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Titel 
Anmälan till Skolinspektionen  

En kvalitativ studie kring föräldrars val att slutligen anmäla skolan till 

Skolinspektionen. 

 

English title 
Notification to the School Inspectorate  

A qualitative study of parents' choice to finally report the school to the School 

Inspectorate. 

 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka inkluderingsperspektivet i de fall där föräldrar har 

valt att anmäla skolan till Skolinspektionen. Föräldrar har fått berätta sin berättelse om 

vägen fram till en anmälan. Berättelserna har sedan sammanfattas i så kallade 

fallbeskrivningar. I denna studie kan man se exempel i så gott som alla 

fallbeskrivningar brister i de tre olika aspekterna rumslig, social och didaktisk 

inkludering man kan också se att de är svårt att särskilja aspekterna åt då aspekterna 

överlappar varandra. Det blir också tydligt att det råder en brist av inkludering enligt 

rådande styrdokument. I studiens fallbeskrivningar kan man konstatera att skolan håller 

en låg grad av inkludering och skolan verkar ha stora brister i relationen till hemmet 

samt att skolan inte uppfyller det krav som styrdokumenten ställer. Utvecklingsområden 

är för förskolan och skolan att definiera vad begreppet inkludering innebär utifrån 

aspekterna rumslig, social och didaktisk. Skapa ömsesidiga förtroendefulla relationer 

mellan hem och förskola/skola är ett annat utvecklingsområde. Huvudman behöver även 

skapa förutsättningar för den pedagogiska ledaren det vill säga rektorn så att hen kan 

utveckla det främjande och förebyggande arbetet på förskolor och skolor där föräldrar 

och elever är en viktig komponent.  
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1 Inledning 
I Skollagen (1 kap. 4§ 2010:800) går det att läsa att utbildningen syftar till att elever ska 

inhämta, utveckla kunskap och värden. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers 

olikheter, elever ska ges stöd och stimulans. Skolinspektionen1 redovisar att under första 

delen av halvåret 2019 inkom 2491 anmälningar. Anmälningarnas innehåll kan röra sig 

om brister i samarbete och information mellan hem och skola eller brist i ledning och 

stimulans, det kan även röra sig om brist i extra anpassningar eller brister i särskilt stöd 

som bland annat denna studie kommer att beröra. I en tematisk analys från 

Skolinspektionen (2016) står det att om en elev inte får sitt särskilda stöd hen har rätt till 

är den näst vanligaste orsaken till att en skola anmäls till Skolinspektionen. Det som är 

vanligaste Skolinspektionsanmälan är att en elev blivit utsatt för kränkande behandling.  

 

I examensförordningen (SFS 2017:1 111) står det att för en specialpedagogexamen ska 

studenten bland annat visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor mot föräldrar samt kunna möta behoven hos alla 

barn och elever. Jag har därför valt att i denna studie intervjua föräldrar som har anmält 

skolan till Skolinspektionen. Jag har varit intresserad av att lyssna till föräldrarnas 

berättelser för att på så sätt få en mer fördjupad förståelse för bakomliggande faktorer 

som gör att föräldrar anmäler till Skolinspektionen. Det kan leda till att jag som 

blivande specialpedagog kan utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet 

där föräldrar är en viktig komponent i samarbetet mellan hem och skola.  

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars anmälan till Skolinspektionen. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka insatser har skolan gjort för att möta de problem som föräldrar upplevt i 

relation till sitt barns skolsituation?  

 Hur har skolan arbetat med barnets inkludering i undervisningen? 

 Hur har skolan uppfyllt styrdokumentens krav på att möjliggöra stöd för elever i 

behov av särskilt stöd?  

 

3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en genomgång av nationella styrdokument vad de säger om 

barn/elevers rätt till utbildning samt Skolinspektionens uppgift som myndighet. Jag 

presenterar även olika begrepp som extra anpassningar, särskilt stöd då de är begrepp 

som kommer att vara knutna till studiens innehåll. I denna studie kommer jag att 

använda begreppet föräldrar och det inbegriper även närstående begrepp som 

vårdnadshavare och målsman. 

 

3.1 Nationella styrdokument 
3.1.1 Skollagen 

Skollagen (2010:800) jämkar mellan vilka rättigheter och skyldigheter elever och 

vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen. Det 

inledande kapitlet i skollagen handlar om utbildningens syfte och hänsyn. 

                                                 
1 Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-

och-beslut-forsta-halvaret-2019/ (Hämtad 2019-12-08).  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-forsta-halvaret-2019/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-forsta-halvaret-2019/
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.        

              (Skollagen 1 kap. 4§ 2010:800 s.16) 

Ur samma lagtext framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig och 

barnets åsikt ska tillmätas betydelse. Rektor ansvarar och fördelar resurser inom enheten 

efter elevers olika förutsättningar och behov. Samarbete mellan hem och skola nämns 

även i skollagen. I 4 kap. 13§ (2010:800) lyfts även fram att skolan ska ansvara för att 

forum för samråd som exempel skolråd finns i skolan där elever och vårdnadshavare 

kan inkluderas i verksamheten.  

Förutom elevens rätt till utbildning har eleven rätt att känna sig trygg och accepterad i 

skolan. I kapitel 6 i Skollagen finner man riktlinjer vad avser åtgärder mot kränkande 

behandling. Dessa riktlinjer bygger på diskrimineringslagen (2008:567). Huvudman ska 

förebygga och förhindra att barn/elev utsätts för kränkande behandling samt så ska 

huvudman upprätta en plan mot kränkande behandling. 

”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga 

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling”. 

”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och elever”. 

  (Skollagen 6 kap. 7§ 8§ 2010:800 s. 50) 

 
3.1.2 Läroplan för förskolan 

I läroplanen för förskolan lyfts det fram att förskolan ingår i skolväsendet och att 

utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande. Det är även tydligt 

framskrivet barnets rättigheter.  

 

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska 

därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till 

delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 

rättigheter”. 

       (Läroplan för förskolan. Lpfö 18 2018, s.5) 

I läroplanen för förskolan står det att barn som av olika anledningar är i behov av 

särskild uppmärksamhet ska få det och att stödet ska utformas utifrån barnets behov och 

förutsättningar. Rektor ansvarar för att utbildningen utformas så att barnet får det stöd 

barnet har rätt till. I läroplanen för förskolan lyfts även samverkan med barnets hem 

fram.  

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och 

förtroendefullt sätt med hemmen”. 

    (Läroplan för förskolan. Lpfö 18 2018, s. 17) 

Precis det som lyfts fram i läroplanen är samarbetet med hemmet viktigt för att nå 

framgång. Framförallt i de fall där barnet är i behov av särskilt stöd. 
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3.1.3 Läroplan för grundskolan 

I grundskolans läroplan Lgr11 uttrycks elevens rättighet att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska ta tillvara på elevens 

bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper och på så sätt underlätta för elevens 

fortsatta lärande. Under rubriken likvärdig utbildning står det följande. 

 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. 

  (Läroplan för grundskolan Lgr 11 2011, s.8) 

 

Skolan har ett ansvar att möta alla elever oavsett vilka svårigheter eleven befinner sig i. 

Även under rubriken riktlinjer för hem och skola står det att alla som arbetar i skolan 

skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare.  

 
3.1.4 Extra anpassningar 

Varje elev är unik och behöver därför mötas utifrån elevens förutsättningar.  

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla.    

   (Läroplan för grundskolan Lgr 11 2011, s. 6) 

 

Extra anpassningar handlar om att skolan arbetar med att anpassa undervisningen så att 

eleven har möjlighet och förutsättning att nå kunskapskraven. I samtal med eleven och i 

samtal med föräldrar och kollegor formas de extra anpassningarna som ska vara av 

mindre ingripande karaktär. Exempel på extra anpassningar kan vara att planera och 

strukturera ett schema över skoldagen, bildstöd, lästräning, särskilda läromedel eller 

digitala hjälpmedel (Skolinspektionen 2016).  Det är viktigt att stöd skyndsamt sätts in 

om man upptäcker att en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven (Skolverket 

2014).  

 

… befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 8 §, ska 

eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för 

den ordinarie undervisningen.   

                                                            (Skollagen 3 kap. 5§ 2010:800 s. 29) 

 

En elev som upplever svårigheter i skolan eller som uppmärksammas av personalen på 

skolan ska snabbt få hjälp. Det för att motverka riskfaktorer som att eleven känner 

skolmisslyckande samt vad som kan anses som beteendeproblematik (Skolinspektionen 

2016). 

 
3.1.5 Särskilt stöd 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär över en längre tid och elevens behov 

av stöd är mer omfattande och stödet inte går att genomföra inom ramen för den 

ordinarie undervisningen.  

 

”… framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots 



  
 

4 

att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn.  
  (Skollagen 3 kap. 7§ 2010:800 s. 33) 

 

Exempel på åtgärder vid särskilt stöd kan vara regelbundna specialpedagogiska insatser, 

tillgång till elevassistent, enskild undervisning, anpassad studiegång. Innan skolan 

bestämmer sig för särskilt stöd ska det genomföras en pedagogisk utredning vilken 

rektor beslutar om det ska ske. Att möta elevens behov oavsett om det rör sig om extra 

anpassningar eller särskilt stöd handlar om att skapa inkludering och delaktighet för 

eleven. Skolan har en skyldighet att ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. 

Det särskilda stödet kan utformas på en mängd olika sätt men syftet är att stödja eleven 

att nå kunskapskraven.  

 

3.2 Skolinspektionen 
På Skolinspektionens hemsida informeras man om att Skolinspektionen är en statlig 

myndighet vars uppgift att granska skolor och bedöma ansökningar om att driva 

fristående skolor. Skolinspektionen har ett tillsynsansvar för skolan och målet är att det 

sker en god utbildning i en trygg miljö. I Skollagen (26 kap. 2§ 2010:800) handlar om 

tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning. Skolinspektionen tar även 

emot anmälningar om brister i den pedagogiska verksamheten. Anmälan som kommer 

från föräldrar eller elever behandlas som ett enskilt ärende. Anmälningarna kan handla 

om flera olika saker som exempel att eleven inte har fått tillräckligt stöd eller inte haft 

tillgång till utbildning. Det står var och en fritt att anmäla missförhållanden och 

Skolinspektionens uppgift är att utreda och fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas 

(Lundgren, Säljö & Lidberg 2017). Skolinspektionen genomförde 2016 en tematisk 

analys kring rätten till stöd. Analysen visar att skolor med brister i arbetet med särskilt 

stöd tenderar även ha brister i arbetet med elevhälsan. Analysen visar också att det är 

dubbelt så vanligt att en anmälan rör missförhållanden kring en pojkes rätt till särskilt 

stöd än om det särskilda stödet avser en flicka. I en rapport från Skolinspektionen 

(2014:02) där man tittade på stöd och stimulans i klassrummet, rätten att utvecklas så 

långt som möjligt står det följande.  

  

Konsekvenserna blir allvarliga när elever inte får den undervisning de har 

rätt till, blir utåtagerande eller passiva, inte känner lust inför sitt lärande. 

För den enskilda eleven kan det innebära att man sitter av tid i skolan och 

förlorar tid som skulle kunna ägnas åt lärande. För andra elever kan 

brister i undervisningen resultera i skolmisslyckande, frånvaro och till och 

med skolavhopp. 

                         (Skolinspektionen 2014:02 s. 15) 

 

Skolinspektionen menar att god undervisning är en angelägenhet för hela samhället.  

 

4 Tidigare forskning 
Forskning som knyter ihop föräldrars perspektiv och anmälningar till Skolinspektionen 

är mycket begränsat. Jag har i stället valt att titta på vad forskningen säger om relationen 

mellan hem och skola. Då har jag upptäckt att studier där föräldrar får ge sitt perspektiv 

och lyfta fram sin röst kring skolan är snäv. I denna studie är jag intresserad av att 

lyssna till föräldrars berättelser och upplevelse av skolan och samarbetet mellan skola 

och hem. Jag har även tittat på studier som är ur elevens perspektiv och knyter an till 

begrepp som särskilt stöd, elevinflytande och trygghet. Att lyssna till elevens upplevelse 
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och berättelser är lika viktigt som förälderns. Det kan vara en viktig pusselbit i arbetet 

med att skapa en skola för alla och undvika anmälningar till Skolinspektionen. 

 

4.1 Relation mellan hem och skola 
Holmberg, Jönsson & Tvingstedt (2005) har i en skrift sammanfattat studien som via 

Skolverket finansierats i ett projekt ”Barn och ungdomar med funktionshinder − Möte 

mellan elevers och föräldrars berättelser och skolans perspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet”. Elever, föräldrar, lärare samt skolledning har i projektet formulerat sin 

uppfattning om det särskilda stödet skolan erbjuder eleverna, vilket även har varit syftet. 

Syftet har även varit att lyssna till elevers och föräldrars berättelser. Studien har 

genomförts i två olika skolområden, där man har jämfört två olika skolkulturer. I 

diskussionen framträder några teman som utkristalliserats i samtal med elever, föräldrar 

och lärare. Teman som framträdde var normalitet, avvikelse och stigmatisering, lugn 

och ro samt samarbete mellan hem och skola. När man jämförde de olika skolkulturerna 

och föräldrars svar så beskrev de att svårigheter hos barnen som individuella och 

orsakerna kunde även vara biologiskt betingat. Det kunde också vara strukturella och 

skolrelaterade. Det lyftes fram att skolans sätt att bemöta barnens svårigheter kunde 

medverka till eller förhindra att problem uppstod.  

 

Relationen mellan föräldrar och skola är mycket angeläget att granska, problematisera 

och lära mer om, så inleds boken skriven av Harju & Tallberg, Broman (2013). Rent 

historiskt har föräldrar haft en svag position i skolsystemet. På senare år har 

diskussionerna förändrats både nationellt och internationellt, Huvudbudskapet är 

delaktighet och i dag har föräldrasamverkan en lagstadgad ställning (ibid 2013). I boken 

belyser författarna utifrån temat föräldrar, förskola, skola om mångfald, makt och 

möjligheter. Författarna belyser att föräldrasamverkan genomgår omfattande 

förändringar i syfte att stödja skolans måluppfyllelse och demokratisering. För att det 

ska bli verklighet är en lyhörd relation mellan skola och föräldrar en avgörande 

betydelse. Medförfattarna Jonsdottir & Nyberg (2013) skriver att lärarnas syfte att verka 

för barnens bästa framkommer i fyra teman. Det första temat handlar om att skapa en 

trygg och tillitsfull relation mellan föräldrar, barn och personal. Andra temat handlar om 

att skapa förutsättningar för föräldrars insyn och inflytande. Bemötande av den enskilda 

familjen och familjens förutsättningar och behov är det tredje temat. Det sista temat 

handlar om att skapa villkor för föräldranätverk. Ljungberg (2013) har bidragit med ett 

kapitel om utvecklingssamtal och maktrelationer. Hon intresserar sig för hur möten 

mellan föräldrar och lärare skildras och upplevs. Ljungberg är speciellt intresserad av 

hur kulturell positionering kan visa sig i möten mellan föräldrar och skola. Kulturella 

positioneringar innebär klass, genus och etnisk tillhörighet. Dessa positioneringar kan 

påverka hur möten upplevs och hur de kan utveckla sig. I Ljungbergs avslutande 

reflektioner skriver hon att olika kulturella positioneringar handlar om föreställningar. 

Föreställningarna påverkar förhållningssättet i mötet med andra människor. Mötena kan 

antingen präglas av närhet och igenkännande men även präglas av distans och 

främmandeskap. Markström & Simonsson (2018) beskriver utvecklingssamtalet mellan 

hem och förskola. Sammanhang och tolkning av hur kontexten ser ut är avgörande för 

hur dialogen kommer att utformas. Det kan handla om vilken ställning, kunskap eller 

makt samtalsparterna befinner sig i som exempel förälder- lärare eller förälder-rektor. 

Förskolelärare precis som lärare, läkare, psykologer och liknande professioner i 

samhället använder samtalet som verktyg i sin yrkesutövning. Samtalen som utövas av 

olika professioner har ett visst syfte och man har en viss förväntan på form och innehåll, 

det räknas till institutionella samtal vilket skiljer sig emot de samtal som sker i en 

korridor, kapprum eller på en skolgård. Det institutionella samtalet kan leda till ojämn 
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maktfördelning, vilket kan leda till att den ena parten får och ges tolkningsföreträde 

(Markström & Simonsson 2018 s. 52). 

 

Att problematisera relationen mellan föräldrar och skola kan innebära att relationen kan 

ha olika innebörd enligt (Erikson 2004). Syftet med denna avhandling var att utveckla 

en typologi för relationen mellan hem och skola. Erikson letar efter skillnader mellan 

olika sätt att uppfatta relationen mellan föräldrar och skola både i forskning nationellt 

som internationellt samt styrdokument. Författaren har intresserat sig för debatten om 

föräldrars inflytande i skolan eller dess motsvarighet i debatten föräldrars bristande 

inflytande i skolan. Han ville komma åt de olika argumenten som gjorde sig gällande i 

för- eller emot och då spåra ”dolda” antaganden. Målet var att försöka språksätta de 

grundläggande idéer som antogs vara de argument debatten baserade sig på. Erikson har 

funnit fyra modeller Partnerskapsprincipen, Brukarinflytandeprincipen, 

Valfrihetsprincipen och Isärhållandets princip för att sedan sätta dessa principer i en 

svensk skolkontext genom att titta på svensk forskning. Partnerskapsprincipen beskrivs 

som att hem och skola samarbetar och samverkar för elevens bästa. Skolan ser hemmet 

som en pedagogisk tillgång och komplement till skolan. Brukarinflytandeprincipen då 

betraktas föräldrar som kunder de kan som exempel erbjudas plats i skolans styrelse. 

Valfrihetsprincipen är precis som ordet signalerar valfrihet som gäller. Att föräldrar kan 

påverka genom att välja vilken skola man önskar till sitt barn. Den sista principen 

isärhållande handlar om att hålla någon form av distans till hemmet som analys för det 

använder sig han av de principer han tidigare framarbetat. Isärhållandets princip och 

partnerskapsprincipen används för att beskriva relationen mellan föräldrar och skola. 

Erikson (2013) har i en artikel beskrivit en studie han genomfört bland 16 lärare på tre 

skolor (F-9) i en större svensk stad. Syftet var att ta reda på hur lärarna brukade bygga 

upp en kontakt med föräldrarna, vad som betonas den första tiden och hur samarbetet 

sedan utvecklas för att utvecklas till en samverkan mellan hem och skola. Erikson har 

använt sig av partnerskapsprincipen och isärhållandets princip för att belysa hur lärare 

bygger upp förtroendefulla relationer till föräldrar. Det finns ett behov av 

förtroendefulla relationer och författaren vill föra in ett nytt begrepp som erkännande 

som är nära besläktat med tillit och förtroende. Anledningen till att införa ett nytt 

begrepp erkännande handlar om att föräldrar och lärare förenas på ett moraliskt plan 

genom ett gemensamt ansvar för barnet/eleven. Författaren hänvisar i sin text till 

sociologen Carl-Göran Heidegren som beskriver erkännande är mer än bara beröm, 

uppmuntran, positiv feedback utan det handlar snarare om ett grundläggande 

förhållningssätt där den andres upplevelse tas på allvar (Erikson, 2013). Det handlar om 

medmänsklighet och i det ligger det en utmaning i professionen att närma sig ett sådant 

förhållningssätt i relationen till föräldrar. 

 

4.2 Särskilt stöd, elevinflytande och trygghet 
Rose & Shevlin (2017) presenterar resultat från ett forskningsprojekt som genomförts 

under fyra år på Irland. Uppdraget var att samla in elevers synpunkter och erfarenheter, 

på hur elever i behov av särskilt stöd upplever acceptans av kamrater och vuxna. 

Framgångsfaktorer var att lärare gör undervisningen tillgänglig, att stöd finns i mindre 

grupper och att det finns tillgång till elevassistenter. Det framkom även att elever har 

oro över övergångar från exempelvis årskurs sex till årskurs sju. Forskarna lyfter även 

fram att man bör involvera barnen i skolans förändringsprocesser. 

 

Children can make a significant contribution to our understanding of their 

life experiences. By encouraging the students to narrate their experiences 
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of school life researchers have an opportunity to gain rich data that can 

inform an understanding of the education provided to them. 

           (Rose & Shevlin 2017 s. 75). 

 

Andersson (2017) har i sin studie tittat på elevers engagemang i skolan. Även hon 

beskriver att det finns en del forskning kring elevers engagemang men att det är ovanligt 

att man utgår från elevers egna tankar och idéer. Tre aspekter identifieras i studien som 

är betydelsefulla för att ett engagemang för lärande ska uppstå. Det är 

undervisningskvaliteten, att eleven känner en tillhörighet samt att eleven känner en 

framtidstro. Dunkers Söderqvist (2019) släppte en rapport i år som handlar om hur 

elever kämpar och försöker hitta strategier för att orka med skolan. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) har genomfört en kartläggning vars syfte är att skaffa sig en 

uppfattning om nuläget kring hur elever med funktionsnedsättning uppfattar trygghet i 

skolan och vad som skulle kunna främja ökad trygghet. I rapporten har elever 

intervjuats och observerats i sin ordinarie klassrumsmiljö. Tre begrepp lyfts fram i 

resultatet av intervjuerna och det är trygghet, studiero och studiemotivation. Förutom 

tryggheten om vuxnas närvaro vill eleverna ha lugn och ro i klassrummet och möjlighet 

till rörelse. Det lyfts även fram av eleverna att de upplever stress, framförallt när det 

saknas anpassningar som möjliggör delaktighet precis på samma förutsättningar som 

sina klasskamrater. Alla intervjuade elever efterlyser tillgängliga lärare som har tid och 

kan ge individuellt stöd. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Syftet med denna studie är att undersöka inkluderingsperspektivet i de fall där föräldrar 

valt att anmäla skolan till Skolinspektionen. I tidigare forskning som jag är ovan nämnt 

finns det en tydlig gemensam tråd och det är samverkan/samarbetet mellan hem och 

skola. Faktorer som kan påverka samverkan/samarbetet mellan hem och skola kan bland 

annat handla om frånvaron av kommunikation mellan hem och skola. Det kan också 

handla om hur delaktiga och inkluderade föräldrarna är i förskolan/skolans verksamhet. 

Även maktrelationer och positioneringar mellan föräldrar och skolans professioner har 

en betydelse. Harju, Tallberg & Broman (2013), Jonsdottir & Nyberg (2013), Ljungberg 

(2013) samt Holmberg, Jönsson & Tvingstedt (2005) skriver om detta. Erikson (2004) 

har i sin avhandling beskrivit olika relationer mellan hem och skola som isärhållandets 

princip och partnerskapsprincipen vilket blir synliga i föräldrarnas berättelser i denna 

studie. Rose & Shevlin (2017) poängterar vikten av elevers synpunkter och erfarenheter 

vilket också blir synligt i studien att barnets/elevens röst bortses.   

 

5 Teoretisk förankring 
I detta kapitel kommer jag redogöra för begreppet inkludering som är ett centralt 

begrepp. Begreppet inkludering kan belysas ur tre olika aspekter, rumsligt aspekt, social 

aspekt samt didaktiskt aspekt. De tre olika aspekterna kommer användas i 

resultatanalysen. 

 

5.1 Inkludering 
Utvecklingen av den svenska folkskolan var en långdragen process. Från det att skolan 

hade varit ett privilegium för de rika i samhället vände sig folkskolan även till de 

fattiga. Utbildningssystemet var ett parallellsystem där klassbakgrunden inte individens 

egenskaper som var det som avgjorde hur skolgången kom att se ut. Den sociala 

rättvisan innebar rätt till skolgång men utbildningssystemet var där emot inte lika för 

alla (Nilholm & Göransson 2016). Över tid har skolan förändrats och genomlevt olika 
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läroplaner kraven ökade vilket innebar att det fanns elever som kom att ha svårt att klara 

skolan. Det som kallas specialundervisning ökade under 1960-talet då man ansåg att 

vissa elever hade sådana svårigheter och att hemmet bedömdes brista så hade skolan ett 

kompensatoriskt uppdrag (ibid 2016). En skola för alla är ett uttryck som betyder olika 

beroende på vilken text som läses. Ett uttryck som även betyder olika beroende på vem 

man frågar, det vill säga rektor, lärare, förälder eller elev. En skola för alla är ett uttryck 

som infördes samtidigt som 1980 års läroplan för grundskolan (Persson & Persson 

2012). Det innebar att den obligatoriska skolan skulle välkomna alla barn och bygga på 

likvärdighet. Hjörne & Säljö (2013) beskriver i en historisk översikt att barn som inte 

passar in har alltid funnits och kommer alltid att finnas. De menar att det kommer att 

finnas barn som utan större svårigheter identifierar sig med elevrollen och som hamnar 

inom det som anses normativt och har lätt för att anpassa sig. Sedan finns det många 

barn som någon gång hamnar i svårigheter i sin skolgång. Gadler (2011) har ställt 

frågan En skola för alla- gäller det alla? Även här kan man läsa att det är ett uttryck 

som tolkas olika beroende på läsarens erfarenheter, människosyn och kunskapssyn. Det 

inte är ovanligt att dilemma kan uppstå i tolkningen beroende på vilken kontext du 

befinner dig i, statlig- kommunal- eller på skolnivå. I dag speglas tolkningen i 

skolverksamheten genom tillgång till specialpedagogisk kompetens, särskilda 

undervisningsgrupper, samundervisningsgrupper, lärarresurser, elevassistenter, 

tvålärarsystem.  

 

…. framkommer stora variationer i tolkningarna av vilka som definieras 

som alla elever, elever i behov av särskilt stöd och vilka insatser som ges. 

Detta kan få konsekvenser för elevers rätt till likvärdig utbildning. 

                                              (Gadler 2011 s. 139) 

 

I Gadler (2011) summering står det att för att kunna tala om en likvärdig utbildning 

behövs reglerade rutiner i hur tjänstemän i styrkedjan tar del av styrdokumentens 

innehåll. Gadler lyfter även utifrån en pedagogisk grundsyn att man bör enas om vilka 

alla elever är och vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Leigh (2012) artikel om 

en skola för alla att det främsta hindret i svensk skola är lärares attityder och 

övertygelser. Många gånger handlar det om hur inkludering uppfattas och till vilket pris. 

I artikelns slutsats går det att läsa att svenskar vill inkludera alla barn men har svårt att 

hjälpa alla barn fullt ut.  

 

Swedes want to include all children but have a hard time helping children 

who are in need of special support belong to the whole and participate 

fully. In spite of the rhetoric and the general orientation toward 

democracy, solidarity, and participation, Swedish schools are not for 

everyone, especially after the preschool years. As one parent asked, “So, 

what is this ‘school for all’ that we speak of? How much is the law that 

gives you the right to go to ordinary school really worth the way things 

work today?”                                                               (Leigh 2012 s.379)  

 

Nilholm & Göransson (2016) uttrycket en skola för alla har förändrats under senare år 

och ersatts med begreppet inkludering. Inkludering innebär att ett skolsystem är 

ansvariga för alla elever oavsett deras individuella egenskaper.  

 

Den svenska skolan ska erbjuda en inkluderande miljö och präglas av demokratisk 

gemenskap och där alla elever får möjlighet att vara delaktiga (Valsö & Malmgren 

2019). Inkludering innebär att skolsystemet är ansvarigt för alla elever och alla elever 
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ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga (Nilholm & Göransson 2016). Asp- 

Onsjö (2008) belyser inkludering i samspelet mellan individ och omgivning. Det menar 

Asp-Onsjö kan ske ur tre olika aspekter: rumslig, socialt och didaktiskt. Persson & 

Persson (2012) skriver att allas rätt till utbildning i inkluderande miljö går att 

konstateras i styrdokument för skolan medan begreppet inkludering används sparsamt. 

Enligt Nilholm & Göransson (2016) används inte begreppet inkludering i de svenska 

styrdokumenten men däremot går begreppet att hitta i internationella konventioner. I 

denna studie kommer jag använda Asp-Onsjös begrepp för att synliggöra frånvaron av 

aspekterna rumsligt, socialt och didaktiskt i föräldrars berättelser hos elever som går 

mot förskolan läroplan (Lpfö18) eller grundskolans läroplan (Lgr11).  

 

5.2 Rumslig inkludering 
Enligt Asp-Onsjö (2008) innebär rumslig inkludering att eleven befinner sig i samma 

lokaler som sina klasskamrater det vill säga fysiskt närvarande. Hon lyfter även fram att 

eleven deltar i de aktiviteter som erbjuds i klassrummet men att det per automatik inte 

innebär att man är inkluderad. Valsö & Malmgren (2019) vidgar begreppet rumslig 

inkludering till fysisk lärmiljö vilket enligt författarna innebär förutom alla utrymmen 

som finns på en skola som exempel kapprum, grupprum, bibliotek, skolgården även det 

digitala rummet. Det är i den fysiska miljön som pedagogik och socialt utbyte sker. 

Hammar & Persson (2018) till skillnad från Asp-Onsjö definierar rumslig inkludering 

som fysisk miljö. Enligt författarna ska den fysiska miljöns utformning stödja barn och 

elevers behov vid inlärning. Likheter som man kan se är att den fysiska miljön ska 

skapa förutsättningar för lek och lärande. Om den fysiska miljön blir ett hinder kan 

hämma elevernas kognitiva och sociala utveckling. 

 

5.3 Social inkludering 
Elevers delaktighet i ett socialt sammanhang tillsammans med kamrater och personal på 

förskolor och skola menar Asp-Onsjö (2008) betyder att eleven är socialt inkluderad. 

Det handlar om eleven kan interagera med sin omgivning oberoende vart eleven 

befinner sig i för rumsliga utrymmen. Hammar & Persson (2018) har i handledning för 

tillgänglig utbildning definierar social miljö något som ska genomsyra barn och ungas 

demokratiska gemenskap, delaktighet och möjlighet att utvecklas i en tillgänglig miljö. 

För barnet handlar det om att lek och aktiviteter ska vara tillgänglig eller att 

arenor/mötesplatser är tillgängliga. Det kan också handla om ramar och regler i 

verksamheten eller möjlighet att få sin nyfikenhet väckt.  

 

5.4 Didaktisk inkludering 
Didaktisk inkludering innebär hur undervisningen är anpassad till elevernas möjlighet 

till lärande och att elevernas utveckling sker i en positiv progression. Det synliggörs 

genom att läraren använder olika arbetssätt, undervisningsmetoder eller ett varierat 

skolmaterial (Asp-Onsjö 2008). Nilholm & Göransson (2016) nämner också det som 

Asp- Onsjö definierar att en pedagogisk delaktighet kan analyseras genom att man 

kartlägger olika undervisningsformer som läraren använder och hur eleverna uppfattar 

dessa. Hammar & Persson (2018) använder sig av begreppet pedagogisk miljö i stället 

för didaktisk inkludering. De lyfter dock fram något som kan likna det Asp-Onsjö varit 

inne på att barn och elevers lärande sker genom interaktioner mellan individer och i 

samspel med miljön. Andra indikatorer enligt ibid (2018) kan innebära att läraren 

använder sig av olika stödstrukturer som exempel återkoppling, visuellt stöd eller 

utökad tid vid prov.  

 



  
 

10 

5.5 Sammanfattning av analysbegreppen 
Jag har här ovan beskrivit tre aspekter som är kopplade till det centrala begreppet 

inkludering. Aspekterna rumslig, social och didaktisk inkludering kommer jag använda 

mig av i resultatet av denna studie för att analysera de fallbeskrivningar som bygger på 

föräldrars berättelser. Det för att synliggöra frånvaron av dessa aspekter utifrån vad som 

sägs i rådande styrdokument.  

 

6 Metodval 
Intentionen med denna studie var att lyssna till föräldrars berättelser och undersöka 

inkluderingsperspektivet i de fall där föräldrar valt att anmäla skolan till 

Skolinspektionen. Det har också varit intressant att få syn på om 

inkluderingsperspektivet är synligt i undervisningen samt om skolan uppfyller de krav 

som ställs i gällande styrdokument utifrån föräldrarnas berättelser. Studien är en 

kvalitativ intervjustudie de fyra familjernas berättelser kommer att presenteras som 

fallstudier. Inom forskning av fallstudier skriver (David & Sutton 2016) att fallstudier är 

djupgående studier av enheter och en enhet kan handla om antingen individer eller om 

händelser. Fallstudier kan byggas upp utifrån det att man använt sig av metoden intervju 

(ibid 2016).  

 

6.1 Metod 
Intervjumallen (bilaga 2) är skriven med utgångspunkt i denna studies frågeställningar. 

Intervjuerna öppnades med en öppen fråga där föräldrarna uppmanades att börja berätta 

om sitt barns skolgång. Det gjorde att jag får följa förälderns berättelse utifrån deras 

villkor. Jag hade planerat flera frågor som jag ställde när jag ansåg att det var lämpligt 

och för att säkerställa att jag fick svar på min frågeställningar för denna studie. Detta 

sätt kan liknas vid halvstrukturerade intervjuer där intervjun är mer fri och frågornas 

ordning bestäms under intervjuns genomförande (Eriksson Barajas et al. 2013). Själva 

intervjumallen hade jag framför mig under intervjun. 

 

6.2 Urval 
Syftet med denna studie var att intervjua föräldrar som valt att anmäla till 

Skolinspektionen vilket gjorde att jag fick be om hjälp. En kontakt etablerades vid 

kommunen som har hand om Skolinspektionsanmälningar. Tjänstemannen kontaktade i 

sin tur familjer som hade gjort en anmälan och vidarebefordrade mina kontaktuppgifter. 

Det visade sig vara svårt att få föräldrar att ställa upp vilket gjorde att jag gick ut med en 

förfrågan via sociala medier Facebook och Twitter där en kontakt etablerades som 

medverkar i studien. De två övriga familjerna kontaktade jag personligen då jag hade 

kännedom via mitt yrke att familjerna hade anmält till Skolinspektionen. Ett kvalitativt 

urval sker när man väljer informanter som har mycket att berätta. Vid muntlig kontakt 

och kontakt via sociala medier har informanterna fått det missivbrev (bilaga 1) jag 

skrivit och sedan fått några dagars tid att tänka om de vill medverka i studien. I 

mailutskicket från kommunen fanns missivbrevet bifogat och intresserade föräldrar tog 

kontakt med mig via mail eller sms på telefon. Alla föräldrar har deltagit på frivillig 

basis och har själva aktivt valt att medverka i min studie. Att välja personer kan ske på 

olika sätt enligt Ahrne & Svensson (2015) det kan ske i ett tvåstegsurval. Ett sätt är 

något som kallas snöbollsurval, vilket enligt författarna innebär att man intervjuar en 

person som man fått kännedom om som har erfarenhet eller upplysningar som är 

intressanta. Enligt ibid (2015) räcker sällan att intervjua en till ett par personer, medan 

sex till åtta personer ökar säkerheten att få ett material som är relativt oberoende av 
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enskilda personers uppfattningar. Ahrne & Svensson (2015) skriver att sex till åtta 

personer ändå kan vara för litet antal utan man behöver komma upp i åtminstone 10-15 

intervjuer. Om studenten upplever att man känner igen svaren och att samma 

svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer kan man tala om mättnad och då bör 

man ställa sig frågan om ytterligare intervjuer ger ny kunskap.  

 

6.3 Genomförande 
Samtliga intervjuer har genomförts enskilt. I dialog med föräldrarna har vi kommit 

överens om tid och plats. Jag har haft som mål att föräldrarna ska känna sig trygga och 

bekväma i intervjusituationen och jag har varit lyhörd för deras önskningar. Tre 

intervjuer skedde i föräldrarnas hem. En intervju på en förälders arbetsplats och en 

intervju skedde på min arbetsplats. Då föräldrarna hade bestämt tid och plats så hade de 

sett till att vi inte skulle bli störda. Samtliga intervjuer spelades in via Ipad och en app 

som heter Diktafon. Tiden för intervjuerna varierade från 40 minuter till en timme. 

Anledningen till att jag spelade in var att jag då kunde vara en aktiv lyssnare till deras 

berättelse. Enligt Ahrne & Svensson (2015) krävs en rad av mellanmänskliga 

kompetenser för att en intervju ska bli framgångsrik. Ställa vänliga frågor och 

tydliggöra att man är intresserad av att lyssna till föräldrarnas berättelser. I min första 

intervju prövade jag även om mina frågor i intervjuguiden (bilaga 2) skulle hålla och att 

jag skulle få svar på det som även är mina frågeställningar i denna studie. Det visade sig 

att frågorna var gångbara och jag valde då att inte göra några förändringar. Ahrne & 

Svensson (2013) skriver att vid avslutning av intervjun är det lämpligt att berätta kort 

om studien. Jag valde att inleda intervjuerna med att berätta anledningen till att jag ville 

genomföra en studie där man lyssnar till föräldrars berättelser. Efter det gick jag igenom 

de forskningsetiska perspektiven för att sedan starta själva intervjun. 

 

6.4 Bearbetning och analys 
Kvale & Brinkmann (2014) intervjun kan ses som en social praktik och samtalet 

påverkas av den sociala kontexten. I samtalet formas och förändras innehåll och tankar. 

Enligt författarna existerar vi i en samtalscirkel där förståelsen för händelser är beroende 

av samtalet. Det är inte en ond cirkel utan, i hermeneutisk mening, en god cirkel (ibid 

2014 s. 373). Bearbetning och analys av föräldrarnas berättelser påbörjas redan under 

intervjun. Under samtalet har jag haft möjlighet att tolka in föräldrars kroppsspråk, 

ögonkontakt och icke verbala signaler som inte går att höra vid inspelningen av 

samtalet. Det är ett viktigt komplement till hur jag sedan bearbetar och analyserar 

materialet. Även Hydén & Hydén (1997) skriver, att transkribera material så innebär det 

att man bearbetar det talade ordet men mycket av den icke verbala kommunikationen 

försvinner. Vidare skriver Hydén & Hydén att en transkription innebär att något nytt 

skapas, man får en selektiv representation av talet. Bearbetning och analys påbörjades 

redan vid själva intervjun då jag antecknade stödord på den intervjuguide jag hade 

framför mig. Redan samma dag eller dagen efter påbörjade jag transkriberingen av 

intervjuerna för att jag skulle ha samtalen i färskt minne. Genom att spela upp en 

mening, för att skriva och sedan spola tillbaka och lyssna igen. Den tekniken använde 

jag för att förvissa mig om att jag har fått med allt när jag transkriberade samtliga 

intervjuer. Ahrne & Svensson (2015) skriver att det kan vara tidsödande att transkribera 

men man vinner på det i längden. Då innehållet blir lättare att förstås av den som 

genomfört intervjun och att jag dessutom har tillgång till stödanteckningar. Vidare 

menar författarna att jag lär känna materialet och att tolkningsarbetet inleds vid själva 

lyssnandet och skrivandet. På så sätt kan analysen fördjupas. Jag har sedan läst de 

utskrivna intervjuerna många gånger och samtidigt färgmarkerat olika intressanta delar i 
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texten. Samtidigt har jag antecknat vilka tankar som väcks hos mig när jag har 

färgmarkerat just det lästa avsnittet. Till sist konstruerades ett analysschema där jag 

infogade exempel från fallbeskrivningarna under de tre aspekterna rumslig, social och 

didaktisk inkludering för att få en överblick. I samma analysschema kopplades jag 

sedan in vad gällande styrdokument säger och på så sätt kunde jag genomföra en analys 

av materialet. 

 

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Denna studie har handlat om att intervjua föräldrar som har gjort en anmälan till 

Skolinspektionen. Det är i deras berättelser jag har sökte efter svar som vad det är i 

relationen mellan hem och skola som gör att föräldrar slutligen anmäler skolan till 

Skolinspektionen. Enligt Brajas, Forsberg & Wengström (2013) kan datainsamling till 

en studie ske genom intervjuer. Validiteten i denna studie handlar om sanningen och 

riktigheten i det som kommer fram i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). I studien 

utgår intervjuerna från en intervjuguide där jag har formulerat frågor som är relaterade 

till det jag vill undersöka. Genom intervju som insamlingsmetod och förberedda frågor 

kunde jag under intervjuns genomförande vara flexibel och följsam genom att anpassa 

frågorna utifrån föräldrarnas berättelser. De svar och berättelser som jag får vid 

intervjuerna anser jag ändå stämma väl mot mitt syfte med studien. Däremot att säga att 

resultatet i denna studie skulle vara generaliseringsbart går inte då det är för få deltagare 

i denna studie. För att kunna generalisera så behöver urvalet vara större. Samma gäller 

för reliabiliteten då jag inte kan säkerhetsställa att de intervjuade personerna i denna 

studie ger samma svar på frågorna eller ger samma berättelse för en annan person som 

de har givit mig.  

 

6.6 Forskningsetiska övervägande 
I denna studie är det viktigt att ingen annan än jag kommer att kunna ta del av materialet 

som samlas in (Vetenskapsrådet 2017). En viktig del av forskningsetiken rör frågor om 

hur personer och i det här fallet föräldrar informeras och behandlas. Eriksson Barajas et 

al (2013) skriver att god etik är en viktig aspekt och intresset för att inhämta ny kunskap 

ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som deltar. Deltagare måste också 

lämna samtycke till deltagande och de ska även informeras om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande (Dahmström, 2011). Det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet har ställt upp etiska regler vilket även gäller tillsvidare för 

vetenskapsrådet (ibid 2011). Författaren hänvisar till Vetenskapsrådet (2002) till det 

grundläggande individskyddskravet som har konkretiserats till fyra allmänna huvudkrav 

inom forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilket jag även hänvisar till i mitt missivbrev (bilaga 1). Forskning är 

viktig och nödvändig för att det ska ske en utveckling. Denna studie kan vara ett bidrag 

till hur man ska bemöta föräldrar som har oro för sina barns utveckling i skolan.  

 

7 Resultat 
I följande del kommer resultatet redovisas. Jag har lyssnat till fyra familjers berättelser 

om deras barns skolgång och anledningen till att de slutligen anmäler skolan till 

Skolinspektionen. Familjernas berättelser har sammanfattats i fyra fallbeskrivningar 

som här nedan presenteras. I anslutning till varje fallbeskrivning kommer en analys. 

Analysen är strukturerad som så att jag kommer att koppla rådande styrdokument, med 

fallbeskrivningarna och hur de står i relation till någon av de tre aspekterna rumslig, 

social och didaktisk inkludering.  
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7.1 Fallbeskrivning nummer ett 
Förälderns berättelse tar sin början redan första dagen på ”lekis”. Enligt föräldern var 

barnet blygt och upplevde vissa övningar som jobbiga. Problemen i skolan började 

ganska snart och gav sig uttryck som att barnet glömde att komma in efter rasten, barnet 

var ofta på annat håll och inte riktigt närvarande även om barnet befann sig i 

lektionssalen. Skolan upplevde att barnet inte hängde med och ett bonusår erbjöds. I 

samband med detta byter barnet skola. Till att börja med upplevs bonusperioden göra 

nytta men under årskurs två inser föräldern att man inte längre kan skylla på att barnet 

inte är ”skolmogen” utan det måste vara något annat. Då inleder föräldern en process att 

få till en utredning på barnet. 

 

”Under hela tvåan kämpade vi för att få till en utredning och rektorerna 

var fruktansvärt långsamma”. 

 

Föräldern berättar att under den här tiden så kallades de till möten och sedan glömde 

rektorn bort mötet och de fick ställa in. Under sommaren mellan årskurs två och tre får 

barnet en diagnos. Nu sker ett nytt byte av skola. Tillsammans med skolan (lärare och 

specialpedagog) besöker föräldern olika externa instanser som exempel habilitering, 

samarbetet mellan skolan och den externa instansen sker inte enligt föräldern 

friktionsfritt. Föräldern berättar följande: 

 

”Vad de än föreslog (habiliteringen) så svarade de från (skolan) att det 

där kan vi själva, det där behöver vi inte hjälp med”. 

 

Åren går och skolan börjar tala om en placering i en särskild undervisningsgrupp, vilket 

föräldern berättar att de är ställer sig positiva till. Under den här perioden har föräldern 

redan genomfört en anmälan till Skolinspektionen men då föräldern inte har pratat med 

huvudman innan får hen tillbaka anmälan. Föräldern lägger inte någon energi på det då 

på grund av att barnet nu ska få möjlighet till annan skolgång ett ”hopp” hade väckts 

enligt föräldern.  

 

Barnet börjar i särskild undervisningsgrupp och det fungerar relativt väl i årskurs sju för 

att sedan spåra ur i årskurs åtta. I årskurs nio anmäler föräldern åter till huvudman och 

väntar på återkoppling men efter 2-3 månader utan svar anmäler föräldern skolan till 

Skolinspektionen.  

 

7.2 Resultatanalys av fallbeskrivning nummer ett 
Vad avser rumslig inkludering i Skollagen (2010:800) 2 kap. 35 § så står det för att 

syftet med utbildningen ska anses uppfyllas ska det finnas ändamålsenliga lokaler och 

utrustning. Skollagen kan kännas begränsad just till det fysiska med tanke på lagens 

uttryck avseende lokaler och material. Inkluderar man däremot även den definition som 

Asp- Onsjö (2008), Valsö & Malmgren (2019) och Hammar & Persson (2018) belyser i 

begreppet så handlar det även om barnet/elevens möjlighet att vara delaktig i aktiviteter, 

ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö samt utemiljö. I fallbeskrivningen beskrivs barnet 

glömma att komma in från rasten, att befinna sig på en annan plats kan vara tecken på 

att barnet inte känner sig delaktig och inkluderad eller trygg. Det kan också vara en 

signal på att den rumsliga miljön påverkar barnet negativt så barnet väljer att befinna sig 

på platser där hen kan hantera situationen. Brister inkluderingen har skolan en 

skyldighet att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen (2010:800) 

3.kap 7§.  
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Vid två ställen i Skollagen (2010:800) 1.kap 5§ och 10.kap 2§ kan man koppla ihop 

lagtexten med social inkludering. Lagtexten lyfter fram att utbildningen ska utformas 

med grundläggande demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Lagtexten 

lyfter även fram att utbildningen ska främja social gemenskap. Vilket stämmer väl 

överens med det Asp-Onsjö (2008) uttrycker ett samspel som sker mellan kamrater och 

vuxna i förskolan och skolan. Den sociala gemenskapen ska genomsyra alla aktiviteter 

både i klassrummet och utanför. I fallbeskrivningen får vi berättelsen om barnet som var 

blygt och upplevde vissa övningar som jobbiga. Här råder en brist att skolan inte möter 

barnet med respekt för sin person vilket uttryckligen står i läroplanen för grundskolan 

(Lgr11). 

 

I fallbeskrivningen beskriver föräldern att de inleder en process för att få till en 

utredning av sitt barn då barnet inte verkade vara delaktig och inkluderad som sina 

klasskamrater. Vilket innebär att barnet inte är didaktiskt inkluderad. Att vara didaktisk 

inkluderad handlar om att barnet/eleven får förutsättning och möjlighet att utvecklas så 

långt som är möjligt (Asp-Onsjö 2008). Skollagen (2010:800) 1 kap 4 § lyfter fram att 

utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olikheter. De ska få det stöd och den 

stimulans som krävs för att nå så långt som möjligt. Utbildningen ska även sträva efter 

att skillnader ska suddas ut och i stället skapa förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. För att lyckas med det krävs det att skolans personal har kunskap om 

rådande styrdokument så att undervisningen planeras utifrån de barn och elever som 

befinner sig i verksamheten (Asp-Onsjö 2008). För att nå en didaktisk inkludering ska 

förskolan och skolan kunna erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns utveckling 

och lärande (Hammar & Persson 2018). 

 

7.3 Fallbeskrivning nummer två 
Föräldrarna misstänkte redan när barnet började på förskolan att barnet hade någon 

diagnos, vilket gjorde att de vände sig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Skolan 

fungerade enligt föräldern sådär i förskoleklass till år tre. Föräldern berättar att det har 

varit många lärarbyten genom åren. När barnet går i år tre ringer skolan hem och 

meddelar föräldrarna om en händelse som har skett mellan en lärare och deras barn. 

Föräldrarna ber om ett möte med skolan. Under tiden läser föräldrarna på Skollagen och 

det använder de sig av vid mötet med skolan. 

 

”..så frågade jag honom om han följde skollagen… jo svarade han… ja sa 

att det gör du inte och jag sa nu ska vi läsa skollagen du och jag så tog jag 

fram paragraf… nu har jag det inte i huvudet.. det fanns den om att barn 

med funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp… har X det? Nej, vi 

har inga pengar svarar rektorn”. 

 

På det mötet berättar föräldrarna att de tänker anmäla skolan till Skolinspektionen. 

Barnet hamnar ofta i konflikt med både personal och klasskompisar. Det har blivit ett 

problem då personalen har känt sig kränkta av barnet för hen har uttryckts sig verbalt 

olämpligt. 

 

”Läraren kan ringa och säga att du nu är X arg och X sitter på toan och 

gråter, X har kallat mig jävla kärring och alla dom andra fula orden”. 

 

I dessa lägen upplever föräldern att skolan har haft svårt att ta emot barnets förlåtelse. 

De har fått ägna mycket tid med att förklara för skolan att när barnet blir arg och 
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hamnar i affekt säger och gör olämpliga saker för att bara några sekunder senare få 

ångest och blir ledsen. Föräldern är väl medveten om att detta beteende är olämpligt 

men upplever att skolans förhållningssätt har varit att de vill förklara att barnet är 

”jobbigt”. Föräldern ger också uttryck för lärarnas arbetssituation. 

 

”För en lärare med tjugo elever kan inte ha koll på allt. Det var det jag kände att X 

behöver så pass mycket stöd och en lärare kan inte ge X det och samtidigt undervisa 

nitton andra barn och sedan ta hand om mitt barn”.  

 

Förälder berättar också att man upplever att skolan inte tar reda på vad som har hänt till 

exempel vid konflikter mellan klasskamrater och deras barn. Utan det blir som så att 

deras barn inte får delta. Diagnosens problematik innebär att barnet inte uppfattar varför 

det blir bråk utan blir arg på sina kompisar inte följer regler i lek och spel. Förälder 

önskar att skolans personal får mer utbildning kring ADHD.  

 

7.4 Resultatanalys av fallbeskrivning nummer två 
Social inkludering i detta fall är när barnet hamnar i konflikter av olika anledningar. 

Konflikter kan ske mellan elever men även mellan elev och vuxna. Anledningar till att 

barnet hamnar i konflikt med andra kan vara språksvårigheter som exempel vilket gör 

att kommunikationen blir bristfällig och barnet/eleven utesluts ur den sociala 

gemenskapen. Skollagen (2010:800) är där tydlig i 6. Kap 7-10 § som handlar om 

diskriminering och kränkande behandling. Hammar & Persson (2018) betonar även det 

att förskolan/skolan varje dag ska omsätta visioner, mål och åtgärder till ord och 

handling genom att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling (ibid, 2018 s. 49). Det är en avgörande betydelse för barnet/eleven att få 

möjlighet att vara delaktig i ett socialt sammanhang.  

 

7.5 Fallbeskrivning nummer tre 
Berättelsen börjar i förskolan och föräldern berättar att förskolan hade misstänkt att 

deras barn skulle vara döv. Barnet hade redan då en diagnos, autism vilket föräldern 

förklarade att barnet hade svårt att sortera ut röster. Föräldrarna misstänkte själva att 

deras barn kunde ha fler diagnoser. Förälder berättar vidare att när förskolan fick klart 

för sig att hen hade flera olika diagnoser upplevde de att förskolan inte tog hänsyn till 

det. 

  

”..och helt plötsligt bytte de grupp vilket är panik för ett barn med 

autism”. 

 

Efter en tid valde föräldrarna att byta från förskola till dagmamma för det skulle bli 

lugnare för deras barn. Situationen blev inte bättre och i perioder höll föräldern barnet 

hemma. Sedan startade skolan, föräldern berättar att hen led av hög stress och närvaron i 

skolan var i perioder sparsamt. En förändring sker när skolan sätter in en assistent det 

blir en positiv förändring för barnet. Förändringen kom att vara under en kort period då 

skolan sedan väljer att ta bort assistenten. Situationen blir ohållbar och barnet i fråga 

blir hemma på heltid, nu väljer föräldern att anmäla till Skolinspektionen då de anser att 

skolan har brustit i hens anpassningar. Föräldern berättar att skolan lägger skulden på 

dem. 
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”..vi tyckte vi hade kompromissat med skolan hela tiden och de skyllde 

bara på det ena och det andra. Det var min sjukdom som gjorde att X inte 

kom till skolan…”. 

 

Under den här tiden berättar föräldern att skolan har upprättat åtgärdsprogram utan 

deras medgivande. Elevvårdskonferenser har genomförts och man har haft en 

överenskommelse om åtgärder som sedan inte har följts upp. Föräldern upplever att 

skolan saknar kunskap om deras barn och om barnets diagnoser.  

 

7.6 Resultatanalys av fallbeskrivning nummer tre 
Rumslig inkludering i Skollagen (2010:800) 2 kap. 35 § så står det för att syftet med 

utbildningen ska anses uppfyllas ska det finnas ändamålsenliga lokaler och utrustning. 

Skollagen kan kännas begränsad just till det fysiska med tanke på lagens uttryck 

avseende lokaler och material. Inkluderar man däremot även den definition som Asp- 

Onsjö (2008), Valsö & Malmgren (2019) och Hammar & Persson (2018) belyser i 

begreppet så handlar det även om barnet/elevens möjlighet att vara delaktig i aktiviteter, 

ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö samt utemiljö. Tecken som att ett barn upplevs av 

förskolan vara döv. Enligt Hammar & Persson 2018) anser man att en god ljudmiljö är 

viktigt på grund av olika orsaker som exempel språkutveckling, kunna ta emot ny 

kunskap. Innemiljön skapar även en pedagogisk förutsättning och möjlighet för barnet 

till vila, eftertanke och påfyllning av energi. När förskolan misstänker att barnet inte hör 

bör förskolan undersöka vad som är orsaken. 

 

Vid två ställen i Skollagen (2010:800) 1.kap 5§ och 10.kap 2§ kan man koppla ihop 

lagtexten med social inkludering. Lagtexten lyfter fram att utbildningen ska utformas 

med grundläggande demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Lagtexten 

lyfter även fram att utbildningen ska främja social gemenskap. Vilket stämmer väl 

överens med det Asp-Onsjö (2008) uttrycker ett samspel som sker mellan kamrater och 

vuxna i förskolan och skolan. Den sociala gemenskapen ska genomsyra alla aktiviteter 

både i klassrummet och utanför. I fallbeskrivningen kan jag finna en brist i hänsyn till 

den sociala inkluderingen där barnet helt plötsligt ska tillhöra en annan grupp på 

förskolan. Om barnet dessutom har en redan känd diagnos och är beroende av begripliga 

sammanhang har inte förskolan arbetat för att underlätta social inkludering. 

 

7.7 Fallbeskrivning nummer fyra 
I denna berättelse är båda föräldrarna med och ger sin bild av sitt barns skolgång. 

Föräldrarna upplevde förskolan som en fin tid och att problemen startade i 

förskoleklass. Barnet hade svårt att prata och få fram sitt budskap vilket ledde till 

konflikter på raster. Föräldrarna beskriver också hur viktigt det är för deras barn att det 

finns en tydlig struktur i klassrummet och anpassade arbetsuppgifter.  

 

I årskurs sex sker en förändring för då är det lärarbyte och barnet tillhör nu högstadiet. 

Enligt föräldrarna blev omställningen alldeles för stor och skolan lyckas inte fånga upp 

barnet. Föräldrarna försöker kontakta skolan då hen kommer hem och berättade att x 

hade blivit utkastad från lektionerna. 

 

 ”…  x mådde jättedåligt när x kom hem. X ville ju inte bli utkastad..”. 

 

Upprepade tillfällen via telefon och mail försöker föräldrarna kontakta skolledningen 

utan att lyckas och tiden går, det leder sedan till att föräldrar anmäler skolan till 
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Skolinspektionen. Enligt föräldrarna så finner inte deras barn någon studiero utan stökar 

omkring och stör andra elever på skolan. Skolan anställer socialpedagoger för att få 

ordning på raster och hjälpa till att få struktur under lektionerna. Under denna period 

befinner sig föräldrarna i skolan med sitt barn.  

 

Periodvis har barnet i berättelsen stöd av specialpedagog men enligt föräldrarna följs det 

arbetet aldrig upp klokt.  

 

”..hon den där specialpedagogen xx…eller… xx skulle finnas där men vi 

träffade xx en gång..”. 

 

Kommunikation med hemmet har ofta skett via telefonen enligt föräldrarna. Den 

information föräldrarna får handlar oftast om vad som inte fungerade för barnet i skolan, 

de upplever att det inte fanns något samarbete.  

 

7.8 Resultatanalys av fallbeskrivning nummer fyra 
Exempel på social inkludering i fallbeskrivningen är när barnet hamnar i konflikter av 

olika anledningar. Konflikter kan ske mellan elever men även mellan elev och vuxna. 

Anledningar till att barn/elever hamnar i konflikt med andra kan vara språksvårigheter 

som exempel vilket gör att kommunikationen blir bristfällig och barnet/eleven utesluts 

ur den sociala gemenskapen. Skollagen (2010:800) är där tydlig i 6. Kap 7-10 § som 

handlar om diskriminering och kränkande behandling. Hammar & Persson (2018) 

betonar även det att förskolan/skolan varje dag ska omsätta visioner, mål och åtgärder 

till ord och handling genom att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling (ibid, 2018 s. 49). Det är en avgörande betydelse för 

barnet/eleven att få möjlighet att vara delaktig i ett socialt sammanhang.  

 

Att vara didaktisk inkluderad handlar om att eleven får förutsättning och möjlighet att 

utvecklas så långt som är möjligt (Asp-Onsjö 2008). Skollagen (2010:800) 1 kap 4 § 

lyfter fram att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olikheter. De ska få det 

stöd och den stimulans som krävs för att nå så långt som möjligt. Utbildningen ska även 

sträva efter att skillnader ska suddas ut och i stället skapa förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. För att lyckas med det krävs det att skolans personal har kunskap om 

rådande styrdokument så att undervisningen planeras utifrån de barn och elever som 

befinner sig i verksamheten (Asp-Onsjö 2008). För att nå en didaktisk inkludering ska 

förskolan och skolan kunna erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns utveckling 

och lärande (Hammar & Persson 2018). I fallbeskrivningen ser vi exempel på detta 

genom att skolan inte kan erbjuda trygg miljö. Eleven verkar inte kunna finna någon 

studiero vilket leder till att eleven i sin tur stör andra genom att stöka runt på skolan. I 

annat fall uttrycks frånvaro av tydlig struktur och anpassade arbetsuppgifter. Barn eller 

elever som har svårt att uttrycka sig leder inte sällan till konflikter. För att nå en 

didaktisk inkludering handlar det om att anpassa undervisningen så att den är tillgänglig 

för alla. Här finns i dag en hel del beprövade sätt och variationer som exempel digitala 

hjälpmedel, anpassade läromedel, visuellt stöd, inläst material och olika 

undervisningstekniker. Det som är viktigt att lyfta fram är det som står i Skollagen 

(2010:800) 3 kap. 5§ ska elever som inte tror sig nå kunskapskraven skyndsamt ges stöd 

i form av extra anpassningar inom ramen av den ordinarie undervisningen. Om man 

läser lagtexten blir det tydligt att den didaktiska inkluderingen brister vad avser de barn 

och elever som inte känner sig trygga, får studiero eller får anpassade arbetsuppgifter 

enligt berättelsen i fallbeskrivningen. 
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7.9 Sammanfattning av resultatanalysen 
Det som är viktigt att notera är precis som Asp- Onsjö (2008) betonar att de tre 

aspekterna av inkludering kan inte ses som avskilda från varandra utan de kan överlappa 

varandra (ibid, 2008 s. 142). Samma sak betonar Valsö & Malmgren (2019) att den 

pedagogiska, sociala och den fysiska miljön är den miljö där lärandet sker vilket även är 

barnens arbetsmiljö. Nilholm & Göransson (2016) uttrycker det som att inkludering kan 

brytas ned i ett antal aspekter. Aspekterna kan anses nödvändiga men det är inte en 

garanti för att förskolan/skolan är inkluderande. Vidare går det att läsa att aspekterna 

bildar en helhet som utgör grunden för att bedöma i vilken grad en skola eller klassrum 

kan anses inkluderande. Det är framförallt rektorers och lärares arbetssätt som kan göra 

miljöer mer inkluderande (ibid 2016 s. 67). I denna studie kan man se exempel i så gott 

som alla fallbeskrivningar brister i de tre olika aspekterna rumslig, social och didaktisk 

inkludering man kan också se att de är svårt att särskilja aspekterna åt precis som Asp-

Onsjö lyfter fram att aspekterna överlappar varandra. Det blir också tydligt att det råder 

en brist av inkludering enligt rådande styrdokument.  

 

8 Resultatsdiskussion 
Syftet med min studie var att undersöka inkluderingsperspektivet i de fall där skolan 

anmälts till Skolinspektionen. Jag var intresserad av att se vilka avgörande områden det 

kunde röra sig om. I resultatet fokuserade jag på tre olika aspekter av inkludering som 

rumslig, social och didaktisk inkludering i vilken grad de har gått skolan till mötes 

utifrån gällande styrdokument. För att kunna undersöka detta har jag valt att utgå från 

tre övergripande frågeställningar vilket jag väljer att diskutera utifrån i följande kapitel.  

 

8.1 Vilka insatser har skolan gjort för att möte de problem som 
föräldrar upplevt i relation till sitt barns skolsituation? 

I FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 29 står det klart och tydligt att barnets 

utbildning ska syfta till att barnet utvecklas så långt som möjligt vilket även är tydligt 

framskrivet i Skollagen 2010:800 1 kap 4§ (Hammar & Persson 2018). Förutom att 

skolan ska möta barnet så är skollagen lika tydlig vad avser samverkan med hemmet. I 4 

kap 4 § i Skollagen (2010:800) nämns att vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 

skolans kvalitetsarbete. Även i 4 kap 12 § nämns att vårdnadshavare för barn i förskolan 

och grundskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Det innebär att 

relationen mellan hem och skola är viktig. Föräldrar vill bli involverade och delaktiga i 

sitt barns utbildning och det är skolans skyldighet att involvera och inkludera 

föräldrarna i arbetet kring barnet/eleven. I min studie framkommer det brister i 

bemötande av barnet/elevens problem och det tycks råda en brist i relationen mellan 

hem och skola. I en av fallbeskrivningarna inser föräldern att man inte längre kan skylla 

på att barnet inte är ”skolmogen” och vill nu få till en utredning på barnet. Förälderns 

upplevelse är att den processen får de själva driva. I detta fall har skolan genomfört en 

insats vilket innebar ett ”bonusår” vilket visade sig inte var tillräckligt, problemet 

kvarstår och eleven befinner sig fortfarande i behov av stöd. För att förbättra samarbetet 

och bemöta föräldrarnas oro för sitt barn hade skolan behövt bygga en trygg och 

tillitsfull relation men även bemöta och erkänna familjens behov samt låta föräldrar ha 

insyn och inflytande över verksamheten (Jonisdottir & Nyberg 2013). Relationen 

mellan hem och skola skulle kunna öka genom ett aktivt lyssnande vilket innebär att 

förskola/skolans personal verkligen lyssnar till föräldrars skildring av barnet. Aktivt 

lyssnande skulle kunna leda till helt nya tankar och utmaningar hos personalen vilket i 

förlängningen skulle leda till en ny och förändrad syn på föräldrasamarbete enligt (ibid 

2013). Beror frånvaron av möten mellan hem och skola på en brist av kommunikation? 
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Ljungberg (2013) nämner att kommunikationen mellan föräldrar och lärare är 

sammanlänkade med makt genom att de professionella alltså förskolan/skolan enligt 

utsago gärna kategoriserar barn och deras föräldrar de benämns antingen i positiva 

ordalag eller negativa. Vilket strider mot diskrimineringslagen (2008:567). Även 

Markström & Simonsson (2018) skriver om kommunikation och att det är ett sätt för 

människor att interagera men att det kan påverkas av normer, olika värderingar och av 

makt. Ett annat exempel från en av fallbeskrivningarna är när föräldrar vid upprepade 

tillfällen försöker kontakta skolledning utan resultat. Här råder också en brist i 

relationen mellan hem och skola och en frånvaro av kommunikation vilket leder till oro 

både hos föräldrar men även elev som i skolan visar sin oro genom att stöka och störa 

andra elever. Insatsen som skolan genomför är att anställa socialpedagoger för att på så 

sätt stödja eleverna i det så kallade mellanrummen, det vill säga korridorer, matsal, 

skolgård och andra gemensamma utrymmen. Det är en främjande faktor att tryggheten i 

skolan ökar och på sikt även ökar studieron i klassrummen att det finns fler vuxna som 

kan möta eleverna i olika sammanhang under hela skoldagen. Dunkers Söderqvist 

(2019) lyfter fram i barnpanelsrapporten att känna trygghet i skolan handlar om att bli 

sedd av jämnåriga och vuxna. Elever lyfter också fram att bli lyssnad på och att ha goda 

relationer skapar en trygghet och ömsesidig respekt (ibid 2019 s. 17). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de insatser som krävs av skolan för att möta de 

problem föräldrar upplever är att inte inta det förhållningssätt som Erikson (2004) 

benämner som isärhållandets princip. Det innebär att isärhållandet markerar en klyfta 

mellan hem och skola som frambringar en distans, en friktion enligt Erikson. Utan 

skolan behöver sträva mot att skapa det som kallas partnerskapsprincipen. Där är 

strävan att skapa en samverkan mellan hem och skola. Skolan har synen att föräldrar 

kan vara en viktig komponent och ses som potentiella pedagogiska resurser (ibid 2004).  

 

8.2 Hur har skolan arbetat med barnets inkludering i undervisningen? 
Det är vanligt att inkludering förstås som ett sätt att få alla elever med olika slag av 

svårigheter vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten (Persson & Persson, 2012). 

Vilket skulle betyda att alla barn och elever ska anpassa sig till den pedagogiska 

verksamheten och inte tvärtom. Enligt Nilholm & Göransson (2016) finns det en risk att 

man enbart lyfter fram individuella elevers situation och så missar man helhetens 

betydelse. Det lyfts även fram av Hammar & Persson (2018) att lärmiljön måste ses i 

sin helhet och där ta med alla faktorer som påverkar barns och elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Asp Onsjö (2008) uttrycker något liknande då hon säger att 

inkluderingsbegreppet ibland kan skymma sikten för analys av verksamheten. I 

Skollagens (2010:800) 3 kap. 5§ står det att eleven skyndsamt ska ges stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ska skolan arbeta för 

att barnet ska vara inkluderad behöver man vända på det perspektivet genom att se över 

hur undervisningen kan bli tillgänglig för alla i stället för tillgänglig för enskilda 

individer. Extra anpassningar flyttas till gruppnivå och breddas så att alla får samma 

möjlighet till tillgänglighet. I denna studies fallbeskrivningar ser vi flera exempel på 

brister av inkludering ur de tre aspekter resultatet analyserades utifrån, de rumsliga, 

social och didaktiska. En förutsättning för lärande påverkas hur den sociala miljön ser 

ut, hur den fysiska miljön ser ut samt hur den pedagogiska miljön ser ut enligt (Hammar 

& Persson 2018). Det handlar om att vi behöver lära oss mer om barn och elevers 

individuella förutsättningar och vilka konsekvenser det får för lärandet. Skolan behöver 

arbeta för ökat tillgänglighet och det kan se olika ut beroende på om det är på individ, 

grupp- eller organisationsnivå (ibid 2018 s. 18). Förutom att det måste ske ett arbete i 

skolan måste skolan även här samarbeta och samverka med hemmet för att 

barnet/eleven ska vara inkluderad det handlar framförallt om den sociala aspekten där 
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en framgångsfaktor kan vara samverkan med hemmet. En risk är att föräldrar ser sig 

själva som huvudansvariga för barnens utveckling och när problem i skolan uppstår 

lägger en skuldbörda på sig själva (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt 2005). En annan 

risk är att föräldrar och skola inte har en gemensam bild av barnet/eleven. För att 

förebygga att den differentierade bilden inte ska uppstå önskar föräldrar mer samarbete 

och då framförallt en öppnare information och tydlig kommunikation (ibid 2005). Det 

handlar till sist om tolkning och alla kommer förmodligen ha sin egen tolkning och 

värdering av begreppet inkludering. När tolkning och överföring av styrdokument sker 

kan strukturen på textens innehåll och betydelse förändras (Gadler 2011). 

Sammanfattningsvis handlar det till sist om en konsensus mellan hem och skola. Det 

handlar också om att utveckla en tydlig dialog och en tillitsfull relation (Hammar & 

Persson 2018).  

 
8.3 Hur har skolan uppfyllt styrdokumentens krav på att möjliggöra 
stöd för elever i behov av särskilt stöd? 

I fallbeskrivningarna i denna studie möter ni berättelser från fyra olika familjer vars 

barn är i behov av särskilt stöd på ett eller annat vis. Barnen/eleverna har rätten på sin 

sida enligt Skollagen (2010:800) 3 kap. 2§, 5 § och 7§ vilket innebär ledning och 

stimulans, extra anpassning, utredning om särskilt stöd för att de på så sätt ska kunna 

utvecklas så långt som det är möjligt. Vi kan läsa oss till ett fåtal insatser skolan 

genomfört för att möta de rådande styrdokumenten som exempel erbjuda ett bonusår, 

sätta in en elevassistent, plats i särskild undervisningsgrupp samt anställa andra 

yrkesgrupper som socialpedagoger i skolan som stöd för elever i verksamheten. I denna 

studie har jag tittat på inkluderingsbegreppet vilket gör att insatser som elevassistenter 

och plats i särskild undervisningsgrupp tveksamma ur den synvinkeln då det kan 

uppfattas som en exkluderande åtgärd. Alla barn och elever oavsett om de har 

inlärningssvårigheter, hörselnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska 

ha möjligheten till en tillgänglig skola och utbildning. I fallbeskrivningarna i denna 

studie får vi bara möta några få röster från familjer som slutligen har valt att anmäla till 

Skolinspektionen då brister i ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt 

stöd har varit uppenbara. I dag bör inte något barn/elev, familj eller skola hamna i den 

situationen. Leigh (2012) skriver i sin artikel att få lärare har erfarenhet av elever som 

inte är till fullo inkluderade i klassrummen av olika anledningar. Hon nämner också att 

sociala och akademiska mål upplevs hamna i konflikt. Rose & Shevlin (2017) skriver i 

sitt forskningsprojekt på Irland att elever i behov av särskilt stöd känner en tillhörighet 

och acceptans om det finns en relation med vuxna och kamrater. Då behöver inte 

stödbehovet genomföras i klassrummet utan det kan även ske i ett mindre sammanhang 

och eleverna ändå känner sig delaktiga och inkluderade. Relationer är viktigt att den 

utvecklas och fördjupas i de fall där det behövs. Det är inte föräldramöten och andra 

formella och informella möten som binder lärare och föräldrar samman utan det är i 

stället deras ömsesidiga relation och erfarenhet av barnet (Erikson 2004 s. 211). En 

annan viktig komponent som möjliggör stödet för barn i behov av särskilt stöd är den 

personal som arbetar med barnet/eleven. Barnet/eleven kan under en skoldag möta 

många olika vuxna som är engagerade i barnets/eleven vilket kräver ett samarbete (Asp 

Onsjö 2008). Hon lyfter även en annan viktig punkt som kan vara en anledning till att 

föräldrar inte känner sig delaktiga. Asp Onsjö menar att en större öppenhet och 

transparens kring beslutsprocessen kring elever i behov av särskilt stöd skulle öka 

föräldrars och elevers möjlighet till verkligt inflytande (ibid 2008 s. 140). Enligt 

Skollagen (2010:800) 2 kap. 8§ så har huvudman ansvaret för att utbildningen 

genomförs enligt rådande bestämmelse. I samma kapitel 9§ framgår det att rektor är 
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ledare för utbildningen vilket innebär att det pedagogiska arbetet ska ledas och 

samordnas av en rektor. Det framgår även att rektorn ska verka för att utbildningen 

utvecklas. I arbetet att uppfylla styrdokumentens krav krävs det att verksamheten har en 

närvarande rektor som är synlig i verksamheten enligt (Persson & Persson 2012) men 

även bjuder in föräldrar till att bli delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Förutom 

föräldramöten, utvecklingssamtal kan det handla om enkäter, arrangerade 

förskolekonferenser med pedagogiska frågor där föräldrar också är aktiva (Jonisdottir & 

Nyberg 2016). Vad avser elevers delaktighet är det viktigt att rektorer och lärare känner 

till om alla elever känner sig socialt och pedagogiskt delaktiga vilket enkelt kan 

undersökas genom enkätmetodik (Nilholm & Göransson 2018). Nilholm & Göransson 

lyfter även fram att om lärare och rektorer vill arbeta mer inkluderande bör man för det 

första vara överens om vad man menar med inkludering. På huvudmannanivå ska man 

systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen 

2010:800 4 kap. 3§). Det innebär att man på förskolan och skolan bör kartlägga sin 

tillgänglighetsnivå, analysera resultatet, skapa handlingsplaner (Hammar & Persson 

2018). Utgångsläget ska vara att göra generella anpassningar i hela lärmiljön för alla 

elever både i ur det sociala, rumsliga och didaktiska aspekten men samtidigt se över 

individuella lösningar (ibid 2018). Sammanfattningsvis kan man säga för att skolan ska 

uppfylla styrdokumentens krav som möjliggör att alla elever får den utbildning och stöd 

de har rätt till, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, krävs det att man 

arbetar på olika nivåer inom organisationen. Det vill säga både på individ, grupp- och 

organisationsnivå. Huvudansvaret har huvudman men själva pedagogiska arbetet på 

förskolan och skolan leds av rektor som är den som ska utveckla och utvärdera 

verksamheten.     

 

8.4 Sammanfattande reflektion av resultatsdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars anmälan till Skolinspektionen. I 

studien har jag haft möjligheten att lyssna till fyra familjers berättelser vilket inte är 

generaliseringsbart. Det kan ändå ge en signal om hur förskolan och skolan lever upp 

till rådande styrdokument gällande inkludering av barn/elever i behov av extra 

anpassning eller särskilt stöd. I studiens fallbeskrivningar kan jag konstatera att skolan 

håller en låg grad av inkludering och skolan verkar ha stora brister i relationen till 

hemmet samt att skolan inte uppfyller det krav som styrdokumenten ställer. 

Utvecklingsområden är för förskolan och skolan att definiera vad begreppet inkludering 

innebär utifrån aspekterna rumslig, social och didaktisk. Att skapa ömsesidiga 

förtroendefulla relationer mellan hem och förskola/skola är ett annat utvecklingsområde. 

Huvudman behöver även skapa förutsättningar för den pedagogiska ledaren, rektorn så 

att hen kan utveckla det främjande och förebyggande arbetet på förskolor och skolor, 

där föräldrar och elever är en viktig komponent. Insatser som har presenterats i studien 

handlar till övervägande del exkluderande åtgärder. Förskolan och skolan måste skapa 

en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever oavsett förutsättningar. För att lyckas med 

det behöver personal på förskolor och skolor få utbildning men även möjlighet med stöd 

av huvudman och pedagogisk ledare att skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer.  

 

9 Metoddiskussion 
Jag har länge funderat över vad som är anledningen till att föräldrar anmäler sitt barns 

skola till Skolinspektionen. Nyfikenhet på föräldrarnas berättelser och möjligheten att 

lyfta fram föräldrarnas perspektiv blev avgörande. Att studera berättandet och 

berättelser innebär då att förståelse utgår från människans förmedling av sin erfarenhet 

(Skott 2004 s. 130). I val av annan metod med samma frågeställningar så skulle man 
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eventuellt kunnat genomföra en enkät där föräldrar hade fått svara på frågor. Enkäter 

kan ses som en specialiserad form av intervju (Ahrne & Svensson 2015 s. 36). Men då 

hade just syftet med denna studie gått förlorad att lyssna till föräldrars berättelser. Skott 

skriver, den som lyssnar ges möjlighet till djupare förståelse (ibid 2004 s. 75).  

 

Målet var att intervjua åtta föräldrar i denna studie men lyckades bara att få fem 

föräldrar i fyra familjer att delta. De föräldrar som har ställt upp har uttryckt att det har 

varit en möjlighet för dem att dels berätta sin berättelse men också möjligheten att få 

påverka och förändra.  

 

Det har varit viktigt att föräldrar har valt tid och plats för intervjun, för att de 

intervjuade ska känna sig trygga och säkra. Intervjusituationen krävs att forskaren går 

en försiktig balansgång mellan neutralitet å ena sidan, och samtidigt å andra sidan, 

behåller en närhet till undersökningspersonen för att kunna uppfatta den information 

som ges (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 129). Ahrne & Svensson (2015) skriver att det 

kan vara känsligt om intervjuer hålls i de intervjuades hemmiljö något som inte har 

uppfattats hos de intervjuade. Föräldrarna har snarare varit oroliga att deras berättelser 

inte har varit värdefulla för studien. Risken i intervjuerna har varit när föräldrarna har 

uppmanats berätta om sitt barns skolgång att den röda tråden i berättelsen försvinner. 

Tack vare att en intervjuguide skrivits ned innan så kunde jag under intervjun fånga in 

föräldrarnas berättelse på nytt och på så sätt få de svar som eftersöktes. I inledningen av 

intervjun lät jag föräldrarna berätta då intervjuobjektet måste få tid och utrymme att 

berätta och intervjuaren måste ofta vara helt tyst (Hydén & Hydén 1997). När 

föräldrarna hade fått berätta så kunde nya frågor ställas och föräldrarnas berättelser 

kunde vidgas, fördjupas och förtydligas. 

 

10 Specialpedagogiska implikationer 
Som specialpedagog möter man olika människor och individer varje dag i skolan. Det 

kan vara det enskilda barnet/eleven, elevens föräldrar, elevens släktingar, externa 

instansers professioner, lärare och rektor. I mötet utbyts information eller som effektiv 

informationsförmedling som Røkenes & Hanssen (2016) uttrycker det. För mötet ska bli 

fruktbart krävs god kommunikation för oftast vill vi som profession något mer än bara 

utbyta artigheter. Enligt ibid (2016) innebär det att förhålla sig till vissa värden under 

kommunikationen så att de bevaras, exempel på värden kan vara: trygghet, öppenhet, 

tillit eller eftertanke och så vidare. Själva sammanhanget är också viktigt att ta i 

beaktan. Som specialpedagog kan det vara en uppgift att bevaka dessa värden så att de 

inte kränks. Vi kan förebygga problem i kommunikationen genom att vara tydliga och 

berätta för barn/elev och föräldrar om förväntningar både på varje persons roll och på 

mötets syfte och mål (Røkenes & Hanssen 2016). Vid känsliga möten är redan föräldrar 

i en utsatt position vilket gör att mötet måste ske respektfullt.  

 

För en god kommunikation och att ett respektfullt möte ska ske krävs att som 

specialpedagog bygger relationer med barnet, föräldrar och lärare. Aspelin & Persson 

(2011) beskriver det som att bygga en social miljö där all utvecklar goda relationer. 

Enligt sju principer kan man lyckas med det enligt författarna. Här kan 

specialpedagogen vara ett stöd att utveckla dessa olika principer. Principerna är 

Medverka för att utveckla en förtroendefull relation mellan hem och skola, genom 

exempelvis tydlig information i god tid. Skapa forum på skolan där förtroende byggs 

mellan lärare och elever som exempel elevråd. Skapa respektfull uppmärksamhet, 

genom positiv återkoppling till elever som individer. Utveckla handledare- elevrelation 

genom att skapa utrymmen och möjlighet till mentorstid. Tillhörighet, möjlighet för 
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eleven att påverka sin lärandemiljö som exempel vilka extra anpassningar eleven 

behöver för att ha rätt förutsättningar att klara skolan. Bygga arenor på skolan där 

informella möten kan ske mellan vuxna och barn/ungdomar. Möjlighet till gemensamt 

kunskapssökande och elevcentrerade studieplaner, vilket innebär att lyhördhet till vad 

som för stunden intresserar barnet/eleven/ungdomen och utifrån det formar 

undervisningen (ibid 2011). 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga A Missivbrev 
 

Jag heter Ulrika Pettersson och går på Specialpedagogiska programmet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska skriva en uppsats inom ramen för min utbildning till 

specialpedagog.  

 

Vill du delta i en studie om varför föräldrar anmäler brister i barnens skolgång till 

Skolinspektionen? Syftet med studien är att undersöka vad som är den avgörande 

anledningen till att föräldrar anmäler brist av extra anpassning och/eller särskilt stöd för 

sitt barn till Skolinspektionen.  

 

Intervjun kommer att spelas in på band vilket kommer att underlätta mitt arbete. 

Inspelningen kommer endast användas av mig. Efter genomfört arbete kommer 

inspelningen av intervjun raderas.  

 

De etiska principerna i denna studie utgår från forskningsrådets fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

innebär att dina svar kommer att behandlas så att varken ditt namn, bostadsort eller 

annan information kan avslöjas om vem du är eller ditt barn är. Du medverkar frivilligt 

och du har rätt att dra dig ur när som helt under processen. Det innebär att om du så 

önskar har du rätt till att ångra din medverkan i efterhand och inga av dina svar kommer 

att användas i studien.    

 

 

XX 2019-04-25 

 

Studerande 
Ulrika Pettersson 

Tel: xxxx-xxxxxx 

Mail: x.x@x.x.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

12.2 Bilaga B Intervjuguide 
 

 Berätta om ditt barns skolgång? 

 Berätta hur du upplevde att ditt barns situation i skolan inte längre var hållbart? 

 Kan du berätta hur er situation var strax innan anmälan till skolinspektionen? 

 Finns det något som du i dag skulle kunna säga var den avgörande händelsen som 

gjorde att ni valde anmäla till skolinspektionen? Berätta! 

 Efter din anmälan till skolinspektionen, har ditt barns situation i skolan 

förändrats? 

 Hur tycker du att skolan skulle ha agerat? 

 Vilka råd skulle du vilja ge till skolan? 

 


