
Inkludering handlar om social gemenskap och 
olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes 
Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt 
Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas 
måluppfyllelse.
TexT: eva-LoTTa HuLTén   ILLuSTRaTIon: maLIn RoSenqvIST

Inkludering
ÄR gemenskap

 V
I söker oss ofta till dem 
som är lika men lär oss av 
att träffa dem som är olika 
oss själva, säger Claes 
 Nilholm.

Han är professor i pedagogik vid 
Malmö högskola och menar att det 
finns olika sätt att tolka begreppet 
inkludering; som att olikhet är något 
som ska accepteras eller tolereras eller 
att det är en tillgång. Det sista är den 
mest radikala hållningen, menar han. 
Idag är skolan så inriktad på individen 
att den lärande gemenskapen och de 
sociala aspekterna av skolan trängs 
undan.

Inkludering handlar inte om place-
ring, betonar Claes Nilholm.

– Det är en missuppfattning av be - 
greppet. Inkludering handlar om att 
känna gemenskap och vara en del av 
gruppen. Man måste skilja på inklu-
dering och integrering. Inkludering är 
att helheten anpassas till delarna, och 
integrering innebär det rakt motsatta.

Claes Nilholm skulle gärna se inte 
bara individuella mål i skolan utan 

också gruppmål. Han jämför med ett 
idrottslag där det är självklart att alla 
behövs och måste arbeta tillsammans 
för att det ska bli bra. För att inklude-
ringen ska bli verklighet och inte bara 
vackra ord måste eleverna involveras 
med varandra genom samtal i helklass 
eller arbete i mindre grupper där det 
gemensamma resultatet är beroende 
av alla gruppmedlemmars bidrag. Men 
det innebär inte att alla elever ska vara 
i klassrummet hela tiden.

– En del kan behöva en lugnare 
miljö ibland. Inkludering får inte bli 
en princip som leder till att enskilda 
offras för idealen.

I den bok som Skolverket ger ut i 
februari, Inkluderande undervisning, 
pekar Claes Nilholm och medförfatta-
ren Kerstin Göransson på fem viktiga 
aspekter av inkludering: att det bara 
finns ett system (det vill säga att alla 
finns inom skolans ordinarie verksam-
het), gemenskap på olika nivåer (sam-
arbete, respekt och tillit är några led-
ord), en demokratisk gemenskap, att 
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» för att lyckas måste lärarna 
se alla elever som viktiga.«

olikhet ses som en tillgång och att 
elever är delaktiga. 

– Det är viktigt att fundera över vad 
man vill komma till rätta med genom 
att inkludera alla elever i undervis-
ningen, säger Claes Nilholm.

En förutsättning för att lyckas är att 
lärarna ser alla elever som viktiga, och 
Claes Nilholm konstaterar att det är 
betydelsefullt att de får stöd och ges 
rätt möjligheter för att inkluderingen 
ska lyckas. 

– en Inkluderande skola ger alla 
elever beredskap att leva i gemenskap 
med andra som vuxna, säger Bengt 
Persson.

Han är professor i specialpedagogik 
och hans forskning har länge varit 
inriktad på inkludering. Våren 2010 
ombads han att komma till Essunga 
kommun för att hålla en föreläsning. 
Då fick han klart för sig att man på 
kommunens F-9-skola, Nossebrosko-
lan, använt sig av bland annat hans 
litteratur i sin strävan att förbättra 
skolans måluppfyllelse. Det innebar 
att man lagt ner alla specialgrupper 
och att alla elever utom särskolans gick 
tillsammans (numera är även särskolans 
elever inkluderade). Bengt Perssons 
forskargrupp vid Högskolan i Borås 
fick anslag för att göra en studie om 
Nossebroskolan och har besökt lektio-

ner och intervjuat skolledare, rektorer, 
lärare, elever och föräldrar. I november 
kom boken Inkludering och måluppfyl-
lelse av Bengt Persson och Elisabeth 
Persson.

Initiativet till förändring på Nosse-
broskolan kom från lärarna i en av 
specialgrupperna. De såg att deras 
elever inte nådde målen och inte kom 
in på gymnasiets nationella program. 
Det fick dem att vilja pröva nya vägar.

– Det som förenar eleverna i den 
lilla gruppen är deras bedömda svårig-
heter, och det är ingen positiv gemen-
skap, säger Bengt Persson.

Rent praktiskt innebar det nya 
sättet att arbeta att många lektioner 
blev dubbelbemannade då speciallä-
rare och specialpedagoger följde med 
in i klassrummen. Det har gynnat alla 
barn och sedan 2008 har mellan 90 
och 100 procent av eleverna varit 
behöriga till gymnasiet.

I essunga har förändringsarbetet 
inte inneburit några extra kostnader 
men krävt tid och engagemang. Bengt 
Persson konstaterar att en del av de 
kommuner och skolor som kontaktar 
honom och vill ha hjälp att förändra 
sitt arbetssätt verkar drivas av ekono-
miska incitament. Smågrupper är dyrt.

– Men detta är inget sätt att spara 
pengar. Att inleda ett förändringsar-
bete av det skälet leder bara till förtro-
endekris. Man måste veta vad man 
menar med inkludering och göra det 
av rätt skäl, säger han.

Bengt Persson tycker att inklude-
ringstankarna är på frammarsch men 
konstaterar att Sverige ligger efter 
övriga världen. I många länder har 
man kommit betydligt längre i utveck-
lingen mot en inkluderande skola. 

– I Danmark ska 50 000 barn i speci-
alklasser in i de vanliga klasserna, och 
de är nyfikna på vårt arbete med Nosse-
broskolan, säger Bengt Persson.

Hans forskargrupp har nu börjat på 
en uppföljande studie där man tittar 
på hur det gått för 2010 års avgångs-
elever på gymnasiet. Mycket få elever 
har hoppat av och till våren tar de 
övriga studenten. Nu ska deras resul-
tat följas upp och många elever inter-
vjuas. 

– Det är fantastiskt att få avsluta 
min karriär med detta, efter alla nega-
tiva rapporter jag skrivit, där slutsat-
sen ofta är att skolan inte förmår leva 
upp till förväntningarna, säger Bengt 
Persson. ◆

44 nR 1  2013



Under 2012 startades ett omfattande 
forskningsprojekt vid malmö 
högskola som undersöker  
hur alla elever ska få  
möjlighet att lära och  
utvecklas i skolan.

TexT: gunILLa noRdIn   
ILLuSTRaTIon: maLIn RoSenqvIST

33 skolor
I GEMENSAM StuDIE

 u
nIVersI-

tetslek-

tor Lena 
Lang är en av 
forskarna som 

håller i projektet.
– Den studie vi påbörjat är 

unik såtillvida att den täcker skol- 
och klassrumsorganisering i struktu-
rellt, geografiskt och storleksmässigt 
olika kommuner. Ofta görs studier om 
inkluderingsfrågan på en enskild skola 
eller en klass. Här deltar tolv kommu-
ner och 33 grundskolor. Och både 
skolchefer, rektorer, lärare, specialpe-
dagoger och elever, i början av grund-
skoletiden och senare, deltar.

Forsknings- och utvecklingspro-
grammet »Inkludering – en likvärdig 
skola för alla« inleddes i höstas. Det 
bedrivs under tre år och koordineras 
av Skolportens forskningsinstitut 
Ifous. Parallellt med forskningsdelen, 
»En inkluderande grundskola«, sker 

utvecklingsarbete på de deltagande 
skolorna, där pedagoger, rektorer och 
förvaltningschefer får stöd för att skapa 
goda lärmiljöer för alla barn och ung-
domar. 

Första fasen i forskningsprojektet är 
en kartläggning av hur inkludering 
förstås och hur arbetet ser ut på förvalt-
nings-, skol- och elevnivå.

– Att utveckla en inkluderande skola 
förutsätter att flera olika aktörer sam-
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spelar. Vi har just hämtat in data från 
förvaltningsledare och rektorer för att 
få en bild av hur de ser på sin roll och 
hur de kan underlätta för medarbe-
tarna att verka i ett mångfaldsperspek-
tiv. Sedan följer samtal med resursper-
soner, handledande specialpedagoger 

med flera. Den tredje ingången är 
lärarna. Hur ser de på en inkluderande 
undervisningssituation, konkret i klass-
rummet? Eleverna, slutligen, deltar i 
två delstudier, den ena inbegriper låg-
stadiet och den andra högstadiet. Vilka 
kvaliteter i klassrummet efterfrågar 
de? Hur uppfattar de sina möjligheter 
till motivation och utveckling av själv-
bilden?

med stöd aV resultaten i kartläggnin g-
 en görs sedan en fördjupande forsk-
ningsstudie avgränsad mot hur under-
visning och lärprocesser konkret kan 
gestaltas. Även Skolverket har visat sitt 
intresse och medverkar i delar av stu-
dien.

– Vi låter resultaten i den inledande 
kartläggningen påverka den teore-
tiska och empiriska utgångspunkten 
för nästa studie. På så sätt växer för-
ståelsen successivt fram. 

När skolsituationer inte fungerat har 
det, historiskt, enbart varit individens 
tillkortakommanden som fått bära 
ansvaret för det. Idag har synen på 
ansvaret för skolsituationen vidgats 
till att även omfatta omgivningen och 
elevens relation till den.

– Idag vet vi att inkludering inte 

bara handlar om allas tillgänglighet  
i den fysiska miljön. Hur kan vi göra så 
att alla elever både kan lära och befinna 
sig i ett gemensamt socialt samman-
hang? Vi tar vår främsta utgångspunkt 
i en lärmiljö där alla elever är välkomna, 
kan delta aktivt och medverka, säger 
Lena Lang.

Det aktiva deltagandet är ett viktigt 
kännetecken för en inkluderande verk-
samhet, poängterar hon.      

– Det handlar om att alla ges accep-
tans och erkännande och ses som en 
resurs. Vi har alla något att lära av var-
andra. Det gäller att skapa en miljö 
där alla barn på ett självklart sätt är 
välkomna in, inte som gäster eller 
åskådare, utan där alla förväntas bidra 
till sammanhanget.      

Just gruppsammanhanget är något 
som forskningsprojektet i Malmö 
inriktar sig på.

– I en tid när barns enskilda förmå-
gor alltmer mäts och värderas, är det 
risk att lärandesammanhanget och 
konsekvenserna på sikt förbises. Det 
handlar om att se eleven i sitt samman-
hang. Det är inte säkert att eleven har 
svårigheter. Han eller hon kan befinna 
sig i svårigheter på grund av miljön.

Hur bidrar ni till att utveckla forsk-
ningen om inkludering?

– Det är mötet mellan innehållet i 
tidigare internationell forskning och 
innehållet i vår forskningsinsats, som 
i sin tur baseras på en aktuell och 
vidgad bild av villkoren i den svenska 
skolvardagen, som vi kan bidra med. 
Vad vi vet sedan tidigare, det vi bidrar 
med i fördjupningen och kommuner-
nas unika kvaliteter, säger Lena Lang 
och påpekar att det är nödvändigt att 
ta frågan på allvar och ge den plats. 

– Det är dags nu. Om vi inte ska få 
barn och ungdomar som vänder 
skolan ryggen är det hög tid att vi har 
alla barn och ungdomar med oss. ◆

» det är inte säkert att eleven 
har svårigheter. han eller hon 
kan befinna sig i svårigheter 
på grund av miljön.«

Lena Lang.
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