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ABSTRAKT 

Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet inkludering inom 

specialpedagogiken. Såväl svenska som internationella forskares syn på inkludering och 

vägen dit. Studien utreder begreppen kategorisering och inkludering. Syftet med 

undersökningen var att identifiera ett par möjligheter som gynnar inkludering och ett 

inkluderande arbetssätt som kan användas i den svenska skolan.  Metoden som användes 

var en systematisk litteraturstudie med relevant forskning som källor.  Resultaten pekade 

på tre möjligheter som kan bidra till inkludering, delaktighet och deltagande, tid och 

lärarens kunskaper och attityder till ett inkluderande arbetssätt. Resultatet diskuteras 

sedan under diskussionskapitlet och slutsatser dras.   
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1 INTRODUKTION 

 

Under mina år som lärarstuderande och lärare har jag många gånger tänkt på hur man 

skulle kunna utveckla sitt egna didaktiska och pedagogiska kunnande för att nå ut till 

så många elever som möjligt. Man vill tro att det går att ”spränga gränser” och att 

man tillsammans med sina kollegor kan hitta arbetssätt som möjliggör en, åtminstone 

mer, inkluderande undervisning än vad som finns idag. Tyvärr får man ute i 

praktiken känslan av att specialklasser och annan exkludering ses som det enkla 

valet. Naturligtvis är detta inte bara lärarens fel utan det handlar ju om vilka 

möjligheter lärarna och skolorna har.                 

 Elever med svårigheter, elever med hinder, så har skolans syn på undervisning 

länge varit. Man tyckte alltså att det var eleverna som hade svårigheter eller hinder, 

inte skolorna som borde omvärdera sina system eller undervisningssätt. Alla 

lösningar baserades på att förändra elevens sätt att lära sig på eller elevens beteende. 

Istället för att förändra skolan så valde man att kategorisera elever efter intellekt och 

de som föll ur ramen fick man ordna andra platser för.           

 I skolor i Sverige idag kategoriseras elever fortfarande. Vissa får särskilt stöd, en 

del blir placerade i specialklasser och en annan del i särskolor medan resten blir kvar 

i den ”vanliga” klassen. I gråzonerna mellan kategorierna hamnar elever som man 

inte riktigt kan placera och dessa skiljer sig troligtvis lika mycket i förhållande till 

varandra som elever i ”vanliga” klasser gör. Skolorna kringgår problematiken med 

heterogena klasser och exkluderar istället eleverna ifrån skolans vanliga klasser. 

Detta är en ganska intressant utveckling då skolans styrdokument står för något 

annorlunda.                       

 Genom denna studie vill jag få en ökad kunskap och känna till fler vägar mot en 

undervisning som inkluderar fler elever oavsett förutsättningar och kunskapsnivåer.
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2 BAKGRUND 

 

Skolverket (2011a) menar i sin första del av Lgr 11, skolans värdegrund och 

uppdrag, att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.

 Skolverket anser alltså att det är skolan och undervisningen som ska anpassas, inte 

eleverna. I Lgr 11 står också att:    

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla (Skolverket, 2011a:8). 

 

Skolverket anser att det är skolans ansvar att utbildningen sker på ett sätt som gynnar 

alla elever. Skolverket anser också att undervisningen inte kan utformas likadant för 

alla elever utan att en individuell anpassning är ett måste utifrån elevens behov och 

kunskapsnivå. Skolverket menar även att rektorn har ansvar för att de ovanstående 

punkterna följs. Rektorn har också, som pedagogisk ledare för skolan och chef för 

personalen, både lärare och övrig personal, ansvar över att lärarna anpassar 

undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas behov och egna 

förutsättningar (Skolverket, 2011a).

 Skolverket står för en inkluderande undervisning, det är rektorns, lärarens och 

skolans personals arbete att se till att det går att utforma en undervisning som 

inkluderar alla elever i de olika ämnena. Man brukar tala om en ”skola för alla”. 

 När Svenska Unescorådet (2006) publicerade Salamancadeklarationen så 

fastställdes att: 

 

Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram är att skolorna 

skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, 

emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den skall omfatta handikappade såväl 

som andra barn, gatubarn och barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella 

minoriteter samt barn från andra eftersatta eller marginaliserade områden eller 

befolkningsgrupper (Svenska Unescorådet, 2006:16). 

 

Gerrbo (2012) menar att elever bara i särskilda fall placeras någon annan stans än i 

den ordinarie skolan. Den ordinarie skolan ska istället organiseras om så att den kan 

ge plats åt alla individer där deras olikheter ses som tillgångar. Gerrbo(2012) menar 

även att det i flera andra länder visats upp positiva kunskapsresultat för elever i 

behov av särskilt stöd när de inkluderats i den ordinarie undervisningen.    

 Ambitionen att inkludera fler elever lyftes även fram i Skolverkets (2011a) LGR 
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11 och Gy 11. Enligt Skolverket (2011a) så är det skolan som ska anpassas efter 

varje individ och inte tvärtom. Alla elever ska, utifrån sina egna förutsättningar, ha 

en chans att uppnå betyg i alla ämnen i den svenska skolan.        

 Inger Tinglev (2005) anser att en av de viktigaste uppgifterna för en skola är att 

utgå ifrån alla elevers olikheter i en inkluderande undervisning. Att nå dit är enligt 

Tinglev komplext men det är en långsiktig lösning som kräver att arbetet sköts på 

nationell, kommunal samt lokal nivå.                

         

 

2.1 Kategorisering av elever 

 

Enligt Gerrbo (2012) så har kategorisering varit etiskt kontroversiellt under en längre 

tid. Ändå används det i svenska skolan än idag. Nedan följer några forskares syn på 

kategorisering i skolan.                   

 Tinglev (2005) är kritisk till kategorisering där man placerar individer i olika fack. 

Hon är inte kritisk till forskningen inom området med diagnoser men hon anser att 

problemen uppstår när man överför det till pedagogiska sammanhang. Tinglev 

(2005) menar att skolan ofta åtgärdat pedagogiska svårigheter med individuell 

träning av eleverna. Alltså träning utanför den ordinarie undervisningen. Den 

individuella träningen är enligt Tinglev enbart fokuserad på den, enligt diagnosen, 

avvikande färdigheten som eleven har. Tinglev (2005) anser också att man 

förminskar elevens svårigheter genom att så ensidigt se på problematiken kring 

individen.                       

 Persson (2001) kritiserar också kategorisering. Han anser att det är allt för 

kortsiktigt och att man bara lämpar över de akuta problemen på specialpedagogerna 

istället för att hitta en mer långsiktig lösning på problemet.         

 Gerrbo (2012) är både kritisk och för en viss form av kategorisering. Han menar 

att den är utpekande och särskiljande och problematisk rent etiskt sett. Däremot har 

han svårt att se skolan som organisation utan någon slags kategorisering. Gerrbo 

menar att skolan blir stabiliserad av kategorisering. Han tror att skolan utan 

kategorisering skulle få svårt att identifiera elever i behov av särskilt stöd.   

 Rosenqvist (2007) anser att den förlegade synen på specialpedagogiken håller på 

att förändras. Han menar att forskningen nu allt mer lutar åt sociala och samhälleliga 

problem som gör att funktionshinder och svårigheter uppstår.   
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2.2 Vad är inkludering? 

 

Ordet inkludera förklaras i SAOL (2006) som inberäkna, inbegripa och medräkna.

 Wah (2010) menar att inkludering har sina filosofiska rötter i mänskliga 

rättigheter, social rättvisa och i jämlikhet. Utifrån detta har det växt sig större i 

modern tid och man har enligt Wah i teorin börjat frångå den segregerande 

undervisningen. Wah (2010) anser dock att det är ett gap mellan policyn kring 

inkluderande undervisning och hur det ser ut i praktiken.         

 Nilholm förklarar ordet inkludering på här nedan nämnda sätt: 

 

 

Man vill ersätta tidigare begrepp, såsom ”mainstreaming”, vilka kommit att urvattnas 

och betyda att elever ska anpassas till en skolsituation som i egentlig mening inte är 

anpassad för dem. Istället lanseras begreppet inkludering för att kommunicera idén om 

att skolan i sin utformning ska utgå från elever olika förutsättningar (Nilholm, 2006:4) 

 

 

Enligt Nilholm (2006) så blev begreppet inkludering internationellt anammat efter 

1994 års Salamancadeklaration. Då byttes 1960-talets begrepp 

integration/integrering ut som hade en något förlegad syn på specialpedagogiken.  

 Nilholm förklarar Corbetts och Slees beskrivning av skillnaden mellan 

inkludering och integrering. Corbett och Slee menar att integrering ses som en 

assimileringsprocess medan inkludering prövar skolans organisation och hierarki. 

 Karlsudd (2011) anser också att begreppen kan vara svåra att hålla isär. Han 

beskriver de olika begreppen med kemiska termer. Han menar att man kan ersätta 

ordet integrering med blandning och inkludering med ordet lösning. En blandning 

saknar starka och naturliga band medan en lösning är svår att separera på. 

 

2.2.1 Inkluderande arbetssätt 

 

Nilholm(2006) påpekar att bara rent fysiskt inkludera barn och elever i samma 

klassrum som de vanliga eleverna är i inte räcker för att kalla det för ett inkluderande 

arbetssätt.                      

 Karlsudd (2011) anser att ett sätt att uppnå ett inkluderande arbetssätt är att låta, 

det han kallar, de olika kulturerna, normalverksamheten och specialverksamheten 

mötas och se till att ett samarbete mellan personalen i de olika kulturerna möjliggörs. 

Detta åskådliggörs i figur 1 nedan.         
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Figur 1. Karlsudds figur om den integrerade arenan (Karlsudd, 2011:18). 

 

Karlsudd (2011) menar att hindret för integrerad eller inkluderar verksamhet är när 

personalen och skolledarna för de olika kulturerna är i ytterkanterna. Om 

skolledningen inte samarbetar över gränserna så kommer det vara svårt att uppnå ett 

arbetssätt som underlättar inkluderingen i skolan.            

 Linikko (2009) menar att mycket forskning pekar på att ett arbetssätt som gynnar 

den inkluderande undervisningen och underlättar för läraren är att utnyttja 

föräldrarna som kunskapskällor. Lärarna själva i Linnikos studie såg istället vidare 

utbildning inom specialpedagogik som ett sätt att utveckla sitt egna arbetssätt till ett 

mer inkluderande klimat.                    

 Nilholm (2006) anser att ett inkluderande arbetssätt kräver att man ser allas 

olikheter som en tillgång i klassrummet. Nilholm menar också att miljön i 

klassrummet och de sociala relationerna mellan elev-elev och lärare-elev är primära 

för att ett inkluderande undervisning ska fungera.               

         



6 

 

 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

I detta kapitel redogörs det för det specialpedagogiska perspektivet som denna studie 

handlar om. 

 

3.1 Det specialpedagogiska perspektivet 

 

Skolverket anser att specialpedagogik handlar om: 

 

Undervisning och socialisation av barn och elever i behov av särskilt stöd och/eller 

med funktionshinder. Specialpedagogiken i förskola och skola kan sägas ha två 

huvudsakliga funktioner: åtgärdande respektive förebyggande. Specialpedagogiska 

åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte bedöms räcka till (Skolverket 

2011b).      

            

Enligt Gerrbo (2012) finns det två sätt att se på specialpedagogik. Antingen det 

individuella synsättet där man ser problemen eller hindren i individen. Det är 

individen som saknar något eller har problem med något, inte skolan. Det andra 

synsättet ser mer på det runtomkring individen. Kanske är det undervisningssättet 

som är fel på, eller är det skolans organisation, klassrumsklimat eller miljön hemma.

 Tinglev (2005) anser att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och att detta 

försvårar definitionen. Tinglev menar att man ofta delar upp specialpedagogiken i två 

oförenliga delar, det kompensatoriska perspektivet och det demokratiska 

deltagarperspektivet. Gerrbo (2012)  och Karlsudd (2011) gör en liknande 

uppdelning. I det kompensatoriska perspektivet ger man individen hjälp och stöd i 

det som eleven har svårigheter med eller behöver stöd till. Man försöker därmed 

förstärka de svaga sidorna hos individen. Det demokratiska deltagarperspektivet ser 

hellre att det normala ”avnormaliseras” och att variationer uppmärksammas på ett 

positivt sätt.                     

 Karsludd (2011) säger att de flesta svenska forskarna är eniga om att klasserna blir 

allt mer homogena i ett kunskapsperspektiv. Skillnaderna har enligt Karlsudd blivit 

större mellan olika skolor och olika elevgrupper när det gäller kunskapsnivåerna. 

Tidigare har man valt att nivågruppera elever för att få mer heterogena grupper, detta 

förkastar dock Karlsudd som menar att den positiva biten som de högpresterande 

eleverna kan få genom att arbeta tillsammans inte överväger den negativa som 

lågpresterande elever får av att vara i samma grupp.   
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4 SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att, genom att ta del av modern forskning 

undersöka några möjliga åtgärder som skulle underlätta för en inkluderande 

undervisning i Sveriges skolor.  

 

 

4.1 Frågeställning 

 

 Vilka möjligheter finns till en mer inkluderande undervisning i 

svenska skolan? 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer jag redogöra för hur litteraturstudien är gjord, hur urvalet 

gjordes, vilken sökstrategi som fanns samt en kortare presentation av den valda 

litteraturen. 

 

Forsberg & Wengström (2008) behandlar ämnet hur man genomför en systematisk 

litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie ställer enligt Forsberg och Wengström 

högre krav på källornas trovärdighet. Man bör enbart ha med granskad forskning i 

den systematiska litteraturstudien. Utöver Forsberg & Wengström så var uppgiftens 

direktiv minst sju vetenskapliga källor från databaser samt kurslitteratur på både 

engelska och svenska. Dessa vetenskapliga källor ska ge svar på mina 

frågeställningar. 

Det finns flera innebörder och varianter till ordet inkludering, exempelvis social 

inkludering. Då handlar det istället om inkludering med fokus på mångfald av 

etnicitet istället för de rent specialpedagogiska aspekten. Jag har dock valt att enbart 

inrikta mig på specialpedagogikens inkludering i denna litteraturstudie.  

 

5.1 Sökstrategi 

 

När jag sökte källorna utgick jag ifrån två stora databaser, ERIC och LIBRIS. Dessa 

databaser är kända och stora vilket ger dem en fördel om det är extra viktigt med 

granskat material och källornas trovärdighet.             

 Fördelen med ERIC är storleken och antalet internationella källor som finns. Det 

är även enkelt att veta vilka som är anonymt granskade genom att bocka för ”peer 

reviewed only” innan sökningen. Man kan även bocka i ”full text available on ERIC” 

för att slippa sortera bort de artiklar som det bara finns delar av. På ERIC sökte jag 

efter artiklar och avhandlingar på engelska.              

 På LIBRIS koncentrerade jag sökningarna på svenska källor. Där kan man bocka i 

att man bara vill ha elektroniskt material och även bestämma om man vill sortera 

efter avhandlingar och artiklar. Man kan också bocka i källor med bara svensk text. 

Detta förenklade sökningarna då instruktionerna var att man som lägst helst skulle ha 

sju avhandlingar eller vetenskapliga artiklar i denna studie.         

 Utöver källorna ifrån databaserna har jag även använt mig av skolverket och 

kurslitteratur. Kurslitteraturen behandlade specialpedagogik på ett sätt som gynnade 

min studie och skolverkets publikationer och styrdokument är nästan ofrånkomligt 

att undvika när man gör en studie kring skolan.             

 Under läsandet av de olika artiklarna och avhandlingarna kom jag flera gånger i 

kontakt med Salamancadeklarationen. Eftersom den har så stort inflytande i mitt 

ämnesval i litteraturstudien så var det helt enkelt ett måste att ha med den. 
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5.2 Sökord 

I denna del kommer jag att presentera de sökningar som gjorts, sökord, databas, 

antal träffar och de källor som jag valt.  

 

 

 

Tabell 5.1. Sökord ifrån databaserna samt valda källor. 

Sökord Databas Antal träffar Valda källor 

Inkludering* LIBRIS 166st - 

Inkludering * 

X fritt online 

X svenska 

LIBRIS 29st - 

Inkludering* 

X fritt online 

X svenska 

X avhandlingar 

LIBRIS 6st Tinglev (2005) 

Linikko 

(2009) 

Skola för alla* 

X fritt online 

X svenska 

X avhandlingar 

LIBRIS 5 st Gerrbo (2012) 

Inclusive 

education* 

X peer reviewed 

only 

X full text 

available on 

ERIC 

ERIC 410st - 

Inclusive 

education* + 

mainstream 

X peer reviewed 

only 

X full text 

available on 

ERIC 

ERIC 23st Feng & 

Johnson 

(2008). 

Florian (2006) 
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Inclusive 

education* + 

strategies 

X peer reviewed 

only 

X full text 

available on 

ERIC 

ERIC 74 Wah (2010) 

Inclusive 

education* + 

interaction 

X peer reviewed 

only 

X full text 

available on 

ERIC 

ERIC 26st Gökdere 

(2012) 

 

I tabellen syns symboler som *, + och X. Stjärnan (*) betyder att det är det sökordet 

som användes. Pluset (+) visar att det var mer än ett stödord exempelvis ”Inclusive 

education + interaction”. Krysset (X) visar vilka avgränsningar jag gjort i respektive 

databas.  

 

5.2.1 Urval 

När mina sökningar fick för många träffar förändrade jag vissa ord som gjorde att det 

blev färre träffar. Då kunde jag gå igenom de olika artiklarna, läsa deras rubrik, 

abstract och om de fortfarande var intressanta för min studie även läsa metod och 

resultat. När jag sedan kommit fram till vilka som var intressanta så blev utfallet tre 

svenska källor som alla är avhandlingar, samt fyra engelskspråkiga källor som 

samtliga blev artiklar. Jag bestämde innan att jag ville ha någorlunda ny forskning 

och satte 2004 som äldsta möjliga, även om jag inte avgränsade mina sökningar på 

det viset i databasen. Anledningen till att jag inte avgränsade vid 2004 var att jag inte 

ville missa möjligheten att hitta en riktigt bra avhandling eller artikel som kanske 

publicerades 2003.  

 

5.3 Forskningsetiska principer 

 

Vetenskapsrådet jobbar med att utveckla och ge råd vid forskning i Sverige. 

Vetenskapsrådet har forskningsetiska principer som innehåller 4 huvudkrav som 

behöver uppfyllas vid forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.             

 Av de källor jag använt var alla granskade och uppfyller de 4 krav som 

Vetenskapsrådet kräver. Däremot var det två artiklar där jag inte kunde hitta något 

utskrivet om metoden när det gäller de forskningsetiska principerna. Men de 

artiklarna kollade jag närmare på och jag kunde inte hitta något som tydde på att de 

inte skulle uppfylla de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet författat (VCR 2002). 

 

 

5.4 Presentation av vald litteratur 

 

 

 Feng, Y & Johnson, J. (2008). Integrated but not included: exploring quiet 

disaffection in mainstream schools in China and India. The International 

Journal on School Disaffection 

Feng & Johnsons artikel är en sammanslagning av de båda författarnas kvalitativa 

data ifrån tidigare undersökningar om inkluderande undervisning i Kina och Indien. 

Genom sina fallstudier vill de undersöka hur man kan utveckla integrering till 

inkludering och hur man bättre får alla elever engagerade i undervisningen. 

 

 Florian, Dr L. (2006). Teaching strategies – for some or for all.  

Lani Florian skriver i sin artikel om specialpedagogik och deras 

undervisningsstrategier i Nya Zeeland.  Syftet med artikeln är att titta på 

undervisningsstrategier inom specialpedagogiken och se hur de är i jämförelse med 

den vanliga pedagogikens strategier. Florian vill utreda om det ens skiljer sig och om 

det finns något speciellt i specialpedagogikens metoder som inte fungerar även på 

alla elever. För att reda ut detta har Florian utgått ifrån tidigare studier samt skickat 

ut enkäter/frågeformulär till lärare. 

 

 

 Gerrbo, I (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk 

organisering i praktiken. Akademisk avhandling i pedagogik  

Gerrbos avhandling handlar om inkludering inom specialpedagogiken. Syftet med 

avhandlingen är att analysera och förstå samt beskriva den specialpedagogiska 

praktiken och skolors organisation och intresse för en inkluderande utbildning. 

Genom en rad intervjuer med lärare, specialpedagoger och skolledare försöker han 

analysera, beskriva och förstå hur den specialpedagogiska inkluderingen ser ut i 

praktiken och hur skolornas organisation ser ut.  
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 Gökdere, M (2012). A Comparative Study of the Attitude, Concern, and 

Interaction Levels of Elementary School Teachers and Teacher Candidates 

towards Inclusive Education. Educational Sciences: Theory & Practice. 

Syftet med artikeln är att undersöka lärare och lärarstudenters attityder till  

inkluderande undervisning. Fallstudien bestod av lärare och lärarstudenter i Turkiet 

som slumpmässigt valdes fram till undersökningen.  

 

 

 Linikko, J (2009). ”Det gäller att hitta nyckeln” – lärares syn på undervisning 

och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

specialskolan. Doktorsavhandling i specialpedagogik 

Linikkos avhandling handlar också om inkludering inom specialpedagogiken. 

Linikko har intervjuat lärare och syftet med avhandlingen är att se vilka 

motsättningar som finns i verksamheten när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 

Linikko använder även materialet till att diskutera vilka möjligheter och hinder som 

finns till inkluderande undervisning utifrån lärarnas berättelser. 

 

 Tinglev, I. (2005). Inkludering i svårigheter - Tre timplanebefriade skolors 

svenskundervisning. Doktorsavhandling. 

Tinglevs avhandling handlar om inkludering i tre timplansbefriade skolor. Hennes 

kvalitativa fallstudie utgår ifrån tre skolor där hennes mål var att analysera och 

granska skolornas arbete med inkludering och måluppfyllning i ämnet svenska. För 

att nå bra resultat besökte hon skolorna under en längre tid för att kunna bedöma 

miljön på skolorna, för att ge dem en rättvis bedömning och kunna använda flera 

insamlingsmetoder. Detta gjordes främst genom deltagande observationer. 

 

 

 Wah, LL. (2010). Different strategies for embracing inclusive education: a 

snapshot of individual cases from three countries. 

Wahs artikel handlar om inkluderande undervisning i tre olika länder, Storbritannien, 

Nederländerna och Malaysia. Wahs syfte med artikeln var att undersöka olika fall 

ifrån de tre olika länderna för att se vilka strategier de har i sin inkluderande 

undervisning. Ingen jämförelse mellan länderna sker och besöken/observationerna är 

gjorda av en grupp olika människor i de olika länderna. 
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5.5 Metodkritik 

 

I min metod sökte jag enbart i två databaser, ERIC och LIBRIS. Om man vill få fler 

resultat att utgå ifrån kunde man sökt via fler databaser och sökt på både svenska och 

engelska sökord på de alla databaser.                

 Man ska vara försiktig i hur man sovrar materialet. I denna studie kollade jag efter 

titeln, abstrakt och i vissa fall lite mer läsning för att välja mina källor. Kanske 

missade jag någon källa som skulle varit mer relevant för min studie än de källor jag 

fann nu. Samtidigt var jag tvungen att snabbt banta ner materialet och då är det 

enklast att läsa abstraktet.                    

 Man kan undra varför jag i huvud taget sökte efter källor där skolor och 

skolsystem från andra länder var med i när jag ville få fram vad vi kunde göra i 

svenska skolan. Jag anser dock att man måste se inkludering ur ett bredare perspektiv 

och de internationella källorna hade jämförelser mellan olika skolor och hur de 

jobbade samt att deras resultat enkelt kunde appliceras i svenska skolan, därmed var 

valet enkelt att ha med dessa studier. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultat presenteras ifrån de valda källorna, artiklarna och 

avhandlingarna. Resultatet tematiseras i ett par underrubriker. 

 

6.1 Vilka möjligheter finns till en mer inkluderande 

undervisning? 

 

Den enskilda skolans möjligheter i strävan om inkludering är att förändra de 

segregerande processer som finns i verksamheten. Genom att göra det så ska alla 

elever oavsett klass, kön, etnicitet och funktionshinder kunna lämna den ordinarie 

undervisningen med rak rygg (Tinglev, 2005). 

 

Det finns vissa framgångsfaktorer ibland skolor som beskrivs som väl fungerande ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv sett. Man menar att det är, individuell anpassning 

och stöd i lärandet, gruppstärkande övningar i det ordinarie klassrummet, stöd i den 

sociala interaktionen mellan eleverna i klassrummet och samverkan och 

samarbetskultur. När det gäller samarbetskultur så menar man i form av 

kommunikation mellan alla deltagare i skolarbetet som exempelvis skolledare, 

personal, elever och föräldrar i viss mån. Dessa framgångsfaktorer sammanfattas 

som enbart sociala faktorer. (Gerrbo, 2012).             

 Florian (2006) utredde specialpedagogikens metoder och strategier för 

inkludering och lärande. Florian kom fram till att det som fungerar i den vanliga 

pedagogiken direkt kan förflyttas till specialpedagogikens elever och det kommer att 

gynna även dem.                       

  Inkludering är fullt av komplexa problem som det inte finns något entydigt 

facit på.  Hur man bör göra och inte göra för att uppnå en inkluderande undervisning 

är situationsberoende (Wah, 2010). 

 

Linikko (2009) har genom sin avhandling kommit fram till fem saker som han anser 

är nödvändiga för att kunna bedriva en inkluderande undervisning. 

 att tid finns  

 uppskattning - att vara duktig på något 

 assistent - med tid för gemensam planering. 

 att alla lärare betraktar alla elever som sina egna 

 se eleven - inte enbart funktionsnedsättningen 
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Detta tillsammans med större variationer i undervisningsmetoder menar Linikko 

(2009) främjar en inkluderande undervisning. Om man genom mer variation kan 

skapa en kultur där det ”normala” vidgas så kan fler elever uppfattas som ”normala” 

då normalfördelningskurvan gränser utvidgas. 

 

 

6.1.2 Delaktighet och deltagande 

 

Tidigare forskning i specialpedagogiska praktiker har pekat ut elevers delaktighet 

och deltagande som det mest centrala för att skolan ska kunna bedriva en 

inkluderande undervisning.  Det handlar inte bara om att göra eleven delaktig utan 

också delansvarig för sitt eget lärande. Läraren behöver också vara delaktig i elevens 

tolkningar och hur eleven upplever sin roll i skolan. Man kan se det som att eleven 

blir lärarens lärare för ett ögonblick för att läraren bättre ska kunna främja elevens 

utveckling och få en större förståelse när läraren ska reducera hinder i lärandet för 

eleven (Gerrbo 2012). 

 

Eleven får oftast inte gehör för sina tankar kring elevens egna hinder för lärandet. 

Hade eleverna fått mer inflytande över sitt eget lärande så skulle lärarna där ha en 

stor kunskapskälla, då man anser att eleven själv vet bäst hur eleven lär sig saker. 

Därmed bör eleverna få chansen att göra sin unika kunskap hörd och lyssnad på 

(Feng & Johnson, 2008) 

 

Flerstämmighet, delaktighet och bekräftelse tar inte helt bort skolproblemen för 

eleverna men de gör att problemen ser annorlunda ut. För att uppnå detta så krävs det 

fler pedagogiska insikter. Man måste också bli bättre på att utnyttja 

specialpedagogiken (Tinglev, 2005). 

 

Som en sammanfattning på denna underrubrik så anser Gerrbo (2012) att 

specialpedagogik och inkludering inte handlar om kunskapsutveckling i första hand 

utan om social utveckling och delaktighet i skolan. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

6.1.3 Tid 

 

Med mer tid så kan lärarna arbeta mer med sina kollegor för att lättare se vilket stöd 

eleverna behöver i de olika situationerna i skolan. I olika ämnen kan helt annorlunda 

stöd behövas och med tid för planering och utredningar så kan lärarna tillsammans 

göra skillnad för elevens lärande (Florian, 2006). 

 

En assistent kan vara bra att ha vid sidan om den enskilda läraren. Men då ställs det 

höga krav på den personen. Därför behöver lärare och assistenter mer tid tillsammans 

för att kunna förstå, hur mycket stöd som behövs och vad för slags stöd eleven 

behöver i de specifika undervisningssituationerna. Om man inte får den tiden 

tillsammans med elevassistenten så riskerar man istället för att nå en större 

självständighet hos eleven, skapa ett beroende av assistenten som naturligtvis inte är 

att föredra (Linikko, 2009). 

 

Klasstorlek och hög procent elever jämfört med vuxna eller lärare i ett klassrum 

bidrar till att försämra individualiseringen och den flexibla undervisningen med 

varierade undervisningsstrategier. Då blir det svårt att nå en inkluderande 

undervisning. Mer tid för varje enskild individ skulle gynna den inkluderande 

undervisningen. Om man använder en alltför akademisk och svår läroplan eller 

kursinnehåll så kommer man att exkludera de elever som är i behov av stöd istället 

för att inkludera dem (Feng & Johnson, 2008).  

 

Utan en stark skolledning som målmedvetet förändrar skolan och dess organisation 

för att nå en inkluderande undervisning så kommer inga inkluderingsprocesser att 

genomföras. Detta ställer stort krav på skolor och dess personal. Med mer tid kan 

skolledningen utarbeta ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att nå en mer 

inkluderande undervisning (Linikko, 2009). 

 

Arbetet med inkludering och inkluderande processer är ett tidskrävande arbete som 

kräver massor av extraarbete för lärarna. Beroende på lärarnas attityder till 

inkluderande undervisning så är lärarna olika intresserade av att utföra detta extra 

arbete (Gökdere, 2012). 
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6.1.4 Lärares kunskap och attityder 

 

Det krävs en kombination av en god ledare och en strävan av lärarna att uppnå en 

inkluderande undervisning där eleverna görs delaktiga och får bekräftelse socialt, 

kulturellt och språkligt (Tinglev, 2005). 

 

Lärarens förmåga är en viktig i en inkluderande undervisningsprocess. Att läraren har en 

förmåga att skapa förtroende och få en god relation och kontakt med alla elever, och 

särskilt de eleverna i behov av särskilt stöd. Då kan läraren också förebygga risker med 

eleverna och undvika att de hamnar i socialt besvärliga elevsituationer.    

 Lärare borde bli bättre på att pröva tillämpning och utveckla nya slags verktyg för att 

nå eleverna på bästa sätt.  Eleverna i behov av stöd upplever ofta sociala skolsvårigheter 

i miljöer där det är friare, mindre lärarledda, strukturerade och mindre planerade delar av 

skolan.                        

 Specialpedagogiken handlar om att minska avståndet mellan vart eleven står idag till 

det önskvärda området dit man vill komma med eleven. Lärares kunskaper i att reducera 

avstånd och överbrygga hinder som eleverna har med att nå till det önskvärda området är 

viktiga och där tar man ofta hjälp av en elevassistent för att hinna med (Gerrbo, 2012). 

 

Nya lärare och lärarstudenters attityder till inkluderande arbetssätt oftast är bättre än 

de som jobbat ett tag. Däremot har nya lärare och lärarstudenter svårt att se att 

eleverna kan behöva olika stöd i olika delar av undervisningen. Att sätta etikett på en 

elev eller placera dem i ett fack kan leda till att man inte ser möjligheter i eleven utan 

bara ser till elevens handikapp och diagnos (Florian, 2006). 

 

Lärarnas kunskap och förståelse för inkluderande arbetssätt och inkluderande 

undervisning i skolan måste ges redan i lärarutbildningen. Om man i utbildningen 

ger lärarna verktyg och mod att se möjligheter med inkludering så leder detta till att 

lärarnas attityder till inkludering kan vara bättre under en längre tid (Feng & 

Johnson, 2008) 

 

Gökdere (2012) menar att en stor del av hans tillfrågade lärare och lärarkandidater 

hade dålig självkänsla och självförtroende i samband med undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd. Även de lärare som hade stor erfarenhet av att arbeta med ett 

inkluderande arbetssätt.                   

 Gökdere menade att i hans undersökning märktes en skillnad mellan de lärare och 

lärarstudenter som upplevdes ha ett bra självförtroende när det gällde 

specialpedagogik och det som hade dåligt. De som hade bra självförtroende såg 
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individerna i behov av särskilt stöd som en integrerad del av samhället och deras 

attityd till inkludering var bättre. 

 

Olika ämnen ställer olika krav på eleven och därför behöver läraren ha god kunskap i 

hur han eller hon bedriver sin undervisning för att gynna eleven i just sitt ämne. Man 

kan behöva använda olika strategier i olika ämnen för att nå fram till en och samma 

elev. Detta ställer stora krav på lärarens kunskap i undervisningsstrategier och det 

krävs att läraren har en god attityd till ett inkluderande arbetssätt (Florian, 2006). 
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7.   DISKUSSION 

 

Här diskuteras resultaten och forskningen jämförs och summeras. Under varje 

underrubrik kommer det finnas en liten sammanfattning. 

 

7.1 Vilka möjligheter finns till en mer inkluderande 

undervisning? 

 

Av mitt resultat att döma fanns det tre stora bidragande delar som gynnar inkludering 

i skolan och detta var forskningen som jag undersökte enig om. Det var delaktighet 

och deltagande, tiden och lärarens kunskap och attityder. Detta kunde man även se 

från det teoretiska perspektivet jag valt i litteraturstudien. Det specialpedagogiska 

perspektivet där forskningen som nämnt innan är uppdelad i två grenar beroende på 

om man ser problemet hos individen eller runtomkring individen. Skolverket (2011-

05-30) menar att specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen 

inte räcker till. Men forskningen pekar på möjligheter som finns för att bedriva en 

inkluderande undervisning inom ramen för den ”normala skolgången” och de är det 

som diskuteras här nedan.  

 

7.1.1 Delaktighet och deltagande 

 

I resultatet märktes att delaktighet och deltagande, både från personalen, eleverna 

och vårdnadshavare spelar stor roll i om och hur en inkluderingsprocess kommer att 

fungera eller ej. Gerrbo (2012) och Feng och Johnson (2008) menar båda att eleverna 

borde få ett större inflytande över framförallt sin egen utveckling och skolsituation. 

De anser att eleven själv vet bäst om vad den behöver och under vilka 

omständigheter som denne kan utvecklas i. Gerrbo (2012) ansåg också att 

inkludering kan handla om mer än kunskapsutvecklingen och då syftade han på den 

sociala utvecklingen för individerna som gynnas av inkluderande undervisning. 

 Tinglev (2005) instämmer med Gerrbo samt Feng och Johnson men anser inte att 

delaktighet och deltagande helt tar bort problemen. Problemen kan däremot 

reduceras eller se annorlunda ut vilket kan underlätta för en inkluderande 

undervisning.                        

 Karlsudd (2011) förkastar, som nämnt innan, nivågruppering och menar att de 

fördelar de högpresterande eleverna får av att arbeta tillsammans inte överväger de 

negativa konsekvenserna som de lågpresterande eleverna utsätts för om de bara får 

arbeta tillsammans. Karlsudd (2011) ser blandningen och den homogena gruppen 

som en möjlighet till att delaktigheten och deltagandet kan ökas då högpresterande 
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och lågpresterande elever kan samarbeta tillsammans och lyfta varandra på olika sätt. 

Ser eleverna att detta fungerar så kommer personalen och vårdnadshavare också bli 

mer delaktiga.   

 

                        

 

Sammanfattning 

Delaktighet och deltagande är enligt forskningen viktiga. Att låta eleverna bli 

delaktiga och delansvariga i sin egen utbildning är ett steg som jag tror gynnar alla 

elever, även de som inte är i behov av särskilt stöd.           

 Jag tror även att det är viktigt, särskilt för yngre barn, att få med sig 

vårdnadshavarna som delaktiga under samtal om eleven. De ser oftast eleven från ett 

närmare perspektiv än lärarna men kan också, till skillnad från den enskilde 

individen, se utanför ”jaget” och hitta lösningar som kan underlätta för lärare vid 

deras undervisningssituation. 

 

7.1.2 Tiden 

 

Forskarna i min undersökning är eniga om att det behövs mycket tid till att få fram 

en fungerande inkluderande undervisning som gynnar eleverna. Däremot pekar det 

på olika saker som tiden behöver användas till. 

 

Florian (2006) menar att mer tid bör läggas på samarbete mellan kollegorna. Lärarna 

ska kunna ta del av varandras erfarenheter för att tillsammans bestämma vilket stöd 

eleven behöver i de olika situationer som den utsätts för i skolan. Gökdere (2012) är 

inne på samma spår och hävdar att inkluderande processer och inkludering är 

tidskrävande vilket medför att lärarna behöver samarbeta för att hinna med.   

 Linikko (2009) instämmer med Florian och Gökdere men pekar särskilt på 

samarbetet mellan lärare och elevassistenten som viktigast och där man bör lägga 

mest tid på. Att lärare och elevassistenter ska kunna planera tillsammans är enligt 

Linikko viktigt om man ska kunna utnyttja elevassistenten som en vägledare mot 

självständighet för eleven istället för att skapa ett assistentberoende hos eleven.

 Något som även Karlsudd (2011) tar upp och nämner är samarbetet mellan 

specialverksamheten och den ”normala verksamheten” som fundamentalt i en 

inkluderande undervisning.                 

 Linikko (2009) tror också att det behövs mer tid för skolledningen att sätta upp 

planer för hur en inkluderande undervisning ska gå till. Om inte skolledningen är 

målmedveten och kan sätta långsiktiga mål så kommer inte lärarna klara av att 

bedriva en inkluderande undervisning. 
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Feng och Johnson (2008) är istället mer inne på att ge mer tid till varje enskild 

individ. Detta vill de lösa genom mindre klasser och därmed fler vuxna per elev än 

vad som finns nu. Detta skulle enligt dem gynna den inkluderande undervisningen 

genom att läraren får mer tid till individanpassad undervisning samt varierade 

undervisningsstrategier. 

 

Sammanfattning 

Tiden är ett debatterat ämne i skolan och man har i media diskuterat om att lärare får 

mindre tid för undervisning och mindre tid per elev och istället mer fokus på 

administrativt arbete. Forskningen i min undersökning pekar på att det behövs mer 

tid till planering för att kunna bedriva en inkluderande undervisning. Planering både 

för enskilda lärare men också för att hitta ett samarbete mellan lärare-lärare, lärare-

elevassistent och lärare-elev. För att detta ska fungera krävs det också en 

målmedvetenhet från skolledningen som ska styra skolans personal åt rätt håll. Detta 

kräver också tid, tid som får plockas från något annat. 

 

 

 

7.1.3 Lärarens kunskap och attityder 

 

Tinglev (2005) menar att det krävs en kombination av en god ledare och att läraren 

har en strävan att uppnå en inkluderande undervisning för att nå målet. Tinglev anser 

också att läraren ska kunna göra eleverna delaktiga och ge dem bekräftelse socialt, 

kulturellt och språkligt. Karlsudd (2011) tror att ett större samarbete underlättar 

arbetet med inkludering, detta samarbete underlättas i sin tur av att lärarna har rätt 

kompetens och rätt attityd för att vilja och orka se möjligheterna med inkluderande 

undervisning. Gerrbo (2012) instämmer med Tinglev och Karlsudd och menar att 

läraren ska ha en god förmåga att skapa förtroende och få god relation och kontakt 

med eleverna. Först då kan man förebygga risker där eleverna annars riskerar att 

hamna i svåra sociala elevsituationer. Gerrbo anser också att läraren ska kunna 

minska avståndet mellan vart eleven står idag och vart det önskvärda området är. För 

att uppnå detta krävs en god teoretisk och social kunskap hos läraren. Florian (2006) 

tycker att lärarens kunskap i hur läraren bedriver sin undervisning är viktig. Läraren 

ska kunna använda olika undervisningsstrategier i olika ämnen för att gynna alla 

elever.  

       

Feng och Johnson (2008) menar att kunskap och förståelse måste erbjudas läraren 

redan i lärarutbildningen. Ger man läraren verktyg och mod till att se möjligheter 
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istället för hinder vid inkluderande undervisning redan i lärarutbildningen så tror 

Feng och Johnson att lärarens attityder och självförtroende när det gäller inkludering 

blir bättre och håller längre, även när läraren jobbat ett tag.       

 Florian (2006) menar att läraren måste förstå att eleverna kan behöva olika sorters 

stöd i olika ämnen. Enligt Florian har nya lärare svårare att se detta och då blir det 

risker när man kategoriserar och sätter elever i olika fack. Man ser handikappet och 

inte individen och sätter in stöd som har mer med handikappet än individen att göra.

 Gökdere (2012) såg ett samband mellan självförtroende och självkänsla bland 

lärarna och hur det kunde arbeta med inkluderande undervisning. Gökdere anser att 

de lärare som hade en bra attityd och bra självförtroende såg individerna i behov av 

särskilt stöd som en integrerad del av samhället och såg alla elever som sina egna. 

Detta gynnar naturligtvis eleverna om man ska kunna uppnå inkludering.   

 

Sammanfattning 

Forskarna i min undersökning är eniga om att lärarens attityd och kunskap är 

betydande för att det ska gå att genomföra en inkluderande undervisning. Att få 

utbildning inom det specialpedagogiska området i den vanliga lärarutbildningen tror 

jag är väldigt viktigt för att man ska få chans att våga arbeta på detta sätt. Kanske 

borde detta utvecklas i lärarutbildningen, mina erfarenheter är att man går igenom 

specialpedagogiken teoretiskt men att man saknar det praktiska under utbildningen. 

Kanske borde man få möjlighet att som lärarstuderande komma ut i praktiken hos en 

skola som jobbar med inkludering och möta den personalen som jobbar där. Det tror 

jag skulle vara givande och gynna oss som studenter. 

 

7.2 Pedagogiska implikationer 

 

Som lärarstudent och framtida lärare kommer jag att ta med mig en del saker som 

kommit fram utifrån forskningen i min studie.             

       

 Samarbeta och planera med kollegor 

Samarbetet med kollegorna är viktigt. Om man inte samarbetar blir arbetet för att nå 

inkludering väldigt stort. Vissa av ens kollegor kanske arbetat nära individen under 

en längre period och vet vilket stöd som eleven behöver, då kan man som ny lärare 

pröva deras sätt att arbeta med eleven och på så sätt vinna tid. 

 

 Utnyttja resurser 

Jag tror att man många gånger tyvärr sett elevassistenter som ett ”avlastningsbord”. 

Det är inte rätt sätt att utnyttja de resurser som finns. Genom att samarbeta med både 



23 

 

 

eleven och elevassistenten så kan man nå längre och få eleven att bli mer 

självständig. Förhoppningsvis så vet elevassistenten mycket mer än läraren om 

eleven och tar man sig tid att planera tillsammans med assistenten så kan man 

kringgå och förebygga många risker som gör att eleven kommer att fungera bättre 

under lektionerna.   

 

 Göra eleven delaktig och delansvarig 

Elever vet ofta på vilket sätt de utvecklas och lär sig bäst på. Elever vet också vilka 

problem och i vilka situationer som det uppstår problem i. Lyssnar man på eleven 

och låter dem ge förslag på vad som kan förändras eller förbättras med 

undervisningssituationen så kan man gå långt vad gäller inkludering. Om eleven 

även känner sig delansvarig för sin utbildning så kommer den förstå att just den 

eleven, som individ, betyder något för läraren. Då skapas ett förtroende och det 

förtroendet kommer att gynna elevens utveckling både socialt och kunskapsmässigt.  

 

7.3 Slutsats 

I min litteraturstudie har jag hittat flera möjligheter till en inkluderande undervisning 

men också hinder. Att helt blint utan förkunskaper och rätt attityd försöka inkludera 

elever i de ”vanliga klasserna” skulle inte fungera.           

 Vi lärare behöver kunskap och verktyg för att uppnå en inkluderande 

undervisning som gynnar alla elever. Min studie har visat på några möjligheter som 

leder till inkluderande undervisning och det är tid, delaktighet och delansvar samt 

lärarens kunskap och attityd.                   

 Min slutsats utifrån denna studie är att skolor och vi lärare behöver mer tid, vi 

behöver kunskap och rätt attityd till inkludering samt att vi ska kunna lyssna på 

eleverna och låta dem ha delansvar för sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

Först då kan vi nå en mer inkluderande undervisning i svenska skolan.   

 

 

7.4 Framtida forskning 

Jag tycker att det vore intressant med mer forskning inom området inkludering och 

specialpedagogik. Därför tänkte jag punkta upp ett par förslag: 

 

 Forskning inom mer specifika arbetsmetoder kring inkludering 

 En uppföljning av elever som varit inkluderade i den ”vanliga” undervisningen 

 Forskning kring lärarutbildningen och vad som lärs ut kring inkludering och 

specialpedagogik. 
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 Jämföra flertalet svenska skolor som jobbar med inkludering och se skillnader 

och likheter i deras val av metoder för att gynna den inkluderande 

undervisningen. 



25 

 

 

8.   REFERENSLISTA 

Feng, Y & Johnson, J. (2008). Integrated but not included: exploring quiet 

disaffection in mainstream schools in China and India. The International 

Journal on School Disaffection.  

Florian, Dr L. (2006). Teaching strategies – for some or for all. Artikel i Kairanga – 

Volym 7, Special edition, 2006. 

Forsberg, C & Wengström, E. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Natur 

och Kultur, Stockholm. 

Gerrbo, I (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken. Akademisk avhandling i pedagogik, vid Institutionen för pedagogik 

och specialpedagogik. Göteborg. 

Gökdere, M (2012). A Comparative Study of the Attitude, Concern, and Interaction 

Levels of Elementary School Teachers and Teacher Candidates towards 

Inclusive Education. Educational Sciences: Theory & Practice. 12[4]. Autumn.  

Karlsudd, P (2011). Sortering, diskriminering eller inkludering. Specialpedagogiska 

rapporter och notiser från Högskolan i Kristianstad. Nr 6. 

Linikko, J (2009). ”Det gäller att hitta nyckeln” – lärares syn på undervisning och 

dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. 

Doktorsavhandling i specialpedagogik: Stockholms Universitet. 

Nilholm, C (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det 

och vad vet vi? Rapport från myndigheten för skolvutveckling. Forskning i 

fokus nr 28. www.skolutveckling.se              

Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: 

Skolverket. i Tinglev, I. (2005). Inkludering i svårigheter - Tre timplanebefriade 

skolors svenskundervisning. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet. 

Rosenqvist. J (2007). Landvinningar på väg mot en skola för alla. Pedagogisk Forskning i 

Sverige 2007 årg. 12 nr 2 s 109–118.  

SAOL (2006). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Trettonde 

upplagan, fjärde tryckningen. Svenska Akademien: Stockholm. 

Skolverket (2011a). LGR 11. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och 

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan - 2013-12-12. 

Skolverket (2011b). 

Specialpedagogik.http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-

omraden/specialpedagogik 2013-12-15. 

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. 

http://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf 

- 2013-12-05. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och%20kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan%20-%202013-12-12
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och%20kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan%20-%202013-12-12
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik
http://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf


26 

 

 

Tinglev, I. (2005). Inkludering i svårigheter - Tre timplanebefriade skolors 

svenskundervisning. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet. 

Vetenskapsrådet (2002). http://www.vr.se/. 2013-12-12 

Wah, LL. (2010). Different strategies for embracing inclusive education: a snapshot 

of individual cases from three countries. International journal of special 

education. Volume 25: Nr 3.  

 

http://www.vr.se/

