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Inledning	
I den här rapporten kommer processen i och resultatet av en forskningscirkel om God 
inkluderande lärmiljö att presenteras. Forskningscirkeln har bedrivits inom ramen för 
Forum för samverkan (FoSam) vid Uppsala universitet. Enligt information på Uppsala 
universitets hemsida har FoSam som syfte att bidra till ett ömsesidigt berikande 
kunskapsutbyte mellan förskola/skola och Uppsala universitet samt professions- och 
verksamhetsutveckling inom området förskola/skola1.  
 
Att forskningscirkelns arbete har riktats mot att undersöka inkluderande lärmiljöer är föga 
förvånande då inkludering är ett begrepp som på senare år blivit relativt vedertaget i 
skolsammanhang. Generellt ses inkludering oftast som något idealt och eftersträvansvärt. 
Retoriskt beskrivs nästan all undervisning som inkluderande, trots att 
inkluderingsbegreppet inte explicit uttrycks i något av skolans mest föreskrivande 
dokument (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011; Nilholm & Göransson, 2014). Det kan 
dock konstateras att skollag, läroplaner och policydokument tydligt markerar att 
majoriteten av undervisningen ska ske inom klassens ram och av ordinarie undervisande 
lärare (Lgr 2011; Lpfö 1998/2010; SFS 2010:800). Vidare kom 2014 förändringar i 
skollagen som innebar att extra anpassningar skulle ges elever i den reguljära 
undervisningen och skrivas in i den individuella utvecklingsplanen (IUP) (Lindqvist & 

                                                
1 https://forumforsamverkan.uu.se/om-oss/detta-ar-fosam/  
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Rodell, 2015; Skolverket, 2014). 2015 skrevs också kravet på tillgänglighet2 in i 
diskrimineringslagen3. Detta innebär att varje myndighet måste analysera sin egen 
verksamhet då det gäller tillgänglighet och därefter genomföra tillbörliga förbättringsåtgärder 
(von Ahlefeld Nisser, m.fl., 2018).  
 
Trots att inkluderingstanken verkar ha slagit igenom i en förskole- och skolkontext, så 
tycks det som om idén om inkludering har varit svår att förverkliga (Nilholm, 2012). 
Tidigare studier bekräftar denna bild. Forskning tyder på att det finns svårigheter med att 
identifiera och studera inkluderande miljöer (Lindqvist & Nilholm, 2014). Hur 
inkludering faktiskt ”görs” i förskola och skola saknas praktiskt taget helt i tidigare studier 
(Vetenskaprådet, 2015).  
 
Tanken med att undersöka goda inkluderande lärmiljöer med hjälp av en forskningscirkel 
skulle kunna ses som ett led i att utveckla en inkluderande skolkultur där 
inkluderingsbegreppet också omfattar hur professionella gemensamt undersöker sin 
praktik, strategier och värderingar (von Ahlefeld Nisser, 2017). 
 
Det är mot denna bakgrund forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö initierades, tog 
sin början och senare utvecklades, och vars arbete beskrivs i denna rapport.  
 

Bakgrund	

Forskningscirkeln tar form 
Utgångspunkten för forskningscirkeln som återges i den här rapporten var ett möte mellan 
Sigtuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen och forskaren Gunilla Lindqvist4 i 
mars 2016 vid en så kallad AIMday. AIMday är en dag arrangerad av FoSam då personer 
verksamma i offentlig, privat eller ideell sektor har formulerat frågor som de sedan 
diskuterar med forskare verksamma inom akademin. Samtalen kan leda till att 
gemensamma frågeställningar formuleras och att samarbeten mellan avnämare och 
forskare inleds. Sigtuna kommun inkom i april 2016 med en förfrågan om att starta ett 
projekt kring utforskandet av god, inkluderande lärmiljö till FoSam. Gunilla Lindqvist 
kontaktades och i september 2016 skrevs kontrakt mellan berörda parter.  
 
Mer specifikt löd frågeställningen från kommunen:  
Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö?  
Fler frågor som kommunen ville ha svar på var: Hur kan vi se och veta att det är en god 
lärmiljö? Hur ska lärmiljön formas/utvecklas för att skapa goda förutsättningar för 
lärandet hos våra elever? 
 
Gunilla Lindqvist fick rollen som forskningscirkelledare. Under hösten 2016 förbereddes 
forskningscirkeln genom att flera möten arrangerades mellan Gunilla Lindqvist, Lars 
Olsson (FoSam) och representanter från Sigtuna kommun, Barn-och 
ungdomsförvaltningen. Det beslutades att kommunen skulle skicka ut en intresseanmälan 
till skolledare i kommunen om att delta i forskningscirkeln.  

                                                
2 Begreppet tillgänglighet kommer att beskrivas senare i texten 
3 Diskrimineringslagen (2008.567).   
4 Gunilla Lindqvist är Docent i pedagogik och Lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 
vid Uppsala universitet 
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Forskningscirkelns medlemmar  
Initialt var planen att grundskolerektorer i Sigtuna kommun skulle utgöra medlemmarna 
i forskningscirkeln. På grund av främst praktiska och organisatoriska skäl togs 
gemensamt beslut att frångå ursprungsplanen något. Tillsammans bestämde parterna 
(Sigtuna kommun, FoSam och forskningscirkelledaren) att även andra med någon form 
av ledningsuppdrag i kommunens skolorganisation skulle få möjlighet att delta i gruppen. 
Det fanns bland annat intresse från förskolans verksamhet att delta med en eller flera 
personer. Några specialpedagoger och förstelärare hade också visat intresse. Det fanns 
förhoppningar om att den heterogena sammansättningen i gruppen vad gällde bakgrund, 
kompetens och funktion kunde bli en tillgång i forskningscirkeln. Vad som uttalades som 
viktigast var att gruppen skulle bestå av engagerade deltagare med goda förutsättningar 
att delta, det vill säga kunde avsätta tillräckligt med tid och prioritera projektet. När 
forskningscirkeln startade i mars 2017 bestod forskningscirkeln av 12 presumtiva 
medlemmar. Under den första perioden våren 2017 omformerades gruppen och några av 
deltagarna slutade, främst på grund av andra arbetsuppgifter och anställningar i och 
utanför kommunen. Det tillkom också några nya medlemmar under denna period.  
 
Slutligen bestod gruppen av åtta personer, forskningscirkelledaren från universitetet och 
sju deltagare från förskolans och skolans verksamheter i Sigtuna kommun. Det är dessa 
sju personer som har genomfört mikrostudierna som redovisas nedan samt deltagit i 
rapportskrivandet. Gruppen bestod av två rektorer, två specialpedagoger (varav en 
kommunövergripande), en speciallärare, en förstelärare i grundskolan och en pedagogista 
från förskolan. 
 
Inför forskningscirkelns första träff hade det också beslutats att kommunen skulle tillfråga 
en ”intern” cirkelledare, som kunde leda gruppens arbete i kommunen under perioderna 
mellan forskningscirkelns träffar vid Uppsala universitetet. Även detta hade praktiska- 
och organisatoriska orsaker då forskningscirkelledaren endast kunde avsätta en begränsad 
del av sin tid i tjänsten till arbetet med forskningscirkeln. Den avgränsade tiden 
förmodades var för knapp för att driva forskningsprocessen framåt och skapa kontinuitet 
i arbetet. Den interna cirkelledarens roll blev därmed att vara sammankallande för 
gruppen vid träffarna i kommunen och leda dessa möten. Samtidigt var det viktigt att den 
interna cirkelledaren var engagerad i gruppens arbete och bidrog med insamlat material 
och reflektioner i samband med dessa på samma villkor som övriga 
forskningscirkelmedlemmar. Anneli Hultin, rektor vid Sätunaskolan, tackade ja till 
uppdraget efter förfrågan från kommunens Barn- och ungdomsförvaltning i januari 2017. 
Hon har varit forskningscirkelns interna ledare under hela perioden som forskningscirkeln 
pågått.  
 
Viktiga begrepp 
För att få en samlad förståelse för de begrepp som forskningscirkeln skulle behandla 
beslutades tidigt att samtliga deltagare i gruppen skulle läsa gemensamma texter och 
därefter reflektera över begreppens olika innebörder5.Tanken var också att utveckla 
kunskaperna i gruppen, vilka på sikt kunde bilda en gemensam kunskapsbas. Två begrepp 
som blev särskilt viktiga för gruppen var Inkludering och Tillgänglighet. Beskrivningarna 

                                                
5 Detta presenteras mer utförligt under rapportens metodavsnitt 
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nedan är en av forskningscirkeldeltagarnas sätt att formulera hur man kan tänka kring 
begreppen och relationen mellan dessa6.  
 
Inkludering 
”Det finns ett flertal olika sätt att beskriva och definiera innebörden av 
inkluderingsbegreppet. Nilholm och Göransson (2014) menar att man kan urskilja tre 
dimensioner inom ramen för begreppet7; gemenskapsdefinitionen inbegriper samtliga 
elever, socialt och pedagogiskt, oavsett funktionsförmåga i samma system. Olikheter bör 
ses som en tillgång. Centralt är demokratiska processer på flera nivåer i systemet och alla 
elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Där den pedagogiska 
delaktigheten innebär delaktighet i gemensamt lärande likväl som rätten att utvecklas 
utifrån ens egna förutsättningar. I motsats till denna definition finner man den 
individorienterade definitionen, vilken tar hänsyn till hur situationen är för den enskilde 
individen. Inom ramen för definitionen är fokus ofta på barn i svårigheter, inte på 
gemensamma aspekter. Den tredje definitionen handlar helt enkelt om elevers placering, 
och enligt Nilholm och Göransson (2014) är den placeringsorienterade definition vanligt 
förekommande i skolverksamheter; att alla elever går i en och samma klass.”  
 
Tillgänglighet 
”Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande handlar om att undanröja hinder i elevernas 
lärmiljö genom att skapa en tillgänglig lärmiljö. Elevhälsans hälsofrämjande och 
förebyggande roll har förtydligats i skollagen ’Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa’ (SFS 2010:800). Att forma en 
tillgänglig lärmiljö handlar om att undervisningen tar hänsyn till den elevgrupp som ska 
undervisas. Lindqvist och Rodell (2015) menar att det är sammanhanget som avgör 
elevernas behov av stöd, där skolans egen organisering av extra anpassningar och särskilt 
stöd används som referens. Tidigare resonemang går i linje med det relationella 
perspektivet där skolsvårigheter söks i mötet mellan elev och den miljö hen befinner sig 
i (Isaksson, 2009). ’Centralt inom perspektivet blir således att granska hur samspelet och 
relationen mellan individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå fungerar. 
Förklaringsmodellerna kan ses som antireduktionistiska då enkla förklaringar till 
komplexa orsakssammanhang inte förekommer.	Det relationella perspektivet kan ses som 
en motsats till den handikappforskning vilken ser funktionshinder som egenskaper hos 
individer. Med utgångspunkt i skolans verksamhet innebär detta att elevers svårigheter 
problematiseras i mötet mellan elev och den miljö denne befinner sig i (Ahlberg, 2013). 
Inom ramen för det relationella perspektivet söker man finna svar på frågor såsom hur 
man klarar av att möta olikheter, innebörden av olika funktionsnedsättningar i skolmiljön, 
hur olika funktioner inom skolan möter olikheter samt hur man skapar förutsättningar för 
elevers delaktighet (Isaksson, 2009) (Hult, 2016, s. 9).’” 
 
”Vidare menar Lindqvist och Rodell (2015) att en tillgänglig utbildning handlar om 
elevers rätt till utbildning och utveckling samt mötet mellan elev och den lärmiljö eleven 
befinner sig i. Författarna poängterar att skolans verksamhet behöver ta hänsyn till elevers 
olika behov i förhållande till den pedagogiska, sociala och fysiska miljön barnen befinner 
sig i. En undervisning som organiseras med stöd av tillgänglighetsaspekter bör således ta 
hänsyn till elevers olika förutsättningar, förmågor, tidigare erfarenheter och intressen. 

                                                
6 När forskningscirkeldeltagarnas texter är ordagrant citerade används citationstecken (”) 
7 Den gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade definitionen och den 
placeringsorienterade definitionen 
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Vidare innebär det att undervisningen erbjuder en variation i arbetssätt, olika sätt att 
kommunicera och olika hjälpmedel (Lindqvist & Rodell, 2015). När elever mår bra så 
ökar deras förutsättningar för att lära, och när barn lär ökar deras förutsättningar för att 
må bra (Lindqvist & Rodell, 2015). Att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en 
trygg lärmiljö är ett uppdrag som skolan har vilket i sin tur innebär att skolan behöver 
organisera ett stödjande klassrumsklimat som en förutsättning för lärande. I praktiken 
innebär detta att undervisningen bör omfamnas av stödstrukturer och tydliga ramar, vilka 
tydliggör för eleverna vad som förväntas av dem och hur undervisningen kommer att 
bedrivas med vem samt vad eleverna kan förvänta sig av läraren. Att läraren ständigt har 
en dialog kring lektionens målsättningar och förväntningar bidrar även till goda relationer 
mellan lärare och elev vilket i sin tur är gynnsamt för lärande och utveckling. Som tidigare 
nämnts så finns det flertalet definitioner och innebörder av begreppet inkludering, både 
inom forskning såväl som inom praktik. Därav kommer vi inom ramen för denna 
undersökning oftare använda oss av begreppet tillgänglighet än inkludering, eftersom det 
upplevs som mer konkret i ett skolsammanhang än vad begreppet inkludering gör.” 
 
När det gäller de två begreppen Inkludering och Tillgänglighet har 
forskningscirkeldeltagarna under forskningscirkelns arbete haft olika starkt fokus på 
begreppen. Några av gruppens medlemmar har utgått mest från begreppet Inkludering 
och andra har använt sig mer av begreppet Tillgänglighet när goda inkluderande 
lärmiljöer identifierats och studerats. Därmed kommer de båda begreppen även 
fortsättningsvis användas parallellt i rapporten. 
 

Metod	
 
När forskare och yrkesverksamma tillsammans möts och utvecklar kunskap i en 
forskningscirkel är det ofta fler processer igång samtidigt. Därför är det värdefullt att här 
beskriva både arbetsprocessen i forskningscirkeln och tillvägagångssätten i de enskilda 
studierna, som i den här rapporten kallas ”mikrostudier”8 och som deltagarna genomfört 
i sina verksamheter. Dessa metodredovisningar inleds med ett stycke som beskriver 
forskningscirkeln som metod.   
 
Forskningscirkeln som metod  
Det primära syftet med forskningscirklar är att bidra till utveckling och kunskap i 
förskola/skola och på universitet genom att yrkesverksamma inom förskolan/skolan 
tillsammans med en utbildad forskare söker kunskap kring ett problem som de 
yrkesverksamma själva formulerar (Persson, 2009). Lärarna och skolledarna får 
möjlighet att utforska den verksamhet de arbetar i. De tar hjälp av varandra och av 
forskningscirkelledaren för att belysa verksamheten utifrån vetenskapliga teorier och 
metoder. På så sätt kan nya perspektiv synliggöras. Forskaren får insyn i vilka frågor som 
är aktuella för lärare och skolledare i förskolan och skolan och kan på så sätt identifiera 
nya problemområden och ställa ytterligare relevanta forskningsfrågor.  
 

                                                
8 Forskningscirkeln valde att benämna deltagarnas studier för mikrostudier. I andra studier har liknande 
undersökningar kallats exempelvis miniforskningsprojekt eller miniprojekt (Engblom & Fallberg, 2018; 
Thelin, 2018). Begreppet mikrostudier signalerar att studierna sker i den vardagliga verksamheten och att 
datainsamlingen i de enskilda mikrostudierna kan vara både spontana och planerade samt pågå under en 
mycket kort tidsperiod (några minuter) till längre pass, exempelvis en hel lektion.  
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Deltagarna genomför empiriska studier som sedan tolkas och diskuteras i cirkeln 
tillsammans med forskningscirkelledaren. Tanken är att det finns ett ömsesidigt utbyte i 
forskningscirkeln med målet att nå djupare kunskap om ett problemområde som upplevs 
som relevant och viktigt för forskningscirkelns deltagare.  
 

Deltagarna använder cirkeln för att få hjälp med att förstå och analysera ett 
problem som kan leda till en utveckling och förändring av verksamheten. 
Forskarens kompetens visas framför allt genom att hon/han driver 
forskningsprocessen i cirkeln. Forskningscirkeln som arena bygger därför på 
dialog, kommunikation och att deltagarnas olika kompetenser kommer till uttryck 
(Persson, 2009, s. 12). 

	
Till stor del bestäms innehåll och arbetssätt i en forskningscirkel av deltagarna själva. 
Forskningscirklar kan se olika ut, men Persson (2009) menar att ett krav kan vara att 
deltagarna gör en mindre empirisk studie där de får öva sig att använda lämpliga metoder 
för att besvara de frågor som ställts. På så sätt kan de yrkesverksamma utveckla sin 
förmåga att dokumentera och analysera pedagogiska skeenden. I forskningscirkeln som 
redovisas i den här rapporten kom deltagarnas frågor att cirkla kring goda, inkluderande 
och tillgängliga lärmiljöer och hur dessa kan gestaltas i verksamheten. Genom att 
forskningscirkelns deltagare inte bara utvecklat kunskaper om lämpliga metoder för 
empiriinsamlande och genomfört en empirisk studie, utan även varit delaktiga i 
rapportskrivandet och andra typer av publikationer9 har det funnits en förhoppning om att 
flera kunskapsområden och kompetenser stärkts i gruppen.  
 
Forskningscirklar kan beskrivas och kategoriseras på olika sätt. Tillexempel gör 
Stockholms forsknings- och utvecklingsenhet en distinktion mellan olika typer av 
forskningscirklar 1) Forskningscirklar med ett givet tema som yrkesverksamma kan knyta 
an till 2) Forskningscirklar som utgår från ett ämne kopplat till didaktik 3) 
Forskningscirklar som utgår från frågor som arbetslag på en skola eller förskola ställer 
och 4) Forskningscirklar som riktar sig till bestämda yrkeskategorier och nyckelgrupper 
(Stockholm stad, 2006). Forskningscirkeln som redovisas i denna rapport ryms främst 
inom kategori 1, eftersom cirkeln förväntades behandla ett visst tema, nämligen God 
inkluderande lärmiljö. Dock kan den också till viss del rymmas under kategori 4, då 
förfrågan om att delta i forskningscirkeln gick till personer med någon form av 
ledningsuppdrag i kommunens skolorganisation. 
 
Forskningscirkelns arbete  
I forskningscirklar med ett på förhand givet tema anmäler sig yrkesverksamma från olika 
förskolor, skolor och ibland även från andra delar av skolorganisationen. Det 
gemensamma intresset är ämnet eller temat som gruppmedlemmarna vill fördjupa sig i 
och empiriskt undersöka (Persson, 2009). Så var det även för deltagarna i 
forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö. 
 
Inför forskningscirkelns första träff i mars 2017 ombads cirkeldeltagarna att läsa 
metodboken Forskningscirklar - en vägledning av Sven Persson (2009) för att gruppen 
skulle starta i en gemensam förståelse av vad en forskningscirkel kan innebära. 
	
Vid första träffen på universitet deltog Lars Olsson (samordnare och verksamhetsledare, 
FoSam) och Pi Högdahl (utvecklingsledare-skola, Sigtuna kommun). 
                                                
9 Se avsnittet Sammanfattning av forskningscirkelns arbete  
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Forskningscirkeldeltagarna hälsades välkomna och forskningscirkelns uppkomst och 
syfte presenterades. Därefter presenterade sig cirkeldeltagarna för varandra. De berättade 
också vad de förväntade sig av att delta i cirkeln och vilket specifikt område var och en 
var särskilt intresserad av. Eftersom det i en forskningscirkel är avgörande att cirkeln har 
en öppen och tillåtande atmosfär (Persson, 2009) så lades stor vikt vid att cirkeldeltagarna 
fick bekanta sig med varandra under den första träffen. Hur och var forskningscirkeln 
skulle mötas bestämdes också vid denna första träff. Det beslutades att fredagar skulle 
vara den gemensamma mötesdagen, både vid träffarna i kommunen och i Uppsala. 
Fredagar ansågs av gruppen vara den dag som var lättast att frigöra sig ifrån ordinarie 
verksamhet. Träffarna med forskningscirkelledaren planerades att äga rum cirka 2-3 
gånger/termin på Blåsenhus, Uppsala universitet mellan 8.45-12. Träffarna som hölls i 
kommunen mellan forskningscirkelns sammankomster i Uppsala leddes av den interna 
cirkelledaren cirka en gång/månad. Deltagarna turades om att vara värdar för träffarna. 
På det sättet fick gruppdeltagarna möjlighet att lära känna varandra bättre och ta del av 
varandras skolvardag. Några av forskningscirkeldeltagarna kände varandra sedan tidigare 
och arbetade också på samma skola, vilket flera beskrev som en styrka och en möjlighet 
i arbetet med forskningscirkelns tema.  
 
Under vårterminen 2017 startade gruppen med att samtala kring vad en god inkluderande 
lärmiljö kunde betyda och vilka innebörder varje enskild deltagare la in i begreppet. Olika 
tolkningar prövades mot forskningscirkelns övergripande frågeställning: Vad är och hur 
syns god inkluderande lärmiljö? Närliggande begrepp diskuterades också. 
Forskningscirkelns medlemmar bestämde att gemensamt läsa delar eller hela böcker 
tillsammans för att utveckla en gemensam förståelse och kunskapsbas kring de begrepp 
och fenomen som skulle studeras. De böcker som valdes ut var Inkluderande 
undervisning - vad kan man lära av forskningen? (Nilholm & Göransson, 2014),  Stöd 
och anpassningar: att organisera särskilda insatser (Lindqvist & Rodell, 2015) och 
Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (Nordin-Hultman, 2004). Utöver dessa 
titlar valde gruppmedlemmarna fritt sådana texter som de själva fann intressanta och 
relevanta inom området och de studier som deltagarna planerade att genomföra. Den 
första tiden i forskningscirkeln ägnades således åt textläsning och gemensamma 
diskussioner utifrån det som deltagarna funnit intressant i sina läsningar. 
 
Under höstterminen 2017 gick forskningscirkelns arbete in i en ny fas då fokus mer 
riktades mot de undersökningar som skulle genomföras i verksamheten. 
Forskningscirkelledaren gav tips på litteratur som kunde tjäna som vägledning inför 
deltagarnas mikrostudier (bilaga 1). Diskussionerna handlade mycket om metodologiska 
val och etiska överväganden vilka måste beaktas i studier som involverar människor. En 
bok som blev värdefull för gruppen var Det värderande ögat av Cato Björndal (2005) i 
vilken deltagarna i cirkeln framförallt uppmärksammade vikten av medvetenhet kring sin 
subjektiva förförståelse vid observationer. Under denna period diskuterades också hur 
begreppet inkluderande lärmiljöer kunde synliggöras genom olika insamlingsmetoder, 
framförallt utifrån observationer. I samband med detta utarbetades ett gemensamt 
observationsschema (bilaga 2)10. Variationer av observationsschemat förekom, främst 
beroende på olikheter i verksamheterna där mikrostudierna genomfördes. Det 
observationsschema som utarbetades för förskolans verksamhet återfinns i bilaga 3. Som 
inspiration och vägledning använde gruppen initialt Skolinspektionens skrift 
                                                
10 Utvecklandet av det gemensamma observationsschemat redovisas mer utförligt under rubriken 
Mikrostudier. 
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Observationer i granskning av undervisning11. Dock ansåg gruppen inte detta material 
vara tillräckligt relevant och användbart för det som skulle studeras för att uppnå 
forskningscirkelns syfte. Utöver Skolinspektionens häfte om observationer tog 
cirkelledaren fram andra observationsmallar som också fungerade som inspiration i 
utarbetandet av det gemensamma observationsschemat (se bilaga 2).  
 
Efter två terminers förberedelser i forskningscirkeln var det så dags att  under vårterminen 
2018 genomföra de så kallade mikrostudierna i respektive verksamhet. Deltagarna enades 
om att undersöka och uppmärksamma goda exempel på inkluderande och tillgängliga 
miljöer i förskolan och skolan. Vilka miljöer och undervisningssituationer som valdes 
avgjordes av deltagarna själva. De sju medlemmarna i cirkeln bestämde också att 
undersöka verksamheten i par12. Att tillsammans undersöka och reflektera över vad som 
framkommit upplevdes som värdefullt och för några som också arbetade tillsammans på 
samma skola sågs detta som särskilt fruktbart då erfarenheterna från studien direkt gick 
att omsätta till praktisk handling i skolans utvecklingsarbete. Under vårterminen 2018 
genomfördes en rad olika empiriska undersökningar (d.v.s. observationer, intervjuer och 
enkäter, se under rubriken Mikrostudier), vilka sedan redovisades i forskningscirkeln. 
Forskningscirkelns medlemmar och forskningscirkelledaren gav återkoppling på vad som 
framkommit och tillsammans tolkades och analyserades det empiriska materialet. Om 
något tycktes oklart eller om det fortfarande fanns obesvarade frågor kunde deltagarna 
komplettera sina undersökningar med ytterligare information från verksamheten, 
exempelvis genom intervjuer eller observationer. För att få ytterligare inspiration och 
vägledning i arbetet med att identifiera och undersöka inkluderande lärmiljöer och för att 
utveckla gemenskapen i gruppen bestämde gruppdeltagarna att åka tillsammans på 
konferensen Inkludering och anpassade lärmiljöer i Stockholm i april 2018. Inför 
konferensen bestämdes att särskilt uppmärksamma fyra aspekter som kunde vara 
värdefulla för det fortsatta arbetet i forskningscirkeln: 1) en ny insikt 2) något som 
gruppen ställde sig kritiska till utifrån det som studerats i cirkeln 3) något som blev 
bekräftat och 4) något användbart. Erfarenheterna och lärdomarna från konferensen togs 
sedan med i det fortsatta arbetet. Det resulterade bland annat i att forskningscirkeln 
initierade en föreläsning för lärare, fritidspersonal och skolledare med Joanna Lundin, 
lärare och NPF- pedagog13 och Elinor Kennerö Tonner som är lärare och skolledare.  
 
I juni 2018 mailade deltagarna allt skriftligt material till forskningscirkelledaren. 
Forskningscirkelledaren sammanställde materialet och återkopplade det till gruppen i 
oktober 2018. Då startade också den gemensamma processen med att skriva den 
planerade rapporten. Några av deltagarna skickade även mer utförliga beskrivningar av 
forskningscirkelns arbete och av den egna studien. Dessa texter har inkorporerats i 
rapporten. Vid mötet i oktober hjälptes gruppens medlemmar åt att rita en tankekarta över 
rapportens struktur och innehåll. Denna tankekarta blev sedan forskningscirkelns 
utgångspunkt när den första rapportskissen framställdes. Efter att forskningscirkelledaren 
sammanställt ett första rapportutkast läste gruppdeltagarna manuset och gav skriftliga och 
muntliga kommentarer samt förslag på ändringar av texten. I november 2018 reviderade 
gruppen gemensamt rapportutkastet. På så vis är denna rapport en gemensamt författad 
skrift där samtliga av forskningscirkelns medlemmar varit delaktiga.  
                                                
11 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/vanliga-
brister/observationsschema-v-08.pdf	
12 Den person som arbetade mot förskolan genomförde studien enskilt. 
13 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
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Hösten 2018 ägnades också åt att ytterligare diskutera de resultat som framkommit. 
Mycket tid gick åt till att diskutera spridningsmöjligheter av forskningscirkelprojektet. 
Den interna cirkelledaren kontaktade kommunens kommunikationsstrateg. Samtal fördes 
också med FoSams kommunikatör Andrea Dahlkild om hur resultatet av 
forskningscirkelns arbete bäst kunde kommuniceras inom- och utanför universitetet. Det 
beslutades att 1) en rapport, 2) en folder riktad till kommunens förskolor och skolor samt 
3) korta filmer om forskningscirkelns arbete samt goda exempel från verksamheterna, 
skulle produceras och spridas. I slutet av höstterminen 2018 lästes och kommenterades 
rapporten av forskare och kollegor vid Uppsala universitet. Läsarnas kommentarer 
förmedlades både skriftligt och muntligt till forskningscirkelledaren Gunilla Lindqvist 
vid ett möte med andra forskningscirkelledare och verksamma inom FoSam. Utifrån de 
kommentarer som framkom vid träffen bearbetades texten ytterligare. 
 
Utöver träffarna på universitet och i kommunen har deltagarna kunnat kommunicera med 
varandra genom kommunens portalverktyg SharePoint. På plattformens sida som 
upprättats för den slutna cirkelgruppen har protokoll lagts upp och avidentifierat 
datamaterial delats. Enskilda deltagare har även laddat upp kortare eller längre inlägg och 
reflektioner kring exempelvis begrepp och metodologiska överväganden.  
  
Vårterminen 2019 avslutades forskningscirkeln med utvärdering av cirkelns arbete och 
forskningsprocess samt återrapportering till kommunen och universitetet. Rapporten, 
foldern och filmerna om forskningscirkeln presenterades i olika sammanhang. Under 
våren 2019 deltog bland annat forskningscirkelledaren tillsammans med 
forskningscirkelns övriga deltagare i en release av det producerade materialet. Inbjudna 
till releasen var samtliga kommunala skolledare i förskola och skola i Sigtuna kommun.  
 
Mikrostudier  
Som tidigare nämnts, enades gruppen om att alla skulle studera och lyfta goda exempel i 
förskola och skola i Sigtuna kommun. Efter att ha diskuterat begreppet inkludering och 
närliggande begrepp som exempelvis tillgänglighet och delaktighet, valde gruppen att 
undersöka tillgängliga lärmiljöer snarare än inkluderande lärmiljöer, eftersom gruppen 
ansåg att tillgänglighet var ett sätt att konkretisera inkluderingsbegreppet som därmed 
också blev mer begripligt och hanterbart. Därefter konkretiserades begreppet 
tillgänglighet ytterligare genom att gruppen tog hjälp av Specialpedagogiska 
skolmyndighetens (SPSM, 2016) framskrivna aspekter av tillgänglighet: fysisk miljö, 
social miljö och pedagogisk miljö. För att vidare operationalisera dessa aspekter utvecklade 
gruppen gemensamt ett observationsschema (bilaga 2).  Detta gjordes för att kunna besvara 
frågan: Vad är och hur syns en god inkluderande lärmiljö? Observationsschemat 
utvecklades hösten 2017 och utprovades under sen höst 2017 och tidig vår 2018. 
Erfarenheterna i gruppen diskuterades och deltagarna modifierade observationsschemat 
utifrån olika verksamheter och skiftande förutsättningar på förskolor och skolor.  
 
Nedan följer en av cirkeldeltagarnas beskrivningar av processen: 
 
”Ånyo var syftet med forskningscirkeln att utveckla kunskaper om tillgängliga lärmiljöer 
i Sigtuna kommun. För att undersöka detta område bestämde vi oss för att använda 
observationer som metod. Vi skapade ett observationsschema där vi systematiskt med 
stöd av kategoriseringar noterade det vi såg. Det vi bestämde oss för att iaktta var just 
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mötet mellan elev och den pedagogiska, sociala och fysiska miljön (Bryman 2011; 
SPSM, 2016). Ambitionen var att dessa iakttagelser skulle vara objektiva vilket visade 
sig vara svårt då observationerna krävde en viss förkunskap om elevernas förmågor och 
förutsättningar. En kritik som riktats mot strukturerade observationer är att man som 
observatör intar ett felaktigt perspektiv på den miljö man observerar, vilken för forskaren 
kan vara obekant samt att de beteenden man observerar inte inberäknar intentionerna 
eller avsikterna med beteendet (Björndal, 2005). Vidare lyfter Bryman (2011) att 
observationer tenderar att både åsidosätta den kontext som det observerade beteendet 
uppvisas i och svårigheter i att finna teman och generella bilder. Detta bidrog till att vi 
valde att även genomföra intervjuer/korta samtal med deltagande lärare. Vi valde att 
komplettera med dessa frågor då vi insåg att undersökningsområdet är relationellt och att 
vi önskade mer kunskap om det vi noterat under observationerna. Att vi i vår 
forskningscirkel skulle kunna ge ett enkelt svar på frågan om vad en god tillgänglig 
lärmiljö är efter denna studie förstår vi är omöjligt men vi har ambitionen att lyfta fram 
goda exempel från undervisning i olika klassrum i Sigtuna kommun.” 

Som beskrivits ovan valde gruppen att också komplettera observationerna med intervjuer 
och enkäter. Samtliga forskningscirkeldeltagare frågade pedagogerna som deltagit i 
mikrostudierna samma fråga: Hur blir en lärmiljö inkluderande? Några ställde fler frågor, 
exempelvis: Hur anpassar du din undervisning för att göra den tillgänglig för alla elever? 
Hur undanröjer du hinder i din undervisning så att alla elever ska kunna delta? Det 
avsattes mötestid så att alla pedagoger fick möjlighet att svara på frågorna. I mikrostudien 
mot förskolans verksamhet genomfördes mer ingående intervjuer med några 
förskollärare. Observationsschemat var också formulerat något annorlunda än mot 
skolans verksamhet (se bilaga 3). Schemat gavs tre övergripande teman: 1) Mötesplatser 
2) Uttrycksmöjligheter och 3) Pedagogens förhållningssätt - Undervisning.  
 
Som tydliggörs ovan såg insamlandet av empirin i de fyra mikrostudierna både lika och 
olika ut beroende på fokus och kontext. Sammantaget genomfördes ett femtontal 
observationer i den pågående verksamheten, 9 intervjuer med förskollärare och lärare 
samt kompletterande enkäter till lärare och annan personal på skolorna. Enkäterna bestod 
av 1-3 frågor beroende på upplägget i de enskilda mikrostudierna. Resultaten från 
mikrostudierna redovisas gemensamt i avsnittet: Mikrostudierna- en sammanfattning. 
Detta är ett medvetet och gemensamt beslut från gruppens sida, eftersom cirkeldeltagarna 
menar att det är den samlade bilden av studierna som är av värde. Dessutom gör den 
samlade redovisningen att det blir svårare att härleda pedagogers enskilda svar och 
handlingar, vilket också var ett medvetet etiskt ställningstagande.  
 
De etiska aspekterna diskuterades kontinuerligt under forskningscirkelns alla faser. I 
gruppen slöts en muntlig överenskommelse, ett så kallat samtalskontrakt, att all 
information som delades inom gruppen skulle hanteras varsamt och att ingen känslig 
information skulle spridas vidare till andra utanför gruppen. Under mikrostudierna och 
vid rapporterandet av data intensifierades samtalen om etiska överväganden. 
Forskningscirkeldeltagarna informerade sina kollegor i verksamheten om de 
observationer, intervjuer och enkäter som skulle genomföras. Utöver den muntliga och 
skriftliga informationen författade forskningscirkelledaren ett informationsbrev om 
forskningscirkelns arbete och de studier som genomförts i verksamheten. Brevet delades 
ut till berörda pedagoger under höstterminen 2018 (se bilaga 4). 
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Som tidigare nämnts har forskningscirkeldeltagarnas studier och erfarenheter 
kontinuerligt redovisats för gruppen under insamlingsperioden. Tillsammans har 
forskningscirkeln diskuterat och analyserat resultaten från mikrostudierna. Gruppen har 
dragit gemensamma slutsatser, fått lärdomar och synliggjort likheter och skillnader i och 
mellan studierna. 
 

Mikrostudiernas	resultat	–	en	sammanfattning	
 
I detta avsnitt kommer utdrag ur forskningscirkeldeltagarnas egna sammanfattningar av 
mikrostudierna att utgöra huvuddelen av redovisningen från undersökningarna. Eftersom 
gruppen enats om att det är det gemensamma resultatet av mikrostudierna som är viktigast 
för rapporten och för det fortsatta arbetet i kommunen så redovisas inte mikrostudierna 
som separata studier. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.  
 
Som beskrivits i metod-delen av rapporten var observationerna i den vardagliga 
verksamheten huvudfokus i studierna. Intervjuer och enkäter användes också som 
komplement till observationerna. Flera av deltagarna sammanfattade vad de sett och hört 
från de olika empiriska undersökningarna. Som framgår av resultatet förekommer både 
begreppet Tillgänglighet och Inkludering i beskrivningarna av de olika lärmiljöerna. Så 
här beskriver en specialpedagog och en rektor som arbetar på samma skola sina samlade 
erfarenheter: 
 
”De villkor för lärande och utveckling som kom till uttryck inom ramen för 
observationerna och intervjuerna skulle förmodligen kunna ses i relation till flertalet 
aspekter inom ramen för en tillgänglig utbildning. Med det menar vi att vi kunde 
observera en undervisning som organiseras med stöd av tillgänglighetsaspekter där 
hänsyn till elevers olika förutsättningar, förmågor, tidigare erfarenheter och intressen var 
centralt. Vi har kunnat se en undervisning som enligt oss visat goda exempel på 
tillgängliga lärmiljöer som erbjuder en variation i arbetssätt, olika sätt att kommunicera 
och olika hjälpmedel (Lindqvist & Rodell, 2015). Vi har observerat en fysisk miljö vilken 
skapar förutsättningar för enskilt och kollaborativt arbete. Vi har observerat en miljö som 
har tillgång till olika läromedel, teknik och lärverktyg. Under observationerna har vi 
iakttagit en pedagogisk miljö med fokus på strukturstöd, strategistöd, innehållsstöd och 
digitalt lärande. Den sociala miljö vi som observatörer mött omfamnas av, enligt oss, ett 
klassrumsklimat som vi vill beskriva som tillåtande. Med det menar vi, och med stöd av 
de svar vi fått på frågan om hur en miljö blir inkluderande; att vi har sett tecken på en 
lärmiljö vilken skapar förutsättningar för eleverna att delta på lika villkor.” 
 
Ett annat ”deltagarpar”, en rektor och en speciallärare, som undersökt lärmiljöer på skolan 
använde sig av uttrycket ”Markörer” för att begreppsliggöra och sammanfatta viktiga 
inslag för inkluderande lärmiljöer som de sett i verksamheten: 
 
”I våra observationer av verksamheten såg vi att vissa markörer var viktiga för att 
lärmiljön skulle bli inkluderande. De markörer vi såg var ordning och reda i 
klassrummet och grupprum, en avskalad miljö där var sak har sin plats. Tid var en annan 
markör, korta genomgångar av läraren och tid för eleverna att tänka och att svara på 
frågor. Information om hur länge man ska arbeta med en uppgift och något som visar 
tiden är också avgörande. Förberedelser är viktiga för både elever och lärare. För elever 
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t ex bildstöd, tydlig information om vad som ska göras, tips och tydliga exempel och olika 
strategier så att eleven vet vad som förväntas av dem. Sammanfattningar för att eleverna 
ska få ett lärtillfälle till och för att förstå innehållet i lektionen. En annan markör vi såg 
vid tillfället för våra observationer var att anpassade prov och uppgifter på olika nivåer 
ökade möjligheten till inkludering.” 
 
Cirkeldeltagaren som undersökt och intervjuat förskollärare i deras arbete använder ord 
som glädje, engagemang och medvetenhet i sin sammanfattning, men också vikten av 
pedagogernas tvivel och mod i skapandet av goda inkluderande lärmiljöer: 
 
”Vilka faktorer spelar en betydande roll? Jag känner spontant att jag svarar pedagogerna. 
Det är genom deras engagemang, vilja och nyfikenhet som det kan skapas goda 
inkluderande lärmiljöer. Alla tre förskollärare nämner glädje som ett värde och att man 
faktiskt vill vara med barnen. Så enkelt J. Det jag också kan ”höra” är tvivel, det måste 
finnas ett tvivel som gör att man tänker och ställer sig undrande. Att inte ta förgivet och 
att vara genuint nyfiken. Jag tror att tvivlet finns när man är medveten om att allt handlar 
om val och genom att göra ett val så väljer man bort något annat och eftersom det inte 
finns någon ”manual” över vilka val som är och blir ”rätt” behöver man vara lyhörd för 
”hur det blev”. Mod – att våga vara tydlig, våga släppa in barnen i medbestämmande och 
delaktighet, våga prova själv och kanske ”misslyckas”.” 
 
Några av deltagarna har sammanfattat intervjuer och enkäter separat: 
 
”Sammanlagt har 25 stycken lärare svarat på frågan: Hur blir en lärmiljö inkluderande? 
Enligt oss är det tre kategorier som växer fram när vi läser igenom lärarnas svar. Flertalet 
lärare menar att en inkluderande lärmiljö handlar om att skapa ett klassrumsklimat som 
gör att alla elever upplever delaktighet. Lärarna menar vidare att en inkluderande 
lärmiljö handlar om att anpassa undervisning och innehåll. Vidare menar man att en 
inkluderande lärmiljö handlar om att man som elev ska bli sedd och uppleva 
tillhörighet.” 
 
En förstelärare och en specialpedagog i forskningscirkeln använde enkäter för att få svar 
på tre frågor om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Enkäten besvarades av åtta 
lärare. Så här sammanfattar de två forskningscirkeldeltagarna enkätsvaren: 
  
”I enkätsvaren ser vi hur lärarna beskriver material, sociokulturellt lärande och 
individanpassningar som faktorer för att tillgängliggöra undervisningen och skapa 
inkludering.”  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis beskriver forskningscirkeldeltagarna att de mött miljöer som visat 
på variationer i arbetssätt, uppmärksammat skilda sätt att kommunicera samt erbjudit 
olika hjälpmedel och material. Miljöerna har givit förutsättningar för enskilt och 
kollaborativt arbete. Flera studier uppmärksammar lärares stöd då det gäller struktur, 
strategier och anpassningar. Här kan nämnas tid vid genomgångar, sammanfattningar för 
att underlätta förståelse och tid för eleverna att reflektera över olika frågor. Exempel på 
anpassningar kan vara att ge tydliga exempel, tips om strategier, anpassade prov och 
uppgifter samt korta genomgångar. Det finns också utsagor som beskriver vikten av att 
barnen och eleverna deltar på lika villkor, känner delaktighet, blir sedda och upplever 
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tillhörighet. Viktigt är också att pedagogerna upplever glädje, engagemang och 
nyfikenhet samt att de är medvetna kring sina val och sitt förhållningssätt. 

Sammanfattning	av	forskningscirkelns	arbete	
	
Tidigt i forskningscirkelns gemensamma arbete blev det tydligt att cirkeldeltagarnas olika 
funktioner, roller och ledningsuppdrag på olika nivåer i skolorganisationen och i olika 
verksamheter blev en styrka för gruppens forskningsprocess och den gemensamma 
kunskapsproduktionen. Redan från början synliggjordes skillnader och likheter i 
gruppmedlemmarnas bakgrund och deras förståelse av det studerade området – God 
inkluderande lärmiljö. Gruppdeltagarna värjde inte för att utmana varandra i förståelsen 
av begrepp och fenomen. På så sätt fick också varje deltagare sätta ord på sin förståelse 
och tidigare erfarenheter, vilket upplevdes utvecklande och berikande.  
 
Den organisatoriska lösningen att i kommunen ha en intern cirkelledare på plats som 
ledde gruppens arbete mellan träffarna på Blåsenhus i Uppsala visade sig vara en lyckad 
lösning av flera skäl. Dels hölls intensiteten i arbetet igång och engagemanget i gruppen 
hölls uppe. Detta medförde att forskningsprocessen inte blev avstannande utan var i 
rörelse under hela perioden som forskningscirkeln var aktiv. Gruppens samhörighet blev 
också efterhand stark, troligtvis på grund av att gruppen tillsammans och på egen hand 
(utan universitetets forskningscirkelledare) arbetade med forskningscirkelns frågor. 
Därmed ”ägde” forskningscirkelns medlemmar själva projektet. Det bör ändå påpekas att 
samtliga av forskningscirkelns deltagare uttryckt att forskningscirkelledarens insats vid 
träffarna på universitet varit värdefull, bland annat för att forskningscirkelledaren kunnat 
ge metodologiska och teoretiska bidrag, erbjuda fler och alternativa perspektiv på det som 
undersökts samt kontinuerligt sammanfatta erfarenheter och diskussioner.  
 
En svårighet i arbetet med forskningscirkeln, vilket möjligtvis bidrog till att det blev en 
fördröjning i forskningsprocessen, var att det tog tid innan det stod klart vilka deltagare 
som ingick i forskningscirkeln. Under mer än en termin slutade flera deltagare i gruppen. 
Några tillkom också. Detta gjorde att en del tid gick åt till att formera och omformera 
gruppen samt att sätta in nya deltagare i cirkelns arbete och i den förståelse som 
gemensamt hade utvecklats i forskningscirkeln. Det tog även längre tid att komma till 
samförstånd kring vad forskningscirkelarbetet skulle leda till samt hur och om vad 
mikrostudierna skulle handla. En orsak till att introduceringen av nya 
forskningscirkelmedlemmar ändå gick förhållandevis smidigt är att de sent anslutande 
gruppmedlemmarna var väl insatta i forskningscirkelns inriktning (d.v.s. inkluderande 
och tillgängliga lärmiljöer), vilket särskilt var fallet med den person som kom sist in i 
gruppen. 
  
I forskningscirkeln har gruppdeltagarna gemensamt utarbetat och prövat ett 
observationsschema för att på så sätt kunna operationalisera det komplexa och många 
gånger svårfångade begreppet ”Inkluderande lärmiljö” de har också fokuserat på att fånga 
och studera goda exempel ute i verksamheten. Därmed skulle man kunna säga att de följt 
Sigtuna kommuns ursprungliga fråga som löd: Vad är och hur syns god inkluderande 
lärmiljö? Med följdfrågorna: Hur kan vi se att det är en god lärmiljö och veta att den är 
god? Hur ska lärmiljön formas/utvecklas för att skapa goda förutsättningar för lärandet 
hos våra elever? 
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Utöver träffarna i forskningscirkeln har gruppen också träffats och deltagit i 
gemensamma aktiviteter för att ytterligare få och bidra till kompetensutveckling. Bland 
annat har de deltagit i en nationell konferens om inkluderande lärmiljöer. Några av 
deltagarna har hållit egna föredrag på förskolor och skolor i kommunen kring 
forskningscirkelns arbete och om inkluderande lärmiljöer. Gruppen har haft en gemensam 
plattform, SharePoint, ett gemensamt forum där de kunnat delge varandra 
minnesanteckningar, sammanfattningar, empiriskt material och reflektioner kring viktiga 
begrepp. Dessa aktiviteter har troligtvis också stärkt gruppen och deras förståelse och 
kunskapsutveckling. 
 
Slutligen bör det också nämnas att forskningscirkeln gemensamt tagit ansvar för 
återrapporteringen av forskningscirkelns arbete, forskningsprocessen och 
mikrostudiernas resultat. Forskningscirkeldeltagarna är medförfattare till föreliggande 
rapport. De har även varit drivande då det gäller framställningen av filmer som behandlar 
1) Arbetet med och processen i en forskningscirkel - lärdomar och reflektioner och 2) 
Redovisning av mikrostudierna och deras resultat, samt en folder om forskningscirkeln 
och utvecklandet av goda inkluderande lärmiljöer. De samlade erfarenheterna har sedan 
presenterats vid ett flertal tillfällen i och utanför kommunen. 
 
Cirkeldeltagarna vittnar om att forskningscirkelns arbete med inkluderande och 
tillgängliga lärmiljöer har skapat ”ringar på vattnet” i kommunens verksamheter och på 
olika nivåer i skolorganisationen. Deltagarna menar att det som har undersökts och 
utvecklats i forskningscirkeln utgör ”ett gott avstamp att fortsätta med arbetet i 
verksamheterna”. Mikrostudierna har varit en grund för detta fortsatta arbete. Flera i 
gruppen uttrycker att ”Resultatet av forskningscirkeln ger starkare legitimitet att jobba 
med de här frågorna.”  
 
Ovanstående sammanfattning av forskningscirkelns arbete får avslutas med en av 
cirkeldeltagarnas reflektioner: 
 
”Parallellt med det direkta arbetet på fältet så pågår en utveckling hos oss deltagare i 
forskningscirkeln. Vi får möjlighet att utifrån ett deltagarorienterat perspektiv reflektera 
över handling. Det menar vi är ett lärande i sig; att vi tillsammans reflekterar över 
komplexa frågor, dilemman och begrepp som vi alla möter i det vardagliga arbetet. 
Vidare menar Persson (2009) att forskningscirkeln som forskning ur ett 
skolutvecklingsperspektiv är mer igenkännande för verksamma lärare då denna typ av 
forskning inte är dekontextualiserad, alltså inte tagen ur sitt sammanhang. Utan den är 
för lärare möjlig att applicera rent praktiskt och den stämmer väl överens med de villkor 
lärare generellt upplever.”  

Diskussion-	avslutande	reflektion	
 
I avsnittet diskuteras forskningscirklars begränsningar och förtjänster. Forskningscirkeln 
God inkluderande lärmiljö diskuteras specifikt. I avsnittet presenteras cirkelns speciella 
organisationsform som en möjlig utveckling av hur forskningscirklar vanligtvis utformas. 
Andra tänkbara kunskapsbidrag som deltagarna funnit särskilt intressanta diskuteras 
också. Som avslutning blickar forskningscirkelns deltagare framåt och formulerar 
förhoppningar inför framtiden. 
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Om forskningscirkeln 
Forskningscirklar har ibland kritiserats för att inte leva upp till det som traditionellt 
definieras som forskning. Kritiken har bland annat handlat om att forskningen som 
bedrivs i forskningscirklar inte når upp till de krav som ställs på god forskning och att 
lärare inte i egentlig mening forskar, eftersom forskning inte tillhör deras profession. 
Dessutom finns en risk, menar flera, att kunskaper som produceras i forskningscirkeln 
”fastnar” på en lokal nivå och får svårt att representera mer allmänna kunskaper och 
slutsatser (Persson, 2009). Företrädare för en mer deltagarorienterad forskningstradition, 
dit forskningscirkeln hör, menar snarare att med en pragmatisk hållning till 
forskningscirkeln kan cirkeln bidra till utveckling hos samtliga medverkande och bli till 
en gemensam kunskapsproduktion i en forskningsprocess:	
	

Själv brukar jag tala om forskningscirkeln som en plats för kollektiv 
kunskapsproduktion. Jag ser den som en möjlighet att tillsammans med andra 
(lärare och en cirkelledare) reflektera över, diskutera och analysera lärares arbete 
i vid bemärkelse. Det är vi tillsammans som producerar kunskap om lärares arbete 
i syfte att förändra och utveckla pedagogisk praktik och forskning (Persson, 2009, 
s. 23). 

	
För att forskningscirkelns kunskapsbidrag sedan ska kunna spridas, likt ”ringar på vatten” 
är det avgörande att arbetet finns dokumenterat som något synligt och bestående och som 
kan befästa det som skapats gemensamt. Därmed finns också möjlighet att överföra 
kunskaper och lärdomar till andra. Det är värdefullt att det dokumenterade blir en produkt, 
till exempel en rapport eller en film, som gruppen själva bestämmer över. I 
forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö delar deltagarna den mer pragmatiska, 
deltagarorienterade synen på kunskap och dess kunskapsprocess, vilket också den här 
rapporten vill förmedla. 
 
Formen för forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö har i stort utgått från hur andra 
forskningscirklar tidigare lagt upp sina arbeten. Dock bestämdes tidigt att cirkelledarens 
roll och uppgift skulle delas mellan två personer, en utbildad forskare vid universitetet 
och en intern cirkelledare från kommunen. Dessa två personers uppdrag skilde sig åt en 
del, men idén var att gruppens arbete skulle få stabilitet och kontinuitet under de två år 
som forskningscirkeln kom att pågå. Det visade sig under arbetets gång att just detta val 
var synnerligen positivt för gruppen och dess kunskapsprocess eftersom gruppen blev 
stark och ”ägde” problemområdet som skulle undersökas. Därmed fanns en möjlighet att 
nå djupare kunskap kring inkluderande och tillgängliga lärmiljöer, med tillhörande 
frågeområden, vilka deltagarna själva uppfattade som viktiga. En av deltagarna beskriver 
det så här: ”Vi får möjlighet att utifrån ett deltagarorienterat perspektiv reflektera över 
handling. Det menar vi är ett lärande i sig; att vi tillsammans reflekterar över komplexa 
frågor, dilemman och begrepp som vi alla möter i det vardagliga arbetet.” Det 
engagemang som fanns hos deltagarna vid start och som efterhand växte sig starkare, 
gjorde att det blev naturligt för gruppen att gemensamt utveckla metoder för 
mikrostudierna och att sedan vara delaktiga i kunskapsproduktionens alla moment. 
 
Att på detta sätt organisera en forskningscirkel kanske inte är helt nytt, men det är ändå 
värt att uppmärksamma. Det kan vara en väg att gå när kommuner och skolor tillsammans 
med universitet vill starta en forskningscirkel, men där förutsättningarna sätter 
begränsningar för vad som är möjligt att genomföra. Dock bör påpekas att det är viktigt 
att diskutera och tydliggöra cirkelledarnas olika roller. Det är också avgörande att den 
interna cirkelledaren har mandat av gruppen att leda det interna arbetet. Det kan annars 
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skapas osäkerhet och misstro i gruppen och det finns en uppenbar risk att 
organisationsformen snarare får negativa konsekvenser än positiva. 
		
Vid genomförandet av mikrostudierna i förskolor och skolor bestod forskningscirkeln av 
åtta medlemmar (sju deltagare och en forskningscirkelledare). Detta antal menar Persson 
(2009) vara optimalt för en forskningscirkel. Erfarenheterna från forskningscirkeln God 
inkluderande lärmiljö visar att det kan vara bra att planera för några fler deltagare än åtta, 
eftersom det tycks finnas ett mönster i forskningscirklar att deltagare i en initial fas slutar 
(jmf Otterup, Andersson & Wahlström, 2013). Detta kan ha att göra med att skolvärlden 
är en rörlig arbetsplats där personer börjar och slutar i en ständig ström. I 
forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö skapade de många avhoppen i början viss 
osäkerhet och någon i gruppen uttryckte att hen funderade på hur det skulle bli om det 
bara var två-tre personer kvar i gruppen som skulle slutföra uppdraget. Så blev nu inte 
fallet och genom att det också kom in nya medlemmar så berikades även gruppen med 
nya perspektiv och insikter. Dock kan det konstateras att en forskningscirkel är beroende 
av sina medlemmar och är känslig för skolans rörlighet av personal. Detta bör tas i 
beaktande när forskningscirklar planeras och startas. 
	
I forskningscirkeln ingick personer med någon form av ledningsuppdrag i kommunens 
skolorganisation. Detta uttalades som en medveten intention av kommunen. Det kan 
sägas ligga i linje med idén om att se förskolor och skolor i ett organisationsperspektiv:				
	

Om man däremot förstår en skola eller förskola som en organisation, så tror jag 
att forskningscirkeln har potential att förändra skolan till att bli en mer lärande 
organisation, i bemärkelsen att förändringar av organisationen i större utsträckning 
kan baseras på kunskap från forskning och beprövad erfarenhet. Vi behöver 
emellertid forskning som kan belysa detta (Persson, 2009, s. 17).  

	
Här kan alltså forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö utgöra ett kunskapsbidrag, 
eftersom den kan bidra till att utveckla förskolor och skolor att bli mer lärande 
organisationer, där erfarenheter och lärdomar från forskningscirkeln uppmärksammas 
och tas till vara i skolorganisationen i sin helhet. 
	
Ett annat kunskapsbidrag, och kanske det som forskningscirkeln menar är det viktigaste, 
är utvecklandet av ett verktyg för att undersöka kommunens ursprungliga fråga: Vad är 
och hur syns god inkluderande lärmiljö?  
 
Som nämnts i metodavsnittet utarbetades gemensamt ett observationsschema (bilaga 2 
och 3) för att operationalisera hur inkludering ”görs” i förskolor och skolor (Lindqvist & 
Nilholm, 2014; Vetenskapsrådet, 2015). Arbetet med att utarbeta observationsschemat 
var en procedur som gjordes i flera steg och som prövades i verksamheten för att sedan 
modifieras och slipas, med hjälp av gruppen. För att validera det som blivit synligt i 
förskolor och skolor ställdes följdfrågor i intervjuer och enkäter till lärare och övriga 
pedagoger. Gruppen hade kommit fram till en gemensam fråga som ställdes av alla 
cirkeldeltagare: Hur blir en lärmiljö inkluderande? Tillvägagångssättet som 
forskningscirkeln utvecklat och tillämpat skulle kunna vara en av flera möjliga sätt att 
undersöka det ofta komplexa och svårfångade begreppet Inkludering i verksamheten 
(Lindqvist & Rodell, 2015; Nilholm, 2012). Forskningscirkelns förhoppning är att andra 
professionella ska kunna inspireras av de metoder som utvecklats och använts i 
forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö. Även andra mångtydiga och komplexa 
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fenomen och begrepp i skolans vardag skulle på så sätt kunna konkretiseras och lättare 
undersökas och belysas.  
 
Avslutningsvis vill forskningscirkelns medlemmar poängtera de relationella aspekterna 
av arbetet i forskningscirkeln. Cirkeldeltagarna menar att forskningscirkeln kan fungera 
som forum för dialog, kommunikation och en plats där deltagarnas olika kompetenser tas 
till vara. I forskningscirkeln har alla något värdefullt att bidra med. Detta kan sägas ligga 
i linje med det relationella och inkluderande perspektivet (Lindqvist & Rodell, 2015), i 
vilket professionella tillsammans undersöker goda inkluderande lärmiljöer. Detta kan i 
sin tur bidra till att utveckla en mer inkluderande skolkultur i en vidare mening (von 
Ahlefeld Nisser, 2017). 
.	
 
Framåtblickar 
Cirkeldeltagarna, som alla arbetar i samma kommun, ser värdet med att kunna bidra i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. En förhoppning är att gruppen kommer att 
utgöra en referensgrupp som ger stöd och bidrar med kunskap inom området God 
inkluderande lärmiljö. Genom att fokusera och lyfta goda exempel kan fler pedagoger 
och verksamheter i sin helhet stärkas i det som fungerar. Gruppen kan också fungera som 
en resurs genom att stötta arbetet med att studera fenomen och undersöka frågor som 
uppstår i förskolors och skolors vardagliga arbete. Flera av gruppens medlemmar har nära 
samarbete med kommunens rektorsgrupp, vilken träffas kontinuerligt. Inom 
rektorsgruppens ramar kan en referensgrupp ha förutsättningar att verka. Därmed ser 
deltagarna stora möjligheter att fortsätta forskningscirkelns påbörjade utvecklingsarbete, 
men i en annan organisatorisk dräkt. 
 
I gruppen finns nu också nya kunskaper kring hur en forskningscirkel kan bedrivas och 
om forskningsprocesser i en sådan cirkel. Gruppen har dragit lärdomar av att under en 
längre period gemensamt arbeta i den speciella form som en forskningscirkel utgör. 
Forskningscirkeldeltagarna hoppas därmed kunna inspirera andra i och utanför 
kommunen att vilja undersöka och utveckla sin egen praktik i en gemensam 
kunskapsproduktion där forskningscirkeln kan vara en möjlig väg att stärka det kollegiala 
lärandet (von Ahlefeld Nisser, 2017). Därmed hoppas de att de själva ska kunna fungera 
som goda exempel i utvecklandet av goda, tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.  
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                                                                                                                                                             Bilaga 2 

Fysisk	 Pedagogisk	 Social	
 frågor  frågor  frågor	
Rum i  
rummet 

Hur används 
mötesplatserna? 
Hur utnyttjar man 
lärytorna? 
Hur erbjuds eleverna 
de olika 
lärmiljöerna? 
Hur bidrar det till 
interaktion? 

Struktur Uppmärksammas tysta 
elever? 
Anges mål för 
lektionen? 
Presenteras 
aktiviteterna? 
Ser läraren till att alla 
förstått? 
Görs 
sammanfattningar? 
 

Bemötande Visar	läraren	värme	
och	empati	mot	
eleverna?	
Lyssnar	läraren	på	
eleverna?	
Låter	läraren	eleverna	
tala	till	punkt?	
Bemöter	läraren	
elevers	åsikter	med	
intresse	och	respekt?	
Har	läraren	positiva	
förväntningar?	

Luft/lukt  Metoder 
arbetssätt 

Ställs öppna 
utvecklande frågor? 
Utvecklande frågor? 
Anpassas 
undervisningen till 
eleverna i gruppen? 
Varieras 
undervisningen? 

Delaktighet 	



 

23 
 

Används olika 
arbetssätt och 
arbetsformer? 
Skapas balans mellan 
lärarledd undervisning 
och elevaktiviteter? 

Ljud Studiero ? 
Finns det 
bakgrundsljud? 
Lyssnar eleverna på 
musik? 
Talar man tydligt? 
 

Stöd till elever Ser läraren till att 
elever med behov av 
stöd får det under 
lektionen? 
Ges möjlighet att träna 
mer? 

Grupperingar 	

ljus Hur ser belysningen 
ut? 

Schema  Klimat Stöttar	man	
varandra?	
Sker	spontan	
uppmuntran?	
Skapas	en	positiv	
atmosfär?	
Lyssnar	eleverna	på	
varandra?	

Tillgång 
till material 

 Bildstöd  Trygghet Finns	ett	tillåtande	
klimat?	
Vågar	eleverna	ta	
”risker”?	

Möblering  Anpassningar  Trivsel 	
Lokalens 
utformning 

 Tydlighet Hur instrueras 
eleverna? 

Studiero Hur	upprättar	läraren	
studiero?	Kan	
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Genomförs genomtänkt 
lektionsstart? 
Väl strukturerad 
lektion? 
Tydliga beskrivningar, 
förklaringar, 
sammanfattningar? 
Anges målet? 

eleverna	utföra	
arbetsuppgifterna	
utan	att	störas?	
Ingriper	läraren	vid	
nedsättande	uttryck	
mellan	eleverna,	
negativa	
kommentarer	mm.?	

Tid  Flexibilitet Ser läraren alla elever? 
Möts eleverna där de 
befinner sig? 
Låter läraren eleverna 
arbeta i sin takt med 
uppgifterna? 
Anpassas arbetsformer 
efter elevernas behov, 
möjlighet att välja 
uppgifter? 
Utmanande uppgifter? 

 	

Grupp- 
Sammansättning 

Hur görs grupperna? Kompensatoriska 
hjälpmedel 

Ges elever möjlighet till 
hjälpmedel? 

 	

  Digitala 
lärarresurser 

Hur används de digitala 
resurserna? 

 	

  Tecken på BFL 
Bedömning för 
lärande 

Respons? 
Uppmuntran? 
Feedback, 
återkoppling? 
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Skolans lärmiljöer är en kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner. De varieras beroende på behov på individ- grupp- 
och organisationsnivå

  Tecken på SUA 
Språkutvecklande  
arbetssätt 
 
 
 

Talutrymme? 
Ges tillfälle till samtal 
mellan eleverna? 
Skapas motivation? 
Används ett språk så 
att alla förstår? 
 

 	

	 	 Tid för reflektion	 Ges möjlighet att tänka 
innan svar, tid för 
reflektion? 
Utvärdering? 
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     Bilaga 3 

 
Observationsschema Förskola 
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Bilaga 4 
 
 
 
Forskningscirkel God inkluderande lärmiljö 
 
Information angående forskningscirkeln God inkluderande lärmiljö 
 
Mitt namn är Gunilla Lindqvist och jag leder den forskningscirkel om Goda inkluderande 
lärmiljöer som din kollega och/eller chef är involverad i. Syftet med forskningscirkeln är 
att skapa kunskap om och förståelse för begreppet lärmiljö utifrån frågeställningen Vad 
är och hur syns god inkluderande lärmiljö? Tillsammans med mig som forskare har sju 
deltagare verksamma i Sigtuna kommun undersökt om det går att konkretisera, 
specificera och tydligare beskriva vad en god, inkluderande lärmiljö är. I projektet har det 
också funnits en önskan om att få till beskrivningar om hur god, inkluderande lärmiljö 
syns och hur lärmiljön kan formas/utvecklas för att skapa goda förutsättningar för lärande 
hos barn och elever. För att undersöka detta har din kollega och/eller chef besökt din 
verksamhet. Du kan också ha svarat på en enkät eller blivit intervjuad. 
Forskningscirkelprojektet kommer att pågå under cirka två år, mellan vårterminen 2017 
och vårterminen 2019. Besöken i klasserna, intervjuerna samt enkätundersökningarna 
ägde rum under våren 2018. 
 
Vad innebär din del i forskningscirkelprojektet? 
 
Du har tidigare fått muntlig information om forskningscirkelns arbete från din kollega 
och/eller chef. I och med detta brev får du ytterligare, och mer ingående information om 
projektet och vilken roll din medverkan har i forskningscirkelns arbete. Under hösten 
2018 och våren 2019 är det planerat att forskningscirkelns deltagare kommer att skriva 
en rapport om forskningscirkelns arbete. Planen är också att en folder för spridning i 
kommunen samt kortare filmer kommer att produceras. I det publicerade materialet kan 
det förekomma formuleringar och utsagor som härrör från besöket i din verksamhet, från 
intervjuer och från enkätsvar. Forskningscirkelns deltagare kommer att vara mycket noga 
med att alla namn och platser kommer vara avidentifierade. Om du har frågor kan du 
kontakta din kollega och/eller chef som du har kommunicerat med i samband med 
forskningscirkelns arbete med Goda inkluderande lärmiljöer. Du kan också kontakta mig 
som är forskningscirkelledare. Kontaktuppgifter finns här nedan. Forskningscirkelns 
arbete är kopplat till Uppsala universitet och Forum för samverkan (FoSam), en regional 
samverkan mellan åtta kommuner och Uppsala universitet. Utöver arbetet i Sigtuna 
kommun kommer resultatet från besök, intervjuer och enkäter inte användas för något 
annat ändamål än det som beskrivits ovan. 
 
Med Vänliga hälsningar 
      
Gunilla Lindqvist 
Docent och lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik  
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
gunilla.lindqvist@edu.uu.se  




