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Abstract 
The purpose of this study is to gain knowledge of the principals views of the organisation of 
the teaching of pupils from the school for the intellectually disabled and their definitions of 
inclusion.  
 
The background of this study is that there are many different ways of organising the teaching  
of pupils who are intellectually disabled and that most head masters report that their 
organisation is inclusive, What do they mean by saying that the organisation is inclusive. 
 
The study was conducted as an interview study. The selection of participants was based on 
uniform-sized municipalities within the geographical area and on the description of the 
organisation of compulsory schools on the website of each municipality. Principals 
responsible for special need classes or schools in each municipality were selected as 
participants. 
 
The definition of inclusion is, according to most principals, to be counted as a sense of 
belonging in school, not necessarily in a specific class. They also agreed that it is easier to 
include younger students with minor intellectual disabilities. The older students are  usually 
included in one or more practical subject but are assigned to a special needs class or group. 
The benefits of inclusion is of a social nature, most of the students were given, according to 
the principals, a better development of knowledge while in the class or group for the 
intellectually disabled. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få kunskap om rektorers syn på organisation av undervisning 
för grundsärskoleelever samt rektorernas definitioner av begreppet inkludering med 
hänseende på en skola för alla. Bakgrunden till undersökningen är att det i dag finns många 
olika sätt att organisera undervisning för grundsärskoleelever och att flertalet rektorer anger 
att deras organisation är inkluderande. Vad menar de då med att organisationen är 
inkluderande?  
 
Studien är genomförd som en intervjustudie. Urvalet baserades på jämnstora kommuner inom 
länet samt på kommunernas beskrivning av sin organisation av grundsärskolan på respektive 
kommuns hemsida. Som respondenter valdes rektorer med ansvar för grundsärskolan inom 
varje kommun. 
 
Definitionen av begreppet inkludering var enligt de flesta av rektorerna att räknas med och att 
känna tillhörighet i skolan, inte nödvändigtvis i en speciell klass. De var också överens om att 
det var lättare att inkludera yngre grundsärskoleelever med mindre utvecklingsstörningar. De 
äldre grundsärskoleeleverna var oftast inkluderade i något eller några praktiska ämnen men 
hade sin hemvist i en särskoleklass eller grupp. Vinsterna med inkluderingen var av social art, 
de flesta eleverna fick enligt rektorerna en bättre kunskapsutveckling i grundsärskoleklassen 
eller gruppen. 
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1. Bakgrund 
Att organisera, anpassa och genomföra undervisning i linje med en skola för alla berör alla 
som arbetar inom skolan och därtill eleverna själva och deras vårdnadshavare. En grupp som 
historiskt sett hamnat utanför en skola för alla är elever inskrivna i grundsärskolan. I dag 
räknas dock de och andra elever i behov av särskilt stöd på olika sätt in i formuleringen. Hur 
möter då rektorerna detta i sin organisation av undervisningen för grundsärskoleeleverna? 
Det finns elever som är inskrivna i grundsärskolan och får all undervisning i reguljär klass, 
elever som går i rena särskoleklasser och elever som undervisas tillsammans med 
grundskoleelever i särskilda undervisningsgrupper eller integrerade i några ämnen. Många 
kommuner, rektorer och pedagoger säger att undervisningen till sin organisation är 
inkluderande. Hur kan det komma sig? Vad menar skolledarna med inkludering? Vad anser 
de utmärker en inkluderande undervisning? Kort sagt vad innefattar ordet inkludering då det 
kommer till organisation av undervisning för elever inskrivna i grundsärskolan? Dessa frågor 
intresserar mig för de får direkta konsekvenser för mitt dagliga yrkesutövande. Jag anpassar 
och justerar mitt sätt att planera och genomföra undervisningen utifrån rektorns val av 
organisation för undervisning gällande grundsärskoleeleverna. Detta får även konsekvenser 
för eleverna; deras tillhörigheter till olika grupper och klasser, samt hur deras undervisning 
gestaltas. För klasslärarna på skolorna föreligger det skillnader om eleverna är inskrivna i 
grundsärskolan, går inkluderat i de ordinarie klasserna, går i särskilda undervisningsgrupper 
eller kanske rena grundsärskoleklasser. Inkludering är också av intresse då ordet i sig har en 
positiv klang; (Carlsson & Nilholm, 2004; Nilholm, 2007) en ton som många vill åt. Men på 
vilka grunder och hur, på vilket sätt är det viktigt att undervisningen är inkluderande. Vad 
menas med det?  
Peder Haug (2000) har lyft en rad missuppfattningar med tolkningen av begreppet 
inkludering. Tolkningar som har fått som konsekvens att man i Sverige och andra delar av 
västvärlden, strävar efter att ta bort de särskilda undervisningsgrupperna och placera alla 
elever i behov av särskilt stöd i vanliga klasser. Gynnas alla elever av helklassplacering eller 
kan andra alternativ vara gynnsammare för vissa individer?  

I den forskning jag funnit finns mycket lite kring hur gynnsam inkludering är för elever med 
utvecklingsstörning då det gäller de akademiska förmågorna. Det finns en undersökning 
(Sermier Dessmontet, Bless & Morin, 2012) som, om än inte med signifikanta resultat, kan 
påvisa en tendens till att eleverna med utvecklingsstörning skulle utveckla en något bättre 
literacy än de elever som gick i så kallade special schools (motsvarigheten till den svenska 
grundsärskolan respektive special skolorna). Andra undersökningar visar att svagpresterande 
elever presterar bättre när det går elever med intellektuella funktionshinder i klassen (Sermier 
Dessemotet & Bless, 2013). Detta då de svagpresterande eleverna då får tillgång till en 
speciallärare under ordinarie lektionstid. 
Carlsson och Nilholm (2004) menar att begreppet inkludering kanske snarare skall tolkas som 
att alla skall ha rätt till det miniatyr samhälle som skolan utgör. Med denna tolkning av ordet 
samt den forskning och de konventioner som är bärande för denna kategori elever avser jag att 
se på vilka organisationsformer som i dag finns representerade inom ett avgränsat område i 
Sverige, samt hur skolledarna ser på och definierar ordet inkludering. 
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1.1 Skollag 
Den nu gällande svenska skollagen (SFS 2010:800, kap 3 paragraf 7) påbjuder att alla elever 
har rätt till stöd i den grupp de tillhör vilket är en ny definition. Den gamla (SFS 1998) krävde 
att eleven fick stöd i den klass den tillhör. Denna nya definition öppnar upp för undervisning 
och stödinsatser i till exempel så kallade särskilda undervisningsgrupper. 

Vidare nämner skollagen att alla elever skall undervisas i en demokratisk anda och att barnets 
bästa skall gå främst.  

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

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. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. (SFS 2010:800, kap 7 § 4.) 

Paragrafen ovan gäller samtliga läroplaner och därtill årskurser i den obligatoriska skolan 
samt gymnasiet och således gymnasiesärskolan. Mänskliga rättigheter och grundläggande 
demokratiska värden kopplar jag till bland annat rätten till den sociala gemenskapen som 
skolan utgör samt en likvärdig och jämlik skolgång. Lagtexten jag ovan hänvisar till utgör 
även första delen av första kapitlet i respektive läroplan, det vill säga läroplanen för 
grundskolan (Skolverket 2011a) och läroplanen för grundsärskolan (Skolverket 2011b) 

Som elev har du rätten att erbjudas en plats i grundsärskola om du uppfyller nedanstående 
lagparagrafs kriterier; 

5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.  

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i 
grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, ska 
barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock tas emot i 
grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 
barnets bästa. (SFS 2010:800, kap 7 § 5.) 

Hur möter vi dessa aspekter i den svenska skolan? Är det inkluderingen som finns högst på 
agendan eller är det annat som kommer först då vi ser till organiseringen av undervisningen 
för elever i grundsärskolan? 

1.2 Läroplaner 
För att erbjudas att läsa enligt grundsärskolans läroplan (Skolverket 2011b) krävs att eleven 
inte bedöms ha möjlighet att nå målen för grundskolans läroplan (Skolverket 2011a). För att 
säkerställa att elever inte skrivs in i grundsärskolan på fel grunder krävs fyra olika 
utredningar; en medicinsk, en psykologisk, en social och slutligen en pedagogisk. 
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Grundsärskolans läroplan följer till stor del grundskolans läroplan. Skillnader föreligger dock 
gällande kravnivåer, krav på betygssättning samt olika ämnens utformning. Som exempel kan 
nämnas att naturorienterande ämnen samt samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan har 
en gemensam plan, till skillnad från grundskolans där varje enskilt naturvetenskapligt och 
samhällsvetenskapligt ämne läses och betygssätts för sig. 
Betyg i grundsärskolan ges i de fall vårdnadshavare och elev så önskar i annat fall skall ett 
omdöme per ämne utformas. Dock finns i likhet med grundskolans läroplan betygskriterier 
angivna för samtliga ämnen. Dessa är specificerade till betygen E, C och A och anges för 
årskurs 6 respektive 9 (Skolverket, 2011a, b). 
 

1.3 Policybeslut gällande inkludering 
Då undersökningar (Flatman Watson, 2009; Sermier Dessemontet & Bless, 2013) hänvisar till 
olika policybeslut som deras respektive länder avser följa väljer jag här att citera till den 
svenska policyn utifrån Unesco. Detta då besluten framhåller allas lika värde och rätten till en 
socialgemenskap i skolan.  

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att barn, närhelst så är möjligt, skall 
undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade 
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för olika 
inlärningsmetoder och inlärningstempon. (Svenska Unescorådet, 2006, s.16) 

...Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn behov av 
särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller sammanföra dem i 
specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning 
att förordas endast i de sällsynta fall ….där barnets behov inte kan tillgodoses i vanlig klass. (Svenska 
Unescorådet, 2006, s. 18.) 

Policybesluten är inte likställda med en lagtext men rekommendationen att följa dem är nästan 
lika stark. Skillnaden är att du inte kan dömas till straffpåföljd om du inte följer dem. Som 
exempel kan ges att Sverige har antagit konventionen om barns rättigheter men ännu inte 
antagit den som en lag. I detta fall anges att ambitionen ändå är att följa konventionen och 
delar av den finns med skriven i till exempel skollagen (SFS 2010:800) och i de inledande 
kapitlen i respektive läroplan (Skolverket, 2011a, b.). Den finns också delvis med i de 
allmänna råd som skolverket ger ut gällande arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling (Skolverket, 2012).  

 
Utifrån ovanstående undrar jag hur rektorer möter kravet om en skola för alla då det gäller 
organisationen av undervisning för grundsärskoleelever. Jag undrar också över hur rektorerna 
definierar begreppet inkludering då Carlsson och Nilholm (2004), Nilholm (2007) samt Haug 
(2000) påvisar att många olika tolkningar finns. Tolkningar som kan ge helt olika syn på vilka 
olika former av organisering av undervisning som kan ses som inkluderande. Detta ligger till 
grund för syftet med min studie. 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande hur rektorer organiserar sin 
verksamhet för grundsärskoleelever med utgångspunkten ”en skola för alla”. Samt hur de 
resonerar kring organisationsval och begreppet inkludering samt vilka konsekvenser detta får 
för elevers skolgång. 

 

1.4.1 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

• Hur organiserar rektorer undervisning gällande elever inskrivna i grundsärskolan? 

• Hur definierar rektorer begreppet inkludering när det gäller undervisning av elever in-
skrivna i grundsärskolan? 

• Vilka eventuella vinster eller förluster ser rektorerna med inkludering av grundsärsko-
leelever? 

Jag kommer nu att presentera delar av den forskning jag fått fram gällande organisation av 
undervisning, begreppet inkludering och effekter av en inkluderande undervisning. Därefter 
kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter och de metoder jag använt till min 
undersökning. Jag kommer att resonera kring de etiska aspekterna utifrån vetenskapsrådets 
riktlinjer. Slutligen kommer jag att presentera mina resultat av min intervjuundersökning samt 
diskutera densamma.  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Jag kommer under denna rubrik låta forskares definieringar kring begreppet inkludering 
synliggöras. Vidare kommer jag att beskriva forskning om inkluderande undervisning för 
grundsärskoleelever.  

 

2.1 Definiering begreppet inkludering 
Inkludering är ett begrepp som vi idag stöter på i samhällsdebatten. Det är också ett modeord i 
skolan och har så varit ett tag. Claes Nilholm med kollegor har i olika texter resonerat om 
begreppet som ett så kallat plus-ord, ett positivt klingande ord som alla vill identifieras med 
(Göransson m.fl., 2010; Carlsson & Nilholm, 2004; Nilholm, 2007; Haug, 2000). De nämner 
vidare att ordet får olika definitioner där den vanligaste är att inkludering innebär att alla 
särlösningar, till exempel särskilda undervisningsgrupper, försvinner. Enligt Carlsson och 
Nilholm (2004) var dock detta inte den ursprungliga tanken då begreppet inkludering 
introducerades. Missuppfattningar bygger på olika tolkningar och definitioner av ett och 
samma begrepp. Min ambition är att presentera en rad tolkningar av begreppet inkludering 
inom skolväsendet och elever i svårigheter. 

Uttrycket en skola för alla finns sedan en tid tillbaka i flertalet länder (Carlsson & Nilholm, 
2004; Haug, 2000). I samband med detta uttryck lyfts begreppet inkludering fram. Göransson 
med flera (2010) menar att begreppets intention missuppfattats då man i dagens svenska skola 
försöker ta bort de särskilda undervisningsgrupperna. Carlsson och Nilholm (2004) väljer 
istället att se skolan som ett samhälle i miniatyr, en plats där alla skall räknas med och vara en 
naturlig del av det sociala samspelet. Därtill handlar begreppet om hur man ser på individer i 
svårigheter, var man lägger problemet. Bär individen ansvar för sina skolsvårigheter? Har 
skolans organisation underlättat för eleven? Dessa frågor ställer sig även Haug (2000) då han 
kritiskt granskar den organisatoriska inkluderingen i Norge samt Göransson med flera som 
gjort en liknande studie i Sverige (Göransson, Nilholm, Karlsson, 2010).  
I Norge liksom i Sverige är ordet inkludering ett viktigt ord då det kommer till organisation av 
undervisning (Haug, 2000). Haug (2000) påvisar att inkluderingen inte ännu slagit igenom 
mer än som ett eftersträvansvärt begrepp. Han väljer att benämna inkluderingen som: 

The compulsory primary school for all, or the inclusive school, is very important in Norway, at 
least rhetorically. (Haug, 2000. s. 291) 

 
Tanken kring en skola för alla är viktig för många länder i västvärlden (Carlsson & Nilholm, 
2004). Studier i likhet med Haug (2000) och Carlsson & Nilholm (2004) påvisar att 
ambitionen inte når ända fram; att det finns många hinder på vägen till en helt inkluderande 
skola (Flatman Watson, 2009). Kanske hänger detta också samman med att begreppet 
inkludering definieras på olika sätt (Haug, 2000)? 

Carlsson och Nilholm (2004) presenterar tre olika definitioner gällande begreppet inkludering. 
Den första, svag inkludering, definieras i texten som en uttalad vilja att ses som inkluderande 
men samtidigt anges en rad undantag som inte anses kunna uppfyllas. Ofta framhålls att 
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inkludering inte passar alla. Den andra formen de presenterar är stark inkludering. Med stark 
inkludering menas en total inkludering utan kompromisser. Den tredje och sista formen är 
inkludering som dilemma. Enligt denna definition är de positiva till inkluderingen men att det 
inte är givet att det passar alla alltid. I detta fall hänvisas det till att barn och elever är olika 
och lär olika och att de då utifrån detta behöver olika former av stöd och skolgång.  
I Sverige och i stora delar av västvärlden i övrigt är svag inkludering den dominerande 
formen. Författarna påpekar att det i Sverige idag finns många särlösningar i form av olika 
särskilda undervisningsgrupper och liknade. Dessa grupper har stöd av lagen som anger att: 
Stöd skall ges i den grupp eleven tillhör (SFS 2010:800). Den tidigare lagtexten angav att: 
Stöd skall ges i den klass eleven tillhör (SFS 1998). I Sverige finns även grundsärskolan som 
en egen skolform för elever med utvecklingsstörning. 
När det gäller definitionerna av begreppet stark inkludering menar några forskare att det berör 
alla elever (Ballard, 1997). Andra som menar att det berör elever med någon form av 
funktionshinder. Haug (1998) väljer att definiera det som han kallar inkluderande integrering 
(jämför med stark inkludering) med att hävda att alla barn har rätt till stöd och hjälp i den 
klass där de går. Som förklaring lyfter han den sociala rättvisan och att den är helt skild från 
prestationsnivå, förutsättningar och intressen. 

2.2  Forskning om organisering av undervisning 
Flatman Watson (2009) har genom en enkätstudie studerat hinder för inkludering i det 
Irländska skolsystemet. Flatman Watsons resultat visar att föräldrar till elever med 
intellektuella funktionshinder anser att de undanhållits information om att eleverna har haft 
rätt att gå i vanliga, lokala skolor (ibid). De föräldrar som har placerat sitt barn i lokala skolor 
upplever att barnen inte fått det stöd och den uppmuntran de behöver. Då föräldrarna påpekat 
att deras barn inte fått rätt stöd anger flera av dem att de fått som svar att de kanske skulle 
flytta sitt barn till en så kallad special school istället. Som motivering till flytten har den 
aktuella skolan angett att den inte är specialiserad på elevens funktionshinder. Många 
föräldrar till elever som har sin skolgång inkluderad i vanliga klasser upplever att de inte blir 
lyssnade på utan ses som jobbiga. I de fall eleverna gick inkluderat, men i en särskild 
undervisningsgrupp på den lokala skolan, var föräldrarna mer positiva till skolans bemötande 
och stöd. De föräldrar som angav att de ansåg att eleven hade allt stöd var föräldrarna till de 
elever som gick i så kallade special schools (ibid).Vidare visar undersökningens resultat att 
lärarna anser sig ha för lite kunskaper för att kunna möta alla elevers olika behov vilket 
forskarna tolkar som ett stort hinder för inkluderingstanken. Liknande resultat kom Haug 
(2000) fram till då han kritiskt granskade det Norska skolsystemet. Han genomförde sin studie 
som en jämförande textanalys, detta med avstamp i historiska texter gällande skolreformer för 
elever i behov av stöd. Han såg sedan på utveckling i de olika skolreformerna fram till dags 
datum. I studien framkom ett tydligt mönster; att vissa aspekter, som att en tydlig ledare och 
en viss organisation av särskilt stöd, var viktigt för att inkluderingen skulle kunna gå att 
genomföra på ett bra sätt.  
Haug (2000) liksom Flatman Watson (2009) resonerar kring lärarnas kunskaper jämfört med 
speciallärarnas kunskaper men också de roller de har på de olika skolorna. De anger att för att 
kunna möta alla elevers behov krävs en organisation som underlättar tidiga insatser, helst 
förebyggande, och kunskaper hos lärarna. Stödet till lärarna kan vara i form av 
specialpedagogisk handledning (Flatman Watson, 2009) eller i form av studiestödsteam som 
med hjälp av sina olika deltagares yrkeskunskaper gemensamt hittar de mest gynnsamma 
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lösningarna för eleverna (Shepherd, 2006; Furney, 2005). Det som framhålls i samtliga studier 
är; rektorns ledarförmåga och delaktighet samt organisationen av skolans specialundervisning 
och synen på den samma. De framgångsrika rektorerna vågade enligt studiernas resultat ta 
beslut som var gynnsamma för eleverna. Lärare som fick handledning, använde sig av 
kollegialt lärande och vidareutbildade sig var bättre rustade för att möta alla elever. Skolor 
som ansåg att specialundervisningen skulle införlivas i den ordinarie undervisningen och 
organiserade undervisningen utifrån detta var mer framgångsrika än andra (Flatman Watson, 
2009; Shepherd, 2006; Furney, 2005). 

2.3 Forskning gällande vinster av inkludering för elever med 
någon form av intellektuella funktionshinder 

Forskningen gällande positiva effekter av inkludering och akademiska framsteg för elever 
med intellektuella funktionshinder är inte omfattande. Den forskning som finns tillgänglig har 
i många fall några år på nacken (Sermier Dessemontet, m.fl., 2012). När det gäller elever med 
inlärningssvårigheter finns det dock mycket forskning att tillgå. Sermier Dessmontet och 
Bless (2013) hänvisar i sin tur till tolv olika studier kring akademiska vinster av inkludering 
som de funnit. I detta fall var två av studierna deras egna samt liknande studier från övriga 
världen. 
De resultat som presenteras gällande akademiska effekter av inkluderande undervisning för 
elever med någon form av intellektuella funktionshinder är inte signifikanta. De påvisar dock 
en tendens av att de elever som fick sin undervisning inkluderat utvecklar en något bättre lite-
racy än de elever som fick sin undervisning i special schools eller liknande (Sermier Desse-
montet, m.fl., 2012).  

Sermier Dessmontet och Bless (2013) har genomfört en studie med syftet att finna hinder och 
förklaringar till varför man inte kommit längre med att genomföra de policybeslut som sedan 
flera år antagits. Bortsett från sociala aspekter som till exempel; alla elevers rätt till social 
rättvisa, lika behandling samt rätten till utbildning har forskarna påvisat att inkluderingen är 
gynnsam för elever med intellektuella funktionshinder då det gäller adaptiva beteenden samt 
för andra, svagpresterande, elever då det gäller akademiska framsteg. Forskarna kunde påvisa 
att de svagpresterande eleverna gynnades av den ständiga tillgången på en speciallärare, den 
speciallärare eleverna med intellektuella funktionshinder hade till sin hjälp i klassrummet. 
Samma undersökning visade också att övriga elever i klasserna får en bättre bild av elever 
med intellektuella funktionshinder då de träffar dem i sina klasser. Forskarna påvisar att de 
inte umgås mer med eleverna med intellektuella funktionshinder men de ser dem som sina 
klasskompisar och in ser några hinder för att dela klassrum med dem. Resultaten visade också 
att ingen elev i klasserna med inkluderade elever presterade sämre när alla undervisades till-
sammans. Ovan nämnda undersökning genomfördes i Schweiz med den bakgrund att det är 
det land i västvärlden som har en av de sämsta inkluderingsprocenten (ibid). Detta trots att 
beslut om en skola för alla funnits även i Schweiz under många år nu.  

2.4 Sammanfattningsvis: Forsknings- och 
litteraturgenomgång 

När det gäller forskning kring inkludering för elever med intellektuella funktionshinder finns 
det mycket skrivet kring sociala vinster av inkluderingen. De akademiska vinsterna påvisas 
inte i någon större utsträckning i de texter jag funnit. Resultaten påvisar inga signifikanta 
resultat då det gäller akademiska färdigheter. Dock visar de en tendens till att inkluderade 
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elever får en något bättre literacy, en något bättre språkligförmåga (Sermier Dessemontet 
m.fl., 2012). Dock påvisas akademiska framsteg för svagpresterande elever som undervisas i 
de grupper eller klasser där de inkluderande eleverna går. Förklaringen hänvisas till att dessa 
elever då får tillgång till de speciallärare som de inkluderade eleverna har med sig till klassen 
(Sermier Dessemontet & Bless, 2013). 
Som hinder för inkludering lyfter forskningen fram pedagogers okunskap eller osäkerhet, 
rektorers icke aktiva deltagande och synen på hur specialpedagogiskt stöd skall organiseras 
och genomföras (Flatman Watson, 2009; Haug, 2000; Shepherd, 2006; Furney, 2005). Som 
framgångsfaktorer nämns således motsatsen, nämligen aktiva och deltagande rektorer, tydliga 
strukturer, kompetenta pedagoger och en tydlig och underbyggd organisation av det 
specialpedagogiska stödet. Som en tydlig framgångsfaktor lyfts också kollegialt lärande. 
Skolor som ansåg att det specialpedagogiska stödet skulle ges i klass och organiserade sin 
undervisning utifrån detta fick också bättre resultat (Flatman Watson, 2009; Shepherd, 2006; 
Furney, 2005). 

Flertalet länder i västvärlden har valt att sträva mot en skola för alla. I denna strävan blir be-
greppet inkludering centralt (Haug, 2000; Carlsson & Nilholm, 2004). Här finns dock en pa-
radox, definitionen av begreppet. Då folk definierar begreppet olika blir också synen på in-
kluderingen olika. Som en följd av detta blir också tolkningen kring huruvida skolorna är in-
kluderande eller ej olika. 
De tre definitionerna av inkludering; svag inkludering, stark inkludering och inkludering som 
dilemma (Carlsson & Nilholm, 2004) kommer senare användas då jag kategoriserar och 
analyserar mina resultat. Att valet faller på begreppet inkludering är att det är aktuellt just nu 
då det gäller val av litteratur till olika speciallärarutbildningar i Sverige 
(http://kursplaner.gu.se/svenska/SPP100_Litteratur_12846_H14.pdf). Begreppet förekommer 
även i några av skolverkets publikationer gällande organisation av undervisning och 
utformning av specialpedagogiskt stöd i olika former (Skolverket, 2014). Carlssons och 
Nilholms tre definitioner kommer jag mer utförligt att presentera i nästa kapitel; teoretiska 
utgångspunkter. I ovan nämnd litteratur hänvisas också ofta till Peder Haug (1998), så även 
hans definition av inkluderingsbegreppet, kallad inkluderande integrering, kommer att 
användas vid den senare analysen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer att utgå ifrån Carlssons & Nilholms (2004) definitioner gällande inkludering 
samt den sociokulturella teorin gällande lärande i samspel då jag ser på mitt resultat. Jag avser 
här nedan att kortfattat redogöra för de begrepp inom teorierna som jag anser hjälper mig att 
tolka mina resultat. 

3.1 Den sociokulturella teorin avseende lärande i samspel 
med andra 

Då min studie handlar om organisation av lärande och definitioner av ett begrepp som har 
med samspel och interaktion med andra att göra anser jag att så väl den sociokulturella teorin 
som Carlssons och Nilholms (2004) definitioner kan hjälpa mig att förstå och förtydliga det 
jag finner i rektorernas intervjusvar. De olika begreppen och definitionerna avser jag använda 
för att kategorisera och sortera mina svar. 
Den sociokulturella teorin om lärande har sin anfader i den ryske psykologen Vygotskij 
(Säljö, 2000). Teorin har sin grund i att människor lär av varandra och den sociala och fysiska 
miljö de föds in i eller befinner sig i. Vygotskij (1978) menar att lärande är en social process 
och inte en helt individuell process. I denna process är språket ett mycket viktigt verktyg, men 
också samtalspartnerna eller klasskamraten. Detta då vi lär genom att se vad andra kan och 
härma. Det handlar också om att se vad nästa steg är i vägen mot målet, vilket en något mer 
kompetent kamrat kan hjälpa till med genom att fungera som en rollmodell (proximal 
utvecklings zon) (ibid). Vi lär genom interaktion med andra och med hjälp av redskap som 
underlättar och ibland är förutsättningar för att kunna utföra vissa uppgifter. Redskapen kan 
vara såväl praktiska som intellektuella.  
Inom den sociokulturella teoribildningen finns det ett antal begrepp som är bärande när det 
gäller inlärning och samspel med andra; Artefakter, Kultur, Språk, Mediering och Proximal 
utvecklings zon. 

 

3.1.1 Kultur  
Kultur är i detta hänseende de idéer, kunskaper, värderingar och dylikt som vi får genom 
interaktion med andra i vår omgivning (Vygotskij, 1978). Till denna kultur räknas då också 
artefakterna, redskapen, som vi använder oss av så som till exempel it och datorer, fordon och 
så vidare. Olika kulturer kan således använda olika redskap och utgången av deras 
erfarenheter blir då olika, det vill säga att beroende på vilken kultur som omger dig kommer 
du att utveckla olika förmågor, göra olika erfarenheter, använda olika redskap (artefakter). 
Kort sagt du kommer lära dig olika saker i olika kulturer. 

3.1.2 Språk 
Språket är i denna teori det viktigaste redskapet. Detta är en viktig grund för att så 
friktionsfritt som möjligt kunna interagera och kommunicera med andra. Då vi lär in samspel 
är detta en grundförutsättning. Vygotskij (1978) menar att du först lär in i samspel med andra 
och sedan gör denna kunskap till din egen, individuella. Först sker en lärandesituation mellan 
människor med hjälp av artefakter och sedan sker en inom respektive individ. 
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3.1.3 Artefakter 
Artefakter är de olika fysiska redskap som finns runt omkring oss och utgör en del av vår 
kontext (Vygotskij, 1978). Det kan vara till exempel bilar, informations- och 
kommunikationsteknik och så vidare. Dessa redskap använder vi för att klara av olika 
utmaningar och samla erfarenheter. 

3.1.4 Mediering  
Medieringsbegreppet används för att förklara samverkan mellan oss människor och de 
redskap, artefakter, vi använder oss av för att förstå och verka i världen. Till exempel så 
använder vi oss av miniräknaren för att kunna räkna ut en uppgift som annars tagit för mycket 
tid i anspråk eller kanske blivit för svår. I detta fall blir då miniräknaren det medierande 
redskapet som överbygger våra egna tillkortakommanden. 

3.1.5 Proximal utvecklings zon  
Vygotskij menade att vi har en zon där vi lär oss som mest. Denna zon, den proximala 
utvecklingszonen, ligger precis mellan det vi klarar av helt själva och det som vi klarar med 
lite assistans. I detta läge blir det viktigt att ha en klasskamrat eller en lärare som kan visa en 
utmaning som i dagsläget är lite för svår men som individen med hjälp av ledtrådar från 
kompisens sätt att lösa sedan också kan lösa själv. Kort sagt, någon som fungerar som en 
rollmodell. Detta att jämföra med att små barn härmar det vuxna och andra större barn gör och 
snart klarar det av det aktuella själva. 

 

3.2 Definitioner av begreppet inkludering 
Under denna rubrik kommer jag att presentera de tre formerna av inkludering som Carlsson 
och Nilholm (2004) presenterar. Jag har tidigare i detta arbete  

3.2.1 Svag inkludering  
Svag inkludering (Carlsson & Nilhom, 2004) definieras i texten som en uttalad vilja att ses 
som inkluderande men samtidigt anges en rad undantag som inte anses kunna uppfyllas. Det 
anges att inkludering är en process som kräver tid och att det inte passar alla elever. Den 
svaga inkluderingen hänger mycket ihop med synen på hur specialpedagogiskt stöd skall 
bedrivas. Ur ett historiskt perspektiv behöver vår tids syn på svag inkludering inte alls 
betecknas som svag utan bara som inkludering. I Sverige och i stora delar av västvärlden i 
övrigt är svag inkludering den dominerande formen. Författarna påpekar att i Sverige finns 
idag många särlösningar i form av olika särskilda undervisningsgrupper och liknade.  

3.2.2 Stark inkludering 
Stark inkludering betecknas enligt Carlsson och Nilholm (2004) som något som helt saknar 
kompromisser. När det kommer till hur begreppet tolkas så skiljer forskarna något på denna 
definition. För vissa är det gällande elever med funktionshinder av något slag, men andra som 
till exempel Keith Ballard (Ballard, 1997) menar att detta berör alla elever; att alla elever har 
rätten till klassrummet oberoende av funktionshinder, bristande förmåga, kulturell- eller 
könsligtillhörighet. Vidare framhåller författarna Peder Haugs begrepp ”inkluderande 
integrering” (Haug, 1998) som ett exempel på stark inkludering. Haug kopplar till begreppet 
att all undervisning skall bedrivas i den klass barnet går. Bakgrunden är social rättvisa, att alla 
ska ha rätt till de sociala sammanhang som finns. Detta ska vara helt skiljt från 
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prestationsförmåga, förutsättningar och intressen. Alla har enligt denna princip rätt till det 
sociala sammanhanget. I en stark inkludering finns således inga särlösningar då detta skulle 
tala mot principen att alla har rätt till det sociala sammanhanget och gemenskapen. 

3.2.3 Inkludering som dilemma 
Detta perspektiv vilar på grunden att inkludering är positiv men att det inte är ett givet 
tillstånd. Att möta alla elevers behov kräver olika lösningar och alla är inte alltid inkluderande 
men ändå kanske det bästa valet i situationen. Carlsson och Nilholm (2004. s. 83) påpekar att 
det föreligger en inbyggd barriär i elevernas, olika, behov av specialpedagogiskt stöd. Kort 
sagt behöver en del elever mycket mer stöd än andra och att detta då kan ses som särskiljande. 

3.3 Sammanfattningsvis: Teoretiska utgångspunkter 
De olika begreppen inom teoribildningen kommer i min resultat- och diskussionsdel att synas 
olika mycket. Jag väljer ändå att ha med de begrepp jag här ovan presenterat då de 
kompletterar varandra även om inte alla ges lika stort utrymme i resultat och diskussionsdelen 
av detta arbete. 

Då synen på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1978) handlar om 
lärande i samspel med andra samt användningen av olika redskap, artefakter och påverkan av 
den kultur som eleven vistas i blir kopplingen till rektorernas syn på begreppet inkludering 
viktig. Rektorernas organisation avgör vilken kultur eleven kommer att finnas i samt vilka 
redskap eleven då får tillgång till samt vilka kompetenta kamrater (Proximal utvecklings zon) 
som kommer omge eleven och dessa aspekter är viktiga i förhållande till elevens sociala och 
kunskapsmässiga utveckling. Vidare kan rektorernas synsätt på lärande och organisation av 
specialpedagogiskt stöd avspeglas på deras syn på kunskap och kunskapsinhämtning. Där i 
genom kan en teori som speglar ett synsätt på lärande bekräfta och förklara delar av 
rektorernas intervjusvar. Valet av det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt 
grundar sig också på kopplingen till begreppet inkludering. Inkluderingsbegreppet definieras 
bland annat som att alla elever skall ha rätt till den sociala arena som skolan utgör och de 
individer som finns representerade där i form av andra elever, pedagoger och övrig 
skolpersonal. Inkluderingsbegreppet innefattar således enligt min tolkning tillgång till andra 
individer att interagera med och genom detta utveckla och forma sina kunskaper och 
erfarenheter. Rektorernas organisation av undervisningen för grundsärskoleeleverna påverkar  
vilka andra elever och pedagoger som eleverna inskrivna i grundsärskolan får möjlighet att 
interagera, kommunicera och skapa kunskap tillsammans med. 
Definitionerna av inkludering krävs som en grund till hur långt rektorerna kommit i arbetet 
med att verka för en skola för alla. Definitionerna bekräftar och graderar graden av 
inkludering i de olika organisationsformerna. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
Jag kommer under denna rubrik att redogöra för mina metodval, mitt sätt att genomföra 
undersökningen samt de etiska övervägande jag gjort under undersökningens gång. Här anger 
jag också varför jag gjort de val jag gjort. 

4.1 Metod 
Jag har genomfört min undersökning med hjälp av halvstrukturerade fakta- och 
begreppsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag var intresserad av information kring hur 
rektorer organiserar undervisning samt hur de definierar begreppet inkludering. Initialt var 
min tanke att kombinera enkäter och intervjuer, för att kunna se på organisationsformer och 
definitioner av begreppet inkludering. Denna metod avråddes jag från då den skulle vara allt 
för tidskrävande i förhållande till den tid jag hade till anspråk för studien. Valet föll då på att 
testa enbart enkät som metod, då detta kan nå långt fler respondenter än intervjuer som metod.  
I detta skede skickade jag ut en rad pilotenkäter. De svar som angavs var mycket kortfattade 
och var svåra att få tillräcklig information ifrån. Då jag inte lyckades formulera om 
enkätfrågorna så att de gav fylligare svar, valde jag metoden intervjuer istället för att kunna 
ställa följdfrågor.  
Att valet slutligen föll på intervjuer som metod berodde på att jag var intresserad av att få 
information kring varför och hur rektorerna tänkte kring organisation och inkludering 
gällande grundsärskoleelever. Jag ville ta del av rektorernas syn på begreppet inkludering 
samt deras organisering av undervisningen för grundsärskoleeleverna det vill säga svar utifrån 
deras perspektiv och erfarenheter. Metodlitteraturen (Kvale & Brinkmann, 2014) påvisade att  
kvalitativa forskningsintervjun var ett bra verktyg då man ville förstå och tolka något ur en 
informants synvinkel. Jag anser således att den kvalitativa intervjun passar då jag efterfrågar 
rektorernas perspektiv på organisation samt begreppet inkludering med utgångspunkt i en 
skola för alla. 

4.2 Urval 
Jag har valt att intervjua fyra rektorer. Mina urvalskriterier var att finna rektorer som arbetade 
i jämnstora kommuner (10000 - 15000 invånare) med ungefär lika stort upptag av elever 
inskrivna i grundsärskola. Jag utgick ifrån att jämnstora kommuner har ungefär lika stort 
upptag av elever inskrivna i grundsärskolan. Jag utgick också från att de har liknande 
ekonomisk situation, i detta fall utgick jag från fördelningen av skolpeng och inte av den 
ekonomin som kommunen budgeterat. Därtill var det geografiska avståndet av betydelse för 
att jag skulle hinna genomföra intervjuerna under den tid jag hade till mitt förfogande. Jag 
valde att intervjua fyra rektorer då de endast fanns dessa fyra som matchade urvalet. 
Kommunerna är små och rektorerna har i vissa fall ett övergripande ansvar för grundsärskolan 
och elevhälsan i kommunen. Kort sagt de är ansvariga och organiserar undervisningen för 
grundsärskoleeleverna men eleverna kan finnas på olika skolor i kommunen. Det geografiska 
läget och kommunernas storlek gjorde att det inte fanns fler alternativa respondenter. Hade 
jag valt att ta med även större och mindre kommuner skulle det finnas fler alternativ till urval. 
Det lilla urvalet, fyra genomförda intervjuer, ger inte min studie någon större tillförlitlighet. 
Dock kan jag ändå besvara mina frågeställningar. Det vill säga hur rektorerna organiserar sin 
undervisning för grundsärskoleelever med utgångspunkt i en skola för alla samt hur de 
definierar begreppet inkludering 
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För att få en bild av hur rektorerna i respektive kommun organiserar undervisningen för elever 
inskrivna i grundsärskolan, har jag gått in på varje kommuns hemsida och läst deras egen 
presentation av sin lösning för dessa elever. I detta läge av urvalet valde jag bort en kommun 
på grund av sitt geografiska läge. Detta trots att kommunen i övrigt uppfyllde mina 
urvalskriterier.  
Jag valde att kontakta rektorerna via mail (bilaga 1). I detta mail inkluderades en kort 
beskrivning av undersökningen och en uppskattning kring hur lång tid den skulle ta i anspråk. 
Jag informerade även om att deltagandet var frivilligt och att jag behövde spela in intervjun 
för att senare kunna transkribera den samma. Samtliga rektorer som kontaktades var villiga att 
delta i undersökningen och således låta sig intervjuas. Dock fick en av intervjuerna 
genomföras långt senare än de andra på grund av att en av rektorerna var på en semesterresa.  
I mitt urval fanns inga aspekter gällande kön, utbildning eller ålder så dessa parametrar har 
jag inte på något sätt kontrollerat. Jag ansåg inte heller att de var viktigare än till exempel 
kommunens storlek och de på hemsidan angivna organisationsformerna. Utfallet blev att jag 
intervjuade en man och tre kvinnor, i åldern 40-61 år.  
 

4.3 Genomförande 
Jag genomförde intervjustudien under februari och mars. Jag konstruerade innan 
intervjustudiens genomförande en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014) och genomfört 
två olika pilotstudier. En med en enkät och en med intervjufrågor. I början av februari 
skickade jag ut ett informationsbrev (bilaga 1). I detta brev frågade jag om de rektorer jag 
tagit fram genom mitt urval var villiga att delta i undersökningen. Samtliga svarade jakande. 
Jag bokade då tid med dessa via mail. Ett undantag gjordes där jag bokade tid personligen.  
Jag valde, efter att ha testat en rad metoder, att spela in intervjuerna direkt i datorn. Detta för 
att datorn i mitt fall ger en bättre ljudåtergivning än min mobiltelefon samt att den är lättare 
att manövrera då det kommer till transkriberingen. Därtill kan jag med hjälp av amplituden på 
skärmen under intervjuns gång se att inspelningen fortfarande fungerade. Jag testade innan 
varje intervju att alla inställningar och tekniken i sig fungerade (Ahrne & Svensson, 2012). 
Som backup till datorn hade jag med mig min mobiltelefon. Denna behövde jag dock aldrig 
använda.  

Frågorna jag valde att fokusera på syftade till att besvara mina frågeställningar och där 
igenom syftet med undersökningen. Inför intervjuerna sammanställde jag ett antal frågor, ett 
manus (se bilaga 2) som jag avsåg utgå ifrån och sedan ställa följdfrågor i de fall det behövdes 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna var i början av intervjun enkla att besvara och handlar 
om personlig information samt yrkesverksamhet. Initialt under intervjuerna handlade frågorna 
om hur länge rektorerna arbetat inom yrket, vilka ansvarområden de hade och så vidare. I ett 
senare skede av intervjun handlade frågorna om hur de organiserade sin undervisning för 
grundsärskoleelever och vad som låg bakom respektive organisationsform. Jag valde att innan 
intervjun förklara syftet med studien. Jag skickade också intervjufrågor till respondenterna 
innan intervjuns genomförande. Detta för att det fanns frågor i min intervjuguide som kunde 
behöva funderas på då svaren på dessa kunde ligga långt tillbaka i tiden. 
Jag valde enligt råd från Ahrne & Svensson (2012) att föra anteckningar under intervjun. 
Dock höll jag dessa kortfattade och till stor del inriktade på citat eller dylikt som gav mig 
idéer till följdfrågor. Anteckningarna syftade också till att se om rektorerna verkligen svarade 
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på frågan jag ställt, eller om jag skulle behöva ställa om den vid ett senare skede av intervjun.  
Innan jag startade inspelningen upplyste jag återigen respondenterna att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst var fria att avbryta sitt deltagande. 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive rektors arbetsrum. Någon av dem frågade mig 
om jag hade en önskan om att genomföra intervjun någon annanstans. Jag svarade att detta 
inte behövdes, utan att den plats där det var lättast för dem att genomföra intervjun var 
lämplig, vilket i samtliga fall var deras arbetsrum. Detta innebar att jag fick träda in i deras 
trygga rum, ett rum där de naturligt har en stor del av makten. Maktbalansen i samtalen 
påverkades av olika aspekter så som det fysiska rummet, deras naturliga maktpositioner men 
också av det faktum att de frivilligt gick med på att intervjuas och upplåta en del av sin tid och 
sina tankar till mig som intervjuare. 
Intervjuer tog mellan 25 och 65 minuter att genomföra. Respondenterna var intresserade av 
ämnet och svarade gärna och utvecklat på frågorna. Samtliga intervjuade rektorer bad att få 
det färdiga resultatet skickat till sig när allt var klart. 

Jag valde att i så snabb anslutning till intervjuerna som möjligt transkribera dem i sin helhet. 
Det arbetet var mycket tidskrävande men jag ansåg att jag var tvungen att ha materialet 
skriftligt för att i nästa steg lättare kunna analysera och jämföra det samma. Jag valde att 
transkribera materialet så ordagrant som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock var jag i 
slutet av transkriberingarna inte lika noga med att markera kortare pauser eller dylikt.  
Jag avsåg att spela in samtliga intervjuer och sedan transkribera dessa ordagrant. Jag valde att 
ta med jakande och dylikt som hade till syfte att upprätthålla samtalet och visa att vi båda 
fortfarande var aktiva i intervjun. Jag valde att skriva ut intervjun för att bättre kunna 
analysera den. Mina intervjuer var förhållandevis omfattande och jag tror inte att jag utan det 
skriftliga stödet, transkriberingarna, kunnat finna de aspekter jag sökte i materialet (Kvale & 
Brinkmann, 2014) 
Min analys av resultatet har jag gjort genom att kategorisera (Ahrne & Svensson, 2012) de 
olika svaren och påståenden jag fått ta del av under intervjuerna. Analysen av 
transkriberingarna gjorde jag genom att leta efter olika former av organisation av 
undervisningen för grundsärskoleeleverna. Dessa organisationsformer försökte jag sedan att 
gradera från en helt fristående grundsärskola till grundsärskoleelever som var helt inkluderade 
i skolans alla ämnen och områden. Jag plockade fram rektorernas definitioner av begreppet 
inkludering och försökte i nästa steg kategorisera in dem enligt Carlssons och Nilholms 
(2004) tre definitioner. Det sista jag gjorde var att se om rektorerna uttryckt sig positivt eller 
negativ om inkludering av grundsärskoleelever samt vad de i så fall angett som positiv eller 
kanske negativ effekt av inkludering. Kort sagt om de kunde se några vinster eller kanske 
förluster med olika organisationsformer. 

Slutligen resonerade jag kring organisationsformerna och definitionerna av begreppet 
inkludering utifrån de tre definitionerna (ibid), tidigare forskning och den sociokulturella 
teorins syn på lärande i samspel med andra, detta i min diskussionsdel.  
 

4.4 Etiska överväganden 
Jag utgick från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) och resonerar här nedan kring vart och ett av dessa i 
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förhållande till min genomförda studie. Därefter resonerar jag kring studiens upplägg utifrån 
god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.4.1 Informationskravet  
Jag informerade i samband med att jag tillfrågagade respondenterna om en eventuell intervju, 
via mail (Bilaga 1), om studien och dess syfte. Denna studies var syftet att ta reda på hur 
respondenterna definierade ett visst begrepp, inkludering, samt hur de organiserar delar av sitt 
ansvarsområde, undervisningen för grundsärskoleeleverna. I mailet framgick att jag hade för 
avsikt att spela in intervjun. Jag framförde denna information, en andra gång, i direkt 
anslutning till intervjuns start.  

4.4.2 Samtyckeskravet  
I detta fall är samtliga respondenter över 18 år och samtycke krävs således enbart av 
respondenten själv. Respondenterna samtycker i detta fall genom att tacka ja till intervjun. 
Kontakten skedde initialt via mail. De informerades då skriftligen om sin möjlighet att inte 
delta alternativt när som helst avbryta undersökningen. Därtill upprepades möjligheten att 
avbryta sin medverkan vid intervjuns start. 

4.4.3 Konfidentialitetskravet 
Inga personuppgifter behövdes presenteras i detta fall. Samtliga deltagare fingerades och 
hänvisades till i form av intervjunummer (exempevis intervju 4.) samt med ordet hen. I denna 
undersökning bör ej svaren vara etiskt känsliga då det hela gäller en kommunal verksamhet 
med relativt höga insynskrav. Mycket av det jag avsåg fråga om gäller under 
offentlighetsprincipen. I undersökningen avsåg jag inte att ställa frågor som på något sätt 
berörs av sekretess eller dylikt. Det som skulle kunna vara känsligt är i så fall rektorernas 
egna definitioner av begreppet inkludering. Det är det enda i undersökningen som berör 
personliga tankar och definitioner. Dock kommer inte personerna bakom svaren vara synliga i 
det färdiga resultatet, det vill säga den slutgiltiga versionen av examensarbetet. Jag har 
kommit över samtliga namn, mailadresser och telefonnummer via respektive kommuns 
hemsida så den informationen är offentlig, dock kommer den på intet sätt att presenteras i min 
studie. 

4.4.4 Nyttjandekravet 
Jag avser inte lämna över material eller personuppgifter från mina respondenter till någon 
annan. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras så att det inte går att identifiera 
någon respondent. Det som kommer framgå är hur vederbörande organiserar undervisning för 
elever inskrivna i grundsärskolan samt hur denne definierar begreppet inkludering. 
Transkribering och inspelningar av intervjuerna kommer att förstöras då arbetet har blivit 
godkänt. 

4.4.5 God forskningssed 
I denna studie kommer inga aspekter rörande kön, etnisitet eller dylikt att framkomma. Inga 
uppgifter som skulle kunna vara av negativ art för individen, i detta fall rektorerna jag 
intervjuar, framstår i resultatet. Min ambition är att så tydligt som möjligt förmedla min 
studies genomförande och dess resultat (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Jag kommer under denna rubrik att diskutera min intervjustudies reliabilitet och validitet samt 
resonera kring dess eventuella generaliserbarhet. 

4.5.1 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet, tillförlitlighet, har jag försökt att säkerställa genom att ha en så hög 
transparens (Ahrne & Svensson, 2012) som möjligt. Transparensen har jag försökt öka genom 
att så noga som möjligt beskriva mitt genomförande av förarbete och analyser samt 
intervjuernas upplägg och genomförande. Jag har under intervjuerna försökt att ställa så 
öppna frågor som möjligt för att i största möjliga mån undvika att jag som intervjuar påverkar 
mina respondenters svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har även nyttjat ledande frågor som 
följdfrågor för att säkerställa att jag uppfattat föregående svar på rätt sätt, också detta i syfte 
att höja reliabiliteten. 

4.5.2 Validitet 
Min studies validitet, det vill säga att min studie faktiskt mäter det den avser mäta (Kvale & 
Brinkmann, 2014), har jag försökt säkerställa genom att formulera mina intervjufrågor utifrån 
min studies syfte och frågeställningar. Jag har också valt att genomföra pilotintervjuer, dessa 
genomfördes inte på rektorer utan på pedagoger i min närhet. Jag fick genom denna 
pilotstudie kommentarer på att någon fråga inte var tillräckligt öppen, att min formulering var 
något ledande, som om att jag fiskade efter ett visst svar. Jag formulerade om någon fråga och 
lät samma personer samt ytterligare en kommentera mina frågor ytterligare en gång. 

4.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i min studie är inte hög. Detta då urvalet är litet och få intervjuer har 
genomförts (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock kan metoden och frågorna återanvändas och 
kanske få liknande svar om de genomfördes i en socialt och ekonomiskt jämförelsebar 
urvalsgrupp. Detta kan dock inte säkerställas. I kvalitativa undersökningar av denna, något 
mindre, omfattning är detta inte heller en nödvändighet. Studien säger i detta fall en del av hur 
några rektorer i en mellanstor svensk kommun tänker kring organisation av 
grundsärskoleelevers undervisning och definitionen av begreppet inkludering kopplat till 
samma elevgrupp. 
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5. Resultat och analys 
Jag kommer under denna rubrik att resonera kring mina resultat utifrån mina tre olika 
frågeställningar.  

Nämnvärt är att alla rektorer i undersökningen har någon form av särskild undervisningsgrupp 
alternativt grundsärskolegrupp som organisationsgrund. Utifrån detta görs sedan lösningar för 
varje individ. Ingen av rektorerna tror att deras definition av begreppet inkludering är 
allmängiltig vilket kan skapa tolkningsproblem. Något som förvånade mig med intervjusvaren 
var att flera av rektorerna tyckte att klasser var en mindre bra organisationsgrund, att de hade 
föredragit grupper som organisationsgrund.  

Ovanstående aspekter kom fram genom mina olika kategoriseringar. Kategoriseringarna 
gällande former av organisation som rangordnades på en skala från särskoleklass eller särskild 
undervisningsgrupp i annan fysisk byggnad till att grundsärskoleeleverna var helt inkluderade 
i grundskoleklasserna. Definieringarna av begreppet inkludering satte jag samman med de tre 
definitionerna svag inkludering, stark inkludering och inkludering som dilemma. I detta 
hänseende sorterade jag också in definitioner utifrån de olika ord rektorerna nämnde som 
förklarande synonymer. Slutligen sorterade jag upp effekterna av inkluderingen i tre 
grundkategorier negativa aspekter, positiva aspekter och varken eller aspekter. 

 

5.1 Att organisera undervisning för alla elever 
Resultatet utav intervjuerna med rektorerna visar att organisationen av grundsärskoleelevernas 
undervisning ser initialt mycket olika ut enligt rektorernas egna utsagor. Någon kommun har 
just frångått en organisation med en helt isolerad grundsärskola, någon annan har en 
grundsärskolegrupp i ett annat hus på skolområdet och här ifrån utgår eleverna som sedan i 
olika utsträckning inkluderas i klass under vissa ämnen eller lektioner. En annan rektor 
organiserar grundsärskolan i en grupp tillsammans med andra grundskoleelever med 
komplicerad inlärning. I mitt material kan man finna några elever inskrivna i grundsärskolan 
som går i en ordinarie klass fullt ut. I två av fallen har eleverna assistent till sin hjälp (intervju 
1 resp. 4). Någon elev klarar sig helt själv i klass under vissa timmar av dagen (intervju 4). 
Gemensamt för alla rektorer jag pratat med är att alla har organiserat undervisningen för 
grundsärskoleeleverna med någon form av särskild undervisningsgrupp som bas. Eleverna har 
sedan egna, individuella lösningar utifrån kunskapsnivå, önskemål och social förmåga. 
Vanligast är att eleverna inkluderas i de praktiskt/estetiska ämnena samt att de yngre eleverna 
inkluderas i större utsträckning och i fler ämnen. 

5.1.1 Ålderns betydelse för organisation och inkludering  
Två av rektorerna (intervju 1 och 3) uppger att det är mycket enklare att inkludera 
grundsärskoleeleverna i klass när det är riktigt små. En rektor uttryckte då att gapet var 
mindre och många av barnen lärde genom att härma någon som redan kunde. Där av var det 
lättare att på ett bra sätt anpassa undervisningen även till barnen som var inskrivna i 
grundsärskolan. Detta kan förstås utifrån den sociokulturella teorins begrepp kultur 
(Vygotskij, 1978) I detta fall innebär kulturen att eleven formas av den omgivning den 
befinner sig och de redskap, artefakter, som den använder sig av i just detta sammanhang. 
Beroende på vilka redskap och vilken kultur du befinner dig i erfar du olika saker och lär dig 
således också olika saker. De yngre, utvecklingsstörda, eleverna i detta fall använder sig av 



 

18 
 

sina klasskompisar som rollmodeller och befinner sig troligtvis också inom sin proximala 
utvecklings zon (ibid) då det gäller den sociala utvecklingen. Eleverna i de yngre åldrarna 
befinner sig säkerligen även de inom den proximala zonen då det gäller den akademiska 
utvecklingen. Kunskapsgapet som rektorerna påpekade uppkom några år in i skolgången kan 
förklaras utifrån att eleverna frångått den proximala utvecklings zonen och att de hjälpsamma 
klasskamraterna då inte räcker till för att mediera kunskapen. 

En rektor (intervju 1) lyfte också vinsten med att tidigt, i förskoleklassen, inkludera elever 
med någon form av utvecklingsstörning. Det blev då lättare för alla runt omkring att acceptera 
dem och se fördelen med organisationen. Denna rektor nämnde också vikten av kompetent 
personal runt dessa elever både i klass och i de fall de ingick i någon mindre grupp. I fallet 
med 6-åringarna kunde hen se att personalens kompetens överbyggde många hinder. Hen 
angav att de hade känslan för när och hur eleverna skulle befinna sig i den stora klassen och 
när de behövde ingå i ett mindre sammanhang. Denna flexibilitet gynnade alla. 
De äldre eleverna läste praktiskt/estetiska ämnen i klass, då det var de ämnen som enligt 
rektorerna var lättast att inkludera dem i. En rektor nämnde det stora kunskapsgapet i ett ämne 
som naturvetenskap som en svårighet för en inkluderad elev. I detta läge skulle eleven först 
planera en laboration och sedan analysera och resonera kring resultatet, vilket blev för svårt 
och för utpekande för eleven i fråga. Dock angav samma rektor att för några år sedan var det 
fler äldre särskoleelever som gick något ämne som de var riktigt duktiga på i klass och detta 
önskade hen skulle komma tillbaka, då det gav alla en god bild av att man är olika och också 
har olika styrkor. 

5.1.2 Klasser eller grupper som organisationsgrund 
Flera av rektorerna uttryckte att klasser var ett dumt och icke inkluderande sätt att organisera 
skolorna på. Hade de i stället kunnat göra grupper eller något liknande av alla elever hade 
skolan inte fastnat i detta att alla elever inte kände sig inkluderade, medräknade. Rektorerna 
framhöll att mycket av organisationen var avhängt hur vuxna i skolan tänkte om klasser och 
grupper. Tankar som de i sin tur applicerade på barnen och genom detta fick dem att känna 
sig annorlunda. Någon rektor angav att om man organiserade om skolorna så att det i varje 
årskurs fanns någon liten grupp, några mellanstora och några riktigt stora grupper så, hade vi 
kunnat komma undan att så många elever upplever att de behöver gå ifrån sin klass. De hade 
haft sin grupp som hemvist och så var det bra med det. 

Vi vuxna krånglar till organisationen. Vi pratar om den gruppen hit och den klassen dit. Det är vi 
vuxna som säger att de inte är inkluderade och sätter etiketter på grupper och elever – det är bara 
dumt. Hade vi organiserat på basis av grupper hade vi kanske kommit runt problemet. Frågar du en 
elev på busshållplatsen var han varit svarar han aldrig i den eller den gruppen – han svarar att han 
varit i skolan och så vill jag att de ska vara. Det är en stor paradox då alla behöver olika för att kunna 
lyckas. (Intervju 2) 

Jag tycker inte om begreppet klasser, tycker det borde heta undervisningsgrupper eller något liknande. 
Det borgar för att de kan vara olika. (Intervju 1) 

Dessa svar kan förstås genom den sociokulturella teorins artefakter och kultur (Vygotskij, 
1978). Eleverna använder de redskap som de vuxna och andra elever runt dem använder, de 
redskap som tillhör deras och skolans eller klassen/gruppens kultur. De använder och gör 
också de vuxna rollmodellernas ord till sina egna. Genom detta kan då synen på vad som är 
normalt eller inte normalt också överföras. 
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5.1.3 Inkludering, en känsla av tillhörighet 
Tre av fyra rektorer uppgav att oavsett hur mycket eller lite eleverna undervisas i ordinarie 
grundskoleklass skrivs de in i en klass. Detta som ett led i att eleven skall känna en 
tillhörighet. De nämnde vidare att tillhörigheten inte alltid behöver vara fysisk utan snarare en 
känsla av att tillhöra. Att de som rektorer skapar en miljö där alla känner sig välkomna och 
om de önskar, delaktiga. Men som en av rektorerna påpekade handlar detta om att det måste 
finnas många olika möjligheter att organisera undervisning inom organisationen. Att det kan 
bli begränsande att tänka på särskolan då det är så många andra som har ännu större behov av 
anpassade lärmiljöer. Elever som inte möts av samma hänsyn som särskoleeleverna ändå gör. 
Att inkluderingsbegreppet är viktigare att lyfta gällande alla elever än avsett en enda kategori. 
Har man inte synen att alla är lika mycket värda och lika viktiga i skolan går det inte att skapa 
den välkomnande och öppna miljön som man vill åt. 

5.1.4 Den fysiska närheten en grund för gott samarbete 
Noterbart är att när jag gjorde mitt urval till intervjuerna angav en av skolorna på sin hemsida 
att de hade en grundsärskola helt fristående från den vanliga grundskolan. Grundsärskolan 
huserade enligt hemsidan i en byggnad skild från de andra skolbyggnaderna. Detta hade dock 
ändrats i och med höstterminens start och hemsidan hade inte uppdaterats. Konsekvensen av 
grundsärskolans flytt in i den vanliga grundskolan hade dock redan visat sig genom ett större 
samarbete mellan skolans olika lärare och också fler elever som kunde gå inkluderat under 
vissa ämnen. Detta till följd av det geografiska läget och det faktum att eleverna var vana vid 
varandra då de undervisades i samma korridor. Även lärarna hade angett att det var mycket 
lättare att vara flexibel och hitta lösningar för de grundsärskoleelever som hade önskan att 
undervisas i klass under vissa lektionspass. Samma aspekter lyftes under såväl den första som 
den tredje intervjun; att närheten till både elever, pedagoger och lokaler underlättade 
inkluderingen av grundsärskoleeleverna och samarbetet pedagogerna emellan. Den 
geografiska närheten ökade också den dagliga kontakten mellan eleverna vilket gjorde att den 
språkliga kommunikationen ökade. Något som enligt den sociokulturella teorin är en 
grundförutsättning för lärande då språket är ett av våra allra viktigaste verktyg, artefakter 
(Vygotskij, 1978). 

… Men det blev ett riktigt lyckokast för grundsärskoleeleverna kunde då flytta in i 4-6:ornas korridor 
och nu har de börjat samarbeta. Allt är ju lättare när man är nära och ser och hör varandra. Det blir 
naturligt.(Intervju 4) 

Som förutsättning för att kunna utveckla sitt språk, sin kommunikation och förstå den 
omgivning och kultur som eleven befinner sig i, krävs den fysiska och geografiska närheten 
(ibid). 

5.1.5 Sammanfattningsvis: Att organisera undervisning för alla 
elever 

I denna lilla studie framkommer att de flesta rektorerna väljer att organisera sin undervisning 
för grundsärskoleelever med avstamp i någon form av särskild undervisningsgrupp. Denna 
grupp finns som en trygg och säker reträttplats. Eleverna går sedan i större eller mindre 
utsträckning i ordinarie grundskoleklasser. De yngre grundsärskoleeleverna, som har mindre 
utvecklingsstörningar, går i större utsträckning mer i sin ordinarie klass. Ju äldre eleverna blir 
ju färre ämnen läser de med den ordinarie grundskoleklassen. De elever som bedömts ha lägst 
utvecklingsnivå anses svårast att på ett bra sätt inkludera i klass. Dessa argument kopplas till 
Carlsson och Nilholms (2004), definition av svag inkludering. Noterbart är att alla elever 
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oavsett hur mycket eller lite de faktiskt vistas i grundskoleklassen, är inskrivna i den samma. 
Detta som ett led i att alla skall känna tillhörighet. Rektorerna nämner att det är lättare att 
inkludera de yngre eleverna och resonerar sedan om att det har att göra med att kunskapsgapet 
vid denna ålder är mindre mellan eleverna med utvecklingsstörning och de utan. De resonerar 
samtidigt kring att det är lättare att inkludera de större eleverna i de praktiskt/estetiska 
ämnena. Dessa uttryck för inkluderingstanken kan ses i relation till Carlsson & Nilholms 
(2004) definition av inkludering som dilemma, det vill säga att rektorerna önskar att eleverna 
var inkluderade men kan se hinder och problem med att genomföra detta i praktiken. Detta i 
betydelsen att rektorerna i detta fall anger att de vill att alla skall kunna ingå i större 
sammanhang men att de finns vissa problem med att faktiskt genomföra inkluderingen fullt ut 
i ordinarie grundskoleklass. Rektorerna resonerar i samma anda om att det inte heller är 
gynnsamt för alla elever oavsett om de är inskrivna i grundsärskolan eller ej att ingå i det 
större sammanhang som den ordinarie klassen utgör. Samtliga rektorer är överens om att 
skolan idag behöver erbjuda flera olika lärmiljöer för att möta behovet av alla elever.  

 

5.2 Att känna sig välkommen överallt i skolan 
Generellt i intervjuerna angav rektorerna svar rörande alla elevers inkludering. De svarade 
inte direkt på frågan gällande grundsärskoleelever. De flesta av rektorerna definierade 
inkludering som att eleverna skulle känna sig medräknade och välkomna överallt i skolan. Det 
var viktigt att eleverna skulle känna att de tillhörde det lilla samhälle som skolan utgör. När 
det sedan gällde definitionen av vad någon rektor kallade klassrumsinkludering var svaren 
långt mer spridda. 

5.2.1 Hårda begreppsdefinitioner kan ge mer exkluderande 
undervisningsorganisation 

En rektor uttryckte sig särskilt tydligt när det gällde att tänka inkludering utifrån ett organisat-
ionsperspektiv. Hen menade på att det var direkt exkluderande att räkna med att alla elever 
kan undervisas i ett stort klassrum och att detta inte på något vis tar hänsyn till individens 
bästa. 
 

Att tro att man kan undervisa alla elever i samma typ av klassrum och enligt samma premisser det är 
direkt exkluderande, inte på något sätt inkluderande som många verkar tro. De tror att detta med att 
känna sig inkluderad har med att göra med i vilket klassrum man befinner sig i. Det är befängt. (Inter-
vju 2) 

 
Vidare resonerade hen kring olika pedagogers olika sätt att bemöta och tänka kring elever i 
behov av olika sorters stöd. Hen påpekade att då grundsärskolan finns kan man också använda 
den som organisationsargument om så behövs. Det är dock svårare att resonera kring andra 
elevers, kanske ännu större behov av anpassningar, då de enligt hen bemöttes med mer skep-
sis och mer av känslan att lärarna tyckte att eleven skulle skärpa till sig alternativt att lärarna 
tyckte att problemet var någon annans.  
 

Fråga: Kan du se svårigheter med inkludering? 
Ja! Att lärare inte vet vad de ska göra, att de är rädda att prova nytt. Man måste prova. Som rektor 
måste man kräva det av sin personal – alla måste våga undervisa alla, i alla fall prova. (Intervju 1) 
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Flera av rektorerna lyfte pedagogernas motstånd som en stark faktor till att skolan inte blev 
mer inkluderande. 

5.2.2 Inkludering i betydelsen tillhörighet 
En rektor var särskilt tydlig med att inkludering och tanken på att alla elever oavsett om de 
var inskrivna i grundsärskolan, ensamkommande flyktingbarn eller något annat skulle känna 
att det var deras skola och deras plats att gå till på morgonen och att det var detta som var det 
viktigaste för att eleverna skulle känna sig inkluderande.  
 

Jag tycker det är viktigt att alla elever känner att det finns olika lösningar och att de får vara med. Nu 
tror jag på intet sätt att de här eleverna (grundsärskoleeleverna) på något sätt känner sig icke inklude-
rade på skolan. Jag förutsätter att de helt och hållet känner sig det, det förutsätter jag. Med ALLA ele-
ver som sätter sin fot innanför dörrarna här. Det jobbar vi hårt med, det är min stora grej. Alla barn 
som går in här ska känna att detta är deras skola, för dem. Resten är det vi vuxna som inte riktigt klarar 
av, vi gör det ibland icke inkluderande. (Intervju 2) 

 
De andra aspekterna gällande klasser och grupper var det de vuxna på skolorna som upprätt-
höll. Det var de vuxna som angav att eleverna inte var inkluderade snarare än att eleverna 
själva kände så. 

5.2.3 Tydligt åtskilda definitioner av begreppet inkludering 
Noterbart är att alla rektorer jag pratat med, undantaget en, var helt övertygade om att andra 
rektorer, lärare eller tjänsteman inte definierade begreppet inkludering som de själva gjorde. 
De framhöll också att det kunde bli problematiskt då de inte alls menade samma sak med 
samma begrepp. Under intervjuerna växlade rektorerna mellan begreppet integrering och det 
efterfrågade inkludering. Jag påpekade detta vid ett tillfälle och rektorn svarade då att begrep-
pen i hänseende till att se på elever i behov av särskilt stöd och organisation av undervisning 
är så närbesläktade att hen inte alltid höll isär dem. Hen menade att det viktiga i allt detta var 
att se till individen och få den att känna sig delaktig i skolan och sin egen undervisning, att få 
den att känna att skolan är en plats för alla och att det inkluderar mig. 

5.2.4 Definitionen av inkluderingsbegreppet 
Som svar på en rak fråga som om rektorerna ansåg sin verksamhet inkluderande svarade tre 
av fyra ett direkt ja på den frågan. Dessa tre hänvisade då till sin egen definition av begreppet 
inkludering i betydelsen som att vara medräknad, att grundsärskoleeleverna tillhörde det mi-
nisamhälle som skolan utgör. En definition av ordet som såväl Carlsson & Nilholm (2004) 
som Haug (2000) anger. Den fjärde rektorn hade en något hårdare tolkning, en tolkning som 
också den tog avstamp i tanken om att vara medräknad, men som hen sedan fördjupade ge-
nom att koppla skollagen och rätten att tillhöra sin grupp till (SFS 2010:800, kap 3 paragraf 
7). Således ansåg inte hen att verksamheten var helt inkluderande då olika undervisningsgrup-
per fanns på skolan samt att någon elev undervisades helt skild från de andra, detta trots att 
det för eleven var det bästa alternativet just nu. Denna rektor resonerade, i likhet med de 
andra, kring att alla elever behöver lösningar som passar just dem som individer och att dessa 
lösningar utifrån ett inkluderingsperspektiv kan ses som helt exkluderande ändå är det enda 
rätta för just denna individ. Här pratade de om att man ibland måste frångå policybeslut och 
lita på att man tar rätt beslut ändå – även om deras grundtanke alltid var att alla skulle finnas 
med i ett större sammanhang. 
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5.2.5 Sammanfattningsvis: Att känna sig välkommen överallt i 
skolan 

Rektorerna definierar begreppet inkludering som en känsla av att räknas med, att tillhöra. De 
flesta av rektorerna anger att de också tror och hoppas att eleverna känner den känslan. 
Noteras kan göras att då rektorerna fick frågan kring hur de definierar begreppet inkludering 
frångick de alla att det berörde grundsärskolan. De påpekade att detta var viktigt för alla 
elever, det vill säga ett steg mot att skapa en skola för alla. De lyfte också att det inte 
nödvändigtvis måste vara klassen som skall ge denna känsla utan att det är viktigare att 
eleverna känner delaktighet i skolan som stort, att det inte ska spela någon roll om eleven får 
sin undervisning i klass eller i en mindre särskild undervisningsgrupp. När det gäller hur 
eleven får sin undervisning skall det vara deras individuella behov som styr, inte hur skolan är 
organiserad. Detta angav rektorerna dock som ett hinder för att helt uppnå till individuella 
lösningar. 

Rektorerna angav också att det troligtvis inte var så att andra definierade begreppet som dem 
själva, något som således kunde orsaka vissa problem. 

5.3 Elevernas ålder och utvecklingsnivå samt olika syfte med 
inkludering ger olika resultat 

Rektorerna angav att de kunde se vinster med inkludering av alla elever. De angav också, 
samtliga, att då det gällde grundsärskoleelever såg de fler vinster ju yngre eleverna var. De 
angav också att det säkert hängde ihop med att det var lättare att inkludera, då gapet, som 
någon rektor uttryckte det inte var lika stort då. Samma rektor angav också att ju yngre 
eleverna var ju mer härmade de varandra och detta gynnade många grundsärskoleelever som 
då fick en mycket positiv utvecklingskurva, främst gällande den sociala utvecklingen. 

Under intervjuerna var det tre rektorer som angav att detta med inkludering inte alltid är så 
lätt men att det mesta av motståndet sitter hos oss vuxna i skolan och deras syn på hur skolan 
skall vara organiserad.  

5.3.1 Sociala vinster men kunskapsmässiga förluster med 
inkludering 

Inkluderingen gav enligt rektorerna främst ökade sociala kompetenser och i vissa fall 
akademiska framsteg. Dock angav en av rektorerna (Intervju 4) att de största akademiska 
framstegen gjorde eleverna som gick i en särskolegrupp under de teoretiska ämnena men var 
inkluderade under vissa praktiska ämnen. Samma rektor kunde påvisa att elever som under 
sina tidiga skolår varit helt inkluderade i klass fick en kraftig kunskapsutveckling då de i de 
teoretiska ämnena började undervisas med andra grundsärskoleelever i en 
grundsärskolegrupp. Detta trots att inkluderingen räknats som lyckosam och positiv av eleven 
och de runt den samma.  

Jag kan se nu när vi har och har haft olika lösningar att elevernas kunskaper utvecklas mer i 
särskolegruppen, där finns kompetensen och de rätta anpassningarna görs. Sen har du kompisar som 
kan vara både bättre och sämre än du och kan bära dig framåt. (Intervju 4) 

Detta bekräftas till viss del av en av de andra rektorerna (Intervju 1) som nämner en helt 
inkluderad elev som i dag socialt mår mycket bra men som inte gör några större akademiska 
framsteg. I detta fall har rektorn erbjudit eleven en plats i en grundsärskolegrupp med chans 
till inkluderande undervisning under vissa pass i veckan. En lösning som hen kan genomföra 
när helst eleven efterfrågar det. Kompentens pedagogerna i grundsärskolan för enligt 
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rektorerna (Intervju 1 och 4) med sig samt interaktionen och kommunikationen (Vygotskij, 
1978) med klasskompisarna i grundsärskolegruppen för eleven framåt i sin 
kunskapsutveckling. 

5.3.2 Hinder för inkludering 
Samtliga rektorer var inne på att organisationen av undervisningen och pedagogernas 
inställning till den samma i mångt och mycket utgjorde ett hinder för inkluderingstanken. 

Att man inte alltid ska gå ut på någon särskild träning eller inlärning. Det är inte så himlandes lätt. 
Förra året var första året som 6-åringarna med utvecklingsstörning fick vara med i förskoleklassen. 
Jag har försökt i flera år men först nu gick det! I år när det var överlämning till ettan då gick de 
igenom alla elever i alfabetiskordning, så de utvecklingsstörda eleverna var med i samma överlämning 
som alla andra det var en underbar känsla. (Intervju 1)  

Dock kunde de se att denna trend gick att vända även om det tog tid och var mödosamt. 
Arbetsinsatsen var dock värd det då de utvecklingsstörda barnen blev bättre bemötta och mer 
inkluderade i skolan i stort.  

5.3.3 Andra elevgrupper är svårare att inkludera 
En rektor (Intervju 3) angav att när det kom till inkludering i klasserna var det inte alls 
grundsärskoleeleverna som var den svåra gruppen att lösa utan det var en helt annan grupp 
elever. En grupp elever som är inskrivna i grundskolan men många gånger har stora problem 
med att möta den organisation av klasser och stora klassrum som vi ofta möter i skolan idag. 

Att tro att inkludering i alla lägen är lätt är befängt men som svar på din fråga så tycker jag att inklu-
deringen är svårare att få till med de elever som har till exempel Asperger eller Autism. De har svårare 
att förstå och verka i den stora gruppen och har inte heller något direkt intresse av det (Intervju 3). 

 
Här återkopplar rektorn (Intervju 3) till det individuella och flexibla men också till synsättet 
att alla skall få vara i klass, i detta fall menar hen på att det synsättet blir direkt felaktigt att det 
inte alls är att se till individens bästa utan att man i detta fall måste se på inkludering som att 
alla har rätt till det sociala sammanhang som finns – men inte att de (eleverna) är tvungna att 
välja att ingå i detta. Precis samma resonemang för rektorn i intervju 2. 

5.3.4 Sammanfattningsvis: Elevernas ålder och utvecklingsnivå 
samt olika syfte med inkludering ger olika resultat  

Rektorerna resonerar kring att den sociala utvecklingen gynnas mest av en tidig, total, 
inkludering av grundsärskoleelever. De anger att de härmar sina jämnåriga klasskamrater och 
därigenom får en snabbare, social, kunskapsutveckling än om de från början gått i en 
grundsärskolegrupp eller klass. När det kommer till kunskapsmässig utveckling påvisar flera 
av rektorerna att den, i större utsträckning, utvecklas bättre när eleverna för sin undervisning i 
någon form av särskolegrupp eller klass. I dessa fall hänvisar de till att personalen är bättre på 
att möta eleverna och deras behov, att eleverna har lättare att ta hjälp av varandra och att 
eleverna har tillgång till olika hjälpmedel. Hjälpmedlen kan ses som medierande verktyg, 
artefakter (Vygotskij, 1978) som syftar till att eleverna skall få tillgång till kunskaper de 
kanske inte når annars. En rektor nämner också personalen som ett redskap till kunskap.  
Sammanfattningsvis kan man se att rektorerna är positiva till inkludering och tror i likhet med 
den sociokulturella teorin att det sociala samspelet är en viktig del av lärandet. Men också det 
faktum att rollmodellerna ligger lagom långt ifrån elevens egen kunskapsnivå, detta så att de 
kan få tillgång till sin proximala utvecklings zon. De ser kort sagt hinder för inkluderingen 
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och kan lättast liknas vid Carlsson och Nilholms (2004) definition av inkludering som 
dilemma. 

I samband med att frågan gällande positiva eller negativa effekter av inkludering diskuterades 
i intervjuerna angav två av rektorerna att det var andra grupper än grundsärskoleeleverna som 
var svårare att inkludera. De angav då att de eleverna ansåg många skulle undervisas i 
helklass men de själva var inte alls betjänta av det. Som exempel nämnde de båda rektorerna 
elever med olika former av autismspektrum störningar, elever som oftast inte efterfrågar det 
sociala samspelet och sällan gynnas av stora grupper. Inför denna grupp kunde också 
rektorerna se att pedagogerna ansåg att det var än svårare att möta och att undervisa dessa 
elever i helklass. Här fanns också ett uttryck för att pedagogerna tyckte att det var svårt att 
undervisa dem överhuvudtaget, att de inte hade kompetens nog.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 

6.1.1 Den ursprungliga tanken 
Min ursprungliga metodtanke var att göra en mindre enkätundersökning med 10-20 enkäter. 
Dessa enkäter skulle skickas till rektorer runt om i länet. Utifrån svaren hade jag sedan tänkt 
att få fram olika kategorier av organisation och definition av begreppet inkludering. Jag skulle 
i nästa steg välja ut 2-3 rektorer som jag skulle kontakta för en intervju. I intervjun hade jag 
som avsikt att låta dem fördjupa sina svar och det skulle ge mig möjlighet att ställa följdfrågor 
och få fram olika förtydliganden. Denna metod skulle i detta arbete bli för tidskrävande och 
också för omfattande. Detta då både enkäter och intervjuer skulle behöva bearbetas och 
redovisas för bästa resultat. 

Min andra tanke fick jag med hjälp av min handledare, Marie Karlsson. Hon gav som förslag 
att jag skulle genomföra en ren enkätundersökning. Enkätundersökningen skulle då kunna nå 
långt fler respondenter utan att arbetet blev för tidskrävande. Denna metod valde jag bort då 
jag kände att jag inte riktigt kunde formulera enkätfrågor som skulle kunna ge de svar jag var 
ute efter. Jag ville veta hur och varför de organiserar som de gör och hur de definierar ordet 
inkludering, samt vad det innebär för dem och deras organisation.  

6.1.2 Pilotstudier 
Jag genomförde två olika pilotstudier en gällande en ren enkätundersökning. I detta fall 
konstruerade jag en intervju i ett digitalt enkätprogram. Dessa enkäter skickade jag ut till 
rektorer och utbildningsansvariga i min kommun. Då svaren på mina enkätfrågor kom tillbaka 
kunde jag tydligt se att dessa inte räckte till för att på ett bra sätt besvara mina 
frågeställningar. Jag gjorde några försök att omformulera frågorna och skickade denna gång 
enkäten till mina kollegor i arbetslaget. Inte heller denna omgång av enkätfrågor gav de 
resultat jag ville ha. Jag valde då bort alternativet att genomföra en ren enkätundersökning, då 
jag inte lyckades formulera tillräckligt bra frågor. Nästa steg blev att i en pilotstudie 
kontrollera mina intervjufrågor, också detta gjordes på pedagogerna i mitt arbetslag. De hade 
kommentarer på några och mina frågor, men också förslag på hur jag kunde formulera om 
dem så de blev öppnare och bättre passande för mitt syfte. 

6.1.3 Det slutgiltiga valet och dess fördelar och brister 
Den metod jag slutligen valde svarade väl mot mina frågeställningar. Dock hade urvalet 
kanske blivit bättre om jag istället valt att göra enkäter först och sedan tagit ut rektorer för 
intervju. Hade jag känt mig säkrare på att utforma enkätfrågorna, så kunde det ha gett mig 
svar med en större spridning, vilket säkerligen också blivit en gynnsam metod. Främst då jag 
kunnat nå långt fler respondenter och genom detta kanske en vidare bild av organisationen 
och definieringen av begreppet inkludering. En sådan undersökning skulle också ge en större 
generaliserbarhet och tillförlitlighet. 

6.1.4 Teoretiska perspektiv 
Jag valde att genomföra denna studie med det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1978) 
samt Carlssons och Nilholms (2004) tre definitioner av inkludering som teoretiskt stöd. De tre 
definitionerna av inkludering var ett tankestöd vid så väl kategorisering av rektorernas 
intervjusvar som vid presentation av resultatet. Definitionerna underlättade diskussionen av 
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studiens resultat samt jämförelsen med tidigare forskningsresultat. Det sociokulturella 
perspektivet och dess begrepp var ett stöd gällande tolkningar och förståelse av rektorernas 
intervjusvar. Rektorerna resonerade kring att elever lär tillsammans med andra och att det 
finns olika kulturer inom skolan där eleverna lär och erfar olika saker. Perspektivet blev i 
delar av resultat- och diskussionsdelen mindre framträdande.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna del kommer jag att resonera kring delar av resultatet som överraskat mig och de delar 
som varit mindre överraskande. Att definitionen av begreppet inkludering och synen på vad 
det innebär för elever och organisation skulle variera överraskade mig inte. Dock var det 
faktum att rektorerna hellre skulle ha grupper än klasser som organisationsgrund 
överraskande. Jag kommer också att diskutera studiens relevans för speciallärarrollen och 
vilka frågor som väckts efter denna studie. 

6.2.1 Användning och definition av begreppet inkludering 
Haug (2000) och Carlsson och Nilholm (2004) nämner begreppet som ett plusord, ett ord 
många vill förknippas med. Men vad är det de vill förknippas med. I denna studie är 
rektorerna jag intervjuat helt överens om att de nog inte definierar ordet på samma sätt som 
någon annan hur kan det då vara så eftertraktat att förknippas med det? Jag gick in i min egen 
speciallärarutbildning med en syn på att inkludering var något som innebar att alla elever, 
enligt begreppet inkludering och forskningen knuten till det samma, förväntades undervisas i 
samma klass. Den definitionen har jag själv till stor del frångått och så också de rektorer jag 
pratat med. De definierar ordet som att räknas med och att tillhöra det minisamhälle som 
skolan utgör. De trycker på att alla elever är olika och också har rätt att behandlas olika, att 
det kan vara direkt exkluderande att tvinga in någon i en stor klass som inte trivs där. I samma 
andetag nämner de å andra sidan att målet är att alla skall tillhöra en enhet. Dock tycker de 
inte att klassen är den bästa organisationsformen för att möta alla elever, här skulle en 
organisation utifrån en rad olika grupper fungera bättre. Det skulle enligt en av rektorerna 
både vara lite dyrare och ställa lite högre krav på lärarnas profession, dock var hen övertygad 
om att måluppfyllelsen skulle bli högre och fler elever skulle må bättre.  
I enlighet med Carlssons och Nilholms (2004) definitioner av inkludering blir de 
organisationer rektorerna beskriver klassade som inkludering som dilemma eller som svag 
inkludering. Dessa definitioner stämmer också väl in på de norska skolorna (Haug, 2000) och 
på de irländska (Flatman Watson, 2009).  

6.2.2 Organisation av undervisning för grundsärskoleelever 
Vilken organisation är mest gynnsam för grundsärskoleelever? Kan man på ett enkelt sätt 
besvara den frågan?  
Min undersökning visar på att olika organisationsformer ger olika vinster utifrån de kulturer 
och de redskap, artefakter som används just där och då. Är man ute efter en social utveckling 
är en tidig total inkludering att föredra. Men vill man ha en högre kunskapsutveckling för 
grundsärskoleeleverna angav rektorerna i min studie att grundsärskolegruppen eller klassen 
med sina verktyg och sin kultur (Vygotskij, 1978) var det mest effektiva. Ser du till de olika 
policybeslut Sverige samt många andra länder i västvärlden valt att följa är 
inkluderingstanken det centrala. Forskningen visar att de inkluderade eleverna får en något 
bättre literacy och i vissa fall en bättre social utveckling (Sermier Dessmontet & Bless, 2013). 
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Men att de som får störst vinst av inkluderingen är andra, svagpresterande elever, så för vems 
skull inkluderar vi och är motiven i form av kunskapsmässiga framgångar eller social rättvisa? 
De svagpresterande eleverna som hänvisas till i studien (Sermier Dessmontet & Bless, 2013) 
gynnades av de verktyg och den kultur (Vygotskij, 1978) som specialläraren eleverna med 
intellektuella funktionshinder hade med sig ut i klassen. Kanske kan vi lära något av detta, 
vilka redskap och vilka anpassningar för specialläraren med sig. Redskap som tydligen är 
verksamma för fler än dem de avsågs för? 
Finns det utrymme för mer flexibla lösningar eller behöver det finnas en tydligare central 
definiering av begreppet inkludering och dess konsekvenser på olika organisationsformer? I 
enlighet med den sociokulturella teorins syn på lärande, sker detta i interaktion med och 
genom kommunikation med andra, hur möter vi detta i svensk skola idag? Rektorerna i denna 
undersökning angav att de hellre såg grupper som organisations-bas än klasser. Kanske skulle 
detta ge fler elever med olika svårigheter tillgång till kompetenta klasskompisar, och genom 
det få tillgång till sin proximala utvecklings zon samtidigt som de utvecklar och prövar sitt 
språk och sin kunskap om den kultur som omger dem i skolan (Vygotskij, 1978)? Kanske 
skulle också inkluderingen kunna bli starkare då det med grupper som bas inte behöver sägas 
att de måste ha en viss storlek. Att det inom en skola skulle finnas en rad olika grupper med 
olika storlek, detta för att bättre kunna möta olika elevers olika behov både kunskapsmässigt 
och socialt. En av rektorerna lyfte dessutom frågan om det inte var direkt exkluderande att 
tvinga in alla i en stor klass, hen syftade då till elever som har svårigheter med det sociala 
samspelet eller för stora sammanhang. Dessa elever påpekade hen finns både i grundsärskolan 
och i grundskolan. Tanken om grupper som organisation skulle såldes hjälpa flera olika 
kategorier elever. Elever som idag har svårt att klara av helklassundervisning på de premisser 
som ges. Elever som liksom alla andra behöver interaktion och kommunikation med andra för 
att kunna utvecklas på bästa sätt (ibid). Rektorernas resonemang om att alla elever skall 
undervisas tillsammans med någon men i grupper vars storlek är anpassad efter individens 
behov kan tolkas och förstås utifrån den sociokulterella teorins perspektiv på lärande i 
samspel med andra (ibid). Lärande sker i gruppen genom interaktion med andra men också 
genom användandet av medierande redskap och pedagogernas alternativt de omgivande 
klasskompisarnas förmåga att finna proximala utvecklings zoner för eleverna. Rektorerna 
hänvisar under intervjuerna också till att det är detta lärande som idag gör 
grundsärskolegrupperna eller grundsärskoleklasserna framgångsrika när det gäller så väl 
kunskapsmässig som social utveckling för de äldre eleverna i grundsärskolan. 
I denna studie var kommunerna som studien genomfördes i ungefärligt jämnstora och de låg 
på geografiskt likvärdiga platser. Hade resultaten sett mycket annorlunda om intervjuerna 
hade genomförts i en storstadskommun? I de studier jag inför arbetet läst påvisas ungefär 
samma svar som de mina rektorer angav (Flatman Watson, 2009). Att det är svårt att skapa en 
skola för alla även om ambitionen är att alla ska känna sig lika delaktiga och viktiga i sin egen 
utbildning. I vissa fall ligger svårigheterna i att kunskapsgapet blir för stort i andra i 
pedagogernas syn på specialundervisning som någon annans problem att ta tag i. Detta visar 
så väl den stora studien gällande det Irländska skolsystemets hinder mot inkludering (Flatman 
Watson, 2009) via Haugs (2000) kritiska analys av det norska skolsystemet till denna 
begränsade intervjustudie. Hur skall vi ta oss runt detta så att vi kan skapa en skola för alla i 
enlighet med de riktlinjer som i dag finns (SFS 2010:800; Skolverket, 2011a,b; Svenska 
Unescorådet, 2006). Vad menar vi då med en skola för alla? Är andemeningen att alla skall 
undervisas i samma klassrum med klassen som bas?  
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6.2.3 Hinder för inkludering och inkluderingens konsekvenser 
En rektor nämner också personalen som ett redskap till kunskap. Vidare bekräftas att elevers 
framgång till stor del beror på lärarnas skicklighet att möta respektive elev (Sheperd, 2006; 
Furney, 2005).  När det gäller hinder för inkludering är det liksom forskningen (Flatman 
Watson, 2009) säger pedagogernas kunskaper som återigen hamnar i fokus. Liksom 
rektorernas intervjusvar så speglas pedagogerna i särskolegrupperna som kompetenta 
speciallärare och de visas en bild av att de övriga lärarna känner sig osäkra på hur de, i 
helklass, skall kunna möta dessa elever. Detta är samma argument som de irländska lärarna 
lyfte i Flatman Watsons (2009) studie. Således verkar en osäkerhet finnas som begränsar 
inkluderingstanken något. I rektorernas svar gick det tydligt att utlösa att det är vi vuxna i 
skolan som utgör de största hindren för inkluderingstanken. Det är vi som sätter etiketter, det 
är vi som benämner grupper och det är vi som visar osäkerhet – detta tycker jag är lite 
skrämmande. Alla vuxna i skola bör vara där med utgångspunkt i eleverna men det verkar 
som att svaren visar en riktning mot att vi är där för vår skull och att våra behov av kontroll 
och struktur gör att vi inte ser lösningar i organisationen som inte alls skulle behöva ligga så 
långt bort. 

 

6.3 Studiens relevans för den specialpedagogiska yrkesrollen 
inom grundsärskolan 

Denna studie har direkta kopplingar till yrket speciallärare och inriktningen 
utvecklingsstörning. Med utgångspunkt hur en tjänst som speciallärare med inriktningen 
utvecklingsstörning kan utformas är den organisation rektorn valt av största betydelse. Med 
hänseende på om specialläraren förväntas undervisa en ren särskolegrupp, delvis inkluderade 
elever eller elever som är helt inkluderade i klass ställs olika krav på så väl pedagogens 
planering som genomförande av undervisningen. I examensförordningen står det att läsa att 
studenten vid färdig utbildning skall kunna; 

visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer, (SFS, 2011:186).  

Dessa lärmiljöer antar olika form i olika organisationsformer och det gäller då att i yrkesrollen 
kunna utläsa vilka krav som ställs på eleven respektive pedagogen i respektive organisations-
form.  

Denna studie handlar om inkludering och organisation utifrån tesen en skola för alla. I sam-
band med detta blir det tydligt hur viktigt det är att samarbeta och ha förståelse och respekt för 
andra yrkesgrupper och personer för att få till en reell inkludering och undanröja så många 
hinder som möjligt. Ett mål även examensförordningen anger; 

visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skol- former och yrkesgrup-
per, (SFS, 2011:186).  

I denna undersökning anger rektorerna att de skulle vilja byta organisationsform från klass till 
grupp som organisationsgrund. Något som också skulle kunna påverka yrkesutövandet. Det 
skulle kanske också leda till det som rektorerna ville – en högre grad av inkludering. En 
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inkludering som enligt Carlsson och Nilholms (2004) definition skulle gå från svag 
inkludering eller inkludering som dilemma mot en stark inkludering eller som Haug hade 
definierat det inkluderande integrering (Haug, 1998). Kanske kunde, om rektorernas önskan 
blev till verklighet - att organisera utifrån grupper snarare än klasser – det i enlighet med en 
av rektorernas mål bli så att grundsärskolan blev en inriktning inom grundskolan till skillnad 
från i dag när det är en egen skolform. Grupperna medför enligt rektorerna att fler elever 
skulle kunna undervisas utifrån sina, individuella behov, och att det då skulle få lära sig att 
använda de redskap (Vygotskij, 1978) de behöver för att gå vidare i sitt lärande. Kanske 
skulle detta också kunna vara en grund för en bättre och starkare inkludering. En väg till den 
starka inkluderingen (Carlsson & Nilholm, 2004) eller som Haug (1998) uttrycker det en 
inkluderande integrering? Synen på specialpedagogiskt stöd ger konsekvenser för hur 
undervisningen organiseras och genomförs, men det får också speglingar i 
inkluderingstanken. Allra helst om pedagoger på skolorna anser att denna undervisning skall 
ligga utanför det ordinarie klassrummet. 

 

6.4 Framtida frågor 
Efter arbetet med denna studie har ytterligare och fördjupande frågor väckts. Bland annat 
skulle det vara intressant att göra en intervjustudie i ett större perspektiv där jag i mitt urval 
skulle velat ha med både stora storstadsskolor och små landsorts- eller byskolor och se om 
dessa aspekter hade haft någon inverkan på resultaten i form av ytterligare 
organisationsformer eller helt andra definitioner av begreppet inkludering. Det hade också 
varit intressant att intervjua rektorer gällande inkludering och särskilt stöd gällande alla elever 
i så väl grundskolan som grundsärskolan. Detta då rektorerna i min lilla studie angav andra 
elever som svårare att inkludera samt de vuxna på skolorna som de som hade störst 
svårigheter med inkluderande undervisning, både då det gällde genomförande av undervisning 
och organisation av särskilt stöd. 

En undersökning av hur skolpersonal i stort tolkar och definierar begreppet inkludering samt 
hur de anser att specialpedagogiskt stöd skall ges skulle också vara intressant att genomföra. 
Den undersökningen hade kunnat vara i form en enkätundersökning för att nå så många som 
möjligt. Syftet skulle vara att skapa en debatt kring såväl begreppet och företeelsen 
inkludering som synen på specialpedagogiskt stöd. 
 

6.5 Sammanfattande slutsats 
Studiens resultat visade att rektorerna ansåg att begreppet inkludering var ett positivt och 
eftersträvansvärt begrepp (Carlsson & Nilholm, 2004; Haug, 2000) men att det medförde stort 
tolkningsutrymme. Beroende på dessa olika tolkningar kunde också liknande organisationer 
ses som inkluderande respektive icke inkluderande. Den vanligaste tolkningen av begreppet 
var att eleverna skulle känna sig medräknad och höra till den sociala gemenskapen på skolan. 
Om man ser till rektorernas svar kopplat till Carlssons och Nilholms definitioner av 
inkludering (2004) hamnar de organisationer rektorerna presenterar under svag inkludering 
eller kanske än mer under inkludering som dilemma. En syn på inkludering som en god tanke 
men en tanke som kanske inte passar alla alltid, en tanke som i praktiken möter hinder och 
inte alltid är gynnsam. Rektorerna angav personalen på skolan som det största hindret för 
inkluderingstanken, vilket bekräftas av studier som gjorts ibland annat på Irland (Flatman 
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Watson, 2009). Vidare resonerade de om synen på specialpedagogik och att den får 
konsekvenser på hur inkluderade elever blir (Haug, 1998; Furney, 2005). Som motivering för 
inkludering lyfte rektorerna det sociala samspelet och också till viss del den sociala rättvisan. 
Kortfattade kan man med dessa resultat i ryggen säga att det är, till viss del, personalen på 
skolan som hindrar tanken om en skola för alla. Det är en annan fråga som skulle vara 
intressant att arbeta vidare med. 

Den vanligaste organisationsformen var att grundsärskoleeleverna var mycket inkluderade i 
klassen de yngre åldrarna men att inkluderingen avtog ju äldre eleverna blev. De äldre 
eleverna gick oftast i någon form av grundsärskolegrupp eller klass och utgick sedan här ifrån 
då de gick i sin ordinarie grundskoleklass i något ämne, ofta praktiskt/estetiskt ämne. Skälen 
var att kunskapsgapet blev för stort såväl akademiskt som socialt. De hade också enligt 
rektorerna fler kompisar i särskolegruppen som kunde hjälpa dem att nå sin nästa 
kunskapsnivå och ett utökat reellt samspel vilket förde dem framåt (Vygotskij, 1978). 
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      Bilaga	  1	  
 
	  
Missivbrev 
 
 

Hej!  
Jag heter Anna Karlsson och läser för närvarande sista terminen på speciallärarprogrammet 
med inriktning utvecklingsstörning vid Karlstads Universitet. Jag kontaktar dig med 
anledning av att jag skulle vilja intervjua dig rörande organisation av undervisning för 
grundsärskoleelever samt dina tankar kring inkludering. Intervjun är ett underlag till mitt 
examensarbete och deltagandet är helt frivilligt. Uppskattningsvis tar intervjun ca 30-45 
minuter. 
 

Den eventuella intervjun kommer att spelas in för att jag skall kunna transkribera den i 
efterhand. Det inspelade materialet kommer sedan att kasseras. 
 

Det kommer i arbetet inte framgå vem du eller skolan är. Utan detta behandlas konfidentiellt. 
Vill du deltaga ber jag dig att svara på detta mail. Återigen, deltagandet är helt frivilligt och 
kan när som helst avbrytas. 
 

Med vänliga hälsningar; 
Anna Karlsson    Handledare: Marie Karlsson 

Mail: XXXXXX   Mail: XXXXXX 
Mobil: XXX XXXXXXX 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor – Organisation och inkludering 
 

Grundfrågor till intervju – följdfrågor kommer ställas till dessa 

 

• Ålder 
• Antal år som rektor, vilka stadier/läroplaner. 
• Hur organiserar ni för grundsärskoleelever i högstadie-, mellan- respektive lågstadie-

åldern? Klass, särskild undervisningsgrupp, vissa ämnen i klass, assistent osv. 
• Varför har du valt att organisera som du gör idag? 
• Om du tidigare organiserat på annat sätt, vilket anser du vara bäst gällande akade-

miska färdigheter för eleverna och vilket var mest ekonomiskt? 
• Anser du att er organisation är inkluderande?  
• Hur definierar du ordet inkludering?  
• Tror du andra rektorer, lärare eller tjänstemän kopplade till skolvärlden på olika sätt 

definierar ordet på samma sätt som du? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


