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Tavoitteet: Inkluusio on ajankohtainen teema kasvatustieteellisessä
tutkimuksessa. Kirjallisuudessa ja virallisissa asiakirjossa inkluusion käsite on
kehittynyt kapeasta näkemyksestä, joka käsittää lähinnä erityisen tuen
tarpeen oppilaat, kohti laajaa näkemystä, jossa inkluusio koskee jokaista
kouluyhteisöön kuuluvaa ja huomioi yksilön intersektionaalisesta
näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena oli temaattisten haastattelujen avulla
selvittää peruskouluissa työskentelevien opettajien käsityksiä inkluusiosta,
miten inkluusio näkyy kouluarjessa ja mitä he tarvitsisivat voidakseen
toteuttaa inkluusion tavoitteisiin tähtäävää opetusta. Tavoitteena oli myös
tutkimusaineiston avulla vertailla kuinka opettajien kuvaamat käsitykset
inkluusiosta ja sen toteutumisesta kouluarjessa vastaavat inkluusiota
koskevaa kirjallisuutta ja lainsäädäntöä, joka puolestaan luo kehykset
koulumaailmassa toteutuvalle inkluusiolle.
Menetelmät:
Tutkimus
oli
kvalitatiivinen
ja
fenomenografinen.
Tutkimusmenetelmänä toimi temaattiset puolistrukturoidut haastattelut.
Haastattelujen tueksi oli ennalta muotoiltu haastattelurunko, joka oli jaettu
tutkielman teoreettisen taustan pohjalta muodostettuihin tärkeimpiin
teemoihin. Tutkimukseen osallistui kahdeksan (8) opettajan pätevyyden
omaavaa ruotsinkielistä opettajaa. Opettajat työskentelivät kouluissa, jotka
sijaitsevat Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Opettajien tutkinnoissa ja
työkokemuksissa oli eroja. Osa opettajista oli ollut jo toista kymmentä vuotta
työelämässä, osa alle viisi vuotta. Joillakin opettajista oli tutkinnossaan
enemmän erityispedagogiikkaa kuin mitä luokan- tai aineopettajan tutkintoihin
sisältyy. Tutkimusaineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisältöanalyysin avulla,
jossa aineisto koodattiin ja järjestettiin kategorioihin.
Tulokset ja päätelmät: Opettajien käsitykset inkluusiosta vaihtelivat opintojen
ja työkokemuksen mukaan. Vuodet työelämässä ja erityispedagogiikan
opinnot toivat lisää osaamista ja varmuutta omaan työskentelyyn inkluusion
toteuttamisen parissa. Myös tutkielmalle olennaiset kaksi käsitystä
inkluusiosta, laaja ja kapea, jonka Ainscow ja Booth (1998) määrittelivät
teoriassaan, tulivat esiin haastatteluissa. Opettajat työskentelivät
inklusiivisesti monella eri tasolla ja kokivat sen tärkeäksi teemaksi. Hyvä
yhteistyö ja koulun hyväksyvä ja osallistava kulttuuri koettiin inkluusiota
edistäviksi asioiksi. Resurssipula, näkemys monimuotoisuudesta oppilaiden
keskuudessa ja omien taitojen vahvistaminen osoittautuivat haasteeksi
inkluusion toteuttamisessa. Esimerkiksi suomenruotsalaisten kulttuurillinen
yhtenäisyys näyttäytyi haastatteluissa yhtenä teemana, joka saattoi estää
laaja-alaisen inkluusion toteutumisen. Myös jotkin erityispiirteet, kuten huono
yhteistyö, koulumaailman kulttuurissa Suomessa miellettiin inkluusiota
estäväksi. Tutkimukseen ja teoreettiseen taustaan nojaten voi todeta, että
monimuotoisuuden ja erilaisuuden hyväksyntä ja niihin sitoutuminen ovat
olennaisia tekijöitä inkluusion toteutumiselle. Opettajien osaamisen
kartuttaminen, monella tasolla tapahtuva yhteistyön tiivistäminen ja
koulumaailman kulttuurin muutos vahvistaisivat inkluusion kehittymistä. Tämä
voidaan todeta nojaten tutkimustulokseen, mutta myös tutkielman
teoreettiseen taustaan.
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Tiivistelmä - Referat – Abstract

Goal: Inclusion is an increasingly popular and current theme within educational
sciences. In earlier studies, inclusion as a term has evolved from a relatively
narrow definition consisting primarily of pupils with special needs towards a
wider spectrum taking all members of a school community into account.
According to various theories and official documents used as sources for this
thesis, inclusion additionally looks at a person from a primarily intersectional
perspective. In this study, the primary goal is to look into how inclusion is
percepted from the standpoint of teachers, investigate how inclusion takes its
place in school on a daily basis and find out what teachers would need to be
able to implement inclusion as part of their daily teaching methods. Another goal
of this research is to compare the perception teachers have of inclusion to the
inclusion that is presented in theories and official documents that are commonly
used guidelines for inclusion implementation.
Method: The methodology chosen for this qualitative research is
phenomenology. Semi-structured interviews were used as the method and the
interviews were supported with a predesigned interview guide. The structure of
the interviews was built around the most significant themes in this research. A
total of eight (8) Swedish-speaking comprehensive school teachers were
interviewed. All of these interviewees were officially qualified teachers, and they
were employed either in the region of Uusimaa or Pohjanmaa. The interviewees
had different professional and academic backgrounds. Some of them had been
active in the profession for up to 20 years, while others had less than five years
of work experience. Some of these teachers had studied more special
pedagogy that what is usually included in teacher studies. The research material
was analyzed through a theme content analysis forming a result that was then
divided into separate categories.
Results: The perceptions on inclusion varied quite substantially, with some
giving it quite a narrow definition and others percepted in as being a broader
concept such defined by Ainscow & Booth (1998) in their book. Work
experience and educational history had an impact on how the teachers defined
inclusion in their schools. All participants considered inclusion as an important
theme in the school world. Good co-operation and a culture of acceptance and
participation were seen as important aspects to ensure successful inclusion. A
lack of resources, the sense of diversity amongst pupils and their own skillset in
inclusion were aspects that they felt hindered inclusion. The unified culture
amongst Swedish-speaking Finns was also brought up as an example of a
theme that can turn into a barrier for inclusion. In addition, some other specific
features Finnish school culture were seen as problematic. Based on the
research, it can be stated that the acceptance and commitment to diversity is
crucial for the successful implementation of inclusion. Updating the skillset of
teachers, building a stronger cooperation between various stakeholders and
pushing for a cultural change in the school world are concrete examples of ways
to strengthen the development of inclusion. This can be established based on
both the research, but also on the theories and official documents used the build
the theoretical background of this thesis.
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1. Inledning
Inkludering är ett ämne som är på tapeten inom pedagogik och det diskuteras, debatteras och undersöks regelbundet både i medierna och inom det akademiska fältet. I
februari 2020 i ett tv-program (Yle, 2020) lyfter professor Erno Lehtinen fram den
ökande ojämlikheten i samhället och hur det redan från början har varit grundskolans
viktigaste uppgift att jämna ut skillnader mellan elever. Den inkluderande skolan kunde
vara en möjlig lösning. Också Finlands undervisningsminister Li Andersson (2019) tog
upp ämnet inklusion och betonade dess betydelse för den finländska skolan i sin ko-

lumn i tidningen Läraren. I de nyligen utkomna böckerna Skapa plats — en normutmanande bok för en mer inkluderande skola (Blomberg, 2019) och Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet (Takala, Äikäs & Lakkala, 2020) presenteras temat inkludering i den finländska skolan genom unde1rsökningar, intervjuer och
exempel. Slutsatsen blir att ämnet är aktuellt och viktigt och det finns mycket jobb kvar
med inkludering i skolvärlden. En annan viktig sak som kommer fram är att lärare har
en central roll i det hela. Eftersom det är en utmaning att skapa inkluderande undervisningsformer och -miljöer uttrycks det behov för mera fortbildning och resurser (Nilsson, 2014; FSL, 2019).
I denna avhandling undersöker jag behöriga svenskspråkiga lärares uppfattningar om
inkludering. Mitt perspektiv ligger på mikronivån, men jag tar stöd och hjälp av olika
regelverk och styrdokument som ligger på makronivån. Jag vill skapa förståelse för
lärares perspektiv och kunskaper samt lära mig om hur en inkluderande skola och
inkluderande undervisning kan se ut. Frågor som jag funderar på är hur lärare uppfattar begreppet inkludering, om inkluderande undervisning förverkligas i svenskspråkiga
klassrum och hur lärarna skulle vilja utveckla inkludering i skolkontexten.
Jag skriver min pro gradu -avhandling som en del av MAPS-projektet. MAPS (Mixed
classes And Pedagogical Solutions) är ett forskningsprojekt vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors Universitet. Projektet görs i samarbetet mellan Helsingfors universitet, Amsterdams universitet och Islands universitet. Temat är inklusion i utbildningskontext från ett intersektionellt perspektiv. Projektets mål att ta reda på hur olika inkluderande regelverk och processer tar sig uttryck i olika lågstadier samt att synliggöra
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olika praktiker och riktlinjer på makro-, meso- och mikronivåer i pedagogisk inklusion
(Helsingfors universitet, 2020).

Klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet har mångfald, social rättvisa och flerspråkighet som profil. Denna profil är inbakad i mitt perspektiv och i teorier som jag
har valt använda i denna avhandling. Avhandlingens viktigaste begrepp är inkludering
(inklusion), inkluderande undervisning, mångfald, diversitet, jämlikhet, social rättvisa,
intersektionalitet och diskriminering. Begreppen inkludering och inklusion är mycket
komplexa till sin natur. Jag vill komma bort från det specialpedagogiska begreppet
inkludering, som utgår från tanken om att inkludering är för elever med specialbehov,
och istället se på inkludering som pedagogiskt agerande bland lärare och som berör
alla elever och hela skolgemenskapen.

Sedan UNESCO:s Salamanca-deklaration 1994 har flera länder i sin utbildningspolitik
börjat gå mot en mer inkluderande utbildning, där poängen är att bekämpa diskriminering av olika slag och skapa undervisning för alla, oberoende av individuella olikheter. Både olika regelverk, till exempel barnets rättigheter och lagen för grundläg-

gande utbildning, och styrdokument, såsom läroplaner, nämner och betonar vikten av
att skolan ska garantera varje individ lärande på rätt nivå och ge elever goda förutsättningar för livet. Utbildningsstyrelsen (Oker-Blom, 2019) som ger ut finländska läroplaner, har som ett mål en likvärdig undervisning vilken påverkas av en många faktorer.
En viktig faktor är inkludering. Det och andra av Utbildningsstyrelsens mål hänger ihop
med det nyaste regeringsprogrammet med rubriken ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” (Statsrådet, 2019). I läroplanen står det att ”var och en har rätt att växa till sin
fulla potential som människa och samhällsmedlem” och att ”jämlikhet och en allmän
princip om alla människors lika värde är ett centralt mål för den grundläggande utbildningen” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.13-14). Poängen är att en inkluderande skola
jobbar för jämlikhet och mot diskriminering samt tar i beaktande varje elevs individuella
utveckling (Blomberg, 2019). I denna avhandling undersöks hur dessa riktlinjer, ideal
och principer förverkligas i praktiken. Då olika styrdokument, såsom grundskolelagen
och läroplanen, ger ramarna kring inkludering definierar de däremot inte hur inkludering borde förverkligas i praktiken (Ström & Lahtinen, 2012).
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2. Teoretisk bakgrund
I kärnan av denna avhandlings teoretiska bakgrund finns begreppet inkludering och
dess utveckling. Ström (2013) förklarar dessa begrepp så att inkludering är vägen och
inklusion målet, medan indelningen inte är lika tydlig i andra teorier. I denna avhandling, för klarhetens skull, används begreppet inkludering fast begreppet inklusion
också syns i olika teorier (och också vid intervjuerna). Inkludering är det begrepp som
nämns i den finländska läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014). Den breda synen på
inkludering (Ainscow & Booth, 1998), som definieras senare i detta kapitel, är en cen-

tral utgångspunkt för avhandlingens tema. Aspekter som mångfald, intersektionalitet
och social rättvisa hör till den breda synen och utgör en del av tanken om inkludering
som en eftersträvansvärd praxis.

Då utgångspunkten är att inkludering är någonting bra, blir det viktigt att förklara varför.
Orsaken som också blir en grund för denna avhandling är den demokratiska tanken
om utbildning för alla på jämlika villkor. Poängen är att en inkluderande skola jobbar
för allas jämlikhet och mot diskriminering (Blomberg, 2019). Där framträder också tanken om den sociala rättvisan. Varje individ ska få lika möjligheter och kunna växa till
en samhällsmedborgare likvärdig tillsammans med andra samhällsmedborgare (Utbildningsstyrelsen, 2014). Utbildningen blir en faktor som möjliggör detta. Inkluderande undervisning skapar en plattform för barn att lära sig av olikheter och i längden
förstärks goda egenskaper som självförtroende och social kompetens (Norrström,
2013).

Inkluderande undervisning är en stor utmaning i skolkontexten fast skolor på olika håll
i världen har tagit viktiga steg mot en allt mer inkluderande skola. Begreppet och ge-

nomförandet är komplext. I utvecklingen av inkluderande skolor behövs det mera förståelse, ledarskap, stöd och konkreta åtgärder (Nilholm & Göransson, 2013). En orsak
till att jag använder lite äldre forskning om inkludering är att utvecklingen av en inkluderande skola inte har kommit så långt i Finland ännu, och att det därför behövs förändringar på många olika nivåer i det finländska utbildningssystemet (bl.a. Naukkarinen, 2018; Uusitalo & Vuorinen, 2020). I denna avhandling behandlas inkludering och
dess utveckling först från ett internationellt perspektiv och därefter i kapitel som handlar om inkludering i Finland.
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2.1 Inkludering i skolkontext
I detta teorikapitel presenteras temat inkludering i skolkontext, hur det har utvecklats,
vilka lagar som sätter ramar kring det och vilken roll inkludering har i olika delar av
skolvärlden. Kapitlet består av sex underkapitel; utveckling av inkludering, internationella regelverk och inkludering, inkluderande skola, inkluderande undervisning, lärares
roll i inkludering och samarbete och inkludering.

2.1.1 Utveckling av inkludering
Den tidiga tanken i pedagogiken har varit att de elever som avviker från normen ska
integreras på bästa möjliga sätt och anpassas till en “vanlig” klass. Det har funnits en
dualism i synen på elever, där majoriteten, “de normala”, blir “vi” och elever med särskilda behov blir “dem”. Då uppmärksammas också likheter och olikheter i en gemenskap och normaliteten blir den allmänna trenden. Inom den synen har inte de elever
som inte passar in i den socialt och på förhand konstruerade modellen en plats att
tryggt växa och lära sig (Ainscow & Booth, 1998; Edling, 2014; Kotte, 2017; Takala &
Kielinen, 2017).

Tidens anda påverkar vilken innebörd begreppet inkludering får (Pihlaja & Silvennoinen, 2020). Diagnos, definitioner av olika funktionsnedsättningar och bemötande av
olika slags olikheter hos människor varierar över tid och samhället utvecklas och utvecklar olika sätt att hantera och bemöta dessa (Tideman, 2013). Begreppet inklusion
har kommit att ersätta begreppet integrering. Inklusion och inkludering diskuteras ofta
i samma sammanhang, men inkluderingen har (åtminstone i den svenska kontexten)
blivit mera använd som en beskrivning på en process som dessutom har en positiv

klang (Kotte, 2017). Inklusion och inkludering är nästan synonymer, medan skillnaden
mellan integrering och inkludering är mycket tydligare. Integrering i skolan är som en
praxis där det förväntas av eleven att hen ska anpassa sig till skolans verksamhet
(Haug, 2012; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Skolans verksamhet förblir nästan oförändrad, eftersom för att kunna bli integrerad i gemenskapen ska en individ vara kapabel att möta vardagens krav och förväntningar (Tideman, 2013). Integrering skapar
också en bild av en elev som inte varit en del av gemenskapen utan som på ett eller
annat sätt blivit exkluderad från den. När utvecklingen i skolvärlden gick från tanken
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om integration till tanken om inkludering blev social rättvisa ett basbegrepp i kampen
mellan inkludering och exklusion (Ashman, 2019). I inkludering utgår man från tanken
om att ”elever med individuella undervisningsbehov har rätt till skräddarsydda anpassningar–” (Takala & Kielinen, 2017, s.225).

Det finns också två olika syner på begreppet inkludering. I den snäva synen på inkludering ligger fokus på elever med specialbehov, medan den bredare synen på inkludering (och exklusion) handlar om mångfald och mer än bara elever med specialbehov. I den bredare synen, som hör ihop med tanken om intersektionalitet, tar man i
beaktande mångfalden och olikheter i utbildningen. Det handlar om aspekter som till
exempel etnicitet, klass, genus, åskådning, sexualitet, fattigdom och socioekonomisk
ställning. Dessa påverkar i sin tur deltagande eller marginalisering (Ainscow & Booth,
1998; Blomberg, 2019; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). I skolkontexten betyder intersektionalitet att kunna se och ta i beaktande de olika aspekter som samverkar i en
människas identitet (Blomberg 2019). Den mångfald som olikheter medför kan anses
vara en resurs istället för ett hinder. Då den inkluderande synen utgår från mångfalden
i skolan uppfattas varje individ som en god resurs och utgångspunkten är att alla indi-

vider bidrar med någonting viktigt till sammanhanget (Thomas & Loxley, 2007). Därmed blir inkluderingens förverkligande i skolan verksamhet som når mångfalden på
olika nivåer (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Då den bredare synen på inkludering tas
i bruk i skolgemenskapen blir skolan också av med den onaturliga tanken om en normalitet som elever borde anpassa sig till (Ainscow & Booth, 1998). Den snäva synen
är mycket specialpedagogisk medan den breda synen tar hänsyn till mångfalden och
alla elevers deltagande i olika verksamheter i skolan (Kotte, 2017).

Utöver de tidigare nämnda synerna finns det två olika perspektiv på inkludering:
systemperspektiv och individperspektiv. I individperspektivet ligger fokus på att finna
fel hos individen medan i systemperspektivet granskar man system och strukturer som
finns kring individer. I systemperspektivet tittar man till exempel på skolan, läroplanen,
undervisningsmetoderna, lärares färdigheter och kunskaper samt andra aktörer som
är en del av skolans organisation (Ström & Lahtinen, 2012). Norrström (2013) framhäver vikten av att inkludering blir som en systemförändring istället för enskilda förändringar på individnivå. Utbildningssystem utvecklas inte spontant utan det finns alltid en organisation med makt som förverkligar det, därmed har sådana organisationer
5

också ansvar över inkludering och exklusion. I en del länder har utvecklingen mot en
mera inkluderande utbildning väckt oro över sämre skolresultat. Denna oro har lett till
exklusiva undervisningsformer och skolsystem och därmed till ökade orättvisor och
exklusion i skolvärlden (Tomlinson, 2019). Vägen mot inkludering innebär oftast motsägelser och spänningar (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Det viktiga är att inkluderande processer ökar deltagande i och förminskar exklusion från läroplaner, kulturer
och gemenskaper (Nilsson, 2014; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).

Nguyen Thuy (2019) lyfter fram kulturella och historiska aspekter som hör till diskussionen om inkludering i denna globaliserade värld. Hen vill påminna om att man inte
kan generalisera kring hur inkludering ser ut i alla länder. Huvudpoängen är att den
geografiska platsen påverkar hur vetenskapen diskuterar inkludering. Det blir viktigt
att kritiskt granska bestämmelser, regler och politik som görs kring inkludering i enskilda länder och inte dra slutsatser utgående från något annat lands praxis. Inkluderingen innehåller också politiska aspekter, till exempel mänskliga rättigheter lyfts fram
i inkluderande praxis. De beaktas i alla situationer och samtidigt utgör de en central
utgångspunkt för all undervisning. Därmed bygger utbildningen på social rättvisa (Nils-

son, 2014). Som exempel står det i Salamanca-deklarationen att inkludering är det
bästa sättet att bekämpa exklusion och diskriminering (UNESCO, 2013).

I ett land ska det inkluderande förhållningssättet finnas på allt från den nationella och
kommunala till den lokala nivån för att inkluderingen ska kunna förverkligas både i
värderingar och i praktiken. På den nationella nivån ska inkluderingen synas i politiken
och i det ideologiska arbetet, på den kommunala nivån ska den synas i organisering
av lika villkor. Den lokala nivån innefattar sedan skolan och klassrummet där inkluderingen ska synas i den praktiska verksamheten (Haug, 2012).

2.1.2 Internationella regelverk och inkludering
Globaliseringen och de internationella reformtrenderna i utbildning, där skolvärlden
präglas i högre grad av skolresultat, tävlande och jämförelser mellan olika skolor och
länder, har kommit att mata osunda praktiker i skolvärlden och hota inkludering och
nuvarande skolsystem (Honkasilta et al., 2019). Dessa trender har blivit kritiserade på
det pedagogiska fältet eftersom de leder bort uppmärksamheten från det väsentliga,
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som i skolkontexten allmänt handlar om elevernas lärande och om de kunskaper som
de behöver i den föränderliga världen. Om skolvärlden börjar följa internationella trender äventyras också utvecklingen av den inkluderande skolan. Undervisningen börjar
lätt fokusera på elevprestationer och då hamnar eleverna i ojämlika positioner (Honkasilta et al., 2019; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).

Det finns internationella bestämmelser som påverkar och ger riktlinjer för utbildningen.
För inkluderingens del är Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter
(Barnombudsmannen, 2020) och Salamanca-deklarationen (UNESCO, 2013) viktiga,
eftersom de skapar ramar och rekommendationer för inkluderande verksamhet i skolor världen över. UNESCO (2009) har skapat riktlinjer för en mer inkluderande utbildning. Målet är att med hjälp av riktlinjerna skapa starka utbildningssystem som når alla
barn i olika länder och undervisning som tar hänsyn till barnens olikheter. Ett annat
mål är att skapa positiva attityder till mångfald och därmed minska diskriminering och
exklusion i utbildningssystemen. Man kan se på riktlinjer, lagar och styrdokument antingen som resurser för inkludering i skolan, men också som hinder för inkludering i
skolan. Ibland kan en och samma regel eller lag fungera både som en resurs och som

ett hinder för inkludering (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Ett exempel från Finland
kan vara närskoleprincipen i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) som ger
eleven rätt till att gå i den skolan som ligger hen närmast, men samtidigt möjliggör
denna samma lag skolgången i en specialklass eller -skola i fall eleven har specialbehov som inte kan stödjas i närskolan. Principen om inkludering uppfylls inte om en
elev exkluderas från sin närskola och från den allmänna undervisningen.

De internationella bestämmelserna försöker skydda barnens rättigheter och jämna ut

skillnaderna mellan olika barn. I denna avhandling presenteras Barnkonventionen och
Salamanca-deklarationen, som spelar en stor roll för den finländska utbildningen och
skapar riktlinjer för verksamheten. De innehåller viktiga värderingar som hör samman
med principen om inkludering. I tabellen 1 presenteras de viktigaste internationella
regelverken.
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Regelverk

Allmänt

Om utbildning

Barnkonventionen

Konventionen har fyra principer:
”Alla barn är jämlika, Barnets bästa prioriteras vid allt
beslutsfattande, Barnet har
rätt till ett gott liv, och Barnets åsikter ska
beaktas ”

28. paragraf:
”Ett barn har rätt till kostnadsfri
grundläggande utbildning. Staten
ska främja utbildning och studiehandledning på andra stadiet
samt förebygga avbrott i studierna.”

(FN:s konvention om
barnets rättigheter)
Förenta Nationer
1989
I Finland trädde den i kraft
som lag år 1991; Lag om
godkännande av vissa
bestämmelser i konventionen
om barnets rättigheter
(1129/1991)

(Unicef, 2020)

(Unicef, 2020)

29. paragraf:
”Utbildningen ska utveckla barnets individuella färdigheter, respekt för de mänskliga rättigheterna och för barnets eget språk
och egna kultur, ansvarsfullt medborgarskap, tolerans och hänsyn
till miljön.”
(Unicef, 2020)

Salamancadeklarationen
UNESCO
1994
En rekommendation för alla
FN:s medlemsnationer.

Det övergripande målet är ”Målet är skolor som respekterar
att samhället är för alla.
och värdesätter mångfald och
(UNESCO, 2013, s.11)
som har beredskap att möta individuella pedagogiska behov.”
Salamanca-deklarationen
(Ström & Lahtinen, 2012, s.2)
uppmanar nationer och regeringar genom lagstiftning Deklarationen handlar om ”underatt förbättra skolsystem mot visning för alla i avsikt att säkerett mer inkluderande håll.
ställa denna rättighet för alla, obe(UNESCO, 2013, s.12)
roende av individuella olikheter.”
(UNESCO, 2013, s.10)

Tabell 1. Internationella regelverk som stödjer principen om inkludering

Utbildningsstyrelsen presenterar på sin hemsida Europeiska utvecklingscentret för
specialundervisning och inkludering, en organisation, som bygger på ett samarbete
mellan EU-länderna. Organisationens mål för inkludering i de europeiska länderna är
att komma bort från frågor om vad och var (dvs. en diskussion om inkludering) och gå
mot frågor som börjar med hur, (dvs. mot inkluderande agerande). Ett av målen är att
erbjuda ”handledning i hur den inkluderande undervisningen kan genomföras när det
gäller lärarna, klasserna, skolorna, regionerna, kommunerna och de nationella riktlin-

jerna”(Utbildningsstyrelsen, 2019).

2.1.3 Inkluderande skola
I grunden för inkluderingen i skolkontexten finns tanken om en gemensam skola, där
delaktigheten i fostran, undervisningen och lärmiljöerna är viktig. I problemlösning fokuserar man på omgivningen, inte på individen (Lakkala, 2008; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). En skola är en inkluderande skola då alla individer aktivt deltar i skolans
verksamhet. Olika egenskaper hos elever blir en tillgång och resurs för hela klassen
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och heterogena elevgrupper i en skola blir en norm (Norrström, 2013; Takala, Lakkala
& Äikäs, 2020). Utvecklingen mot ett mer inkluderande förhållningssätt måste ske genom att relationer, attityder och dominanta värderingar omdefinieras i skolgemenskaper. Inkludering omfattar olika värderingar såsom delaktighet, mångfald och varje
elevs individuella behov (Persson, 2014). Nilsson (2014) kopplar ihop det inkluderande förhållningssättet med hälsan och hälsofrämjande faktorer. Elevers välmående
står i fokus och den medicinska diagnosen blir inte utgångspunkten för allt agerande,
utan fokus ligger på hälsofrämjande och inkluderande praktiker som ökar deltagande
i skolgemenskapen.
Nilsson, Sandström och Stier (2014) beskriver hur normer som genomsyrar skolgemenskapen ska synliggöras och hur det ska skapas en förståelse för inkludering för
att man verkligen ska kunna tillämpa den i praktiken. Normer skapar riktlinjer för vad
som upplevs som normalt eller okej i skolan. För att skapa en mer inkluderande skola
ska skolans normer synliggöras och i skolgemenskapen ska man reflektera över vilka
saker som accepteras och vilka saker som i sin tur inte accepteras. Då skolan skapar
inkluderande normer och försöker förverkliga dem behövs det medvetet och konse-

kvent arbete. Normerna ska finnas i skolans värdegrund och förhållningsregler och
dessa ska följa läroplanen som i sin tur grundar sig på Barnkonventionen och de
mänskliga rättigheterna (Blomberg, 2019).

En inkluderande skola ska uppfylla vissa kriterier. Eleven ska få gå i den skola som
ligger närmast hens hem, verksamhetsmodeller för undervisning ska utgå från inkludering och flexibelt svara på elevernas olika behov. Det ska också kontinuerligt finnas
stöd och samarbete och hela skolgemenskapen ska dela en gemensam tanke om en
skola för alla. Det betyder att specialpedagogiken förs in i den vanliga skolan och förebyggande arbete prioriteras. Det finns olika sätt att främja inkludering, men tidiga
åtgärder och förebyggande arbete i undervisningen har en avgörande roll. Det viktiga
blir att skapa goda basfärdigheter hos elever och vid behov ge dem gott stöd i ett tidigt
skede, ha mångprofessionella experter inblandade och skapa en individuell läroplan
för de elever som behöver en sådan. Många av dessa åtgärder kan tas i bruk redan i
förskoleskedet (Ström & Lahtinen, 2012).
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Då skolan utgår från ett inkluderande perspektiv jobbar man på systemnivån med utmaningar som förekommer i skolmiljö och -verksamhet istället för att koncentrera sig
på elevens diagnos (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Utöver det som görs i klassrum
under lärares ledning blir det viktigt att hela skolan granskar sin värdegrund och sitt
agerande gällande inkludering och exklusion och hur dessa syns i verksamheten
(Persson, 2014). En inkluderande skola bildar medvetet heterogena elevgrupper, där
eleverna lär sig komma överens med och möta olika slags människor (Ladonlahti &
Naukkarinen, 2006). Man kan också se det som att inkludering har ett bredare samhälleligt uppdrag, där demokratifostran och den sociala rättvisan spelar en viktig roll
(Sandström, 2014) I inkluderingen deltar många aktörer som bildar en helhet. Utöver
själva skola som organisation spelar människor (lärare, speciallärare, personalen i
skolan, elever, föräldrar), resurser (utrymmen, läroböcker, redskap) och regelverk (lagar, deklarationer, läroplan) en avgörande roll för en lyckad inkludering (Nilsson,
Sandström, & Stier, 2014; Ashman, 2019). Skolan blir aldrig färdig med inkludering,
utan den blir en föränderlig process, där målen hela tiden förändras (Ainscow & Booth,
1998).

2.1.4 Inkluderande undervisning
I en sådan pedagogik, som utgår från tanken om inkludering, är utgångspunkten att
alla elever med sina olikheter är en del av en klass och inte blir exkluderade exempelvis på grund av funktionsnedsättning eller andra egenskaper och olikheter (Ladonlahti
& Naukkarinen, 2006). Om en elev blir exkluderad från den vanliga lärmiljön får hen
inte det stöd och den undervisning som hen behöver för att känna sig genuint inkluderad. Men det räcker inte med att olika slags elever sätts under ett och samma tak.
Inkludering kan bli en kuliss om en elev med specialbehov blir en del av en vanlig
klass, men undervisningen och annan klassrumspraxis inte anpassas till hens behov.
Det viktiga blir att i undervisningen lyckas möta de individuella pedagogiska behov
som elever har (Ainscow & Booth, 1998; Ström & Lahtinen, 2012; Ladonlahti & Naukkarinen, 2006).

I idealet om en inkluderande skola finns det inte allmän undervisning och specialundervisning utan bara en grundundervisning som är inkluderande till sin natur. Specialpedagogiken försvinner inte utan den har fortfarande en särställning i undervisningen.
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Då blir undervisningen sådan som inkluderar alla elever med olikheter, individuella
skillnader och utmaningar. Den svarar mot specialbehov som finns i klassen och bidrar
till gott lärande (Ström & Lahtinen, 2012; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Skillnaden
mellan inkluderande pedagogik och specialpedagogik blir att i den inkluderande modellen ligger utgångspunkten i heterogena elevgrupper, medan i specialpedagogiken
lägger fokusen på individen (Ainscow & Booth, 1998; Ström & Lahtinen, 2012). Fördelen med undervisning där olika slags elever är inkluderande är det att den gynnar
alla barn i klassen (Norrström, 2013).

En viktig faktor som påverkar inkluderingens förverkligande i klassrummet är om inkludering finns på den teoretiska och principiella och/eller på den praktiska nivån. Utöver att inkludering finns i skolans och lärares diskussioner, styrdokument, kultur och
värderingar så ska man lyfta fram vad den innebär i praktiken. I inkluderande undervisning är deltagande demokratiskt och socialt rättvist, och därmed blir den inkluderande undervisningen en form för att förverkliga tanken om en jämlik utbildning för alla
(Kotte, 2017).

Barow (2013) ser inkluderingen mer som en undervisningslära, där mångfald, deltagande och differentiering kombineras, än som en egen slags pedagogik. Inkludering
kan definieras som en process där poängen är att se elever som individer, se olikheter
som en berikande faktor i klassrummet och därmed erkänna mångfalden i klassen.
Inkluderingen ska synas i allt som görs i/med klassen och varje elev ska ha möjlighet
till aktivt deltagande och lärande. Lärarnas uppgift är att avgöra vilken slags inkluderande undervisning som behövs och i vilken mån, till exempel en gång, ibland eller
alltid. Utmaningar och problem i lärande och undervisning ska lösas i den omgivning
som de uppkommer (Ainscow & Booth, 1998; Nilsson, 2014).

Differentiering är ett exempel på en inkluderande praxis i undervisning. Den handlar
om olika arbetssätt i undervisningen. Läraren försöker medvetet anpassa undervisningen utgående från individuella behov hos varje elev. Termen har sin grund i tanken
om lika villkor. I planerings- och undervisningsarbete tar läraren i beaktande mångfalden i klassen samt också elevers olika förutsättningar och behov. Målet är att försöka
skapa lika möjligheter för elever att delta i undervisningen och lära och utveckla sig.
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Det viktiga blir att läraren medvetet agerar och har koll på sina intentioner i sin inkluderande klassrumspraxis. Differentierad undervisning är en del av den inkluderande
undervisningen och bristen på didaktiska kunskaper om differentiering hos en lärare
kan ha negativ inverkan på inkluderingen. (Kotte, 2017).
Damber (2014) beskriver hur flerspråkiga klassrum kan erbjuda en arena för mångfald
och inkludering. Elever i klassen är olika sinsemellan och de ligger på olika nivåer i
utveckling samt påverkas av olika faktorer i sin närmiljö. Där blir flerspråkighet en slags
olikhet hos eleven. Det är lärarnas uppgift att få syn på de olika förutsättningar för
lärande som finns hos elever och planera undervisning som tar allt detta i beaktande.
Inkluderingen tar sin form i dagliga aktiviteter i skolvardagen. Som ett exempel kan
man i inkluderande matematikundervisning skapa en bredare matematisk förståelse i
klassen genom att utnyttja elevers egna erfarenheter och språk. Delaktigheten i form
av dialog och språkbruk blir det centrala i inkluderingen (Sandström & Nilsson, 2014;
Tuohilampi, 2017). I bästa fall kan mångfalden och flerspråkigheten i klassen användas som en viktig resurs i inkluderande undervisning (Damber, 2014). Det valet faller
på läraren.

2.1.5 Lärares roll i inkludering
Skolvardagen, det vill säga verkligheten, där inkludering borde förverkligas är oftast
mångfacetterad och komplex och lärarens uppgift att planera och genomföra inkluderande undervisning är allt annat än lätt (Ainscow, Booth & Dyson, 2006).
Läraren är en av de viktigaste faktorerna i inkluderingens implementering. En lärare
som utgår från tanken om inkludering i sitt dagliga arbete försöker möta olika slags
elevers behov. En lärare som är empatisk, lyssnar noggrant, har en god samarbets-

vilja och är intresserad av sina elever lyckas oftast bättre med att skapa välfungerande
undervisning för en elevgrupp med mångfald (Norrström, 2013). Hen ska försöka se
de olika aspekter som påverkar elevens identitet och hur den eleven klarar sig i skolan.
Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan en lärare förstå sin elevgrupp och därmed agera mera inkluderande. För inkluderingens förverkligande är det viktigt att lärare blir medvetna om sina egna handlingar och till exempel om det språk de brukar.
De bör lära elever om intersektionalitetens innebörd och vad ett inkluderande förhållningssätt betyder. Fokus ska ligga på förändringen och det som är bra istället för det
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som är fel. Genom ett positivt inkluderande förhållningssätt kan en lärare få elever att
känna sig delaktiga och positivt påverka deras utveckling (Blomberg, 2019).

Lärares egna syn på inkluderande undervisning kan ha en avgörande inverkan på hur
inkludering förverkligas i klassrummet (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Synen påverkas av färdigheter och erfarenheter som en lärare har om inkluderande praxis. De som
ställer sig positivt till inkluderande undervisning har oftast bättre möjligheter att tilllämpa sådan undervisning. De lärare som har erfarenheter av att skapa undervisning

för elever med specialbehov brukar ha en mer positiv attityd och kan utnyttja dessa
erfarenheter i sin klassrumspraxis (Kotte, 2017).
”En lärare för alla” är ett koncept som Kotte (2017) beskriver i sin studie. Lärares roll
är att genomföra de uppdrag som nämns i lagen och i olika styrdokument till exempel
i läroplanen. Läraren ska vara den som förmedlar kunskap, och som fostrar elever till
samhällsmedborgare. Hen ska kunna uppfylla elevers olika slags behov. Förväntningarna som ställs på en lärare är stora och mångfacetterade och ofta svåra att uppfylla
på grund av bristande förutsättningar. Läraren blir ofta tvungen att pendla mellan klas-

sens behov och den enskilda elevens behov (Kotte, 2017; Ämmälä & Arminen, 2020).
Av lärare kräver en inkluderande och individcentrerad undervisning flexibelt tänkande,
breda kunskaper som uppdateras regelbundet och reflektion kring den egna verksamheten. Ett problem kan vara att lärare helt enkelt inte har den kunskap eller tillräckliga
resurser som behövs för att kunna ha inkluderande undervisning (Ainscow, Booth &
Dyson, 2006). Eftersom uppgiften inte är enkel behöver lärare fortbildning i specialpedagogik och inkluderande metoder, men också stöd från sina kolleger (Nilsson, 2014).

2.1.6 Samarbete
En lärare inte är den enda ansvarige för inkluderande undervisning utan också andra
vuxna har en viktig uppgift i det hela. En central del av inkludering är tanken om en
skola för alla, där poängen är att hela skolgemenskapen deltar i inkluderande processer. I en lyckad implementering av inkluderande praxis samarbetar lärare med andra
lärare samt får stöd av specialpedagoger och elevvården. Bristen på eller dåligt samarbete kan till och med skapa barriärer för förverkligande av inkluderande undervis-
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ning. Utöver ett gott kollegialt samarbete behöver alla lärare kontinuerligt och målmedvetet utveckla sig på det professionella planet och också få stöd för denna utveckling
(Kotte, 2017; Ashman, 2019; Ämmälä & Airaksinen, 2020).

Samundervisning, där flera lärare jobbar tillsammans med en heterogen grupp, kan
vara en välfungerande form av inkluderande undervisning och kan möjliggöra att så
många elever som möjligt får den hjälp som de behöver. Samtidigt får lärarna också
stöd av varandra då de undervisar tillsammans och kan reflektera över och utveckla
det gemensamma arbetet med klassen. I samundervisningen har lärare mera resurser
och möjligheter att implementera inkluderande undervisning (Takala & Kielinen, 2017;
Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).
Det räcker inte med att en lärare jobbar inkluderande och normkritiskt utan hela skolgemenskapen behöver arbeta mot det målet (Blomberg, 2019). Arbetet med inkludering och värderingar är allt annat än lätt. Det behövs ett starkt samarbete och engagemang mellan aktörer samt också gott ledarskap. Alla bidrar med något nytt till sammanhanget och det kan i sin tur möjliggöra inkludering samt hjälpa människor att över-

komma barriärer. Utöver elever, skolpersonal, skolans ledning, elevvård och föräldrar
har resurser, skolans omvärld, det vill säga andra skolor och närmiljön, nätverken samt
kontakten till den akademiska världen (till exempel till sådana forskare som är experter
i inkludering) inverkan på utvecklingen mot inkludering (Ainscow, Booth & Dyson,
2006).

2.2 Den finländska grundskolan och inkludering
”Den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt principen om inkludering. Man

ska se till att utbildningen är tillgänglig och fri från hinder.”
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s.18)

Nu är det dags att presentera temat från ett finländskt perspektiv. I nästa kapitel beskrivs inkludering i relation till den finländska grundskolan och vilka former inkluderingen tar och borde ta i regelverk, i skolvärlden och i skolvardagen.
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2.2.1 Utveckling av inkludering i Finland
Principen om en skola för alla har blivit allmänt accepterad i Finland. Det har tagits

steg mot inkludering, men i verkligheten har det sett ut mer som integrering. De första
stegen togs då grundskolan infördes och sedan dess har läroplansgrundernas syfte
varit att skapa ett gemensamt system för allmän undervisning och specialundervisning, så att de inte skulle finnas parallellt utan inom ett och samma system. Först på
1980-talet flyttades en del av den specialundervisningen till den allmänna skolan, men
samtidigt infördes det specialklasser som existerade vid sidan om allmänna klasser.

På dessa specialklasser gick elever med diagnos, de följde en egen läroplan och hade
speciallärare som hade kunskaper i specialundervisning. Det betydde att integreringen bara blev ytlig och inte följde tanken om den genuina inkluderingen. Salamanca-deklarationen hade inflytande på 1990-talets läroplan, men det fanns ännu det
möjlighet för specialklasser att finnas och specialskolor hade sin funktion i samhället
(Ström & Lahtinen, 2012; Takala & Kielinen, 2017). Också i lagen om grundläggande
utbildning, som trädde i kraft 1998, sägs att det finns möjlighet för system för specialundervisningen då en elev inte av en eller annan orsak kan delta i den allmänna undervisningen. På den här tiden handlade inkludering oftast om elever med specialbehov

och inkluderingens andra aspekter, såsom mångfald och flerspråkighet, togs inte i beaktande.

I början av 2000-talet tog läroplanen och därmed skolvärlden steg mot inkludering,
eftersom den tidens läroplan betonade närskoleprincipen. Samtidigt gav läroplanen
för mycket utrymme för tolkningar och förverkligandet såg olika ut i olika skolor och
kommuner (Ström & Lahtinen, 2012; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Ström och Lahtinen (2012) påpekar att sedan 1980-talet har förhållningssättet till inkludering i alla
versioner av den nationella läroplanen varit positiva, men begreppen som handlar om
inkludering nämns inte i styrdokumenten, förutom i den nyaste läroplan som kom ut år
2014. Eftersom inkluderingen är ett mål och ett begrepp som kan tolkas, men inte en
bindande regel som måste tillämpas, tar utvecklingen mot inkluderande lärmiljöer en
längre tid.
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De tidigare nämnda globala trenderna inom utbildning, t.ex. allt större fokus på resultat
och prestationer i skolvärlden, har nått Finland, men i diskussioner har det också funnits kritiska röster. Därmed har de nyaste reformerna inom den finländska utbildningen
inte följt de internationella trenderna, utan dessa trender har uppmärksammats på en
allmän nivå (Honkasilta et al., 2019). Reformen inom specialpedagogiken och -undervisningen i Finland har pågått i decennier, men den största förändringsvågen startade
år 2005 då behov av specialundervisning inom den allmänna undervisningen togs upp
till diskussion mellan den lokala, kommunala och nationella nivån. Den huvudsakliga
poängen blev att skapa en ny värdegrund för utbildningen och i första hand utgå från
tanken att utbildningen har ett moraliskt och samhälleligt syfte. Den moraliska delen
handlade om att sätta eleven i centrum och se varje elevs lärande som lika viktigt,
medan det samhälleliga syftet hade sin grund i idén om att kvalitet och jämlikhet i
utbildningen främjar hela samhället (Honkasilta et al., 2019).

I Finland har grundskolan nästan från början varit ett exempel på utbildning som utgår
från principen om en skola för alla, åtminstone på systemnivå. I samband med den
här tanken har rykten om den välfungerande finländska skolan spridits världen över.

En delorsak till dessa är den höga kvaliteten hos välutbildade lärare samt en flexibel
läroplan. Också tilliten till skolan och lärare, som varit en del av kulturen kring skolvärlden, har bidragit till den positiva andan i utbildningsvärlden (Honkasilta et al.,
2019). Honkasilta et al. (2019) konstaterar att inkluderingen finns på policynivån i Finland. Inkluderande undervisning lyckas inte i praktiken nå den nivå som den har i teorin
och på papper (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Följande kapitel behandlar de finländska lagar och styrdokument som utöver de tidigare nämnda internationella bestämmelserna skapar ramar för inkludering i den finländska grundskolan.

2.2.2 Nationella regelverk och inkludering
Också det finländska skolsystemet utgår från de mänskliga rättigheterna, som är formulerade i Finlands grundlag och som utgör grunden för lagen om den grundläggande
utbildningen. Bredare riktlinjer och rekommendationer kommer från ett internationellt
håll. I tabellen nedan (se tabell 2) finns lagar som kan anses utgöra ramverk för inkludering i den finländska grundläggande utbildningen. Det finns en större mängd regler
som handlar om utbildning i Finland, men till näst presenteras de lagar och förordningar som påverkar inkluderingen i skolkontexten mest. Med hjälp av dessa visas
16

koppling mellan tanken om inkludering i olika teorier och de regelverk som påverkar
hur utbildning ordnas och förverkligas i Finland. I styrdokumenten är inkluderingens
centrala värderingar och utgångspunkter inbakade.

Regelverk

Innehåll

Finlands
grundlag

6§ Jämlikhet
”Alla är lika inför lagen.”

(731/1999)

”Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder,

2 kapitel
Grundläggande
fri- och
rättigheter

ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.”

”Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till
medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.”
16§ Kulturella rättigheter
”Alla har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Bestämmelser om
läroplikten utfärdas genom lag.”
19§ Rätt till social trygghet
”… möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.”
(Finlands grundlag, 731/1999)

Lag om
grundläggande utbildning

2§ Utbildningens mål
”Utbildningen skall främja bildningen och jämlikheten i samhället och
elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig
själva under sin livstid. ”

(628/1998) &

3§ Grunder för att ordna utbildning
”Det viktiga är att elevernas ålder och förutsättningar beaktas och därmed kan elevernas goda utveckling främjas.”

(628/1998/24.6.
2010/642)

6§ Bestämmande av skolplats för eleverna.
(Närskoleprincipen)
Kommunen ska erbjuda en skolplats åt en elev i en lämplig plats, där
undervisningen sker på elevens egna språk. Kommunen måste ta i beaktande i sin planering undervisningsplatsers placering.
16§ & 17§
Olika stödformer (Trestegsmodellen)
30§ Rätt till undervisning
… undervisning som ska utgå från läroplanen.
… elevhandledning och stöd för inlärning ska ges alltid det förekommer
behov.
31§ Avgiftsfri undervisning
(Lag om grundläggande utbildning, 628/1998)
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Stadrådets
förordning
om
riksomfattande
mål för
utbildningen
enligt lagen om
grundläggande
utbildning
och om
timfördelning
i den
grundläggande
utbildningen
(Statsrådets förordning,
422/2012)

I kapitel två
definieras det
Utbildningens
riksomfattande
mål

2§ Elevernas utveckling till humana människor och till samhällsmedlemmar
”Undervisningen och fostran främjar respekten för livet, människovärdets integritet, de mänskliga rättigheterna, naturen och andra människor och stöder elevernas utveckling till harmoniska människor med en
sund självkänsla. Målet är att främja elevernas hälsa och välfärd samt
att eleverna lär sig goda seder.”

”Undervisningen och fostran stöder elevernas utveckling till att respektera olikheter, att ta ansvar och samarbeta samt till verksamhet som
främjar respekten och förtroendet mellan människogrupper, folk, idéer,
religioner och kulturer. Undervisningen främjar elevernas utveckling till
aktiva samhällsmedlemmar och ger dem förutsättningar för att verka i
ett demokratiskt och jämlikt samhälle.– ”
4 § Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt
lärande
”Fostran, undervisning och handledning samt hela skolans verksamhet
ska aktivt stärka jämlikhet och likabehandling inom utbildningen. Fostran och undervisning ska ordnas i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna – ”

”Skolans verksamhetskultur och inlärningsmiljöer ska vara trygga och
hälsosamma, beakta elevernas individuella behov, stödja deras individuella och gemensamma utveckling, inlärning och kommunikation.”
(Statsrådets förordning, 422/2012)

Tabell 2. Finländska regelverk som ger ramar för inkluderingen
i den grundläggande utbildningen

Utöver dessa lagar och förordningar i tabellerna ovan finns det styrdokument som följer dessa regelverk och ger viktiga riktlinjer för den finländska grundläggande utbildningen (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Ett av dem är läroplansgrunder (Utbildningsstyrelsen, 2014). Den nyaste läroplanen som såg dagsljus år 2014 och trädde i kraft
år 2016 tar några steg mot en mer inkluderande skola. Ordet inklusion nämns inte en
enda gång, medan inkludering bara nämns en gång. Men värderingar som är inbakade i inkludering gör som en röd tråd genom läroplanen. Eftersom läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen, 2014) är det styrdokument som skapar ramar för den nuvarande grundläggande utbildningen så kommer dess olika delar behandlas utgående

från olika teman; inkluderande skola, inkluderande undervisning, lärare, samarbete
och resurser. De följande underkapitlen har namngivits efter dessa teman.

2.2.3 Inkluderande skola i Finland
I Finland har det redan uppnåtts en viss nivå i inkludering då så gott som alla finländska barn går i skolan. Närskoleprincipen har kommit att gälla för alla, också barn
med specialbehov (Pihlaja & Silvennoinen, 2020). Samtidigt som andelen elever med
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specialbehov i allmänundervisning har ökat så har också specialskolor och verksamhet i mindre grupper bestående av elever som behöver kontinuerligt stöd, blivit fler
under de två senaste decennierna. Samtidigt är målet att så många som möjligt skulle
kunna delta i den allmänna undervisningen. Den nyaste läroplanens nya stödformer
har lett till olika slags stöd för elever med specialbehov som deltar i den allmänna
undervisningen (Honkasilta et al., 2019; Pihlaja & Silvennoinen, 2020).
”All verksamhet ska stärka jämlikhet och likabehandling i utbildningen […]”
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s.17)

De utbildningspolitiska riktlinjernas, såsom styrdokumentens, tillämpning är centralt

för inkludering (Ström & Lahtinen, 2012; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Eftersom de
är tolkningsbara betyder det att man i olika kommuner och i olika skolor ser på saken
från olika perspektiv. Undervisningen formas utgående från dessa tolkningar. Det kan
leda till att en del elever inte får delta i allmän undervisning utan bedöms vara i behov
av specialundervisning. Därmed kan det lätt hända att man kompromissar principerna
om en skola för alla och om inkludering kompromissas och t.ex. Salamanca-deklarat-

ionen inte följs. Skillnaderna mellan olika skolor och kommuner kan också förklaras
både med olika resurser och olika verksamhetskulturer (Takala, Lakkala & Äikäs,
2020). Det kan hända att bestämmelserna inte har varit tillräckligt noggranna och omfattande för att skillnader i verksamheter skulle jämnas ut. Två viktiga saker för en mer
inkluderande skola är att närskoleprincipen ska gälla för alla och att ändra på kulturen
för hur man talar kring specialpedagogik, olikheter och mångfald, som till exempel
genom att ändra på termer som kan ha stigmatiserande inverkan. Trestegsmodellen
är ett steg mot detta (Ström & Lahtinen, 2012). Modellen presenteras senare i det
följande kapitlet, 2.2.4, som handlar om inkluderande undervisning i Finland.
Utgångspunkten för den goda grundläggande utbildningen är att den ”lägger grunden
för elevens lärande och välbefinnande” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.63). Skolan är
en lärandeorganisation och målet är att pedagogiken i utbildningen och läroplanen för
den grundläggande utbildningen ska utvecklas i samma riktning. I det tredje kapitlet i
läroplanen beskrivs den grundläggande utbildningens uppdrag och mål. Utöver uppdraget som innebär att undervisa och fostra, så finns det ”ett samhälleligt uppdrag, ett
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kulturellt uppdrag och ett framtidsuppdrag” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 18). Utvecklingen av den grundläggande utbildningen ska utgå från principen om inkludering
och därmed ska den vara fri från hinder och tillgänglig. Till det samhälleliga uppdraget
hör tanken om jämlikhet, likabehandling och rättvisa. Dessa alla ska främjas i skolans
verksamhet (Utbildningsstyrelsen, 2014).

Uppfattningen om mångfald i skolvärlden i Finland har utvecklats sedan nittiotalet och
i denna läroplan anses mångfald handla om varje individ i den finländska skolan. Fokus har gått från invandrarelever till alla elever. I de äldre läroplanerna blev mångfald
mer som ett ytligare begrepp för ”en yttre kraft” (Zilliacus, Holm & Sahlström, 2017, s.
238). I läroplanen understryks också hur viktigt det är att utveckla verksamheten: satsa
på det som är bra och bli av det som är icke-önskvärt. Som bas för skolans verksamhetskultur finns det en värdegrund som hela skolgemenskapen har gemensamt. Utöver skolans personal och elever är vårdnadshavarna och andra lokala aktörer delaktiga i skolans verksamhetskultur (Utbildningsstyrelsen, 2014). I ett delkapitel i läroplanen under kapitlet om verksamhetskultur nämns kulturell mångfald och flerspråkighet
som en del av denna mångfald. I ett senare underkapitel nämns också könet och den

mänskliga mångfalden. Vikten av respekt för olika utgångspunkter betonas och dessa
olikheter anses vara en resurs i skolan. Utöver den mänskliga interaktionen ska dessa
aspekter tas i beaktande i läromaterial, lärmiljöer, skolutrymmen och arbetssätt (Utbildningsstyrelsen, 2014; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Läroplanen kan uppfattas
som det viktigaste styrdokumentet i den mångkulturella skolans utveckling (Zilliacus,
Holm & Sahlström, 2017, s.232).

Naukkarinen (2018) reflekterar över varför inkluderingen inte sker i praktiken och varför lärarna inte bär sitt ansvar för inkludering trots att läroplanen betonar det starkt. En
lärare som agerar utgående från läroplanens värderingar utvecklar en inkluderande
skolkultur både i sin egen klass och också i skolgemenskapen. Naukkarinen anser att
problemet ligger i strukturer och övertygelser. Det borde ske strukturella förändringar
på organisationsnivå som i sin tur skulle samverka med skolans närmiljö och kommunen. Heterogena grupper, olika lärmiljöer som utgår från olikheter, mångprofessionellt
samarbete och satsningar på lärarnas kunskapsnivå, till exempel i form av fortbildningar, skulle vara viktiga steg mot en mer inkluderande skola. I varje skolgemenskap
ska begreppet inkludering noggrant definieras och det begreppet ska basera sig på
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vetenskaplig forskning. Skolmiljö och social interaktion ska prioriteras både på klassoch skolnivå för att utvecklingen mot en mer inkluderande skola ska vara möjlig (Naukkarinen, 2018). Ännu på 2020-talet förverkligas inte idealet att alla skulle delta i allmän
undervisning utan det finns ännu specialklasser och -skolor, och den breda synen på
inkludering har inte nått alla delar av skolvärlden (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).

2.2.4 Inkluderande undervisning i Finland
”Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen ska genomsyra det
praktiska skolarbetet.”
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 33)

Den finländska läroplanen har som sin utbildningsfilosofi att avskaffa normalisering,
inte framhäva psykologiska eller medicinska svårigheter och uppmärksamma mångfald. Samtidigt lyfter den fram tillhörighet och deltagande, som starkt hör ihop med
principen om inkludering (Honkasilta et al., 2019). Alla individer har det mänskliga behovet att tillhöra en gemenskap. Tre saker som stödjer tillhörighet är elevers goda

relationer till skolans vuxna, personalens välfungerande och stödjande relationer
sinsemellan och skolans atmosfär. Elevkännedom är en mycket viktig aspekt som
möjliggör varje elevs delaktighet (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Elevers sociala färdigheter ska tränas och de ska lära sig att vara delaktiga och samarbeta med olika
slags människor i olika slags konstellationer både i den egna klassen och utanför den
(Utbildningsstyrelsen, 2014; Uusitalo & Vuorinen, 2020).

Lagreformen (628/1998, 24.6.2010/642) som trädde i kraft 2011 systematiserade de
nya stödformerna och lyfte fram samarbetet mellan det pedagogiska och det specialpedagogiska. Den skapade också bättre möjligheter att förverkliga inkluderande
praxis i skolan. I Finland utgår man från trestegsmodellen som är en välformulerad
stödmodell för elever med behov av stöd. Denna stödmodell gäller nationellt och modellen utgår från idén om att stöda eleven i sitt lärande istället för att fokusera på elevens prestation (Honkasilta et al., 2019). Det sjunde kapitlet ”Stöd för lärande och
skolgång” i läroplanens grunder beskriver vilka stödformer eleven har rätt till. De nya
stödformerna (dvs. trestegsmodellen) består av tre nivåer: allmänt, intensifierat och
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särskilt stöd. Eleven har rätt att få stöd på en nivå åt gången. Elevvården och stöd för
lärande och skolgång skapar en pedagogisk helhet (Utbildningsstyrelsen, 2014).
I undervisningen syns detta i olika arbetssätt som ska utgå ”från elevernas olika behov, förutsättningar och intressen.” Det viktiga är att lärare tar hänsyn till olikheter som
finns bland eleverna och aktiverar eleverna att delta i val av olika arbetssätt. Därmed
ökar också delaktigheten i klassen. Differentiering, som möjliggör en individuellt anpassad undervisning, lyfts fram i läroplanens kapitel som handlar om arbetssätt i den
enhetliga skolans verksamhetskultur (Utbildningsstyrelsen, 2014). I undervisningen är
differentiering ett centralt pedagogiskt perspektiv som guidar läraren att välja arbetssätt och -rytm. Poängen är att läraren känner sina elever och därför kan hen utgå från
elevers olika individuella behov och anpassa undervisningen till eleverna. Genom bedömning skapar lärare en bas för differentiering och kan upptäcka behov av stöd (Utbildningsstyrelsen, 2014). Differentieringen har också ett förebyggande syfte. En del
av allmänt stöd nämns differentiering som hjälper till att förebygga framtida svårigheter
i lärande och den är en del av alla skolämnen i läroplanen. Andra möjliga verktyg och
verksamhetsformer är ”samarbete mellan lärarna och den övriga personalen, hand-

ledning och flexibel gruppindelning” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.63).

2.2.5 Finländska lärare och inkludering
I läraryrket behövs det mångsidigt kunnande (Ämmälä & Arminen, 2020) och en lärare

är den person som ansvarar för verksamheten i sin undervisningsgrupp. Till denna
verksamhet hör det att genom olika pedagogiska val se till att eleverna mår bra och
lär sig i skolan. Bra kommunikation och möjligheten till handledning och stöd ligger
också på lärarens ansvar. Läroplanen lyfter också fram hur viktigt det är att läraren
behandlar sina elever jämlikt och agerar rättvist i sitt arbete (Utbildningsstyrelsen,
2014).

Finländska lärares autonomi, yrkeskunskaper och jämlikhet i utbildning har fått uppmärksamhet internationellt. På grund av den autonoma rollen har lärare mycket och
brett ansvar då det fattas beslut om hur stöd och resurser fördelas i skolor (Honkasilta
et al., 2019). För att kunna främja inkludering så borde det utöver den finländska lärarens autonomi finnas en elevcentrerad syn på lärandet. Lärares autonomi betyder
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nämligen att lärare själva bär på det etiskt-moraliska ansvaret som sedan påverkar
det egna agerandet i skolvardagen (Naukkarinen, 2018).

På lärarens axlar ligger också ansvaret för att ordna undervisning och stöd på rätt nivå
för varje elev i undervisningsgruppen. Olika pedagogiska lösningar ska göras i till exempel lärmiljöer, undervisningsstrategier, lärstilar och arbetssätt (Takala, Lakkala &
Äikäs, 2020). Om eleven får stöd på någon av de tre nivåerna ska hen ha en individuell
läroplan (IP) som ger riktlinjer för den undervisning hen ska få. Vid behov tar läraren
hjälp av andra, t.ex. elevvården eller specialläraren. Utöver det pedagogiska arbete
som sker i skolan, så är det viktigt att också satsa på samarbetet mellan lärare och
hemmet (Utbildningsstyrelsen, 2014).

Bedömningen är ett verktyg för lärare att handleda och kommunicera med eleverna
om deras lärande, utvecklingsbehov och färdigheter. Därmed kan elevernas individuella olikheter tas i beaktande och läraren kan hjälpa dem att utvecklas utgående från
den egna nivån och de egna förutsättningarna. Bedömningen tar olika former utgående från vad som är ändamålsenligt. Ibland förekommer bedömningen i form av själv-

eller kamratbedömning. Utöver elevernas bedömning så kan läraren använda bedömning för att avgöra hur gott arbete hen själv har gjort. Självbedömning kan vara ett
verktyg som hjälper läraren att utveckla sig själv i sitt arbete (Utbildningsstyrelsen,
2014). En autonom och inkluderande lärare borde se sin roll som en förändringskraft
som främjar jämlikhet och social rättvisa i samhället (Naukkarinen, 2018).

Eftersom ett stort hinder för inkludering är lärarnas kunnande och färdigheter borde
lärares kunskaper upprätthållas på en tillräcklig nivå (Honkasilta et al., 2019). Det är
under lärarutbildningen som blivande lärare tillägnar sig kunskaper baserade på ny
forskning, vilket i sin tur möjliggör förändringar på det pedagogiska fältet (Ämmälä &
Arminen, 2020). Både i finländska lärarutbildningar och i fortbildningar borde temat
inkludering lyftas fram starkare för att negativa attityder och strukturella mönster i skolvärlden skulle ge plats åt ett mer inkluderande agerande (Naukkarinen, 2018; Uusitalo
& Vuorinen, 2020).
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2.2.6 Samarbete och resurser i finländska skolor
Ibland kan det tänkas att inkluderande undervisning är ett kostnadseffektivt sätt att
ordna undervisning då elever med specialbehov integreras till allmänundervisning och
specialklasser slopas (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Finländska lärare anser inkluderingen vara en eftersträvansvärd ideologi, men med nuvarande resurser kan möjligheterna att förverkliga inkludering vara dåliga. Oftast skapar bristen på resurser ett
abstrakt hinder. Det går att identifiera effekter på inkludering i utbildningsnivån då det
finns brister på vissa resurser som kommunen borde erbjuda skolor. Dessa resurser

kan vara gruppstorlek, lärmiljöer, pedagogiskt material, personalresurser, elevvårdsresurser, fortbildning och möjlighet till samundervisning samt planering av inkluderande undervisning. (Honkasilta et al., 2019).

Skolans ledning har ansvaret för de praktiska beslut som gäller undervisning, elevvård, resurser med mera, och de ska skapa goda förutsättningar för samarbete mellan
lärare och andra aktörer. Starkt ledarskap och gemensamma spelregler guidar skolgemenskapen på vägen mot en mer inkluderande skola (Takala, Lakkala & Äikäs,
2020). Lärare ska samarbeta med andra lärarna, rektorn, elevvården och föräldrarna
(Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Arbetet i skolan ska förverkligas så att lärarna har
goda möjligheter att samarbeta med varandra och därmed skapa bättre undervisning.
Till exempel kompanjonlärarskap (det vill säga samundervisning) lyfts fram i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.35). Samundervisningen har visat sig vara en välfungerande aspekt i att främja inkludering i skolan (Takala & Kielinen, 2017). Elevhandledning ska följa läroplanens principer om social rättvisa och delaktighet och målet är att förebygga ”marginalisering från utbildning och arbetsliv”. Därmed är elevhandledningen ”en länk mellan skolan, samhället och arbetslivet” (Utbildningsstyrel-

sen, 2014, s.151). Utöver samarbetet i kollegiet framhäver läroplanen också en god
kommunikation mellan skolan och hemmet. Detta samarbete har en stor inverkan på
välbefinnandet i hela skolgemenskapen. Skolans personal ska beakta mångfalden
bland familjer i sitt agerande (Utbildningsstyrelsen, 2014).

En viktig resurs kan vara mångfald bland skolpersonal. Personalens bakgrunder är
ofta varierande, vilket tar sig uttryck i olika kulturella referenser, erfarenheter, sociokulturella utgångspunkter och därmed också uppfattningar om inkludering. Lärare kan

24

ha olika uppfattningar om vad som är bra för elever på olika sätt och skolans officiella
linje om inkludering kan skilja sig radikalt från de enskilda lärarnas uppfattningar. Konsensus om inkludering och om inkluderande agerande kan vara svårt att nå. Det beskriver skolans komplicerande natur och uttrycker mångfalden bland systemen och
också inom ett system. Eftersom skolsystemet (en skola) består av många olika delar
blir helheten minst sagt dynamisk. Om en faktor i helheten ändars påverkar det hela
systemet (Ström & Lahtinen, 2012).

I kapitel 2 har inkludering i skolkontext presenterats med hjälp av forskning och styrdokument. Målet har varit att reflektera kring de viktigaste aspekter som utgör en grund
för lyckad inkludering i skolan, men också diskutera hur inkludering ser ut ur ett finländskt perspektiv. I följande kapitel presenteras avhandlingens forskningsfrågor och
själva undersökningen.
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3. Forskningsuppgift och forskningsfrågor
Studiens forskningsuppgift är att beskriva, analysera och tolka lärares uppfattningar
om inkludering och hur de upplever att de förverkligar inkludering i sin egen klasspraxis. Målet är också att ta reda på om lärare upplever behov av fortbildning med
temat inkludering och vad de har för önskemål eller förbättringsförslag gällande inkludering i den finländska skolan.

Mina forskningsfrågor är:
1. Hur uppfattar lärare begreppet inkludering?
2. Vilka former tar inkludering i klassrumspraxis?
3. Vad skulle lärare behöva för att kunna förverkliga inkludering?

Svaren på forskningsfrågorna undersöks genom semistrukturerade intervjuer, som
analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Därefter diskuteras och sammanfattas undersökningens resultat i relation till teorin.
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4. Genomförande
I det här kapitlet beskrivs hur undersökningen genomfördes och hur de etiska
aspekterna togs i beaktande i undersökningsprocessens olika faser.

4.1 Den kvalitativa forskningen
Metoden i min avhandling är kvalitativ och den utgör en fenomenografisk studie. Bryman (2011) påminner om att kvalitativ forskning inte är kvantitativ forskning utan siffror. Kvalitativ forskning har mera fokus på ord. Forskare som använder kvalitativa me-

toder försöker hitta en koppling mellan teori och de data som de insamlat. Den kvalitativa forskningens mål är att hitta någonting nytt och ögonöppnande i resultatet som
bidrar med nya sätt att förstå sig på den mänskliga verkligheten, men som också öppnar upp nya diskussioner och möjligen leder till nya forskningsstigar (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s.15). I kvalitativ forskning vill forskaren ”beskriva meningsinnehåll” och i fenomenografin är meningsinnehållet människors uppfattningar (Uljens,
1989, s.10).

Fenomenografi är forskning om människors uppfattningar och man tittar på relationen
mellan människa och omvärld. Det viktiga är att undersöka hur människor uppfattar
ett fenomen och vilken variation det finns i dessa uppfattningar. Fenomenografin ligger
nära fenomenologi. Skillnaden är det att då i fenomenografin finns fokus på något
fenomen och dess omvärld så i fenomenologin är det själva fenomenet som är under
luppen. Forskaren studerar essensen i ett fenomen. (Ahrne & Svensson, 2011).

Utgångspunkten är att det finns en variation i hur människor ser på olika företeelser. I
fenomenografisk forskning är inte ordet uppfattning en synonym till ordet åsikt, utan

det handlar om meningsskapande, om ”människans grundläggande förståelse av något. Målet i denna avhandling är att beskriva hur inkludering uppfattas av lärare”. Det
finns inga sanna eller falska svar utan bara olika uppfattningar. Då man undersöker
uppfattningar får man inte en klar bild av hur verkligheten ser ut, utan det handlar just
om en människas uppfattning om någon företeelse (Uljens, 1989). Under undersökningen bildar forskaren förståelse för en individs uppfattning av en företeelse, men
samtidigt har hen också uppfattning om själva företeelsen (se bilden nedan).
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Forskarens relation till en individs uppfattning av en företeelse (Uljens, 1989, s.11)

Ett annat sätt att forska i fenomenet inkludering kunde vara att själv som forskare gå

in i ett sammanhang där man kan observera hur verkligheten ser ut (Uljens, 1989;
Fejes & Thornberg, 2019). I min avhandling undersöker jag med hjälp av fenomenografiska temaintervjuer hur mycket lärares uppfattningar om inkludering motsvarar teorier och beskrivningar om inkludering, till exempel i olika regelverk och styrdokument.

4.2 Semistrukturerad temaintervju som insamlingsmetod
Jag använder av mig semistrukturerade, tematiska intervjuer. Intervju som kvalitativ
metod är ganska flexibel. Den flexibiliteten är en orsak till att varför jag valde tematisk
intervju som metod eftersom den hjälper mig att undersöka i lärarnas uppfattningar
om inkludering i Svenskfinland. Semistrukturerade intervjuer som metod hjälper forskaren att finna svar på forskningsfrågor, exempelvis en färdigt formulerad intervjuguide hjälper forskaren att hålla sig till undersökningens teman (Fejes & Thornberg,
2016; Bryman, 2011). Innan intervjuerna skapade jag en intervjuguide som hade en
struktur baserad på undersökningens viktigaste teman. Intervjuguiden finns som bilaga (se bilaga 1).

Poängen med semistrukturerade intervjuer är att följa ett i viss mån på förhand formu-

lerat skript, det vill säga en intervjuguide som har skapats på förhand (Bryman, 2011).
Som teknik användes probing (också icke-verbal), alltså tekniken i att fördjupa och
utvidga ett samtal kring ett visst innehåll. Det är viktigt att noggrant välja sådana öppna
frågor, som möjliggör reflektion kring ämnet. Samtidigt ska man vara uppmärksam på
att inte tappar fokus under intervjutillfällena (Rapley, 2011; Fejes & Thornberg, 2016).
I semistrukturerade intervjuer är intervjuaren uppmärksam på det som intervjudeltagarna svarar. Målet är utveckla intervjun så att intervjuaren reagerar på svaren med
en fråga som passar in i sammanhanget. Vid behov avviker undersökaren från sin
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intervjuguide och ställer en sådan fråga som ”passar som en uppföljning till intervjudeltagares svar”. Till och med undersökningens fokus kan anpassas och flyttas till de
teman som deltagarna lyfter fram (Bryman, 2011, s. 303).

4.3 Intervjuguiden och det praktiska utförandet av intervjuerna
Intervjuguiden innehåller ett mindre antal väl genomtänkta frågor (Fejes & Thornberg,
2016). Målet var att fråga djupare (in-depth interview) frågor istället för frågor som
möjliggör ja/nej -svar (Rapley, 2011). Eftersom metoden som används var tematisk

intervju så är intervjufrågorna öppna och ger möjligheten till en fruktbar diskussion
samt följdfrågor. Det viktiga var att se till att alla teman blir behandlade. Intervjufrågorna är ordnade i kategorier eller teman som hör till forskningsfrågorna. Teman i
intervjuguiden visas i tabellen nedan (se tabell 3).

Teman i
intervjuguiden

Exempel på frågor ur intervjuguide

Allmänt om
inkludering

- Hur uppfattar du begreppet inkludering?
- Hur förstår du begreppet inkluderande undervisning?

Om elever

- Vilka slags elever har du i klassen?
- Skiljer sig elevernas inlärningsstilar från varandra?

Klassrumspraxis

- Hur syns inkludering i ditt klassrum?
- Hur syns inkludering i din planering?

Stöd, resurser och - Känner du att du har tillräckligt med resurser för att
tillämpa inkluderande undervisning?
utveckling
Samarbete

- Har ni kollegialt samarbete kring inkludering?
- På vilket sätt kan man jobba med föräldrar kring
inkludering?

Tabell 3. Exempel på frågor ur intervjuguiden

Utöver frågor som finns i tabellen ovanför, finns det ett flertal andra frågor som kunde
användas i intervjutillfällena. Rapley (2011) påminner om att hur man ska vara medveten om hur de färdigt formulerade frågorna kan ändra riktningen för projektet. Innan
de riktiga intervjuerna testades intervjuguiden i en övningsintervju med en svenskspråkig lärare. Några justeringar gjordes efteråt. Det centrala är att det fanns en bra
plan för vad intervjun skall innehålla och hur den ska framskrida (Rapley, 2011).
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De åtta (8) stycken intervjuerna tog 25 - 45 minuter och de bandades in. Under intervjuer ska interaktionen och närvaron ställas i fokus. Välfungerande interaktion är en
grundsten i forskning, där man samspelar med människor (Rapley, 2011). Eftersom
intervjuerna sammanföll med Covid-19 och samhällets undantagstillstånd gjordes intervjuerna över internet eller per telefon. Därför blev interaktionen lite annorlunda men
lika central jämfört med vad den skulle ha varit i intervjuer som sker ansikte mot ansikte, men eftersom intervju är en flexibel metod så gick det ändå utmärkt och smidigt
att göra intervjuerna digitalt. Intervjudeltagarna fick välja en tidpunkt och en mötesplats
som passade dem. Eftersom lärarnas arbetsmängd hade blivit större och undervisningsformen övergick från närundervisning till distansundervisning på grund av undantagstillståndet, så var jag som intervjuare extra flexibel och tillgänglig.

Intervjuerna transkriberades. Målet var att transkriberingen skulle ske under samma
vecka eller så snart så möjligt så att intervjun fanns i färskt minnet. Utgående från
intervjuerna verkade det som att de lärare som deltog i intervjuerna var nöjda över att
få en chans att reflektera över sitt dagliga arbete och sin undervisningsstil gällande
inkludering, samt fundera på vilka behov som inte ännu var uppfyllda för att de skulle

kunna förverkliga en optimal, inkluderande undervisning. Då olika regelverk och styrdokument förpliktar lärare att förverkliga inkludering i sitt arbete blir det viktigt att de
får möjligheten att berätta om sina upplevelser kring detta ämne och få reflektera över
de egna arbetssätten, egna behoven och de rådande omständigheterna.

4.4 Urval och informanter
Urvalet i denna studie är målinriktat, vilket betyder att jag som undersökare hade som
mål att ”skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval” (Bryman, 2011,
s.434). Avhandlingens tema, lärares uppfattningar om inkludering, och forskningsfrågorna definierar vilka slags personer som är relevanta för undersökningen.

Forskningsdeltagarna var åtta (8) stycken behöriga lärare i svenskspråkiga grundskolor i Nyland och Österbotten. Alla dessa lärare jobbar på grundskolenivå, en del jobbar
bara på lågstadiesidan, medan några har också undervisning på högstadiesidan. Skolor som lärare jobbade var antingen små (mindre än 200 elever), mellanstora (mellan
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200 - 400 elever) eller stora (mer än 400 elever). Beroende på utbildning och arbetserfarenhet finns det en variation i färdigheter i specialpedagogik eftersom en del lärare
har studerat specialpedagogik och en del inte. Informanterna hittades antingen med
hjälp av rektorer på skolorna där de jobbar eller via egna kontakter. De mottog ett
följebrev där undersökningens syfte och innehåll förklarades (se bilaga 2). En närmare
beskrivning av deltagarna kan ses i tabell 4.

Vem

Kön

Ålder

Lärarbehörighet

Skolans storlek

Arbetserfarenhet

Informant 1

Kvinna

20-29 år

Behörig

Liten

1-5 år

Informant 2

Man

30-39 år

Behörig

Stor

5-10 år

Informant 3

Kvinna

20-29 år

Behörig

Stor

1-5 år

Informant 4

Kvinna

30-39 år

Behörig

Mellanstor

1-5 år

Informant 5

Kvinna

30-39 år

Behörig

Liten

5-10 år

Informant 6

Kvinna

30-39 år

Behörig

Stor

5-10 år

Informant 7

Kvinna

40-49 år

Behörig

Stor

5-10 år

Informant 8

Man

40-49 år

Behörig

Stor

10-20 år

Tabell 4. Undersökningens informanter

4.5 Kvalitativ innehållsanalys
Efter intervjuerna analyserades materialet med hjälp av en analysprocedur som Fejes
och Thornberg (2016) beskriver. Först bekantade jag mig med materialet som de utförda intervjuerna utgjorde genom att lyssna på dem, samtidigt som jag transkriberade
dem med en sådan noggrannhet att också små detaljer i samtalen kom fram. Sådana
detaljer kunde vara (längre) pauser i tal, fyllnadsord, tankeflöde som inte bildade hela

meningar, med mera.

I innehållsanalysen använder man oftast kodning som verktyg (Salo, 2015; Fejes &
Thornberg, 2019). Nackdelen med kodning är att det lätt förenklar materialet till
stränga kategorier. Därför valde jag att satsa på en långsammare kodning för att kunna
utnyttja kodningens fördelar och lyckas koppla ihop materialet med teorin och möjligen
därigenom hitta nya infallsvinklar till temat inkluderingen. Mitt mål var att ha teorin och
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olika teoretiska begrepp i tankarna samtidigt som jag analyserade mitt material. Intervjufrågornas koppling till teorin stödde detta arbete.
Efter ett långt tankearbete och en noggrann analys i relation till teorin gjorde jag ”en
kondensation”, det vill säga valde ut de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena som spelade en roll för mitt avhandlingsämne. Helt konkret betyder det att jag
delade in de delar av materialet som var mest väsentliga för mina forskningsfrågor i
olika stycken. Följande steg var att jämföra materialet för att hitta likheter och skillnader i det, och sedan gruppera dem under olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2019).

I fenomenografi ligger uppmärksamheten på variation i materialet (Fejes & Thornberg,
2019). Det betyder att mitt mål i analysfasen var att skapa sådana kategorier som
utgår från likheter mellan uttalanden som sedan bildar en egen kategori. Min uppgift
var att dra en gräns mellan dessa olika kategorier. Frågan, som Fejes och Thornberg
(2016) lyfter fram, är att som forskare fundera på hur stor variation inom en kategori
det får vara utan att en ny kategori behöver skapas. Med det i tankarna blev kategorierna så småningom färre till antalet. Efter det namngav jag de nyss skapade katego-

rierna utgående från det mest signifikanta som finns mellan de stycken som finns inom
en kategori. Den här fasen tog en längre tid eftersom jag följde Salos (2015) inspirerande idé om att analysera materialet med teorin i tankarna. Samtidigt ville jag också
målmedvetet undvika att dra några allmänna slutsatser från enskilda människors uttalanden, utan jag ville förstå mig på dem i ett (större) sammanhang.

Efter namngivningen är det viktigt att jämföra kategorierna mot varandra. Poängen är
att en kategori skall vara så exklusiv som möjligt. Ofta för forskaren ihop olika kategorier och då blir de ännu färre till antalet. Huvudresultatet för analysen blir ”ett utfallsrum" som innehåller olika uppfattningar som har delats in i olika beskrivningskategorier
utgående från olika innebörd (Uljens, 1989; Fejes & Thornberg, 2016). Efter mycket
tanke- och analysarbete utformades det ett utfallsrum. Jag följde Fejes och Thornbergs (2019) råd om att ännu se över forskningens olika teman och se till att varje
slutgiltig kategori blir så uttömmande som möjligt, samt att kategorierna har en koppling till teorin och/eller hämtar någonting nytt till diskussionen. Slutligen blev kategorierna sex (6) teman som presenteras i resultatdelen i kapitel fem (5) och diskuteras i
relation till teorin i kapitel sex (6).
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4.6 Tillförlitlighet och etiska överväganden
Forskningsetiska delegationen (2019) lyfter fram de viktigaste aspekterna som avgör
forskningens goda kvalitet. En forskare beaktar ”hederlighet, allmän omsorgsfullhet
och noggrannhet i forskningen och i dokumenteringen och presentationen av resultaten” (Forskningsetiska delegationen, 2012, s.18). Forskning av god kvalitet kräver
akademiska färdigheter, kritiskt och kreativt tänkande och hårt arbete av en forskare
(Fejes & Thornberg, 2016). Som forskare har jag sett till att jag följer Forskningsetiska
delegationens regler och agerar etiskt och medvetet genom hela undersökningspro-

cessen.

Forskningens etik och tillförlitlighet uppfylls bara om forskaren följer god vetenskaplig
praxis (Forskningsetiska delegation, 2012). Enligt Bryman (2011, s.354) har tillförlitlighet som hör till den goda vetenskapliga praxisen fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet.

Under forskningsprocessen höll jag i minnet mina forskningsfrågor och särskilt frågan
om huruvida mitt resultat svarar på dessa forskningsfrågor på en tillräcklig nivå. Tro-

värdigheten, det vill säga den interna validiteten, betyder att forskningen följer de regler som finns och att forskningsresultatet blir rapporterat till forskningsdeltagare så att
de får möjligheten till att kontrollera om detta resultat motsvarar den verklighet som är
undersökningens fokus (Bryman, 2011). Under hela avhandlingsarbetet såg jag som
forskare till att jag höll mitt fokus och var öppen mot mitt material och rapporterade
mitt resultat på ett sanningsenligt sätt.
Överförbarheten, den externa validiteten, handlar om hur resultatet håller i en annan
kontext och att om det går att testas på nytt i en samma kontext, det vill säga "hur
pass överförbara resultaten är till en annan miljö” (Bryman, 2011, s.355). Om denna
undersökning gjordes på nytt skulle lärare få uttrycka sina upplevelser lika fritt och
tryggt som de gjorde under den undersökning som blev en del av denna avhandling.
Genom att agera etiskt har jag som forskare sett till att inte påverka intervjudeltagarnas
svar. Intervjufrågorna var öppna och gav intervjudeltagarna möjlighet att reflektera
kring frågorna på ett ledigt sätt. Intervjutillfällena hade en avslappnad och trevlig stämning. Ändå vill jag påpeka att om situationen i samhället hade varit annorlunda och
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intervjuerna hade gjorts ansikte mot ansikte skulle jag som intervjuare bättre kunnat
läsa av situationen och möjligen gett mera utrymme för nya tankegångar.

Pålitlighet är en synonym till reliabilitet som betyder att forskaren skapar en fullständig
bild av hela undersökningsprocessen. Kvaliteten på undersökningens olika faser och
slutsatser granskas kritiskt (Bryman, 2011). I denna avhandling har undersökningens
olika faser beskrivits noggrant, steg för steg, och slutsatserna formades med eftertanke. Under forskningsprocessen var mitt fokus på att producera så pålitliga slutsatser och försiktiga generaliseringar som möjligt.

Det fjärde kriteriet är objektiviteten det vill säga möjligheten att styrka och konfirmera.
Det betyder att eftersom det inte är möjligt att nå en objektivitet i kvalitativ forskning
så ska forskaren säkerställa att hen har agerat etiskt och från goda utgångspunkter
(Bryman, 2011). Jag värdesatte informanternas rättigheter hela vägen, agerade så
objektivt som möjligt och behandlade materialet konfidentiellt. Endast jag och mina
handledare hade tillgången till materialet och det är sparat bakom ett lösenord på universitetets server. Materialet förstörs efter denna pro gradu -avhandling har blivit god-

känd och publicerad.

Kommunikation mellan mig och informanterna gick smidigt och de har tillgång till
denna avhandling. Mitt mål var under hela avhandlingsarbetet att låta lärare berätta
om och reflektera kring sina upplevelser med inkludering just på den nivån och med
den bredden de själva ville. Forskaren ska kontrollera hur trovärdigt resultatet är (Bryman, 2011). Efter intervjuerna jämförde jag lärarnas upplevelser sinsemellan samt
med de teorier om inkludering i skolan som lyftes fram i denna avhandling. Jag höll
mig ärligt till resultatet.

Jag valde att i resultatkapitlet introducera resultatet utgående från de teman som analyserades fram och som blev det mest väsentliga för denna studie. Sedan efter forskningsresultatet, i diskussionsdelen, kopplas resultatet ihop med avhandlingens forskningsfrågor och teori.
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5. Forskningsresultat och tolkning av resultaten
I detta kapitel redovisas och tolkas undersökningsresultatet tema för tema. Efter en
noggrann innehållsanalys formades sex stycken väsentliga teman. Dessa teman blev
syn på inkludering, utbildning och arbetserfarenhet, klassrumspraxis, resurser,
samarbete och skolgemenskap.

5.1 Syn på inkludering
Begreppet inkludering upplevdes vara brett till sin natur och detta syntes också i de

reflektioner som lärarna hade kring begreppet. Olikheter bland elever och inkludering
hängde starkt ihop då lärarna funderade på begreppet. Oftast fick inkludering en snävare definition i början av en intervju, men ju längre intervjun gick desto flera dimensioner kom det fram. I detta kapitel lyfts fram dessa olika dimensioner.
”När jag hör inkludering så tänker jag på i vilken mån som elever med specialbehov är
inkluderade i en större grupp med elever som inte har specialbehov.” (Informant 3)

Inkluderingsbegreppet kom mycket att handla om elever med specialbehov och arbetet med dem. Också andra aspekter, såsom arbete med olikheter, togs i beaktande,
men fokus gick oftast tillbaka till elever med specialbehov. Den egna synen på inkludering påverkade lärarnas agerande, till exempel om de såg inkluderingen som en
genomsyrande aspekt i all undervisning och verksamhet i skolan eller om inkludering
var något extra som måste tillämpas utöver allt annat obligatoriskt.
”I det stora hela så handlar det [inkludering] om att alla barn oavsett liksom, för det första
oavsett bakgrund och möjliga funktionshinder och sådant ska liksom finnas med i helheten,
men inkludering är ju också det hur eleverna alltid ska vara med och kunna vara en del av
helheten, undervisningen och skolan.” (Informant 5)

Men inkludering fick också annat innehåll och andra innebörder. Mångfald blev en
aspekt. Det begreppet uppfattades på olika sätt; några såg det som elever med olika
behov, medan andra hade en bredare syn på saken och uppfattade att mångfalden
också handlar om andra aspekter än utsatta elever och elever med specialbehov.
Dessa aspekter kunde vara exempelvis kulturella och socioekonomiska aspekter eller
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genusfrågor. Mångfalden eller avsaknaden av den i den egna skolan, påverkade möjligen lärarnas uppfattningar om mångfaldens innebörd. Om skolans personal och elever uppfattades vara en homogen gemenskap fick mångfalden och också intersektionaliteten en mycket liten roll i intervjun.
”Jag skulle säga att vi är en ganska homogen skola, att vi är ju, vi är finlandssvenskar eller
tvåspråkigt finska och svenska.” (Informant 2)

Det som kom fram i materialet var uppfattningen om vilken homogen minoritet finlandssvenskarna utgör. Det uttrycktes flera gånger hur homogena lärarnas elevgrupper var, vilket sedan kunde avbilda ett hinder för lärarna att se hur olika eleverna kan
vara sinsemellan, utöver den gemensamma faktorn: finlandssvenskheten. Därmed
kunde mångfaldens andra sidor gömma sig bakom den gemensamma kulturella referensramen.

"Om jag tänker så där i överlag i skolan och i skolvärlden så det är nog fortfarande att fast
man hur jobbar på det så känns det nog som att det är jättestor press på alla elever att alla
ska nog vara likadana. Jag tror att det är många elever som skulle må mycket mycket bättre
av det att de skulle fritt få visa hurdana de är eller liksom det skulle finnas den där förståelsen att det inte skulle vara något onormalt om någon gör eller ser på ett annat sätt ut och
jag tror att det skulle hämta ännu mer mångfald till skolan.” (Informant 6)

De lärare som upplevde sig ha mångfald i olika former i sina skolor vara (mera) benägna att förstå inkludering utifrån ett intersektionellt perspektiv. De ansåg också att
en längre hunnen inkludering kunde skapa mera mångfald i skolan i och med att olikheter hos olika individer skulle bli en naturlig och accepterad del av skolgemenskapen.

Också om det fanns mångfald i personalen ansågs den ha en positiv inverkan på eleverna och därmed på inkluderingen i hela skolan.

Jag ställde både frågan om hur lärare uppfattar begreppet inkludering samt också frå-

gan om vem som ska inkluderas. I svaren på den första frågan låg lärarnas fokus
oftast på elever med specialbehov och/eller på elever som möjligen var utsatta på ett
eller annat sätt.
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"Jag börjar spontant tänka på att sådana elever som kanske annars skulle vara på någon
orsak utsatta eller annorlunda.” (Informant 4)

Men när synvinkeln svängdes och det diskuteras frågan om vem som borde inkluderas
blev synen på inkludering bredare och lärarna uppfattade att inkluderingen att gällde
för flera än vad de hade uttryckt i den första frågan.
”Alltså helst hela skolan, men främst är det ju de egna eleverna i klassen och förstås läraren
där, men det är ju samarbetet som sätter gränsen till att kan man inkludera vaktmästare
eller kanske kökspersonal och liksom alla som finns i skolan.” (Informant 5)

”Man får alla känna sig viktiga och delaktiga där tänker jag att man är en i gruppen både
inlärningsmässigt och socialt. Det är något som jag kanske tycker är viktigt för de som på
något sätt kan bli utanför behöver riktigt att man får dem med i gruppen och de inkluderas. Också alla i klassen att känna man får vara olika och ändå tillhöra gruppen både inlärningsmässigt, kunskapsmässigt och på andra sätt olika.” (Informant 8)

Också tolkningar om och relationen till läroplanen påverkade synen på inkludering.

Många lärare ansåg att om lärare utgick från läroplanen så blev inkluderingen en naturlig del av undervisningen eftersom den upplevdes genomsyra läroplansgrunderna.
Dessa lärare verkade vara välbekanta med och hunnit arbeta med den finländska läroplanen. Såsom i läroplanen så kunde inkludering också ta sin form i andra ordalag.
Det kan hända att det finns lättare ord än ordet inkludering för både lärare och elever
för att begripa detta tema. I intervjuerna blev till exempel ordet delaktighet en synonym
för inkludering.
”Kanske pratar med andra ord kring det. Att alla ska vara delaktiga och alla ska vara
med, men själva begreppet inkludering, tycker jag man hör väldigt lite.” (Informant 8)

I informanternas svar kom det fram att både lärare och elever måste jobba på det
inkluderande förhållningssättet. Många lärare uttryckte sin medvetenhet över det egna
beteendet och agerandet som inte alltid lyckades vara tillräckligt inkluderande. De kom
också fram till olika förslag hur de ville jobba på saken och hur de kunde utveckla sig
själva gällande inkluderande arbete.
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”Jag som lärare upplever att det är viktigt att jag bearbetar mina medvetna eller omedvetna
fördomar och att jag är mera inkluderande gentemot alla.” (Informant 4)

”Det går jättemycket ut på det här att skapa den där förståelsen och acceptansen elever
emellan för varandras olikheter.” (Informant 7)

Utöver det egna förhållningssättet och agerandet berättade lärarna också om sina
upplevelser med eleverna och hur en del av det inkluderande arbetet gick ut på att
arbeta med elevernas förståelse för olikheter. Inkluderingen uppfattades innefatta tanken om hur elevernas olikheter är en resurs för hela skolgemenskapen.

5.2. Utbildning och arbetserfarenhet
Alla informanter var behöriga lärare, men det fanns en variation i mängden arbetserfarenhet och kunskap om hur man kunde jobba inkluderande. En del lärare hade studerat eller/och jobbat med inkludering och de kände sig ha bättre färdigheter att tilllämpa den i praktiken än de som inte hade så mycket kunskap och erfarenhet om
saken. Också uppfattningen om begreppets innebörd påverkade det egna arbetet och

vilken vikt man lade vid arbetet med inkludering.
”Från min utbildning har fått färdigheter för inkludering i teorin, men inte i praktiken kanske.
Att visst får man ju en del liksom praktisk erfarenhet från praktikperioderna, men alltså det
mesta så lär man nog sig när man börjar jobba.” (Informant 1)

Flera lärare upplevde att utbildningen hade gett dem den teoretiska bakgrunden, eller
”den teoretiska ryggsäcken” som en informant nämnde, som sedan hade blivit en del
av det egna tankesättet. Men de flesta upplevde också att det praktiska och det ”rik-

tiga” kunnandet att tillämpa inkludering i och utanför klassrummet i skolvardagen
egentligen hade kommit med åren i arbetslivet.
”Studierna gav mig nog färdigheter, men jag känner mig nog nu bättre flera år senare på
inkludering än vad jag var då jag var nybörjare.” (Informant 2)

Lärares arbetserfarenhet påverkade deras arbete med inkludering. De som hade
mindre arbetserfarenhet (1–5 år) upplevde att de ännu höll på att lära sig alla möjliga
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grundläggande saker som hörde till skolvardagen och till läraryrket. Medvetenheten
om att man borde jobba mera inkluderande fanns, men flera lärare tvivlade på sitt
egna kunnande och kunde reflektera kring orsaker som påverkade deras arbete. De
så kallade nyutexaminerade upplevde nog att det kunnandet skulle komma med tiden,
men att det fanns många andra saker som de först borde lära sig.
”Det var liksom nära att man inte skulle orka [som nybörjare] så att säga, men det känns
nog som att nu kommer det ganska naturligt redan för en och att egentligen så handlar det
ganska mycket också det där att man följer med eleverna och lär känna dem. Det där att
man på någotvis är närvarande - man är liksom färdig att titta på de signaler som eleverna
ger.” (Informant 6)

De lärare som hade jobbat en längre tid (över 5 år) upplevde att arbetserfarenheten
och samarbetet med kollegerna hade fört en viss självsäkerhet kring arbetet med inkludering och att det därför var lättare att jobba med inkludering då man inte var en
nybörjare. De kände sig bekvämare i att förverkliga inkludering på olika nivåer i sitt
klassrum.

Speciellt kunskaper i specialpedagogik gjorde arbetet med inkludering lättare och naturligare. Många inkluderande praktiker såsom differentiering och arbetet med elevernas olikheter var en naturlig del av planeringen och undervisningen för de lärare som
hade mera kunskaper om specialpedagogik och erfarenhet av arbetet. Den största
fokusen blev ändå oftast på att lära sig mera om elever med specialbehov och hur
lärare på olika sätt kunde inkludera dem i undervisningen och i klassgemenskapen.
Utöver de lärdomar lärare hade fått från sina utbildningar eller med åren i arbetslivet

var fortbildningar ett sätt att utbilda sig i inkludering. Fortbildningar var en självklar del
av skolåret för de flesta av lärarna. De berättade att de hade goda möjligheter till att
delta i fortbildningar och att ledningen oftast också uppmuntrade till det.
”Fortbildningar skulle ha kunna varit lite mindre allmänna och mer så att det här är en metod
som någon har testat och den fungerar så här.” (Informant 3)
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"Eftersom jag är väldigt intresserad av det [inkludering] själv så tycker jag nog att jag skulle
vilja lära mig ännu mera.” (Informant 7)

Många berättade också att de hade deltagit i fortbildningar som hade som tema något
som tangerade arbetet med inkludering. De flesta lärarna var intresserade av inkludering och ville fortsätta med att utveckla sina färdigheter i inkludering för att bättre kunna
förverkliga sådan undervisning som de ville.

5.3 Inkluderande klassrumspraxis
Då det diskuterades kring inkluderande undervisning och olika klassrumspraxis blev
arbetet med elever med specialbehov, trestegsmodellen och differentiering i samtalets
fokus. Differentieringen blev den främsta och synligaste formen att tillämpa inkludering
i praktiken i skolvardagen. Lärare jobbade också på gruppnivån till exempel med klassandan och med gruppdynamiken.
”Vi tänker på differentiering hela tiden eller det är liksom inte ens så att vi skulle tänka att
hur ska vi differentiera, utan det är bara självklart […] Det sitter så i ryggmärgen. Det blev
ganska tydligt sen när jag började jobba att det är klart att det ska göras så här för att inte
kan de alla klara av samma sak och ha precis samma med inlärningsstilarna." (Informant
5)

Alla lärare hade elever som fick stöd på någon av trestegsmodellens tre nivåer och
därmed hade de erfarenheter om att forma sin undervisning utgående från olika behov. Differentiering var naturligast för de lärare (3 stycken) som hade haft mera specialpedagogik i sina studier och/eller jobbat med elever med specialbehov. För dem
hade differentieringen blivit en integrerad del av all planering och undervisning. Sam-

tidigt påpekade flera lärare som mycket medvetet jobbade med differentieringen att
en del av det arbetet var att man testade sig fram med olika övningar och undervisningsformer. Det var helt vanligt att en del övningar och metoder fungerade och en del
inte. Sen testade lärarna ofta någonting nytt.
”Jag tycker själv att elevkännedom är sådan där som tar tid. Så i början var det ganska
utmanande att planera sådan undervisning att alla behov täcks, men jag tycker att ju längre
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tid jag tillbringar med en viss grupp så desto bättre vet man och har koll. Nu är det ganska
naturlig integrerad del ren." (Informant 6)

”Det [differentiering] har jag upplevt att har fungerat ändå helt bra nog, men idealet skulle
säkert vara att kunna lite mera differentiera där än så här.” (Informant 4)

De som inte kände sig lika bekväma med differentierad undervisning upplevde ännu
stora utmaningar i att utveckla sin klassrumspraxis. Okunskap om hur man borde göra
i praktiken och egna resurser blev ett hinder till att utveckla inkluderande arbetsmetoder och undervisningsinnehåll. Många av de lärare som hade mindre arbetserfarenhet upplevde att de först borde lära sig en del basfärdigheter och sen differentiera
(antingen neråt eller uppåt) för elever med specialbehov, innan de kunde börja jobba
med inkludering på andra sätt. En informant ställde ett önskemål gällande differentiering:
”Det kommer nog aktivt tips om fortbildningar och vi uppmanas att gå, men det som saknas
är någon sorts linje för hela skolan att så här dom här stegen kan du följa för att differentiera
din undervisning. Någon sorts lätt handbok i olika metoder.” (Informant 3)

De som kände sig bekväma med differentiering och andra inkluderande praxis kunde
förundra sig över varför så många lärare inte använde dessa verktyg i sin undervisning
i en större skala trots att det i långa loppet skulle vara lönsamt för läraren och hela
gemenskapen. En möjlig orsak blev lärares egna osäkerheter som kunde utgöra ett
hinder.
”Jag tror att det kan handla mycket om osäkerhet. För det tror jag om mig själv då jag är
negativ att man känner sig osäker och inte har det där självförtroendet när det gäller det
[någon viss sak]. Det kan vara och oftast betyder det ändring i rutiner oh sätt som man
jobbat tidigare och där är man osäker och lite negativ i alla fall från början.” (Informant 8)

Det kom också fram att många lärarkolleger upplever att differentiering och andra
aspekter som hör till den inkluderande undervisningen är mycket tidskrävande och
skapar mycket extra arbete. En informant föreslog hur man kunde ändra sättet man
talar om differentiering i skolvärlden:
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”Sen är det viktigt att tänka det här med inkludering och att differentiera undervisning behöver inte alltid vara jättetidskrävande grejer för jag tycker att ofta när det pratas om differentiering att det på något sätt låter som det skulle vara som så jobbigt och att man måste
lägga massa tid på det.” (Informant 1)

Också de som jobbade så att det var fler än en vuxen i klassrummet upplevde arbetet
med differentiering och inkluderande praxis som lättare än de som jobbade mera ensamma. Då det fanns flera vuxna i klassrummet hade lärare mera tid att jobba med
de enskilda eleverna, lägga märke till olika saker och anpassa undervisningen till elevernas olika inlärningsstilar och behov. Också planeringen löpte smidigare.

Utöver det inkluderande arbetet på individnivån fick inkluderingen också en annan
dimension. Många lärare ansåg nämligen att de jobbade med inkluderingen också på
gruppnivån, till exempel med hela klassen, eller i mindre grupper eller med hela skolan
exempelvis i form av temaveckor. Övningar i gruppdynamik och deltagande i olika
program (från utomstående aktörer) uppfattades som nyttiga i arbetet med inkludering

på gruppnivå.
”Vi har lektioner där vi skapar lite mera gemenskap- och vi-anda med tanken just på det att
försöka få fram att vi kan vara i en grupp och komma överens fast vi är olika. ” (Informant
6)

”För mig blir inkluderande undervisning att det där eleverna är med. Eleverna liksom får
vara kreativa och vara med och forma undervisningen.” (Informant 5)

Också elevers deltagande blev en viktig aspekt för inkluderande undervisning. Eleverna ansågs vara aktiva aktörer som kunde och borde delta både i planeringen av
en passande och inspirerande undervisning och i själva förverkligandet. Elevernas
delaktighet var en positiv sak också utanför klassrummet. I en skola var en jämställdhetsgrupp ett sätt att inkludera eleverna i att göra skolan ännu mer inkluderande. Jämställdhetsgruppen leddes av läraren i och gruppens arbete anpassades till de olika
årskursernas nivåer.
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Utöver det aktiva deltagandet blev det viktigt att utveckla elevernas självkännedom.
Genom en bättre självkännedom kunde eleverna skapa förståelse för egna arbetssätt
och den egna inlärningen Det i sin tur hade positiv inverkan på lärarnas inkluderande
arbete.
”Det har vi jobbat mycket med att de [eleverna] har kunnat välja sina arbetsmetoder och
hur de lär sig. Om man jobbar målmedvetet på etta-tvåa så är det många som sen kan
höra till en stor grupp efter det.” (Informant 7)

De lärare som arbetade med nybörjarundervisningen kunde se dess fördelar för inkluderingen och för eleverna nu och också i framtiden. De upplevde att nybörjarundervisningen kunde ha ett förebyggande syfte, och att den i sin finaste och mest välfungerande form kunde hjälpa elever att utveckla olika färdigheter som i sin tur kunde
möjliggöra elevernas inkludering i olika slags elevgrupper eller den allmänna undervisningen.

5.4 Resurser
När det kommer till lärarnas resurser var den gemensamma nämnaren för så gott som
alla intervjudeltagarna tidsbristen. Tiden ansågs vara den största bristvaran, och den
upplevdes som ett stort hinder för inkluderingens tillämpning. Det önskades mera tid
för planering för att kunna planera inkluderande undervisning.
”Jag skulle behöva mindre undervisning och mera tid att planera.” (Informant 3)
”När skoldagen är slut och lektionerna är planerade och då man varit i kontakt med familjerna om olika saker som har hänt så då är din arbetsdag redan åtta timmar och du har
liksom gett ditt allt." (Informant 2)

Tidsbristen kopplades också ihop med den egna orken och energinivån. Lärararbetets
krävande sidor kom fram då flera intervjudeltagare kommenterade på den låga energinivån och egen ork i arbetet. Många konstaterade att orken inte räcker till att efter
en lång och intensiv arbetsdag ta till sig någon ny information och till exempel lära sig
om inkludering - oberoende av hur intresserad man påstod sig vara av temat.
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”Jag upplever kanske att speciallärarens roll just nu är ganska tung för det är så jättemycket
planer och det är mycket administrativt.” (Informant 5)

Det fanns också en tidsbrist gällande hur mycket en speciallärare kunde delta i undervisningen. Speciallärare ansågs vara en värdefull resurs, men många lärare ansåg att
de få lektioner i veckan som de fick samarbeta med specialläraren var för få för att
tillämpa sådan inkluderande undervisning som de ville.
”Jag tänker nog att det skulle hjälpa jättemycket att vara två vuxna i klassen." (Informant
2)

Önskan att få mera människoresurser till undervisningen lyftes fram i flera intervjuer.
Då lärare jobbade ensamma med stora elevgrupper räckte inte lärares resurser till att
kunna se, stödja och hjälpa var och en av eleverna så mycket som de skulle ha velat.
Också då det var flera vuxna som jobbade med en elevgrupp upplevdes ett behov av
flera par händer och ögon.

”Jag skulle vilja ha tid för alla elever och liksom att ge dom feedback och kunna stöda dem
och handleda dem.” (Informant 2)

"Visst skulle det vara bra med mera vuxna i skolan så att det skulle kunna vara mindre
grupper, klasser.” (Informant 8)

Storleken på elevgrupper kom också upp, och hur krävande elevgrupper det kunde
finnas. De lärare som hade en egen elevgrupp och/eller jobbade mera självständigt
med sina elever uttryckte oro för att hur de ska hinna se varje elev tillräckligt mycket

då det finns många individer i klassen som behöver mycket uppmärksamhet. En annan sak som de också funderade på var att hur de hinner tillämpa inkludering för varje
elev till exempel i form av differentiering och annat stöd.
”Jag tror det dels beror på om lärarna orkar och känner att dom har tid och ork, för det vet
jag att klasslärarna har mycket jobb och om man har en till exempel en krävande grupp
från förut så kanske då ork och tid kanske inte räcker till för att göra. För att det innebär ju

44

mera jobb, alltså att differentiera. Och för en del kanske motivationen och viljan inte finns
där, så gör dom inte heller.” (Informant 1)

Viljan att göra mera och utveckla det egna kunnandet och arbetssättet mot ett mera
inkluderande håll var stor, men de egna resurserna eller resurser från skolans sida
var inte tillräckliga. Lärarna var tvungna att dra gränser och sätta stopp för arbetet.

5.5 Samarbete
Ett tydligt tema som återkom i intervjuerna var samarbete. Fastän lärares autonoma
ställning i den finländska skolan är känd världen över och tycks vara en av läraryrkets
goda sidor så uttryckte lärarna ändå samarbetets betydelse när det kommer till att
arbeta inkluderande i skolvardagen.
”Såsom vi samarbetar med min kollega, och vi har väldigt varierad grupp, så där att få med
alla och lyssna och se alla eleverna, så det är jättebra samarbete. Det måste jag säga att
när man jobbar så här så rättsskyddet för var och en i den här gruppen är enormt.” (Informant 5)

Samarbete med kollegor, det vill säga andra lärare och skolgångsbiträden, upplevdes
så gott som av alla intervjudeltagarna som en av de viktigaste och värdefullaste sakerna i arbetet med inkludering. Varje intervjudeltagare kunde nämna någon de samarbetade tätt ihop med och som upplevdes ha en roll i inkludering. De lärare som
jobbade med samundervisning och som gjorde mycket planering och undervisning
tillsammans med den andra läraren och därmed hade tillgång till samarbete, upplevde
att de bättre kunde förverkliga inkludering i sin skolvardag. De som hade en egen
elevgrupp eller jobbade mera självständigt kunde i sin tur känna ett större behov av

brainstorming och samarbete med andra lärare, men samtidigt räckte tiden inte till.
Den största delen av samarbetet skedde bland de vuxna som var inblandade i en och
samma elevgrupps frågor.
”Jag tror man kan nå den där tiden och orken genom mera samarbete med kollegerna med
delande av undervisningsinnehåll. Ibland verkar det att det finns sådan här kultur av att
man inte ska dela och det finns inte utrymme för den där delningskänslan heller. Man har
inte riktigt tid att prata med sina kolleger och jag tror att inom ett lärarkollegium så sitter det
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så mycket fin kunskap egentligen så om vi skulle ha tid på att kommunicera med varandra
lite mera och lite friare och få vara kreativa med varandra så då skulle det här fungera
jättebra.” (Informant 4)

I intervjuerna kom fram önskemål för hur man borde utveckla samarbetet i den egna
skolan, men också mellan skolorna i Svenskfinland. Det uttrycktes nämligen missnöje
mot en kultur där att dela med sig sitt material inte var en naturlig del av samarbetet
utan det upplevdes att lärarkolleger agerade genom att skydda sitt eget material och
sina egna arbetssätt och därmed inte delade med sig.
”Jag skulle främst vilja att alla lärare skulle ta inkluderingen som en självklarhet. Jag tycker
att den där läroplanen på många sätt stöder lite mera det här helhetstänket. I Finland, i
Svenskfinland, sitter och pantar vi på våra egna grejer och vi ska nog inte dela med oss.
Så får bort det tänket också och att alla samarbetar och alla elever är allas elever.” (Informant 5)

Många intervjudeltagare upplevde att om det fanns starkare och mera flexibelt samarbete mellan lärare och om det fanns mera tillgängliga undervisningsplaner och en
kultur som sträckte sig över skolgränserna där lärare skulle dela med sig, så skulle
det lösgöra tid för utvecklandet av nya inkluderande praxis. Samtidigt skulle det också
möjliggöra smidigare arbete kring inkludering på olika nivåer. Nu gick mycket tid åt
planering och den tiden uppfattades vara bort från det viktiga arbetet med inkludering.

Andra samarbetsformer som upplevdes som viktiga var samarbetet med elevvården,
samarbetet med ledningen och samarbetet med vårdnadshavarna. De ansågs alla
spela en stor roll för det inkluderande arbetet.
”Våra speciallärare och elevvård känns som ganska bra på det där att de ger ganska
mycket tips, hjälp och stöd att om man behöver.” (Informant 6)

Speciallärare och elevvården hade en stödjande och guidande funktion för lärares
arbete med inkludering. Lärarna kände att de kunde vända sig till elevvårdspersonalen
och be om tips eller hjälp när det kom till utmanande fall i elevgruppen eller då lärare
kände sig osäkra på hur de borde agera. Det enda problemet blev att speciallärare
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kunde ha en stor arbetsmängd och många olika klasser så behovet för att ha med hen
i undervisningen oftare uttrycktes från flera håll.
"Jag upplever att vår ledning litar på oss som lärare.” (Informant 4)

Rektorn kunde påverka skolans stämning och lärares arbete genom att stödja lärare i
sitt arbete med inkludering och uppmuntra dem att gå på fortbildningar. Rektorns positiva inställning till fortbildning nämndes av flera lärare och det upplevdes som en
trevlig sak. De flesta intervjudeltagarna tyckte att de hade en rektor som var en god
ledare som kunde hjälpa med praktiska saker i inkluderande arbete, men i de flesta
ärenden som handlade om inkludering vände lärare sig till sina andra kolleger.
”De [vårdnadshavarna] har en viktig roll i inkluderingen på det sättet att bra samarbete och
så hjälper nog jättemycket här med inkluderingen. Öppet, nyfiket och intresserat förhållningssätt för andra och ett sådant här genuint förtroende och samarbete är nog grunden till
att man ska [med inkludering].” (Informant 7)

”Det beror jättemycket på hurdana föräldrar de [eleverna] har. Det är helt hemskt att det
blir så här, men jag tänker att de föräldrar som är aktiva som hör av sig och påpekar vad
som varit svårt för deras barn så dom får mera stöd också av mig för att då fäster man
uppmärksamhet vid det.” (Informant 3)

Föräldrars viktiga roll lyftes fram. Ett välfungerande samarbete med föräldrarna upplevdes vara en avgörande faktor för inkludering. De flesta informanterna upplevde att
samarbetet med hemmen löpte väl och att de hade regelbunden kontakt. Föräldrarnas
förtroende för lärare upplevdes som viktigt. Eftersom det är föräldrarna som känner

sitt barn bäst tycktes det att det goda samarbetet bidrar till att läraren bättre kan anpassa undervisningen till elevens nivå och hjälper också läraren att följa upp elevens
lärande och utveckling. Lärarna funderade på föräldrarnas syn på vilken roll de har i
barnets skolgång påverkade deras engagemang i barnets frågor. Hos informanterna
fanns viljan att samarbeta med föräldrarna så att de kunde skapa en bättre förståelse
för hur det är i skolan.
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5.6 Skolgemenskap
Skolgemenskapens olika delar såsom kultur, värdegrund, och skolmiljö var också
aspekter i diskussioner om inkludering. Temat behandlades både på den lokala nivån
där det handlade om en enskild skola, och på en större, nationell och kommunal nivå,
där kulturen i skolvärlden var i fokus.
”Man pratar ganska mycket om värdegrunden och där kan man säga att inkludering är på
något sätt en del av värdegrunden och med i skolans linje.” (Informant 3)

Skolans kultur, om den var inkluderande eller ej, upplevdes ha inverkan på stämningen i skolan och därigenom på elever, deras utveckling och framtida människomöten. Om skolan präglades av acceptans av mångfald och olikheter uppfattade informanterna att eleverna i framtiden skulle ha bättre förutsättningar att möta olikheter i
olika sammanhang. En viktig förutsättning var att skolkulturen upplevdes som genuin
och att positiva attityder kring mångfald och olikheter genomsyrade hela skolgemenskapen.

”Sen tänker jag som att de elever som har gått i vår skola blir äldre så kommer att vara
mycket mer toleranta mot olikheter hos människor i samhället eftersom de har blivit så
vana." (Informant 1)

”Jag tänker mer överlag den där stämningen i skolan och den där tanken i skolan är nog
alltid att det är jättefint att det finns mångfald och det ska finnas mångfald och det ska finnas
olika slags elever. Och det ska finnas olika slags personer och personligheter och människor bland personalen i olik ålder. Om alla är likadana så blir det svårt för eleverna också
sen i framtiden att de ändå träffar massa olika slags människor så där är nog den där
tanken att det ska finnas av alla olika slags åldrar, personligheter, stilar och kön." (Informant
6)

Utöver eleverna så kunde man se den goda skolkulturens effekter på lärarna, i deras
mellanmänskliga relationer och därigenom i deras arbete med inkludering. Om läraren
upplevde att skolgemenskapens anda var bra och mångfald och olikheter var en självklar del av skolans linje blev arbetet med inkludering lättare på olika nivåer också ut-
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anför klassrummen. De lärare som inte ansåg kopplingen mellan inkludering och skolans linje vara lika självklar och tydlig uttryckte en viss osäkerhet när det kom till arbetet
med inkludering i det egna klassrummet, men särskilt utanför det.

Den fysiska skolmiljön uppfattades ha en grundläggande funktion för inkluderingen i
skolan. Lärarna var medvetna om den egna skolmiljön och hur den formades i mån
av möjlighet till att passa för olika behov. Många lärare hade gjort ändringar och justeringar i det egna klassrummet för att bättre förverkliga inkluderande undervisning och
aktiviteter. En välfungerande skolmiljö där det inte fanns hinder att röra sig och som
erbjöd olika lärmiljöer uppfattades som optimal för hela skolgemenskapen.
”För mig betyder inkludering väl att olika elever har rum i skolan. Och jag tänker att det är
ur ett samhällsperspektiv så har olika människor rum i samhället och skolan är den institution där alla barn går genom som sen kommer att finnas i alla olika så där nivåer eller områden i samhället.” (Informant 2)

Skolgemenskapen och den finländska grundskolan uttrycktes ha en viktig roll i sam-

hället. Skolan blev en mötesplats där olika slags människor från samhällets olika områden möttes. Det i sin tur upplevdes förbereda eleverna till att agera och arbeta med
en varierad skara människor i olika delar av samhället. Också lärare uppmanades
arbeta med olika människor i personalen, och också med utomstående aktörer.

Informanterna ställde också önskemål eller gav förbättringsidéer till skolvärlden. Det
uttrycktes ett behov av att utveckla diskussionen om inkludering och elever med specialbehov samt om specialklasser och allmänna klasser. Lärarna ville utveckla sina
egna färdigheter i specialpedagogik, men också utveckla inkluderingens olika sidor i

skolvärlden.
”Det är ganska så där Finlands skolas stora utmaning att vi är jätteduktiga på att hjälpa de
som är svaga men sedan de som är super super duktiga så vi har svårt att liksom ge tillräckligt utmaning till dem.” (Informant 2)
”Det skulle vara bättre om den mjuka vägen [mera stöd och specialundervisning] skulle
kunna komma tidigare under lågstadieåldern.” (Informant 7)
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Flera lärare ville utveckla pedagogiken i grundskolan. Både genom att ge bättre stöd
åt de elever som behöver det och också uppåt differentiering, åt de elever som behöver mera utmaningar. Tanken var det att om specialundervisning och olika stödformer
hade en stark och välfungerande form under hela lågstadietiden kunde elever få en
tryggare grund och därmed klara sig bättre i sina framtida studier.

Viljan att inkludera elever med specialbehov i allmänna klasser var stor, men samtidigt
var lärare medvetna om att det inte skulle vara möjligt för alla elever med de resurser
och strukturer som just nu finns i skolvärlden.
”Jag vet att diskussionerna om inkludering går ibland att är det fel att alls liksom ha elever
i specialklass, vissa säger ja och vissa säger nej men jag tror nog att alltså vissa elever
mår bra att vara i en liten grupp, men i mån och möjlighet så ska de gärna inkluderas, alltså
så mycket som möjligt i större grupper också.” (Informant 1)

Elever med specialbehov upplevdes ha en positiv inverkan på skolkulturen. Tanken
var att arbetet med inkludering på olika nivåer och på mångsidiga sätt kommer att på
lång sikt gynna alla individer i skolgemenskapen.

6. Diskussion
I detta kapitel kopplas resultatet till de teorier och den tidigare forskning som presenterades i den här avhandlingens andra kapitel. Kapitlets struktur utgår från avhandlingens tre forskningsfrågor som presenterades i kapitel 3.

6.1 Hur uppfattar lärare begreppet inkludering?
I intervjuerna fanns både den snäva och den breda synen på inkludering. Den snäva
synen handlar om ett begränsat antal individer med specialbehov som anses behöva
inkludering, medan den breda synen utvidgar begreppets innebörd och handlar om
alla möjliga olikheter hos individer som ska tas i beaktande när skolans verksamhet
planeras och förverkligas (Kotte, 2017; Blomberg, 2019). Ett par lärare som upplevde
att skolgemenskapen var ganska homogen utgick från den snäva synen där inklude-
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ring handlade mest om elever med specialbehov. De lärare som upplevde att mångfalden var en naturlig del av skolgemenskapen uttryckte sig ha den bredare synen på
inkludering där olikheterna handlade om intersektionalitetens olika aspekter.

Då en skolgemenskap erkänner och omfamnar mångfald får inkludering ur den breda
synen möjlighet att integreras till en del av varje individs vardag i skolan (Ainscow &
Booth, 1998; Bloomberg, 2019). Så verkade det vara också för informanterna i denna
undersökning. De lärare som jobbade i en skola med mångfald och olikheter upplevde
det naturligt att jobba inkluderande. De kunde också se och uppleva hur olikheter och
mångfald bland människor som tillhör skolgemenskapen kan hämta mera mångfald
och inkludering till skolan.

Som redan tidigare konstaterades så nämns begreppet inkludering i läroplanen bara
en gång, men det betyder inte att tanken om inkludering inte skulle finnas mellan raderna (Utbildningsstyrelsen, 2014; Naukkarinen, 2018; Honkasilta et al., 2019). Så var
det också i lärarnas reflektioner och uppfattningar. Begreppen inkludering, inklusion,
integrering och inkluderande undervisning nämndes i intervjuerna, men också syno-

nymer fanns i lärarnas svar. De lärare som uttryckte att de kände sig bekväma och
välbekanta med den nyaste läroplanen hade det lättare att uttrycka synonymer till inkluderingen, som också genomsyrar hela läroplanen. Delaktighet och rätten att höra
till gruppen blev populära uttryck. De lärare som tillämpar läroplanen i praktiken förverkligar lättare inkludering i sitt arbete (Naukkarinen, 2018).

Också skolans roll är viktig då lärare jobbar med inkludering. Det viktiga är att begreppet ska vara inbakat i skolans värdegrund och kultur och det ska kommuniceras till
hela skolgemenskapen. Begreppets definition får inte bli oklar för någon (Naukkarinen,
2018). Lärarnas uppfattningar påverkades av och varierade utgående från skolans
natur: vad som lyftes fram i diskussioner i skolan och hur inkludering syntes i skolvardagen. En del lärare uttryckte en viss osäkerhet kring begreppets definition och innehåll. Då kunde det också vara oklart hur inkluderingen syntes i skolan. Samtidigt fanns
det också lärare som jobbade i sådana skolor där inkludering var en så pass integrerad
och självklar del av skolvardagen att det behövdes fördjupande intervjufrågor för att få
fram bredden på inkludering i informantens skola.
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Finländarna anses vara ett homogent folk med brist på mångfald, men den tanken
gäller också finlandssvenskar som kan upplevas bilda en relativt homogen minoritet
(Folktinget, 2019). Den uppfattningen syntes också i intervjuerna. En sådan uppfattning kan möjligen påverka lärares förmåga att se på elever från ett intersektionellt
perspektiv och därmed bredda den egna synen på inkludering. En del olikheter kan bli
i skymundan då det råder en uppfattning av en delad homogenitet. En positiv riktning
för inkluderingens utveckling skulle vara att finländska lärare lärde sig se på barn och
unga från ett intersektionellt perspektiv. Lärare kunde observera sina elever som just
sådana som de är och utnyttja den kunskapen som Blomberg (2019) lyfter fram och
som också några informanter nämnde att en lärare ska se olika aspekter i en elevs
identitet. På det sättet utgör olikheterna och mångfalden en resurs i klassen. Blomberg
(2019) betonar också hur viktigt det är att komma bort från olika stereotyper och presentera elever med en skala av olika slags förebilder så att deras syn på olikheter hos
människor blir bredare och de möjligen hittar någon de kan relatera till.

Intervjufrågorna kunde påverka vilken slags riktning intervjudeltagarnas svar tog
(Rapley, 2011). När jag frågade hur informanten uppfattade begreppet inkludering var

svaret i de flesta fallen ganska snävt, men när intervjun framgick började andra
aspekter komma fram. Tanken om att vad inkluderingen betyder kunde utvecklas mot
tanken om vem de är som behöver det. Då den senare nämnda tanken diskuterades
började många lärare bredda sin definition på inkludering och en del kom fram till att
hela skolgemenskapen behöver inkludering. Därmed kunde utvecklingen gå mot inkluderingens breda definition där inkludering inte mera innefattar bara elever med specialbehov och arbetet med olika stödformer utan att inkludering sker på många olika
nivåer och slutligen handlar om varje individ som tillhör skolan (Takala, Lakkala &
Äikäs, 2020).

6.2 Vilka former tar inkludering i klassrumspraxis?
Som det kom fram i resultatdelen blev den främsta och synligaste praktiska formen för
inkludering arbetet med differentiering och olika stödformer. Lika så är dessa två de
mest konkreta exemplen på inkluderande praxis som finns i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014). I intervjuerna upplevde lärarna arbetet med elever med specialbehov
som en integrerad del av undervisningen. Men det skedde också i olika grad beroende
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på lärarnas egna färdigheter och resurser. Inkludering kan ofta ta sin form som en
mycket specialpedagogisk praxis (Honkasilta et al., 2019) och den snäva synen får ett
större utrymme medan tillämpningen av den breda synen förblir i skymundan.

Utöver arbetet på individnivån ska lärare i sin inkluderande undervisning jobba med
helheten, det vill säga med inkludering på gruppnivå (Blomberg, 2019; Takala, Lakkala
& Äikäs, 2020). Den delen är inte lika tydlig i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014).
En del lärare nämnde arbetet med klassanda och gruppövningar som användes i klassen, men allt som allt fick arbetet med inkludering på gruppnivån en liten roll i intervjuerna. Det kan bero på lärarnas uppfattningar om inkluderingens innebörd. Arbetet på
gruppnivån upplevs inte som en lika självklar del av inkluderingen utan definitionen av
inkluderande undervisning och klassrumspraxis begränsar sig till konkreta handlingar
med elevers individuella behov såsom differentiering och stödformer.

Samundervisningens fördelar för inkludering, som både Takala & Kielinen (2017) och
Takala, Lakkala & Äikäs (2020) lyfter fram, bekräftades också i intervjuerna. Samundervisningen och samarbetet med andra lärare upplevdes ge bredare möjligheter och
kunnande i att förverkliga inkludering i det egna klassrummet. Det möjliggjorde inkluderande praxis på flera nivåer samt gav lärare bättre syn både på de enskilda eleverna
och på gruppen som helhet. Den delade kunskapen kom hela gruppen till nytta eftersom lärarna kunde bidra med olika färdigheter och kunskaper och på den vägen
kompletterade de varandras arbete.

Bristande resurser kan bilda hinder för inkluderingens implementering (Honkasilta et
al., 2019) och det uttryckte också lärarna i denna studie. De största hindren blev lärares bristande praktiska kunskaper om inkludering som kan härledas från lärarutbildningen, tidsbristen och det ensamma arbetet det vill säga lärarens autonoma ställning.
Då tiden inte räcker till och lärare inte får möjligheter att lära sig genom samarbete
med andra lärare sätter tidsbristen och lärares autonoma ställning gränser för lärarens
egna utveckling, lärande och självbedömning, som anses vara viktiga för inkluderingens förverkligande.
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Lärarutbildningen i Finland håller hög nivå och förbereder lärare för det krävande och
mångsidiga yrke som läraryrket är. Lärarstuderande har tillgång till den nyaste kunskapen från det pedagogiska fältet och de får breda (teoretiska) kunskaper om läraryrkets olika sidor. Ändå uteblir den praktiska delen om inkluderande praxis (Naukkarinen, 2018; Honkasilta et al., 2019; Ämmälä & Arminen, 2020). I intervjuerna uttryckte
de relativt nyligen utexaminerade lärare osäkerhet i praktiska kunskaper, som de
längre hunna lärarna hade tagit till sig under sin fleråriga arbetskarriär. Utbildningen
gav stöd på den teoretiska nivån, men bidrog inte till den praktiska nivån där det skulle
ha behövts djupare och mångsidigare kunnande. Lärarutbildningar lyckas inte helt i
sin uppgift att ge den kunskapen och säkerheten i inkludering som nyblivna lärare
skulle behöva. Många lärares tankesätt var brett och de kunde mångsidigt reflektera
kring inkluderingens breda definition och det egna agerandet i skolan. De hade med
andra ord anammat inkluderingens innebörd, men dess förverkligande kunde upplevas som svårare eftersom de egna praktiska kunskaperna inte var tillräckliga. Ett undantag gjorde de lärare som hade haft mera specialpedagogik i sina lärarstudier. De
uttryckte sig ha en bredare skala kunskaper i inkluderande praxis då inkludering satt
så att säga i ryggmärgen.

6.3 Vad skulle lärare behöva för att kunna förverkliga inkludering?
I detta kapitel diskuteras olika aspekter som borde utvecklas och ändras i skolvärlden
och i utbildningen för att lärare bättre kunde förverkliga inkludering.

6.3.1 Förnya kulturen i skolan och i skolvärlden
Inkluderingen borde genomsyra hela skolans kultur och finnas i diskussioner. En
lyckad inkludering sker först då den når varje individ i en skolgemenskap (Blomberg,
2019). Några informanter upplevde att deras arbetsplats uppriktigt var inkluderande
och värdesatte olikheter, men i en del intervjuer var inte inkluderingens koppling till
skolans linje alls tydlig.

I skolvärlden skulle det vara viktigt att öka förståelse för olikheter och sprida ut kunskaper om vad ett inkluderande och intersektionellt förhållningssätt betyder. Om det
intersektionella och inkluderande förhållningssättet blev en naturlig del av den fin-
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ländska skolan skulle läroplanens idéer om social rättvisa och jämlikhet (Utbildningsstyrelsen, 2014) bli sanna, eftersom olika slags elever skulle få vara sig själva och
höra till en skolgemenskap just sådana som de är. Intersektionellt tänkande på gräsrotsnivån i lärares arbete är ett sätt att skapa en bredare förståelse för saker som
påverkar en elev och vilken mångfald det finns i en elevgrupp (Blomberg, 2019). I
intervjuerna uttrycktes det en viss upplevelse av otillräcklighet från lärarnas håll.

Det bör också ske förändringar på den högre nivån, det vill säga i hela den finländska
skolvärlden och dess kultur som helhet för att det skulle resultera i inkluderande kultur
och system mellan olika skolor i Svenskfinland. Det vore viktigt att kunna se elever
som individer och gå förbi den homogenitet som uttrycks finnas i Svenskfinland. En
bredare syn på mångfald, via det intersektionella synsättet, borde nå och synliggöras
i de finlandssvenska skolorna där det upplevs finnas mindre mångfald.

6.3.2 Mera resurser
Bristen på vissa resurser blev ett brett tema i undersökningen. Särskilt tidsbristen och
den egna orken upplevdes som stora utmaningar, till och med problem, och de satte
gränser för arbetet och därmed också för inkluderingen. Tillräckliga resurser är en
väsentlig aspekt av inkluderande arbete i skolan (Naukkarinen, 2018). Alla deltagarna
ansåg att flera vuxna i skolan skulle stöda lärare att förverkliga sådan undervisning
som de skulle vilja, eftersom det skulle finnas mera tid för varje elev samt att planerings- och undervisningsarbete skulle vara lättare att förverkliga tillsammans. Som redan konstaterades så syntes samundervisningens positiva effekter på inkludering i
intervjuerna. Den formen av undervisning främjar inkludering (Takala & Kielinen,
2017). Också mindre elevgrupper skulle underlätta på den stora arbetsbördan och
därmed göra det möjligt för en lärare att jobba mera inkluderande. Som Kotte (2017)
beskrev i sin studie så berättade också denna studies deltagare att de hamnade
pendla mellan gruppens och enskilda elevers behov, särskilt de som hade ansvar för
en större elevgrupp.

De informanter som jobbade eller hade jobbat med nybörjarundervisning ansåg att ett
gott arbete och satsningar på förebyggande arbete skulle möjliggöra inkludering på
ett flexibelt sätt och på en djupare nivå om elever fick det stöd det behövde redan i
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ung ålder. Detta konstaterade också Ström och Lahtinen (2012) i sin artikel om inkludering. Förebyggande arbete förhindrar problem och möjliga utmaningar i elevens
skolgång och, som en informant nämnde, ”gör vägen mjukare” för eleven. Förebyggande arbete gynnar också hela elevgruppen.

6.3.3 Det goda samarbetet
Ingen kan förverkliga inkludering i skolan ensam, utan det behövs flera inblandade
aktörer med (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Därför blev samarbete ett huvudtema i
undersökningen och det var ett tema som informanterna diskuterade om.

Trots att samarbetet enligt informanterna oftast löpte fint med de närmaste kollegerna
önskades det mera samarbete över elevgrupps- och skolgränser. För att inkluderingen
inte bara skulle existera på systemnivån och för att den skulle nå gräsrotsnivån behövs
hela skolgemenskapen med (Blomberg, 2019; Honkasilta et al., 2019). I Finland är vi
stolta över lärares autonoma ställning (Honkasilta et al., 2019), men för att kunna utveckla samarbetet kan detta synsätt bli ett hinder. Därmed borde vikten av att samarbeta på flera olika plan understrykas. Det vore dags att utveckla ett starkare och smidigare samarbete i skolvärlden. Lärarna i Svenskfinland kunde samarbeta mera och
dela med sig för att hjälpa varandra att utveckla det egna arbetet och att jobba mera
inkluderande. Den gemensamma kulturen i skolvärlden kunde utgå från en inkluderande tanke om att samarbete gynnar alla (särskilt ”våra barn”). En delad förståelse
för vad inkludering i skolvärlden innebär skulle möjliggöra bättre samarbete och gynna
alla (Nilsson, Sandström, & Stier, 2014).
Frågan ”hur du skulle vilja utveckla inkludering i ditt arbete och i din skola” gav lika
många svar som det fanns intervjudeltagare. En aspekt som kunde understrykas mera
i teorin, och som lyftes fram i intervjuerna och som nog kommer starkt fram i den
nyaste läroplanen är tanken om att se elever som resurs och som aktiva aktörer (Utbildningsstyrelsen, 2014). Man ska inte underskatta elevernas roll i inkluderingen. De
ska också ta ansvar och känna sig delaktiga, och elever ska få möjlighet att skapa ett
intersektionellt förhållningssätt (Blomberg, 2019). En del lärare var väldigt måna om
att engagera elever och försäkra deras delaktighet både i arbetet på gruppnivån och
också på individnivån. Delaktighet blev en synonym för inkludering.
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6.3.4 Inkludering som en del av utbildning
Som också Honkasilta et al. (2019) kom fram till skiljer inkludering sig mellan det som
diskuteras på systemnivån om inkludering och teorier och på vilket sätt lärare uppfattar
begreppet och vad som sker i verkligheten i skolvardagen. Begreppet komplexitet
nämndes redan tidigare, och också skolans kultur, men det skulle vara viktigt att tydliggöra i pedagogiska diskussioner vad inkludering betyder i praktiken. Inkluderande
praxis visade sig inte vara helt självklart för alla lärare, utan det finns en stor variation
i hur de upplever att arbeta inkluderande. I diskussioner bland vuxna i skolan och

också bland lärare och elever kunde inkluderingens roll betonas och det konkreta
kunde komma tydligare fram. Också i olika fortbildningar kunde inkluderingen bli en
genomsyrande aspekt. I dessa fortbildningar kunde arrangörerna, oftast en offentlig
instans (såsom Utbildningsstyrelsen) visa vilken riktning den finländska skolan ska ta
för att bli ännu mera inkluderande.

Det kom fram i flera intervjuer att lärarna hade lärt sig förverkliga inkludering först när
de steg in i arbetslivet och under åren som lärare. Från lärarutbildningen hade de fått
teoretisk kunskap, men inte praktiskt kunnande i inkludering. Fast begreppet var be-

kant från utbildningen, upplevdes det som flummigt och ibland blev det svårt att reflektera kring ämnet. Inkludering och andra begrepp, som delaktighet, mångfald, intersektionalitet med mera, som hör till den kunde integreras till en bestående och synlig
del av finländska lärarutbildningar. Därmed kunde lärarstuderande redan från början
växa in i det inkluderande förhållningssättet som sedan skulle möjliggöra inkluderande
arbete i arbetslivet. Samtidigt borde lärarstuderande få lära något mera konkret och
praktiskt om inkludering så att den teoretiska och den praktiska nivån skulle mötas
och så att gapet mellan dessa två inte skulle vara så stort när de stiger in i skolvärlden.
För att bli av med negativa attityder och strukturer i skolvärlden som förhindrar inkludering måste förändringar nå lärarutbildningarna (Naukkarinen, 2018).

I nästa kapitel sammanfattas avhandlingens tema och undersökning. Därefter ges det
några förslag för framtida forskning.
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7. Sammanfattning
I denna avhandling har jag undersökt svenskspråkiga lärares uppfattningar om inkludering och hur dessa uppfattningar hänger ihop med forskningen om inkludering och
med de olika styrdokument som utgör ramar för inkludering i den finländska grundskolan. Avhandlingens undersökning gjordes med hjälp av fenomenografiska semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys, som blev ett mycket användbart
verktyg. Undersökningen genomfördes under samhällets undantagstillstånd, men
samarbetet med lärarna flöt väl. Inkludering diskuterades i en kontext där undervis-

ningen hade sin normala form (närundervisning), men dess betydelse uppfattades
som mycket viktig också under kristider.

I undersökningen kom det fram att lärarnas uppfattningar om inkludering varierar från
den snäva synen, där inkludering handlar mest om elever med specialbehov, till den
breda synen, där inkludering innefattar mångfaldens och intersektionalitetens innebörd och omfattar hela skolgemenskapen. Nivån och graden på lärarnas inkluderande
agerande berodde mycket på den egna synen, skolans kultur och de resurser som
fanns tillgängliga i skolvardagen. Ofta uppfattades inkludering som en positiv sak som
tar olika former i skolvardagen.

Utöver de aspekter som fanns i den lokala omgivningen lyftes den kommunala och
nationella nivån fram, till exempel i form av kulturen i den finländska skolvärlden. Den
kulturen uppfattades inte stödja inkluderingens förverkligande och utveckling. Det uttrycktes exempelvis ett visst missnöje mot samarbete mellan svenskspråkiga lärare
över skol- och kommungränser. En gemensam samarbetskultur uppfattades som en
möjlighet för att bättre förverkliga inkludering i olika delar av landet. Också uppfatt-

ningen om det homogena Svenskfinland kunde bilda ett hinder för tillämpningen av
den breda synen om inkludering, eftersom den gemensamma kulturella referensen
förhindrade lärare att se hos elever andra möjliga faktorer som hör till den breda synen
om inkludering.
Ännu finns det en klyfta mellan hur inkludering presenteras i teorin och olika styrdokument och hur den uppfattas samt vilken form den tar i praktiken. För att inkludering
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skulle förverkligas i den finländska skolvärlden behövs det mera satsningar och ändringar på flera håll. Lärares kunskaper ska regelbundet uppdateras, skolkulturen
kunde förnyas och nya samarbetsformer ska formas. Mångfald och olikheter ska bejakas och omfamnas i skolvärlden eftersom de är i nyckelposition för inkluderingens
framgång. I nästa kapitel presenteras förslag på framtida forskning om inkludering i
skolvärlden.

7.1 Framtida forskning
Eftersom inkludering i skolvärlden är ett aktuellt ämne som ständigt utvecklas och förändras och som i sin finaste form jämnar ut skillnader mellan olika individer samt bidrar
till social rättvisa i samhället, skulle det vara viktigt att fortsätta forska i det. I framtiden
kunde man i forskningen fortsätta med andra forskningsmetoder att undersöka i lärares uppfattningar om inkludering och deras inkluderande agerande, men man kunde
också fokusera på inkludering i lärarutbildningar samt inkludering och dess olika praktiska former i finländska skolor (på olika stadier).

Man kunde fortsätta undersöka behöriga lärares förhållningssätt till inkludering. I en

ny undersökning kunde man fördjupa sig i lärares uppfattningar kring själva begreppet
utan att använda begreppet i sig. Det kunde också göras observationer i olika slags
skolor för att se om lärares uppfattningar motsvarar den verklighet som en forskare
observerar. Perspektivet kunde också utvidgas så att andra människor i skolgemenskapen, till exempel skolvårdspersonal, elever och föräldrar, skulle intervjuas för att få
syn på inkludering från en annan synvinkel.

Det kunde också undersökas lärarstuderanden och deras syn på inkludering. Det vore
intressant att undersöka vilka former inkludering tar i lärarstudier och ifall det finns
stora skillnader i lärarstudier av olika längd. Eftersom lärarstuderande är de som bildar
den framtida skolvärlden vore det viktigt att de har alla förutsättningar för att jobba
inkluderande. Därför kunde man i framtida forskning undersöka på vilket sätt inkludering i sin breda form kunde bli en starkare del av den finländska lärarutbildningen så
att nyutexaminerade lärare kunde jobba inkluderande genast från början.
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Denna avhandling handlade mest om inkludering på lågstadienivå så det vore viktigt
att göra liknande och djupare undersökningar om inkludering på högstadie-, gymnasie- och yrkesskolnivå och varför inte på högskolenivå också. Inkludering har ett samhälleligt syfte och kan därmed också antas att ha en fortsatt viktig roll för barn, ungdomar och unga vuxna.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjuare: Anni Klemola
Informant: ___
Ämne: Lärares uppfattningar om inkludering
Introduktion
•
Kan du kort presentera dig själv?
•
Ditt yrke och utbildning
•
Din arbetshistoria och arbetsplats
Jag utgår från dessa meningar som står på läroplanen: "Den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt principen om inkludering. Man ska se till att utbildningen
är tillgänglig och fri från hinder.” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.18)
Allmänt om inkludering
•
Hur uppfattar du begreppet inkludering?
•
I vilka sammanhang har du hört om det?
•
Hur uppfattar du begreppet inkluderande undervisning?
•
Vilka elever behöver inkluderande undervisning?
•
Finns det någon annan slags inkludering?
Om elever
•
Vilken slags elever har du i klassen (har du mångfald, elever med olika behov
i din klass)?
•
Skiljer elevers inlärningsstilar från varandra?
•
Har du haft elever som får något av det stöd som finns i trestegsmodellen?
•
Har du mött utmaningar i att planera passande undervisning för dina elever?
Klassrumspraxis
•
Hur syns inkludering i skolvardagen? Hur sker inkludering i ditt klassrum?
•
Vilka inkluderande former använder du?
•
Har du många olika lärstilar i din klassrumspraxis?
•
Hur och när har du börjat ta inkludering med i undervisning?
•
Hur syns inkludering i din planering?
•
Hur ser du på differentiering? Använder du den i din undervisning? När?
•
Har ni inkluderande undervisning? Fungerar inkludering i din skola? Varför/varför inte?
Stöd, resurser och utveckling
•
Vilka färdigheter anser du att du har för att tillämpa principen om inkludering?
Har dina studier gett dig färdigheter för att skapa inkluderande undervisning?
•
Känner du att du har tillräckligt med resurser (tid, material, pengar, andra
människor) för att förverkliga inkluderande undervisning?
•
Har du fått fortbildning i inkludering?
•
Har du fått information om olika slags lärstilar, differentiering?
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Samarbete
•
Har ni kollegialt samarbete? Har du fått stöd av dina kolleger? Med vem förverkligar du din undervisning?
•
Uppmuntras lärare till inkludering? Finns inkludering någon annanstans än i
klassrummet?
•
Finns inkludering i allmän diskussion i skolan?
•
Får ni instruktioner om inkludering uppifrån?
•
På vilket sätt kan man jobba med föräldrar kring inkludering?
•
Kan du ge goda exempel på samarbete med föräldrar?
•
Hur/vad borde man göra för att utveckla inkluderande undervisning?
Till sist, ifall intervjun har kommit till att endast handla om elever med specialbehov:
Finns det andra elever som man behöver fästa uppmärksamhet vid? Som behöver
inkludering? Kan inkludering ta andra former?
Stödfrågor: Hur menar du? Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Referenser:
•
Bryman, A. & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl).
Malmö: Liber.
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Bilaga 2. Följebrev
Bästa eventuella intervjudeltagare,
Jag heter Anni Klemola och jag studerar till klasslärare vid Helsingfors Universitet. Jag
har nu börjat skriva på min pro gradu -avhandling. Jag vill undersöka lärares uppfattningar om inkludering. Avhandlingens syfte är att ta reda på hur svenskspråkiga lärare
ser på inkludering i skolkontexten. Jag vill även försöka ta reda på om det finns behov
för fortbildning i inkludering. Min handledare för avhandlingen heter Gunilla Holm och
hon är professor i pedagogik vid Helsingfors Universitet.
Datainsamlingen sker genom intervjuer. Deltagandet är frivilligt och de intervjuade kan
och får när som helst avbryta sitt deltagande utan orsak. Platsen och tiden för intervju
bestäms enligt önskemål, utanför eller under skoltiden. Jag är väldigt flexibel vad gäller arrangemang. Intervjun skulle ske under aprilmånaden och den varar i ca.1–2 timmar. Intervjun bandas in för att sedan analyseras i ett senare skede. Alla intervjuer
behandlas konfidentiellt och ditt namn eller någon annan privat information kommer
inte att kopplas till intervjun eller avhandlingen. Intervjumaterialet kommer att förvaras
på universitetets server bakom ett lösenord. Den enda som under forskningens gång
har tillgång till en del material är min handledare och jag. Efter att studien slutförts
förstörs materialet.
Jag skulle vara tacksam för ditt deltagande i min studie. Jag hoppas resultatet kommer
att bidra till en djupare förståelse av klasslärarnas uppfattning om inkludering och möjligen visa vilka behov det finns i skolor för att kunna skapa ännu bättre inkluderande
praktiker.
Ta gärna kontakt för mera information, samt om det finns tid och lust att delta!
Med vänlig hälsning
Anni Klemola
Klasslärarstuderande
anni.klemola@helsinki.fi
050 500 3022
Min handledare Gunilla Holms e-mail: gunilla.holm@helsinki.fi
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