för de teorival, metodval 

och tillvägagångssätt som använts i studien och att forskaren betonar och motiverar sina val och 

slutsatser (Bergström & Boréus, 2012). Detta för att studien ska kunna genomföras av andra. 

Därför har också min ambition varit att så tydligt som möjligt beskriva diskursteoretiska 

begrepp, teoribakgrund och tillvägagångssätt.  

Reflexivitet innebär att man som forskare i största och möjligaste mån försöker beskriva och 

förklara sin egen roll i förhållande till det man undersöker och att också beskriva de 

konsekvenser studiens bidrag kan få utifrån hur diskurserna kan sägas bidra till hur världen 

konstrueras (Winther Jörgensen & Philips, 2000). En diskursanalytisk studies resultat är en 

spegling av ”verkligheten” samtidigt som den skapar ”verkligheten”.  Detta innebär till exempel 

att jag måste vara medveten om min egen påverkan gällande diskursernas konstruktion.  Jag 

har en insikt och förståelse kring att jag är medskapare till hur begreppet inkludering kan 

uppfattas och tolkas. Som Howarth (2007) uttrycker det: ”Diskursteoretikerna gör inte heller 

anspråk på att bedriva värdefri eller ”objektiv” forskning” (s. 141).  

Utifrån en diskursteoretisk utgångspunkt ses en studies resultat mer i ljuset av hur en slags 

samsyn konstrueras i en text istället för att fokusera på antalet artikulationer eller tecken. Det 

är själva framskrivandet och konstruktionen som står i centrum och hur dess argument och 

analys ses som giltiga (Wreder, 2007). 
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6. Resultat och analys 

6.1 Disposition av resultatdelen 
Jag kommer här att presentera de diskurser jag funnit i materialet samt påvisa hur dessa 

diskurser fått sin legitimitet. Resultatdelen är uppbyggd med utgångspunkt från citat och utdrag 

från utbildningsmaterialet. Markerade i citaten är de tecken som knyts till begreppet inkludering 

och dessa har jag tydliggjort genom att markera i fetstil. Detta analyseras sedan för att kunna 

förstå hur begreppet inkludering talas om och ges legitimitet. Syftet är att synliggöra vilka 

diskurser som konstruerar begreppet inkludering. Utdragen nedan är exempel på det som inom 

diskursteorin benämns artikulation där ett begrepp måste sättas i relation till andra tecken. Det 

är således dessa begrepp och ord som knyts samman med begreppet inkludering på ett visst 

bestämt sätt och som gör att en diskurs kan påvisas. 

6.2 Skolan – den praktiknära diskursen 
Den första diskursen kallar jag den praktiknära diskursen. Här samlas utsagor från 

textmaterialet där begreppet inkludering kan kopplas samman med skolans verksamhet och 

praktik. Här återfinns till exempel hur hela skolan som organisation ska arbeta på ett 

inkluderande sätt. Lärarens yrkesroll och synen på dennes didaktiska förmågor, 

undervisningsmetoder och förhållningssätt samt eleverna och hur de på bästa sätt ska lära och 

tillgodogöra sig kunskaper. 

Följande citat återfinns i introduktionstexten till alla modulens delar. Citatet finns i ett 

sammanhang där det talas om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och en 

hänvisning görs till vad Skollagen säger om skolans uppdrag. 

”Inkludering talar för idén att skolan ska utformas utifrån elevers olika 

förutsättningar, där eleverna kan vara delaktiga i sin utbildning och få ett utbyte 

både kunskapsmässigt och socialt i ett gemensamt sammanhang” (Inledning, 

modul 1). 

Det framkommer här att skolan ska utformas på ett speciellt sätt så att alla elever ska kunna 

känna sig delaktiga och ges bästa möjliga förutsättningar. Denna idé om skolans utformning 

kopplas här samman med inkludering och talet om inkludering ges här en legitimitet genom att 

skolan ges vissa skyldigheter att agera. Om en skola ska arbeta inkluderande så ska skolan 

genomföra förändringar i sin verksamhet så att olika elevers behov kan tillgodoses. Begreppet 

inkludering anses vara till hjälp när man vill försöka få till en skola som passar alla. Om skolor 

arbetar med inkludering så kan de bli en skola för alla elever. Att skolan ska utformas innebär 
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att verksamheten måste vara aktiv och föränderlig och detta för elevernas bästa. Genom 

ovanstående utsaga från materialet kopplas inkludering samman med att skolor ska utgå från 

eleverna och anpassa verksamheten därefter. Många olika aspekter tas upp gällande skolors 

anpassning av verksamheten efter elevernas förmågor (både fysiska anpassningar som lokaler 

och klassrum men också upplägg av undervisning och planeringen av densamma).  

Ett annat tecken som knyts samman med begreppet inkludering och som rör den praktiknära 

diskursen är flexibilitet. Utdraget nedan hör till den del av textmaterialet som talar om hur 

undervisning kan anpassas efter eleverna och där man lyfter fram olika projekt som beskrivs 

som framgångsrika och lyckade ur ett inkluderingsperspektiv. Här nämns bland annat FoU-

programmet ”Inkluderande lärmiljöer” som genomfördes i Sverige under åren 2012-2015 och 

om det skrivs: 

”Forsknings- och skolutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla mer 

inkluderande skolpraktiker i de 31 deltagande skolorna pekar också på betydelsen 

av att utveckla skolorganisationer som är mer flexibla…” (Del 6, s. 6). 

För att skolan ska bli mer inkluderande behövs en skolorganisation som är flexibel och på så 

sätt artikuleras begreppet flexibilitet som en viktig del i att kunna utveckla en inkluderande 

skolpraktik. Begreppet flexibilitet kopplas både till en mer övergripande skolorganisation men 

också till att enskilda lärare bör ha ett mer flexibelt förhållningssätt till grupper och gruppers 

storlek, till exempel att mindre permanenta grupper (som till exempel särskilda 

undervisningsgrupper) ska lösas upp och istället inkluderas i ett större sammanhang. Här talas 

det om inkludering som något som kan uppnås om det finns en flexibilitet bland skolans 

yrkesverksamma. Talet om inkludering kräver en flexibel organisation som lämnar den 

traditionella exkluderande undervisningsstrukturen till förmån för en inkluderande. I 

ovanstående citat benämns begreppet inkludering som något eftersträvansvärt och att skolan 

bör arbeta i dess riktning. På flera ställen i materialet talas det om inkludering som något som 

ställs mot begrepp som ”exkludering” och ”traditionella strukturer”. Här kan man utläsa att 

traditionella strukturer handlar om att vissa elever eller grupper av elever särskiljs från de andra 

i klassen. Det talas om negativt differentierade grupper både i betydelsen att eleverna själva 

kategoriserar sig som avvikande och ej delaktiga men också att lärande påverkas negativt av att 

tillhöra olika mindre grupperingar. De specialpedagogiska synsätten kategoriskt och relationellt 

lyfts också fram och här påtalas det relationella såsom det ”rätta” synsättet. Genom detta synsätt 
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kan skolor möta alla elever på bästa sätt. Begreppet exkludering associeras med hur skolan såg 

ut förr i tiden och alltså något som skolan ej ska arbeta med. För att bli en mer inkluderande 

skola krävs en flexibilitet, ett nytänkande och att försöka jobba bort gamla föreställningar om 

hur skolan ska tänka kring elever i behov av särskilt stöd.  

Ett annat tecken som också placerar begreppet inkludering till denna första diskurs är lärande. 

I citatet nedan, som också är hämtat från inledningen där modulens huvudsyfte redogörs för, 

går att läsa följande: 

”Modulen syftar till att utveckla kunskap och förståelse för hur en inkluderande 

lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet” (Inledning, alla delar) 

Ovan framkommer att en inkluderande lärmiljö påverkar lärandet i det avseendet att elevers 

lärande förbättras. Begreppet lärande framkommer av naturliga skäl många gånger i ett material 

av denna karaktär. Till exempel att lärare ska organisera lärandet (med hjälp av 

inkluderingsdidaktiska byggstenar) så att alla elever kan vara delaktiga och eleverna ska också 

själva ges inflytande över sitt lärande. Om alla elever är tillsammans i skolan, att olikheter 

välkomnas och accepteras, allt i inkluderingstankens spår, så förbättras också alla elevers 

lärande. Här ges inkludering betydelsen av att gynna lärandet – pedagogers sätt att lära ut och 

elevers inlärning gynnas därför i en inkluderande lärmiljö. Här betonas alltså skolans 

kunskapsuppdrag som det centrala och att skolan ska ge eleverna den kunskap de behöver och 

detta sker på bästa sätt genom ett inkluderande arbetssätt. Vikten av att elever lär av varandra 

betonas och att de som behöver lite mer stöd gynnas av att vara tillsammans med de som är mer 

självgående.  

Talet om inkludering som en process dyker upp på många ställen i materialet och med den 

utgångspunkten att arbetet att göra skolan mer inkluderande kräver att flera olika processer 

utvecklas samtidigt. Det skrivs också om begreppets diffusa definition och att det egentligen 

inte går att säga när en skola är helt och fullt inkluderande. Istället benämns inkludering som 

en process som är ständigt pågående och som i citatet nedan, det är processer som arbetar framåt 

mot en inkluderande riktning. 

”Inkludering definieras på olika sätt. I föreliggande artikel görs flera beskrivningar 

där inkludering betraktas handla om processer… Processerna, i form av 
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målsättningar, agerande och resultat kan beskrivas i förhållande till en 

inkluderande riktning” (Del 8, s. 1). 

Process är diffust, mångfacetterat och något som ständigt måste utvecklas och förändras och 

förbättras. Process för också tankarna till ett skeende eller förlopp och något som man ständigt 

arbetar med. Talet om inkludering som process ger bilden av något som tar tid och som är i 

ständig utveckling. Det sker i kombination med att förståelsen av begreppet kan te sig väldigt 

olika och uppfattas som diffust förstärker bilden av inkludering som något svårt och krävande. 

Tecknet kunskap nämns också i materialet och får i denna första diskurs en betydelse av att 

inkludering leder till förhöjda kunskapsresultat. Det hänvisas till olika projekt, studier och 

forskningsresultat, både nationellt och internationellt, där det påvisas att elevers kunskapsnivå 

förbättrats tack vare att skolor arbetar i en inkluderande riktning. Citatet nedan beskriver till 

exempel projektet i Essunga kommun.  

”Essunga kommun karaktäriserades… av att de genom ett systematiskt arbete 

med inkludering av alla elever gått ifrån att ha skolor med sviktande elevunderlag 

med dåliga kunskapsmässiga resultat till attraktiva skolor med goda resultat” 

(Del 6, s 5) 

Här talas det om inkludering som något positivt och framgångsrikt. Om skolor har ett 

inkluderande arbetssätt kan man nå framgång och bli en attraktiv skola med ”goda resultat”. 

Man lyfter fram olika framgångsfaktorer som inkluderingsarbetet kan sägas leda till och 

däribland elevernas kunskapsnivåer. Genom att arbeta med inkludering kan en ”dålig” skola bli 

en ”bra” skola och intressant i just citatet ovan är hur ordet resultat används. Resultat i samband 

med kunskap för tankarna till mätningar på olika sätt och också då till OECD och de 

omdiskuterade Pisa-undersökningarna. 

Sammanfattningsvis så talas det om inkludering utifrån den praktiknära diskursen som att om 

skolor anpassar och förändrar sin verksamhet och har ett flexibelt förhållningssätt till hur 

verksamheten ska se ut så leder detta till en framgångsrik och attraktiv lärmiljö där lärande 

effektiviseras och eleverna uppvisar goda kunskapsresultat. Men, det kräver att alla 

inblandade också förstår begreppets innebörd samt ser inkluderingsarbetet som en process och 

något som hela tiden kan utvecklas och förbättras, det kräver ett systematiskt arbete under lång 

tid för att få till en positiv skolutveckling.  
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Genom artikulation knyts ovanstående fem tecken till nodalpunkten inkludering och synliggör 

därigenom den diskurs som jag valt att kalla den praktiknära diskursen. I just denna diskurs, i 

just detta material, ges inkludering betydelsen av att vara något som leder till en framgångsrik 

skola där eleverna på bästa sätt ska kunna lära och uppnå goda kunskapsresultat.  

Men, inkludering ges också andra betydelser i materialet och då leder det oss till den andra 

diskursen som jag valt att kalla den visionära utbildningspolitiska diskursen. 

6.3 Samhället – den visionära utbildningspolitiska diskursen 
I denna diskurs artikuleras inkluderingens betydelse i relation till ett större sammanhang, 

nämligen den roll skolan ges i samhället och under vilka premisser skolan ska arbeta för att på 

bästa sätt bidra till ett bra och gott samhälle. Inkludering kopplas i materialet samman med 

många olika begrepp som är positivt värdeladdade och som kan associeras med alla människors 

lika värde och vad som är grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Inom utbildningspolitiken 

används ofta positivt värdeladdade begrepp, exempelvis begreppet likvärdighet som jag 

beskrivit tidigare. 

Citatet nedan är hämtat i ett sammanhang där den svenska skolans framväxt presenteras i ett 

historiskt perspektiv och olika begrepp som till exempel ”en skola för alla” lyfts fram. 

”… relaterat till skolans verksamhet relateras begreppet ofta till allas lika värde, 

allas rätt till utbildning, allas rätt till en utbildningsmiljö som är tillgänglig och 

möjligheten att som elev kunna vara delaktig i sin utbildning. Sammanfattningsvis 

har det under lång tid funnits ett starkt stöd i styrdokumenten för att utveckla 

skolan i en inkluderande riktning, som en del av en demokratisk människosyn” 

(Del 1, s. 5). 

I citatet framkommer att genom att arbeta med inkludering inom skolans värld främjas den 

människosyn som inom diskursen artikuleras som den rätta i Sverige. Alla ska ha samma 

rättigheter till utbildning och skolans miljö ska vara tillgänglig för alla. Att göra skolan mer 

inkluderande kopplas samman med en demokratisk människosyn, som ju ska genomsyra hela 

vårt samhälle. Skolors inkluderingsarbete ges här en legitimitet i den meningen att inkludering 

gynnar ett positivt förhållningssätt att se på sina medmänniskor i hela samhället. Den 

demokratiska människosynen i relation till skolans uppdrag kan sägas handla om att alla 

människor kan ta till sig kunskap i olika frågor och skaffa sig en egen uppfattning. Människosyn 

kan ses som både en ideologi och något som är centralt i ett demokratiskt samhälle, en rättighet 

att få finnas i ett visst sammanhang och att inte bli utestängd.  
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I nedanstående utdrag framställs inkludering som en viktig del i arbetet för ett demokratiskt 

samhälle. Citatet artikuleras i ett sammanhang där begreppet inkludering diskuteras i relation 

till de styrdokumenten som styr svensk skola och där många av de värden som återfinns i de 

svenska styrdokumenten likställs med vad som kännetecknar ett inkluderande synsätt. 

”Även här betonas att elever ska inhämta kunskaper och värden, förberedas för 

att delta i det demokratiska samhället samt utveckla en mängd egenskaper även 

om rätten till den unika egenarten också poängteras… men det vi lyfter fram är 

att flera av de karakteristika i en inkluderande skola är synliga här. Det är 

uppenbart att texterna i styrdokumenten tar fasta på att elever ska vara delaktiga 

socialt och i lärandet samt att demokratin är en viktig grund för skolan” (Del 2, s. 

6). 

Tecknet demokrati knyts samman med inkludering och ger begreppet legitimitet i den meningen 

att inkludering går hand i hand med de värden som ska finnas i det svenska samhället. Genom 

att få skolor att arbeta med inkludering antas fler elever få förståelse för vad demokrati är och 

fler elever blir bättre förberedda för att sedan bli aktiva demokratiska medborgare i samhället. 

I samband med länder som man i materialet kallar för u-länder beskrivs arbetet med inkludering 

till och med som en mänsklig rättighet. Själva begreppet inkludering återfinns inte i svenska 

styrdokument men ges istället en legitimitet i form av de positivt värdeladdade orden som lyfts 

fram i denna diskurs. Inkludering ges här betydelsen av att vara en viktig del i ett demokratiskt 

samhälle. 

Följande citat är hämtat från en sammanfattande text i den sista delen, där hela modulens 

centrala innehåll och slutsatser presenteras. Här knyts tecknet likvärdig utbildning till 

inkludering i den meningen att inkludering anses vara en viktig komponent till att göra hela 

utbildningssystem mer likvärdiga på ett mer övergripande plan. 

”Inkluderande skolor kännetecknas av skolornas förmåga att skapa inkluderande 

lärmiljöer, att anpassa undervisningen utifrån varje elev samt att öka elevers 

delaktighet vilka är viktiga framgångsfaktorer för en likvärdig utbildning. Skolans 

arbete med att stödja elevers rätt till delaktighet är betydelsefullt för att nå målet 

om en likvärdig utbildning för alla elever” (Del 8, inledande sammanfattande 

text) 

Begreppet likvärdighet är ett positivt laddat ord som ofta förekommer i diskussioner kring hur 

skolan bättre ska kunna hantera elevers olika förutsättningar som till exempel olika 
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funktionsnedsättningar, att elever har socioekonomiskt svag bakgrund och var eleverna bor i 

landet och så vidare. Det ska finnas en likvärdighet mellan våra skolor i Sverige och alla skolor 

ska ge eleverna samma goda möjligheter att utvecklas på bästa sätt. Genom att arbeta med 

inkludering ska skolorna kunna bli bättre på detta och vi kommer att få en mer likvärdig skola 

i Sverige.  

Nästa citat är kopplat till en diskussion om begreppets betydelse och hur arbetet med 

inkludering kan kopplas till de mål som finns i skolans styrdokument. Tecknet pedagogisk 

filosofi förflyttar inkludering till en slags filosofisk värld där begreppet får uppbackning av 

många olika värden.  

”Utöver styrdokumenten finns en styrning av skolan i form av politiska beslut och 

genom hur skolan diskuteras i det offentliga samtalet. I det som kallas pedagogisk 

filosofi uttrycks och diskuteras själva meningen med skolan och vilka mål den bör 

ha. Många menar att den pedagogiska filosofin bör stå i centrum av vetenskapen 

om skolan… Vi kan se inkluderingsrörelsen som ett uttryck för en pedagogisk 

filosofi där vissa värden lyfts fram” (Del 2, s. 6). 

Detta kan kopplas till talet om vad själva meningen är med skola och utbildning i ett 

samhällsperspektiv. I dagens diskussioner om skolan finns många parter som gärna vill lyfta 

fram olika argument och önskningar och våra politiker använder sig också ofta av väl utvalda 

ord för att få skolan i den riktning man själv vill. Det handlar mycket om att lyfta fram skolans 

egentliga uppdrag och fundera på vad skolan är till för och för vilka. Den pedagogiska filosofin 

menar att alla yrkesgrupper inom skolan bör ställa sig frågor som till exempel hur man ser på 

människan, på samhället och på undervisning. Åter igen tillskrivs inkludering olika värden och 

man menar att dessa borde ges större betydelse när beslut om skolan ska fattas. 

I det sista citatet nedan sägs det att skolans arbete med inkludering gör samhället i stort till ett 

bättre samhälle och gör att människor lättare kan existera sida vid sida. Skolan sägs spela en 

viktig roll utifrån ett samhällsperspektiv.  

”Det bygger på ett synsätt som innebär att skolan blir en viktig aktör i att minska 

avståndet mellan människor, mellan olika grupper och bidrar till att olikheter 

respekteras… Det kräver inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans 

i samhället också är det i skolan” (Del 1, s. 8). 
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En inkluderande skola som arbetar för att elever känner förståelse för varandras olikheter leder 

i sin tur till ett samhälle med människor som känner gemenskap med varandra och inte 

avståndstagande. För att människor lättare ska respektera varandras olikheter krävs en 

inkluderande skola och för att uppnå ett bättre samhälle så är skolans arbete med inkludering 

en viktig del. 

Sammanfattningsvis talas det om inkludering i denna diskurs som ett sätt att få till stånd ett 

bättre samhälle. Begreppet inkludering kopplas samman med många starka och positivt 

värdeladdade ord såsom allas lika värde, demokrati, likvärdighet och som en mänsklig rättighet. 

Tecknen människosyn, demokrati, likvärdighet, pedagogisk filosofi och ett minskat 

avstånd mellan människor knyts till nodalpunkten inkludering, och synliggör genom 

artikulation därigenom denna diskurs som jag valt att kalla den visionära utbildningspolitiska 

diskursen. Diskursen kan sägas mynna ut i en idé om att skolans roll i samhället är mycket 

betydelsefull och att inkludering kan sägas bidra till många viktiga aspekter såsom en skola för 

alla och delaktighet. Här blir talet om inkludering mycket av en idé, en filosofi och en ideologi 

om ett rättvist och demokratiskt samhälle. I den utbildningspolitiska debatten har många av 

dessa begrepp ofta använts för att få reformer och insatser att framstå som bra och goda för hela 

samhället. I just denna diskurs, i just detta material ges inkludering betydelsen av att vara en 

lösning för att uppnå ett bättre samhälle.  

Slutligen ska jag presentera den tredje och sista diskursen där inkludering talas om utifrån ett 

globalt sammanhang och där många olika internationella aktörer lyfts fram som starka krafter i 

att ha bidragit till begreppets starka frammarsch. Denna diskurs har jag valt att kalla för den 

globala agendans diskurs. 

6.4 Världen – den globala agendans diskurs 
I denna diskurs flyttas begreppets betydelse till ett ännu större sammanhang, nämligen den 

globala och internationella kontexten. Inkludering ges här en betydelse av att vara en policy 

(framtagen av och pådriven av några starka aktörer) som många olika länder runtom i världen 

förutsätts följa. 

I modulens sista del sammanfattar man tidigare delar och sätter också in begreppet i ett 

internationellt perspektiv. Här nedan knyts tecknet världsomfattande rörelse till begreppet 

inkludering: 



28 
 

”Inkludering är idag en världsomfattande rörelse som lyfts fram i många olika 

länders styrdokument för utbildning och skola (Del 8, s. 1). 

Talet om inkludering beskrivs i citatet ovan som rörelse där många länder världen över delar 

samma uppfattning om att skolan ska röra sig i en inkluderande riktning. Ordet ”rörelse” är ett 

intressant ordval som ger associationer av någon slags väckelserörelse där inkludering frälser 

världen och är en lösning på många problem. Begreppet ”rörelse” ger oss också en uppfattning 

om att det är många runtom i världen som ställer sig bakom begreppet. Länder, organisationer, 

föreningar, grupperingar och individer. Inom denna diskurs artikuleras inkludering som något 

positivt och därför något som länder tillsammans ska arbeta för att uppnå. 

Inkludering fortsätter att beskrivas och förklaras utifrån ett internationellt sammanhang där till 

exempel Salamancadeklarationen lyfts fram och beskrivs som ett slags startskott för arbetet mot 

ett inkluderande utbildningsystem. I nedanstående utsaga knyts tecknet handlingsram till 

inkluderingsbegreppet och där står det beskrivet hur länder ska arbeta med detta: 

”Delegaterna kom överens om och undertecknade den så kallade 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994). Deklarationen var en följd av 

decenniers arbete inom Förenta Nationernas (FN) regi, till exempel inom 

programmet Education For All (EFA). En handlingsram togs fram som beskriver 

hur länderna ska arbeta med inkludering” (Del 8, s. 2). 

I denna handlingsram ska länder finna hjälp och stöd i hur arbetet ska utföras, det vill säga att 

på regeringsnivå ska länder utgå från dessa direktiv för att sedan kunna utforma 

utbildningspolitiken på bästa sätt utifrån målet om en inkluderande skola. Begreppet 

handlingsram finns också med som en rubrik i själva Salamancadeklarationen och därefter 

följer 85 punkter indelade i olika områden som ska fungera som underlag för olika länders 

regeringar och deras utbildningspolitik. 

Ett annat tecken som mycket frekvent förekommer i materialet är policy. Här talas det om att 

inkludering kan ses som en policy för länder att förhålla sig till, en slags riktlinje eller 

förhållningssätt.  

Det blev en global företeelse följt av internationella överenskommelser kring 

policy och medföljande förändringar i länders utformning av skolsystem. 

Beroende på länders olika förutsättningar förekommer allt från länder som har en 
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inkluderande policy, till länder med såväl inkluderande policy samt skolsystem 

som har nått långt i utvecklingen av inkluderande undervisning (Del 8, s. 9). 

 

Det talas om inkludering som en policy och som visar i vilken riktning länder världen över ska 

röra för att kunna utveckla ett inkluderande utbildningssystem. Det talas också om hur det står 

skrivet i olika policydokument om vilka värden som ska styra inkluderingsarbetet i våra skolor, 

både nationella och internationella policydokument. Policy ges en betydelse i detta 

sammanhang om att vara en övergripande slags struktur som anger i vilken riktning länder ska 

arbeta, men att sedan konkret kunna arbeta på det sätt som policyn ämnar verkar vara svårt. Det 

räcker inte bara att inkludering görs gällande i egenskap av en policy, det krävs sedan i sin tur 

mycket arbete för att kunna överföra innehållet i policyn till det dagliga arbetet på skolorna. 

Här är det således länder som ska förändra och anpassa sina skolsystem så att de blir mer 

inkluderande och i detta sammanhang lyfts även fram att olika länder kommit väldigt olika 

långt gällande detta. 

Under det avsnitt i materialet som beskriver vilka ”aktörer” som agerar som pådrivare i det 

globala inkluderingsarbete nämns dels FN med sina underorganisationer som till exempel 

UNESCO och även organisationer som Plan International, Rädda Barnen, olika ideella 

organisationer samt The European Agency for Special Needs and Inclusive Education benämns 

som aktörer. Denna sistnämnda organisation, vars uppgift är att stödja utvecklingsarbetet med 

inkluderingsfrågor på internationell nivå, lyfts fram nedan och organisationens arbete med att 

påverka länders arbete med inkludering: 

”Organisationens arbete påverkar länderna på policynivå. Datainsamlingarna 

innebär ytterligare påtryckningar på länderna att följa överenskommelser för att 

nå en mer inkluderande undervisning” (Del 8, s. 3). 

Innehållet i de datainsamlingar som organisationen samlar in från sina medlemsländer (där 

Sverige ingår) handlar till exempel om hur många elever som går i ”specialklasser”. Dessa 

datainsamlingar är en del av ett påtryckningsarbete som denna organisation sägs ha på 

medlemsländerna för att arbetet med inkludering ska gå framåt. De internationella ”aktörer” 

som utövar påtryckningar på olika sätt får inkluderingspolicyn att framstå som något mycket 

viktigt och centralt. Det verkar viktigt och centralt att se till och kanske nästan kontrollera att 
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länder utvecklas i denna riktning och då ska man samtidigt komma ihåg att 

Salamancadeklarationen ej är juridiskt bindande utan enbart vägledande.  

Sammanfattningsvis så talas det om inkludering i den globala agendans diskurs som en policy 

framtagen av aktörer tillhörande en världsomfattande rörelse med en tydlig och specifik 

handlingsram. Vikten av att länder följer denna handlingsram påskyndas genom 

påtryckningar från olika internationella organisationer. Inkludering ges här betydelsen av att 

vara ett fenomen som existerar världen över och som på olika sätt påvisar och styr, i detta fall, 

Sveriges arbete med inkludering. Utifrån ovanstående tecken kan det utläsas att den 

internationella inkluderingsrörelsen anger en tydlig färdriktning där inkludering talas om som 

den enda och rätta vägen att gå. Internationella avtal och dokument ger en stark legitimitet till 

hur och varför Sverige ska ta sin an arbetet med en inkluderande skola. I just denna diskurs, i 

det utvalda material, ges inkludering betydelsen av att vara en stark och kraftfull policy som 

ska vägleda länder runtom i världen mot ett mer inkluderande utbildningssystem.  

7. Fördjupad analys och diskussion 
Avsnittet är uppdelat i två delar varav den första har ett mer diskursteoretiskt fokus där jag 

fördjupar den diskursteoretiska analysen och diskursteoretiska grundantaganden som jag också 

för en diskussion kring. Den andra delen är mer kopplad till skolans arbete med inkludering, 

styrning av skolan och specialpedagogens yrkesroll. 

7.1 Diskursteoretiskt fokus 
Nedan redovisas de funna diskurserna samt begrepp som varit centrala i analysarbetet.  

 

Diskurs 1. Den 

praktiknära 

diskursen 

 

2. Den visionära 

utbildningspolitiska 

diskursen 

3. Den globala 

agendans diskurs 

Nodalpunkt 

 

Inkludering Inkludering Inkludering 

Tecken 

 
 Skolan ska 

förändras  

 Flexibilitet 

 Lärande 

 Kunskap 

 Process 

 

 Demokrati 

 Människosyn 

 Likvärdighet 

 Pedagogisk filosofi 

 För människor närmre 

varandra 

 Världsomfattande 

rörelse 

 Handlingsram 

 Påtryckningar 

 Policy 

Flytande 

signifikant 

 

Här ges inkludering 

betydelsen att vara ett 

arbetssätt för en bättre 

skola med bättre 

resultat. 

Här ges inkludering betydelsen 

av att samhället blir ett bättre 

samhälle genom en inkluderande 

skola. 

Här ges inkludering 

betydelsen av att vara en 

policy som länder bör förhålla 

sig till och följa. 
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Vad ger 

diskursen 

dess 

legitimitet? 

Svenska elevers resultat 

i PISA-undersökningar 

+ den globala agendans 

diskurs 

Positivt värdeladdade ord som 

ingen kan argumentera emot + 

den globala agendans diskurs 

 

Starka aktörer (FN, 

UNESCO) 

Tabell 1: Tabellen visar en sammanställning över diskurser och diskursteoretiska begrepp 

 

I den verksamhetsnära diskursen ges inkludering betydelsen av ett slags arbetssätt, metod eller 

redskap som skolor och dess yrkesverksamma bör arbeta utifrån för att kunna få till en vad som 

denna diskurs uppfattar som en bra verksamhet där elever lär på bästa sätt. Exempel som lyfts 

fram är olika tankemodeller om hur lärare genom olika förhållningssätt kan förändra sin syn på 

eleverna och genom detta uppnå ökad kunskap och delaktighet. Diskurser ger människor ett 

visst mått av sanning. Diskurser kan därigenom leda eller kanske rentav styra människor mot 

ett visst handlingsmönster och de kan alltså både begränsa och öppna upp för nya handlingar 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Enligt detta så skulle den praktiknära diskursen kunna sägas 

beskriva ett inkluderande arbetssätt som den rätta och meningsfulla handlingen medan det 

exkluderande arbetssättet skrivs fram som ett icke önskvärt alternativ. Lärares 

handlingsutrymme artikuleras här i relation till vad som ses som felaktigt och icke önskvärt. 

Det språk som används och de diskurser som presenteras bildar en grund för hur skolor ser på 

sitt arbete med inkludering och här ges lärare den sanningen att om de arbetar inkluderande så 

är det för alla elevers bästa och denna sanning ska sedan vägleda lärarna i sin sociala praktik 

och i sitt yrkesutövande. Denna sanning tar lärare med sig till sin verklighet och den påverkar 

hur de talar med varandra om inkludering och om elever i behov av särskilt stöd. Detta enligt 

diskursteorins grundläggande antaganden, nämligen att diskurser är konstituerande av vår värld 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det vill säga att diskurser påverkar våra 

handlingsmöjligheter.  

De andra diskurserna är också konstituerande för skolans yrkesverksamma men även för hur 

till exempel utbildningspolitiken ska utformas. I den utbildningspolitiska visionära diskursen 

framställs inkludering som en lösning för att uppnå ett demokratiskt och öppet samhälle där alla 

välkomnas och där värden såsom demokrati, människosyn och likvärdighet är framträdande. 

Denna diskurs skulle kunna sägas vara så pass etablerad så att ingen ifrågasätter den. I sina 

artikulationer använder sig aktörer av begrepp som det finns en positiv överensstämmelse om, 

som exempelvis ”en skola för alla”, vilket kan stärka diskursens legitimitet. Laclau (i Winther 

Jörgensen & Philips, 2000) benämner en diskurs som anses självklar och naturlig för objektiv, 

där ”Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer och strider; den är en avlagrad 

diskurs” (s.43). Den visionära utbildningspolitiska diskursen skulle kunna anses vara en sådan 
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avlagrad diskurs, som nu anses etablerad i samhället. Men om vi går tillbaka i tiden och ser på 

hur samhället och skolan sorterat individer i olika kategorier och grupperingar, så har det inte 

alltid varit så. Det har definitivt utkämpats en kamp för att personer med funktionsnedsättningar 

till exempel ska få tillträde till samhället på lika villkor som andra. Denna diskurs förmedlar till 

skola och de som styr skolan en sanning, nämligen att en inkluderande skola ger ett 

inkluderande samhälle! 

De globala agendans diskurs kan ses som den dominerande diskursen och som ett paraply finns 

den där ovanför de andra diskurserna. Salamancadeklarationen via FN och UNESCO gav länder 

en tydlig färdriktning och regeringar och politiker fick stark legitimitet att utveckla skola och 

utbildning i en inkluderande riktning. OECD:s starka position som policyskapande inom 

utbildning och länders oro för att tappa placering i kommande PISA-undersökning påskyndar 

utbildningspolitiska reformer och insatser. OECD vill se resultat som är positiva för sina 

medlemsländer och regeringar agerar med politiska åtgärder. UNESCO och specifikt 

Salamancadeklarationen pekar i en viss riktning för sina medlemsländer där politiker genomför 

reformer och i slutändan påverkas de berörda inom skola av dessa insatser. 

Diskurserna funna i textmaterialet kan sägas ha sin utgångspunkt från två dikotomier 

(motsatsförhållanden) - nämligen inkludering och exkludering. Inkludering ges företräde och 

talas om som det rätta handlingsalternativet medan talet om exkludering framställs som något 

negativt och passé. Inkludering är önskvärt och exkludering icke önskvärt. Enligt (Winther 

Jörgenson & Philips, 2000) påvisar en diskurs en sanning och i materialet ses inkludering som 

det sanna och det rätta för att uppnå den organisering av skolan och samhället som ses som den 

eftersträvansvärda. 

Jag kommer nu att återkoppla till studiens frågeställningar för att ta reda på huruvida dessa har 

kunna besvarats. I detta diskursnära avsnitt tas de två första frågeställningarna upp (den tredje 

och sista handlar om specialpedagogens yrkesroll och redogörs för i kommande avsnitt). Den 

första frågeställningen lyder: Hur ges inkludering betydelse i materialet? Inkludering ges 

betydelse genom artikulation. Det vill säga att genom vissa tydliga tecken ges begreppet 

inkludering olika betydelser i olika sammanhang i just det här materialet. Inkludering ges här 

betydelsen av att vara något positivt och viktigt både för den enskilde eleven och för hela 

samhället i stort. Den andra frågeställningen lyder: Genom vilka diskurser konstitueras dessa 

betydelser och vilka möjligheter respektive gränsdragningar skapar detta? Jag har funnit tre 

diskurser i textmaterialet: att inkludering är ett arbetssätt för att uppnå en bra skola, att 

inkludering är en utbildningspolitisk vision om ett bättre och mer demokratiskt samhälle och 
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att inkludering är en global agenda som alla länder ska följa. Dessa diskurser skapar i sin tur en 

sanning, nämligen den att inkludering är den rätta vägen att gå och att exkludering inte är 

önskvärt. Det som möjliggör dessa diskurser är främst den starka globala diskursen. Genom 

Salamancadeklarationens betydelsefulla budskap och länders jakt på att få bättre resultat vid 

PISA-mätningar påverkar de starka internationella organisationerna länders utbildningspolitik 

i viss riktning. 

Winter Jörgensen & Philips (2000) menar att ett av diskursanalysens huvuduppdrag är att 

analysera att hur vår värld är organiserad är alltid ett resultat av politiska processer. Så bakom 

inkluderingsbegreppets frammarsch har det funnits olika politiska beslut och processer som lett 

fram till vilka olika betydelser inkludering ges. Enligt Laclau & Mouffes syn på politik ges den 

betydelsen av att samhället formas på ett speciellt sätt och därigenom utesluts också andra 

alternativa sätt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). I slutändan påverkas skolor och dess 

yrkesverksamma av samhällets utformning och det är också en viktig del i diskursanalysen att 

påvisa. Hur påverkar denna samsyn om att inkludering är den enda och rätta vägen att gå skolors 

arbetssätt och specialpedagogens yrkesroll? Detta kommer jag att föra en diskussion kring i 

följande del. 

7.2 Specialpedagogiskt och utbildningspolitiskt fokus  
Först en kort sammanfattning av resultat och analys. De tre diskurser som jag har funnit i 

materialet ger var och en olika betydelser till begreppet inkludering. När begreppet kopplas till 

skolan ges det betydelsen av att vara en fungerande arbetsmetod som är bra i termer av höjda 

kunskapsresultat. När begreppet kopplas till samhället ges det betydelsen att om skolan arbetar 

inkluderande får vi även ett mer inkluderande och bättre samhälle. Slutligen kopplas begreppet 

till omvärlden och ges där betydelsen av att vara en global övergripande policy som länder ska 

följa. Den globala diskursen verkar vara den dominerande eftersom starka organisationer som 

OECD och FN påverkar länders utbildningspolitik. Enligt diskursteorin är diskurser 

konstituerande, det vill säga, de ger vissa handlingsmöjligheter, och utifrån detta kan slutsatsen 

dras att inkludering är det bästa och det önskvärda alternativet för svensk skola och exkludering 

är ej önskvärt. 

7.2.1 Specialpedagogens roll i den inkluderande skolan 

Inkludering i skolan väcker många frågor, bland annat den om gränsdragningen mellan 

specialpedagogik och pedagogik. Begreppet inkludering placeras vanligtvis under 

specialpedagogikens ämnesområde (så också i utbildningsinsatsen ”Specialpedagogik för 

lärande”). Regeringens vision är att alla lärare ska ges ökad kunskap om specialpedagogik och 
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därigenom också inkludering. Intressant här är också att själva begreppet inkludering inte finns 

med i något av skolans styrdokument. Tidigare forskning lyfter fram olika svårigheter i att 

överföra inkluderingstanken till den praktiknära verksamheten (Carlsson & Nilholm, 2004). 

Det ställer mycket höga krav på lärare idag att arbeta inkluderande i klassrummet - är det ens 

möjligt? Är en inkluderande skola en utopi (ett drömscenario som är ouppnåeligt)? Det finns 

mycket som behöver göras för att hjälpa och stötta lärare i ett inkluderande arbetssätt och en 

del i detta är hur specialpedagogens roll ska utformas. Att kunna bidra med sin kunskap och 

kompetens kring det specialpedagogiska kunskapsområdet och att vara en samtalspartner där 

lärare kan diskutera pedagogiska frågor och utmaningar de stöter på i klassrummet. Att bidra 

med ett förhållningssätt som ser olikheter som tillgång och som något positivt men att samtidigt 

förstå de svårigheter som en inkluderande undervisning kan bidra till. En svår balansgång för 

specialpedagogen att förhålla sig till, men mycket viktig.  

Nilholm (2007) lyfter fram inkluderingsbegreppets mångtydighet och påtalar vikten av att man 

inom skolans värld måste försöka att enas om dess betydelse och innebörd för att alla ska kunna 

arbeta i samma riktning. Jag anser att utbildningsinsatsen ”Specialpedagogik för lärande” kan 

bidra till detta på ett positivt sätt eftersom begreppet dels ges stor plats i utbildningens innehåll 

och utifrån min analys ges begreppet även en mycket positiv betydelse som lärarna sedan tar 

med sig in i sin verksamhet och detta kan sägas möjliggöras utifrån mina funna diskurser. 

7.2.2 Skolans roll i samhället 

Enligt mitt resultat finns ej utrymme att argumentera mot inkludering. Begreppet omges av 

positivt värdeladdade ord som demokrati och allas rätt till deltagande. Nilholm (2006b) menar 

också att just detta är en av anledningarna till begreppets popularitet och framfart. Kanske ges 

också begreppet inkludering en extra viktig roll i denna oroliga tid vi lever i? Dahlstedt & Olson 

(2013) beskriver hur skola påverkas av samhällsförändringar och samhällsklimat och menar att 

vår nutid präglas av kris. Oro för terrordåd och framväxten av högerpopulistiska värderingar 

runtom i världen lyfts fram som ett hot mot demokratiska värden. Kanske ges 

inkluderingstanken och dess värdeladdade begrepp en ännu större betydelse i dagens samhälle? 

Utifrån min analys ses inkludering i skolan som ett sätt att uppnå ett bättre samhälle på sikt och 

genom denna diskurs ges lärare, skolledning och politiker en slags sanning som kanske är lättare 

att ta till sig i vårt rådande samhällsklimat. 

Många olika intressen påverkar skolans verksamhet och utformande, skolan är komplex. 

Samhället vill få ut kompetenta blivande arbetstagare till arbetslivet och demokratiska 

medborgare som bygger upp ett bra samhälle i framtiden. Ekonomiska intressen vill se att 
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skolor går med vinst och slutligen politiska intressen som har en vision om vilken roll skolan 

ska ha i samhället och som i sin tur blir påverkade av utomstående aktörer att driva 

utbildningspolitiska frågor i en viss riktning.  

Skolans uppdrag är viktig menar Norrström (2013) eftersom det är nödvändigt att börja 

reflektera över vilket syfte och mål svensk skola ska ha. Det finns kanske ett behov av att lyfta 

fram skolans fostransuppdrag i tider av kunskapsresultat, tester och mätningar? Att se till att 

elever utvecklas till goda samhällsmedborgare med sunda och goda värderingar. Skolans roll i 

samhället är att fostra kommande samhällsmedborgare till demokratiska individer. I mitt 

resultat redogörs för att inkluderingsrörelsens framfart kan ses som ett uttryck för en 

”pedagogisk filosofi” där vissa värden lyfts fram och frågeställningar som ovan tas upp. 

7.2.3 Politikens roll i den inkluderande skolan 

Eftersom utgångspunkten i denna studie är ett textdokument sprunget ur ett politiskt direktiv, 

blir det också intressant att diskutera utbildningspolitik och hur skola styrs av olika reformer 

och insatser. Att insatsen ”Specialpedagogik för lärande” genomförs just nu innebär att våra 

politiker ser specialpedagogik som något viktigt och något som alla lärare behöver mer kunskap 

om. Specialpedagogik med dess begrepp (som till exempel inkludering) ses då som något som 

bidrar till en mer likvärdig skola och bättre kunskapsresultat och detta gör att begreppet 

inkludering ses som viktigt och därigenom ges legitimitet. 

Om inkludering ska kunna genomföras på ett bra sätt behöver hela skolans verksamhet vara 

delaktig och ha en gemensam förståelse och drivkraft till förändring. Om detta skriver både 

Lindensjö & Lundgren (2014) samt Nilholm (2007) där de redogör för hur förändringar och 

utveckling sker på bästa sätt. Yrkesverksamma behöver känna att de är delaktiga i beslut och 

förändringen måste upplevas som meningsfull. Utgångspunkten för insatsen är regeringen och 

deras fokus på likvärdighet och höjda kunskapsresultat och ambitionen att Sverige ska vara ett 

land som har en bra skola med hög kvalitet. Detta kan kopplas till den utbildningspolitiska 

diskursen där likvärdighet återfinns som något som kan uppnås genom inkluderingsarbetet. 

Inkludering skrivs fram som ett sätt att få mer likvärdighet i skolorna och begreppet inkludering 

talas om nästan om en ”frälsarmetod” och något som ska lösa flera av de problem skolan brottas 

med. Den ska motverka en ökad segregering, minska betydelsen av att elever kommer från olika 

familjeförhållanden och föräldrar med olika utbildningsnivå samt hjälpa Sverige att klättra i 

PISA:s rankinglistor. Om vi som arbetar i skolan ges bilden av att inkludering kan vara en 

lösning på många av dessa svårigheter så kanske vi till slut uppfattar denna förändring som 

meningsfull och viktig och att inkludering blir något som kan hjälpa till med skolans viktiga 
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kompensatoriska uppdrag – att alla barn ska ges möjlighet att lära så mycket som möjligt utifrån 

sina förutsättningar. 

Slutligen, studiens tredje och sista frågeställning: Vad kan detta få för betydelse för hur 

specialpedagogiska frågor och arbetssätt diskuteras samt hur specialpedagogens yrkesroll 

utformas? Att inkludering framställs som det bästa sättet att arbeta innebär att det kommer att 

ställas höga krav på dels ett gott samarbete mellan specialpedagog och lärare, för att 

tillsammans kunna skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna och dels på hur 

skolans organisation tänker kring att stötta lärare i att arbeta i en inkluderande lärmiljö. 

Utbildningsinsatsen skulle kunna underlätta kommunikationen och öka förståelsen mellan 

yrkesgrupper inom skolan eftersom materialet kan bidra till bättre samsyn kring begreppet. Det 

skulle också kunna innebära att inkludering i framtiden inte bara blir ett begrepp som lyfter 

fram ”elever i behov av stöd” utan något som innefattar och berör ”alla elever”. 

Specialpedagogens roll som handledare och professionell samtalspartner kanske blir än mer 

tydligt framträdande i en inkluderande skola. Utifrån mitt resultat artikuleras de exkluderade 

lösningarna som icke önskvärda. Detta skulle kunna innebära att de elever som verkligen är i 

behov av detta, antingen kortvarigt eller mer långvarigt, inte får tillräckligt med stöd. 

Inkludering är många gånger svårt att genomföra i praktiken och det blir en stor utmaning för 

svensk skola att leva upp till denna vision.  

8. Förslag på framtida forskning 
Det vore väldigt intressant att ta del av innehållet i de kommande två modulerna i 

utbildningsinsatsen för att sedan kunna utläsa och tolka innehållet i insatsen i sin helhet. Det 

vore också spännande att följa upp hur lärare och handledare som deltagit i utbildningsinsatsen 

upplevt innehållet och hur genomförandet gått och vilken nytta de har haft av utbildningen i sitt 

yrkesutövande. Det skulle också vara intressant att studera hur specialpedagogens yrkesroll 

utformas i en inkluderande skola. 
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