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Abstract 
The purpose of this study is to describe principals’ perceptions and experiences of inclusion of 

students belonging to special school.  

The study is of qualitative approach and is based on interviews with principals. All the inter-

viewed principals, has both past and/or present experiences of placement of students belong-

ing to special school. 

The study is based on three different definitions of inclusion, the first is the community-ori-

ented definition that refers to a system where differences should be seen as an asset. The indi-

vidual-oriented definition highlights that the situation will be determined on the individual 

students. The placement-oriented definition is somewhat of a misunderstanding of the concept 

of inclusion, and means only a physical placement of the student. 

The results show that there is a gap between intentions and implementation, and the concept is 

described to include several components of the informants in the study. In the study, inclusion 

can be described as complex. There are good intentions of all principals to work including, 

but the informants all share both positive and negative experiences regarding placement of 

students belonging to special school in elementary school. Informants identify opportunities 

as well as obstacles related to inclusion.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att studera rektorers och biträdande rektorers uppfattningar om och erfa-

renheter av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan.  

Studien är av kvalitativ inriktning och tillvägagångssättet är intervjuer med rektorer och biträ-

dande rektorer. Samtliga intervjuade rektorer har både tidigare och/eller nuvarande erfaren-

heter av placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan.  

Studien utgår från tre olika definitioner av inkludering, dessa är den gemenskapsorienterade 

definitionen som avser ett system där olikhet ska ses som en tillgång. Den individorienterade 

definitionen belyser att situationen avgörs utifrån de enskilda eleverna. Den 

placeringsorienterade definitionen är något av en missuppfattning av inkluderingsbegreppet 

och den innebär enbart en fysisk placering av eleven.  

Resultaten visar att det finns ett gap mellan intentioner och implementering och innebörden av 

inkludering beskrivs innefatta flera beståndsdelar av informanterna i studien. I studien fram-

kommer att inkludering kan beskrivas som komplext. Det finns goda intentioner hos samtliga 

skolledare att arbeta inkluderande men både positiva och negativa erfarenheter av placering 

av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan är något som informanterna vittnar om. 

Rektorerna identifierar både möjligheter och hinder relaterade till inkludering.  
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Inledning 
 

Svenska Unescorådet (2008, s. 15) menar att: ”Exkludering från ett meningsfullt deltagande i 

det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella samhällslivet är ett av de största problem in-

divider i vårt samhälle idag ställs inför. Sådana samhällen är varken effektiva eller önsk-

värda.”  

En skola för alla är ett uttryck som funnits inom svensk skola sedan långt tillbaka och i Läro-

plan för grundskolan, Lgr 62 visar sig tanken om en skola för alla och den idén förstärks i och 

med införandet av läroplanen Lgr 80. Denna paroll är en politisk vision och en riktning som 

den svenska skolan styrt mot sedan tidigt 1980-tal. Målet är att utveckla en skola med en hög 

grad av delaktighet, integrering och inkludering. Den demokratiska grundsyn som vårt 

svenska samhälle är uppbyggt kring ska genomsyra skolans verksamhet på alla nivåer (Pers-

son & Persson, 2012). Något som dock talar emot en skola för alla på lika villkor är dels möj-

ligheter till val av skolform i såväl kommunala som privata verksamheter, dels att vi i Sverige 

har två skolformer, där vissa elever placeras i grundskola och andra elever placeras i grund-

särskola (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011).  

Genom mitt yrke som grundskolelärare och från tidigare erfarenheter inom området med pla-

cering av särskoleelever i grundskolan har min nyfikenhet väckts att genomföra en studie 

kring rektorers uppfattningar samt erfarenheter angående inkludering. Inkludering är ett be-

grepp som i dagens skola kan anses idealt och eftersträvansvärt men frågan är vad som egent-

ligen menas med en inkluderande undervisning.  

Mitt valda forskningsområde vid examensarbetet i Speciallärarutbildningen, inriktning ut-

vecklingsstörning, faller inom placering av elever tillhörande grundsärskolan som får delar 

eller all sin undervisning i grundskolan. Min infallsvinkel riktar sig mot rektorer och jag vill 

vidare undersöka om det finns gemensamma antaganden och lärdomar kring vad inkludering 

innebär eller om åsikterna går isär. Medvetenheten finns att min mångåriga erfarenhet inom 

läraryrket gör att risken finns att jag ser på mitt valda område med särskilda ögon. Det finns 

även en kluvenhet hos mig eftersom jag arbetar på grundsärskolan som är en segregerande 

verksamhet men jag önskar att vi i Sverige kommit längre i arbetet mot inkluderande lärmil-

jöer som välkomnar alla elever oavsett förutsättningar.  

Göransson och Nilholm (2013) lyfter fram flera forskare såsom Dewey och Noddings som har 

poängterat betydelsen av att utbildningen ska erbjuda en gemenskap. En gemenskap utgår från 

arbetssätt där elever interagerar med varandra. Gemenskap i ett klassrum och i en skola ska 

erbjuda gemensamma mål och en tilltro till de regler som gäller och en tilltro till varandra.   

Inkludering handlar om ett vidare uppdrag för skolan som innebär att alla elever ska ha en bra 

skolvardag, menar Göransson och Nilholm (2013), men alltför många tolkar inkludering som 

att det handlar om att avstå från särlösningar på utsidan av det vanliga klassrummet. Begrep-

pet inkludering ges ofta varierande innebörd i olika sammanhang och därför menar Göransson 

och Nilholm att det är avgörande att rektorer och verksamma inom skolan kan sätta begreppet 

i ett större sammanhang och analysera vad inkludering innebär. Hur vi använder olika begrepp 

och vad vi avser med dem är något som kunskap bygger på.  

Ahlberg (2009) anser att det finns en officiell policy inom den svenska skolan för specialpeda-

gogiskt arbete och det är nära sammankopplat med och bundet till utbildningspolitiska beslut 

och intentioner som till exempel en skola för alla. I läroplaner, skollag och författningar finns 
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det uppdrag framskrivet som ska utföras som bland annat grundar sig i FN:s barnkonvention. 

Specialpedagogikens ideologiska grund har sina rötter i internationella överenskommelser och 

konventioner såsom FN:s konvention om barnens rättigheter och Salamancadeklarationen 

(Ahlberg, 2009). 

 

Syfte  
Syftet med studien är att studera rektorers och biträdande rektorers uppfattningar om och erfa-

renheter av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan.  

Frågeställningar 

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

 Vilken innebörd ges begreppet inkludering? 

 Vad ses som positivt respektive negativt med placering av grundsärskoleelever i 

grundskolan?  

 Vilka faktorer för en framgångsrik inkludering beskrivs? 

  Vilka utvecklingsområden beskrivs då det gäller inkluderande verksamhet?  
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt följer en förklaring av begrepp som är centrala för studien såsom inkludering, 

integrering och segregering. En kort genomgång av skolans styrdokument, Salamancadekla-

rationen och rektors uppdrag görs också.  

 

Inkludering, integrering och segregering 
Begreppet inclusion kom att introduceras under 1980-talet i flera anglosaxiska länder. Integre-

ring som är föregångare till inkludering är ett begrepp som fått motstå hård kritik i form av att 

det anses sätta ljuset på normalitet och avvikelse samt skapar en känsla av vi och dom. Det 

handlar i slutändan om att avvikande elever ska anpassas till en miljö som inte har tagit sin ut-

gångspunkt i elevers olikheter (Göransson & Nilholm, 2013).  

Specialskolan och grundsärskolan är exempel på segregerande miljöer. Ett avskiljande från en 

undervisningsgrupp där elevens behov av olika anledningar inte kan tillgodoses innebär en 

segregering. Särskilda undervisningsgrupper kan vara ett exempel på både integrering och 

segregering då de grupper som betecknas som segregerade kan vara integrerade i den vanliga 

skolan (Vernersson, 2007).    

Göransson och Nilholm (2013) menar att sedan begreppet inkludering kom att myntas på 

1980-talet har det vuxit fram något som kan kallas en rörelse som förespråkar inkludering och 

inom denna rörelse finns ett spektrum av åsikter i allt från de som menar att man borde ta bort 

alla slags särlösningar och uppdelningar i flera skolsystem till de som menar att det finns ett 

behov av en väl fungerande specialpedagogisk falang. Den gemensamma nämnaren för dessa 

olika nyanser av åsikter grundar sig alla i en kritik mot traditionell specialpedagogik.  

Enligt Göransson och Nilholm (2013) finns det en rad kännetecken som utmärker ett radikalt 

inkluderingsperspektiv. Dessa är bland annat att se olikhet som en tillgång, skolmiljön ska er-

bjuda en gemenskap för alla och demokratiska processer är av största vikt både i klassrummen 

och på skolnivå. En av förutsättningarna för att en skola ska kunna kallas inkluderande är re-

flektionen över ett gemensamt språk. Ett språk som inte delar upp elever i ett vi och ett dom 

eller i sämre och bättre. Andra mer missvisande definitioner kan vara att inkludering innebär 

en fysisk placering av elever i svårigheter i det vanliga klassrummet, detta menar Göransson 

och Nilholm bygger på ett missförstånd av vad inkluderingsbegreppet betyder.  

Haug, Egelund och Persson (2006) lyfter dilemmat med att begreppet inkludering i stor grad 

härstammar från specialpedagogikens intressen. En risk med detta är att alla delar av skolan 

inte blir lika delaktiga i den förändringsprocess som hela skolan behöver genomföra för att 

framgångsrikt innefatta alla elever. Faran finns att förändringsarbetet främst kommer fokusera 

på de elever som har det svårt i skolan och på de som arbetar med specialundervisning. Då är 

chansen till förändring liten enligt författarna.    

Persson och Persson (2012) menar att inkluderingens innebörd kan vara att arbeta för att ele-

ver fullföljer sin skolgång. Asp-Onsjö (2006) skiljer mellan didaktisk-, social- och rumslig in-

kludering. Didaktisk inkludering handlar om pedagogens förmåga att anpassa undervisningen 

till elevernas behov, social inkludering innebär huruvida eleven är en del av den sociala ge-

menskapen och med rumslig inkludering menas om en elev undervisas i det vanliga klassrum-

met tillsammans med övriga elever. Swärd och Florin (2011) anser att inkludering står för att 
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innefatta och ta emot någon fullt ut i ett sammanhang. Alla elever ska utifrån sina förutsätt-

ningar och med rätt stöd ha samma möjlighet att delta i undervisningen. Integrering innebär 

istället att sätta samman olika delar till en helhet. Den huvudsakliga skillnaden är att integre-

ring fokuserar på de förändringar individen måste göra för att passa in medan inkludering 

handlar om att göra förändringar i den fysiska och sociala omgivningen så att den tillgodoser 

allas skilda behov.  

Haug et al. (2006) finner att det inom skolan finns en stor utmaning framöver i skapandet av 

en skola där vi kan möta varje elev där den är och på ett pedagogiskt sätt tillgodose alla ele-

vers olika behov. Den här utmaningen har idag mycket lämnats åt den enskilda läraren och 

den enskilda skolan. Något som saknas är en expanderad försöksverksamhet och forskning 

som kan vara behjälplig på fältet. Till stor del har man förlitat sig på det som yrkesgrupperna 

inom skolan betraktar fungerar i praktiken och på egna erfarenheter. Enligt författarna är 

dokumentation av resultaten och systematisk utvärdering bristfällig många gånger.  

 

Skolans styrdokument  
Olika styrdokument såsom skollagen/skolförordning, läroplaner, deklarationen om de mänsk-

liga rättigheterna, barnkonventionen, Salamancadeklarationen med flera uttrycker formellt 

den politiska avsikten med skolan.  

I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som kom att gälla från 1 juli 2011. Enligt 

kapitel 7, 5§ ska barn med en intellektuell funktionsnedsättning som inte bedöms ha möjlighet 

att nå upp till grundskolans kunskapskrav tas emot i grundsärskolan. Den obligatoriska 

särskolan byter namn till grundsärskola och inom grundsärskolan finns det en egen inriktning 

vid namn träningsskola. Det är huvudmannen som avgör om en elev som tas emot i grund-

särskola ska läsa ämnen eller ämnesområden. Det är rektors beslut om en elev ska läsa en 

kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om 

eleven har förutsättningar för det (SFS 2010:800).    

I skollagen (SFS 2010:800) är det tydligt att det finns ett starkt stöd för inkluderande verk-

samhet men samtidigt visar forskning, både nationell till exempel Persson och Persson (2012) 

och internationell exempelvis Lewis och Norwich (2005) att ute i skolorna råder ofta en osä-

kerhet kring hur inkluderingen ska förverkligas och vad som egentligen menas med inklude-

ring. Skollagen säger att om det inte finns speciella skäl för att eleven ska gå i särskild under-

visningsgrupp eller få enskild undervisning ska särskilt stöd ges inom den ordinarie elevgrup-

pen (SFS 2010:800).  

Enligt Göransson och Nilholm (2013) är det problematiskt att begreppet inkludering inte 

nämns i de svenska styrdokumenten och att det inte finns någon otvetydig intention i dem som 

säger att skolan ska arbeta inkluderande. Å andra sidan finns det flera värderingar som går 

hand i hand med idéer om inkludering. Grundsärskolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

1 kapitel 2 §, ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som så mycket 

som möjligt motsvarar den utbildning som elever får i grundskolan och den ska vara anpassad 

efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska möjliggöra för fortsatta studier och det ska 

eftersträvas att motsvara vad som anges för grundskolan i 10 kap. 2§ (SFS 2010:800).  

Swärd och Florin (2011) skriver att en läroplan utfärdas av regeringen och ska följas. I läro-

planerna för den svenska skolan uttrycks verksamheternas mål och riktlinjer för arbetet samt 

värdegrund och uppdrag. Utbildningen i grundskolan ska ge elever förutsättningar att delta i 
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samhällslivet genom att de får tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs. Inom 

grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett samma ämnen som i grundskolan och utbild-

ningen ska vara likvärdig. För att varje elev ska få utvecklas optimalt utifrån sina egna förut-

sättningar är det viktigt att ämnenas omfattning och innehåll anpassas samt att en individuell 

utvecklingsplan upprättas. Enligt den nya läroplanen för grundsärskolan har eleven rätt att få 

möta respekt för sitt arbete och för sin person samt att eleven har rätt att få utvecklas, över-

vinna svårigheter och känna glädje och tillfredsställelse i att göra framsteg (Swärd & Florin 

2011).  

 

Salamancadeklarationen  
Salamancadeklarationen, som bland annat Sverige skrivit under, är ett internationellt poli-

cydokument där en skola för alla förespråkas och i den dokumenteras den övergripande ut-

bildningsstrategin för barn i behov av särskilt stöd. Mål och riktlinjer för rättigheter för barn 

inom skolan tas upp här och deklarationen fastslår bland annat att barn så långt som möjligt 

ska undervisas tillsammans, oberoende av svårigheter eller eventuella skillnader. Grundtan-

karna i deklarationen bygger på att undervisningen i skolan ska anpassas till barnet och inte 

tvärtom samt att människors olikheter ska ses som det normala. Skolan som institution gör 

inte tillräckligt för att införliva detta och det behövs ett förändrat förhållningssätt för att vi ska 

uppnå en skola för alla, både genom en positiv inställning till utveckling och ett ändrat för-

hållningssätt (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Rektors uppdrag  
Persson och Persson (2012) menar att i den hierarkiska institution som skolan är så har rektor 

det yttersta ansvaret för att målen nås och att verksamheten fungerar. För att möjliggöra ett 

framgångsrikt utvecklingsarbete inom skolan så nämns ledarskapets betydelse som en viktig 

beståndsdel. Författarna skriver även att förtroende både från personal, elever och vårdnads-

havare är något som skolledaren måste bygga upp.   

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är rektors ansvar tydligt framskrivet när det gäller den över-

gripande pedagogiska situationen kring elever. Om en elev riskerar att inte uppnå kunskaps-

kraven eller upplever andra svårigheter i skolan är rektor ansvarig för att elevens behov ut-

reds. För elever som ska ges särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram utarbetas alternativt extra 

anpassningar sättas in som beslutas av rektor. Rektor är med andra ord ansvarig för resursför-

delningen på skolan och skapar förutsättningar för hur det specialpedagogiska stödet ska se ut 

samt vilka prioriteringar som ska göras.  

Berhanu (2006) pekar ut en rad faktorer som gynnar en framgångsrik integrering av elever 

med särskilda behov i svenska skolor. Bland dessa faktorer för delaktighet och jämlikhet så 

nämns rektors kunskaper, engagemang och attityder som en viktig pusselbit. Andra viktiga 

faktorer som pekas ut är till exempel ekonomiska förutsättningar, samarbetet på olika nivåer 

inom skolsystemet, professionalism från de som arbetar i skolan, föräldrarnas inblandning 

med mera.   

 

  



 

6 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här presenteras en rad nationella samt internationella forskningsrapporter och relevant aktuell 

litteratur inom området inkludering som är betydelsefull för undersökningen. Forskning som 

behandlar rektorers syn på inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan har 

varit svår att hitta och är sparsamt representerad inom det specialpedagogiska forskningsfältet. 

 

Inkludering av enskilda elever och arbetet mot en inklude-

rande skola  
Forskning kring inkludering har länge, både nationellt och internationellt, dominerats av två 

sidor där den ena sidan förespråkar inkludering och den andra sidan förespråkar exkludering 

med förevändningen att det är för elevens bästa. Hur arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd ska bedrivas är överlag en kontroversiell fråga (Nilholm, 2006).  

Wah (2010) har i sin forskningsrapport fullföljt fallstudier i några skolor i Storbritannien, Ne-

derländerna och Malaysia. Syftet med fallstudierna var att studera hur dessa skolor praktiserar 

inkluderande undervisning. Slutsatserna som dras utifrån denna studie är att inkludering på 

senare år på teoretisk nivå mer kommit att handla om en filosofi som ska främja acceptans där 

människors olikheter ses som berikande, välkomnas och respekteras. Med detta bredare syn-

sätt är en inkluderande verksamhet sedd utifrån en skolreform där alla elevers sanna potential 

ska tillvaratas oavsett elevernas psykiska, sociala, intellektuella, känslomässiga, ekonomiska, 

etniska eller kulturella bakgrund. Detta betyder med andra ord att alla elever har rätt till en ut-

bildning på lika villkor. Men i de fallstudier som genomförts, menar Wah, ser det annorlunda 

ut då det fortfarande finns ett gap mellan intentioner och implementering. Konsekvenserna 

blir att inkludering ses som något som är kopplat till individen och framgången mäts från fall 

till fall. Skolorna i studien har inte lyckats implementera ett synsätt som tillvaratar alla elevers 

olikheter och inkludering är ännu något som förefaller komplext och utan några enkla svar.  

Berhanu (2011) har genomfört en forskningsöversikt med hjälp av litteraturstudier av aktuell 

forskning inom området inkludering samt svenska regeringsrapporter och lyfter i sin under-

sökning dilemmat med att inkludering är komplext, har flera dimensioner och är problema-

tiskt till sin natur. Syftet med Berhanus studie är dels att påvisa de utmaningar som finns kring 

inkludering i Sverige ur ett historiskt och kulturellt perspektiv men även att analysera hur man 

tar emot och implementerar inkludering. De senaste decennierna har Sveriges skolsystem ge-

nomgått stora förändringar genom bland annat en decentralisering av skolsystemet och margi-

nalisering samt segregering av socialt utsatta grupper är något som ökat. Skillnader mellan re-

sultat- och resursfördelning mellan skolor och elever är också något som vuxit. Studien pekar 

på att det fortfarande finns hopp för det svenska skolsystemet till exempel genom att sätta in 

olika sociala insatser och nya utbildningsmål. Ett större samarbete på lokal och nationell nivå 

är också något som efterlyses av författaren till studien.  

Berhanu (2011) pekar på i sin forskningsöversikt att det finns för få jämförande studier angå-

ende delaktighetsaspekten för elever tillhörande grundsärskolan i den svenska grundskolan, 

men Berhanu tar ändå upp några som är utförda på nationell nivå och finansierade genom re-

geringsstöd. Dessa studier pekar på dilemmat med delaktighet och att det finns en rad faktorer 

som kan agera som hinder för delaktighet. Att bli utplockad till en liten grupp och exkluderad 
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från sammanhanget är en faktor. Ett annat exempel på detta är att särskilt stöd från en vuxen 

kan störa relationen till jämnåriga kamrater genom att eleven blir utmärkt som annorlunda då 

den arbetar nära en specialpedagog/speciallärare och på detta sätt blir exkluderad från vanliga 

klassrumsaktiviteter. Det finns även starka band mellan delaktighet och demokrati i den me-

ningen att det är minst lika viktigt att få chans att utveckla vänskaper genom social träning i 

ett större sammanhang som att få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom olika ämnen 

(Berhanu, 2011). 

I den kvalitativa deskriptiva forskningsrapporten av Anati och Ain (2012) som genomfördes 

med 26 lärare från olika skolor i Förenade Arabemiraten ges bilden av att lärare är generellt 

positiva till inkludering, men det som de verkar sakna enligt dem själva är självförtroende och 

förberedelse och/eller utbildning för att arbeta i inkluderande miljöer. Lärarna uttryckte också 

ett behov av att anställa specialister vid varje skola som har särskild utbildning för att hantera 

frågor kring inkludering. De menar även att de skolor som inkluderar alla elever och lyckas 

tillvarata allas olikheter sänder ut signaler om alla människors lika värde. Lärarna uttalade sig 

även kring att lärmiljön behöver anpassas till alla elever och även att det ska finnas adekvat 

utrustning som fyller alla elevers behov. Slutsatser dras även i studien att för att få en skola 

för alla krävs samarbete på alla nivåer, det gäller allt ifrån eleven själv, vårdnadshavare, pro-

fessionella inom skolan till politiker på samhällsnivå.  

Hwang och Evans (2011) har genomfört en forskningsstudie i Korea som är baserad både på 

kvantitativa data genom ett frågeformulär som skickades ut till en större mängd grundskolelä-

rare och kvalitativa data genom intervjuer av grundskolelärare. Syftet med studien är att un-

dersöka attityder kring inkludering, positiva eller negativa, och de praktiska problem de stöter 

på i det dagliga arbetet med elever med funktionsnedsättningar. Hwang och Evans har fått lik-

nande resultat som Anati och Ain (2012) i sin studie då Hwang och Evans ser att lärare ofta är 

osäkra i sin professionella roll i mötet med elever funktionshinder i sina klassrum. Utma-

ningen enligt den här studien är främst för skolledare och speciallärare/specialpedagoger att 

lyckas minska klyftan mellan vanlig undervisning och specialundervisning och arbeta för att 

få ett större samarbete mellan dessa professioner i skolan.  

Logan och Wilmer (2013) har i sin kvalitativa studie utförd genom insamlande av enkäter från 

sammanlagt 203 pedagoger i delstaten Georgia, USA, dragit slutsatserna att lärares attityder i 

frågor gällande inkludering är av stor betydelse. De påverkar både sättet som lärare kommuni-

cerar med elever och hur klassrumsmiljön samt arbetet i klassrummet är uppbyggt menar för-

fattarna.  

En kvalitativ fallstudie av Meynert (2014) utfördes med syfte att undersöka pedagogers för-

ståelse av begreppen segregation, integration och inkludering av barn med särskilda behov på 

en kommunal grundskola i Sverige. Forskaren menar att fullt inkluderande skolor är ovanliga 

och i praktiken har implementeringen resulterat i att skolor oftast inkluderat elever med mil-

dare former av intellektuella funktionsnedsättningar. Det är avgörande för pedagoger men 

även för samhället i stort att förstå vad inkludering innebär för att kunna praktisera det påvisar 

resultaten. Lärares och skolledares syn och förståelse kring hur elever med särskilda behov 

ska få möjlighet att nå sin fulla potential i en inkluderande lärmiljö är något som påverkar 

kvalitén på utbildningen och skapandet av ett inkluderande samhälle enligt denna studie.  

Armstrong, Armstrong och Spandagou (2010) menar att i många länder världen över är målet 

att inkludera elever med funktionshinder i det ordinarie klassrummet. På internationell nivå 

delas många utmaningar och frågor av liknande natur som till exempel fortbildning av lärare, 
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större samarbete mellan olika grupper inom utbildningsväsendet samt att upprätthålla en posi-

tiv inställning till att undervisa elever med funktionshinder i vanliga klassrum.  

Sammantaget pekar tidigare forskning kring inkludering på att det påfaller relativt lätt att hitta 

hinder för inkludering, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Det finns en rad fak-

torer som gör att elever med funktionshinder särskiljs och exempel på det kan vara fördomar, 

okunskap och normalitetstänk. Tidigare forskning indikerar också att det tycks finnas en osä-

kerhet i hur dessa elever ska hanteras i lärmiljön. Vikten av lärares attityder i frågor rörande 

inkludering är en annan faktor som lyfts i flera av studierna.  

 

Rektorer och Inkludering  
Skolledare har ett arbete som är komplext och de ställs inför ett allt större ansvar skriver 

Theoharis (2010). Att ha fokus på att skapa och upprätthålla skolor i ett demokratiskt samhälle 

som erbjuder likvärdig utbildning för varje elev ställer stora krav på rektorer. Det finns några 

element som är avgörande i en skolledares grundinställningar till verksamheten och en av 

dessa är att de behöver ha ett stort engagemang och förståelse för inkluderingsfrågor i skolor 

menar författaren.  

Ahlefeld Nisser (2014) har i sin studie genomfört kunskapande samtal i grupp med specialpe-

dagoger, speciallärare samt rektorer med syftet att belysa att det finns olika föreställningar 

kring speciallärares och specialpedagogers uppdrag och roller samt att förstå varför denna 

skillnad finns. I forskningsartikeln tar Ahlefeld Nisser upp dilemmat med att forskning visar 

att rektorer har olika uppfattningar om hur specialpedagogiska uppdrag ska utföras. Sverige 

anses ha arbetat för ett inkluderande skolsystem under lång tid men ordet inkludering nämns 

inte i styrdokumenten. Även om kraven om stöd, utredning och särskilt stöd finns framskrivet 

i skollagen så förstår och tolkar varje skolledare detta utifrån sina egna uppfattningar, erfaren-

heter och värderingar. Författaren menar att detta faktum behöver uppmärksammas och disku-

teras i ett större sammanhang.  

I en forskningsrapport av Liljenberg (2013) har forskaren undersökt lärares och rektorers me-

ningsskapande i tre svenska grundskolors utvecklingsarbete. Metoden som användes var en 

flerfallsstudie med tre skolor och ett positivt urval användes där skolor som haft fokus på ut-

veckling av lärande och ledarskap valdes ut. Resultaten visar att rektors roll är avgörande för 

ett meningsskapande utvecklingsarbete samt att det är väsentligt att skapa en gemensam för-

ståelse kring förändringsarbete som rör djupt institutionaliserade föreställningar.   

Tobin (2007) har gjort genomfört en fallstudie, på en australiensisk grundskola, dels genom 

observationer under ett års tid och intervjuer av både elever, lärare och rektor som underlag. 

Syftet med studien är att undersöka olika faktorer som är gynnsamma för en lyckad inklude-

ring. Genom denna studie dras en rad lärdomar och för att utveckla en inkluderande skola, 

menar författaren, så har skolledarens värderingar och uppfattningar i ämnet stor betydelse. 

Rektors positiva attityder färgar av sig till de anställda mycket på grund av den position som 

denne besitter och det kan resultera i ökade möjligheter för elever att bli inkluderade i skolge-

menskapen. Rektor behöver även ge stöd och feedback till sina lärare så att de får möjlighet 

att utveckla lärandemiljöer för heterogena elevgrupper.  En annan viktig ingrediens i att 

lyckas med inkludering är att vara tydlig i kommunikationen till eleven genom att berätta för 

denne att den är betydelsefull och att den räknas in i sammanhanget. Lärares höga förvänt-

ningar på eleverna är också en nyckelfaktor som nämns.  
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För att skapa ett inkluderande klimat på en skola har rektors roll stor betydelse i implemente-

ring och beslut rörande dessa frågor visar en kvalitativ fallstudie utförd på en internationell 

skola i Nederländerna av Sperandio och Klerks (2007). Skolan ifråga genomförde en reform 

där man verkade för att elever med särskilda behov placerades i de ordinarie klassrummen. 

Slutsatserna som dras i studien är att skolledarens ställningstagande var en avgörande faktor 

tillsammans med en rad av stöttande metoder för elever och lärare. Resultatet blev även ett 

skolklimat som är gynnsamt för alla elever menar författarna till studien.   

Göransson (2011) skriver att det finns en självklarhet i att rektor har stor innebörd i sin påver-

kan på verksamheten. Men samtidigt är det komplexa och indirekta samband kring rektors in-

flytande runt olika frågor på en skola såsom samarbete med föräldrar, pedagogernas arbete, 

relationen till samhället utanför och skolans organisering som i sin tur berör förutsättningar 

för elevernas utveckling.  

Tidigare forskning kring rektorer och inkludering antyder sammantaget att skolledares erfa-

renheter, uppfattningar och värderingar är av stor vikt vid arbetet med utvecklingsfrågor och 

frågor kring inkludering. Slutsatserna som kan dras från tidigare forskning är också komplexi-

teten i att varje rektor tolkar sitt uppdrag olika och att en gemensam förståelse behöver imple-

menteras på arbetsplatserna för att skapa ett gynnsamt utvecklingsarbete. Med utgångspunkt i 

den här forskningen ämnar studien att vidare undersöka rektorers och biträdande rektorers 

uppfattningar om och erfarenheter av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i 

grundskolan.  
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Teoretisk referensram 
 

Vid analysen av resultaten i studien används några specialpedagogiska begrepp och perspektiv 

som får konsekvenser för hur det dagliga arbetet ute på skolorna kan se ut kring elever. Ahl-

berg (2009) menar att inom det specialpedagogiska forskningsfältet bedrivs en mångfasetterad 

forskning och för att skildra forskningsprocessen finns en stor samling termer och begrepp. 

Forskningen inom specialpedagogik har utmärkande drag av tvärvetenskapliga inslag och det 

finns kopplingar till pedagogik, filosofi, sociologi, medicin och psykologi bland annat. Under 

de senaste decenniernas forskning inom specialpedagogik har en rad specialpedagogiska per-

spektiv identifierats och ett stort antal forskare, både nationella och internationella, beskriver 

olika perspektiv i sin forskning.  

Göransson och Nilholm (2013) presenterar i sin forskningsöversikt tre olika definitioner för 

inkludering och dessa är den gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade de-

finitionen samt den placeringsorienterade definitionen. De tre definitionerna bör förstås uti-

från att de har kvalitativt skilda innebörder och har den inbördes ordning som de presenteras.  

Den gemenskapsorienterade definitionen är en representation av ett skolsystem som har för-

måga att anpassa sig efter det faktum att alla elever är olika. Stor vikt läggs vid mötet mellan 

olika individers skilda erfarenheter och möjligheterna att kunna förändras som person genom 

dessa möten. I det mötet ska det finnas en identifikation med skolan och klassen – det ska fin-

nas ett vi. Skolsystemet är ansvarigt för alla elever oavsett elevernas enskilda kvaliteter och 

segregerande lösningar ska inte skapas för olika grupper av elever. I dagens skola finns en risk 

att vi förbiser övergripande strukturer då alltmer fokus läggs på individen och till exempel åt-

gärdsprogram och individuella utvecklingsplaner samtidigt som övergripande planer och åt-

gärdsprogram för skolor och klasser är något som ofta saknas (Göransson & Nilholm, 2013).  

Som kontrast till den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering kan den individori-

enterade definitionen ställas. Den individorienterade definitionen innebär att eleven kan be-

finna sig i en miljö där få gemensamma mål är uppsatta och där undervisningen fokuseras 

mycket på individuellt arbete eller katederundervisning. Det är också vanligt att synsättet 

inom den individorienterade definitionen fokuserar på elever i svårigheter (Göransson & Nil-

holm, 2013).  

Den tredje definitionen som tyvärr är alltför vanligt förekommande enligt Göransson och Nil-

holm (2013) är den placeringsorienterade definitionen. Denna definition fokuserar enbart på 

placeringen av eleven i den vanliga klassrumsmiljön och eleven betecknas som en elev i svå-

righeter. Alltför ofta när man talar om olika effekter av inkludering så baseras det på den miss-

uppfattning av begreppet som presenteras här, som innebär att man talar om just konsekvenser 

kring placering av elever i behov av särskilt stöd eller elever med funktionsnedsättning i van-

liga klasser (Göransson & Nilholm 2013).  

Inom detta forskningsområde finns det en kluvenhet mellan ett traditionellt specialpedago-

giskt synsätt där tankarna riktas mot att lägga ner segregerande undervisningsgrupper och in-

tegrera avvikande elever, till vad som kan betraktas som ganska radikala idéer kring hur 

undervisningen kan anpassas för alla elevers skilda behov. I normativ mening utgår många 

forskare ifrån definition 1 eller 2 av inkluderingsbegreppet men i löpande text när de använder 

begreppet så har de definition 3 som utgångspunkt menar Göransson och Nilholm (2013).  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Studien utfördes med en kvalitativ inriktning, med en intervjustudie av åtta rektorer samt bi-

trädande rektorer. Kvalitativ forskning kännetecknas av en närhet till de miljöer man forskar 

om och som samhällsforskare är forskaren hela tiden en del av det sammanhanget. Närheten 

till forskningsområdet kan innebära möjligheter till att skapa en förtroendeingivande och mer 

personlig relation till de undersökningsobjekt som ingår i studien. Intervjuer kan ge viktiga 

lärdomar men de säger inte allt. Intervjuer berättar något om situationen där och då och något 

om hur den som intervjuas uppfattar att syftet är med intervjun (Ahrne & Svensson, 2011).  

En av fördelarna vid kvalitativa intervjuer, menar Ahrne och Svensson (2011), är att intervjua-

ren är mer fri att under samtalets gång hitta nya infallsvinklar, nya frågor och ta upp nya äm-

nen. Genom detta är det möjligt att få en bredare bild med fler dimensioner och nyanser än 

med ett standardiserat frågeformulär. I denna studie används kvalitativa intervjuer för att få en 

större förståelse för intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter.  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver att kvalitativa studier utförs inom alla humanist-

iska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Syftet med kvalitativa studier, menar förfat-

tarna, är att förstå en företeelse eller ett fenomen genom att undersöka dess kvaliteter eller 

egenskaper. För forskare är det väsentligt att ifrågasätta, men det får inte vara ett egenhändigt 

tyckande utan utlåtandet ska komma ifrån det vi kan och det vi vet som forskare.  

Social forskning handlar om det vi har gemensamt och variationer i större grupper av männi-

skor, platser och förhållanden. Detta intresse för gemensamheter och variation leder dock till 

ett problem för forskaren eftersom det inte är möjligt att tala med varenda person, eller under-

söka varje plats eller förhållande. Därför riktas intresset mot att se mönster och variation hos 

insamlad data (Loseke, 2013). För att få tillgång till rektorernas erfarenheter valdes kvalitativa 

intervjuer med halvstrukturerade frågor där de intervjuade fick chans att uttrycka sina uppfatt-

ningar utifrån givna frågor. Detta förfarande minskade också risken att informanterna skulle 

tolka frågorna på felaktigt sätt.  

Backman (2008) uttrycker att en nackdel med den kvalitativa rapporten kan vara den stora 

mängd data, ofta flera timmars inspelade intervjuer till exempel, som behöver hanteras på ett 

adekvat och korrekt sätt. Det är en avvägning mellan vad som ska ingå eller utelämnas i stu-

dien och för att få en bra helhetsbild behöver forskaren tänka på att inte utesluta kontroversi-

ella eller motsatta aspekter.  

 

Urval 
Studien baserades på intervjuer, med halvstrukturerade frågor som möjliggjorde för vidare 

diskussion. Sammanlagt tio rektorer samt biträdande rektorer tillfrågades där verksamheten 

har eller har haft erfarenheter av placering av elever tillhörande grundsärskolan. Åtta av de tio 

tillfrågade var villiga att ställa upp på en intervju. Eftersom studien genomfördes inom en be-

stämd tidsram utfördes den med rektorer samt biträdande rektorer inom närområdet, något 

som Ahrne och Svensson (2011) kallar för bekvämlighetsurval.  

Loseke (2013) talar om två typer av urval och den första är representativa urval som görs 

slumpmässigt och på sådant vis att de kan representera alla delar av en population och är stat-
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istiskt säkerställda. Nackdelen kan vara att denna urvalsprocess ställer en rad krav på forska-

ren som gör att det är tidskrävande, dyrt och svårt att konstruera ett representativt urval. Den 

andra typen av urval är den som inte är slumpmässigt gjord och den typen av urval är inte lika 

hårt styrda av detaljregler och ställer därför inte samma krav på forskaren, men däremot är det 

upp till forskaren att övertyga läsaren att urvalen är adekvata och relevanta för undersök-

ningen.  

Vid genomförandet av en kvalitativ studie är antalet individer som ska intervjuas betydelse-

fullt att beakta och det räcker oftast inte att intervjua en eller ett par personer. För att få fram 

resultat som är relativt oberoende av enskilda individers väldigt personliga åsikter i ett ämne 

så ökar trovärdigheten och säkerheten redan vid ett antal av sex till åtta personer (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

För att så långt som möjligt skydda informanternas identiteter i studien kommer de här att pre-

senteras tillsammans. De har alla varierande erfarenhet av rektorsyrket, alltifrån de som är ny-

tillsatta till de med många år på posten, med den gemensamma nämnaren att alla tidigare har 

arbetat som pedagog i olika stadier i grundskolan. Samtliga uttrycker att rektorsyrket är spän-

nande och krävande med ett stort ansvar som spänner över olika områden. En röd tråd som 

kan skönjas i deras drivkrafter i yrket är viljan till att få saker att hända och möjligheten att 

påverka olika frågor i en positiv riktning. Informanterna har alla erfarenhet av placering av 

elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan, en del av dem genom sin nuvarande rektors-

befattning och en del genom sitt tidigare arbete som pedagog och vissa har både tidigare och 

nuvarande erfarenheter av detta.  

Informanterna kommer fortsättningsvis i studien att benämnas med könsneutrala slumpvis 

valda namn, då det inte är av någon relevans för studien att avslöja deras könstillhörighet. De 

valda namnen är Bille, Robin, Charlie, Kim, Sam, Eli, Lou och Nike.  

 

Analysmodell och bearbetning 
Den analysmodell studien grundar sig på är de tre olika definitioner för inkludering som Gö-

ransson och Nilholm (2013) använder sig av i sin forskningsöversikt. De är: 

1. Den gemenskapsorienterade definitionen 

2. Den individorienterade definitionen 

3. Den placeringsorienterade definitionen 

Dessa tre definitioner presenteras i sin korthet här och mer fördjupat under avsnittet Teore-

tiska utgångspunkter.  

Den gemenskapsorienterade definitionen avser ett system där olikhet ses som en tillgång och 

innebär arbetsformer där elever involveras med varandra. Skolor och lärandemiljöer erbjuder 

en gemenskap och en känsla av ett större sammanhang. Skolsystemet är ansvarigt för alla ele-

ver och segregerande lösningar ska inte skapas för olika typer av elever. Den individoriente-

rade definitionen belyser att situationen avgörs utifrån de enskilda eleverna och om till exem-

pel eleven trivs, har goda sociala relationer och om eleven når målen. Den placeringsoriente-

rade definitionen är något av en missuppfattning av inkluderingsbegreppet. Den innebär en-

bart en fysisk placering av eleven i ett sammanhang där eleven inte känner någon egentlig ge-

menskap med sin omgivning (Göransson & Nilholm, 2013).  
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Bearbetningen av insamlad data genomfördes genom en transkribering ordagrant av de svar 

som framkommit i intervjuerna. Detta möjliggjorde en grundlig analys av materialet samt att 

det var möjligt att läsa och återkomma till underlaget flera gånger.  

 

Studiens genomförande 
Studien genomfördes under höstterminen 2015 under veckorna 38-41. Intervjuer utfördes med 

åtta rektorer samt biträdande rektorer som alla har erfarenhet av placering av elever tillhö-

rande grundsärskolan. Ett missivbrev, se bilaga 2, skickades via mail ut till sammanlagt tio 

rektorer samt biträdande rektorer på skolor i närområdet under vecka 36. Studiens syfte och 

genomförande presenterades och en önskan om att få träffa rektorerna för ett intervjutillfälle. 

Vissa av informanterna tog kontakt via mail med en föreslagen tidpunkt då de hade möjlighet 

att låta sig intervjuas och i andra fall återupptogs kontakten på telefon med förfrågan om de 

var intresserade att ingå i studien och för att avtala en tid för intervju. Av de tio som tillfråga-

des var det åtta som var villiga att ställa upp på en intervju och två som avböjde på grund av 

tidsbrist i sitt schema.  

För att få ett större underlag till studien ingick både rektorer och biträdande rektorer, då de 

båda visade sig ha liknande erfarenheter av placering av elever tillhörande grundsärskolan i 

grundskolan. Valet baserades på att de har en stor insikt i ämnet och kan återge sina erfaren-

heter och tankar samt att de kan bidra med relevant information. Rektorers och biträdande 

rektorers arbetsuppgifter är likartade och det som skiljer dem åt är att det är rektor som är den 

som är ytterst ansvarig för verksamheten även om de biträdande rektorerna också medverkar i 

de beslut som tas i skolans arbete.  

En intervjuguide med halvstrukturerade frågor, se bilaga 1, utformades med frågor relaterade 

till studiens syfte och frågeställningar. Frågorna syftade till att fungera som stöd för båda par-

ter under intervjuerna. En pilotstudie fullföljdes för att säkerställa att intervjuguiden funge-

rade på ett tillfredställande sätt och att inspelningstekniken fungerade. De inspelningsverktyg 

som användes var en smartphone samt en Ipad som backup. Genom att spela in samtliga inter-

vjuer fanns det en större möjlighet att analysera och återvända till materialet i sin helhet än 

om intervjun enbart baserades på minnesanteckningar.  

Informanterna i studien intervjuades var och en för sig. Intervjuerna genomfördes på berörda 

rektorers och biträdande rektorers skolor på en avskild plats som respektive informant själv 

utsett. Längden på intervjuerna varierade från 20 minuter upp till 50 minuter, där allt spelades 

in. Studiens syfte presenterades noggrant, samt information om studiens etiska överväganden 

såsom integritet, konfidentialitet och informanternas frivilliga medverkan i ett skriftligt med-

givande som varje informant fick underteckna innan intervjuerna inleddes.   

  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
För att få en god tillförlitlighet vid intervjuerna utgick frågorna från intervjuguiden för att un-

dersöka det som var avsett med studien. Eftersom intervjuerna spelades in kunde fokus läggas 

på samtalet och det gav möjligheter till ett aktivt lyssnande. Bjereld et al. (2009) menar att det 

inte räcker med att den vetenskapliga rapporten är utförd med noggrannhet och precision utan 

det måste självfallet vara så att forskaren undersöker det som den utgett sig att undersöka. 

Ahrne och Svensson (2011) anser att det finns några grundläggande förutsättningar att beakta 
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för att forskning ska få en god trovärdighet och dessa är bland annat att forskaren kan påvisa 

att studien är noggrant och systematiskt genomförd. Empirin sorterades, kategoriserades och 

bearbetades på ett objektivt och grundligt sätt. 

För att få en hög giltighet fästes stor vikt vid att de intervjuade hade erfarenhet inom det om-

råde som studien fokuserar på. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär giltighet att vi kan 

överföra den vetskap som kommer fram till andra situationer. Forskaren behöver även ta hän-

syn till egna erfarenheter inom ämnet då det kan påverka tolkningen av resultatet. Det är av 

vikt för giltigheten att insamlat material tolkas, analyseras och ifrågasätts för att synliggöra att 

rätt saker studeras.  

En nackdel som kan skönjas i denna studie är forskarens bristande erfarenhet av att intervjua. 

Ytterligare en olägenhet är att risken finns att empirin innehåller förskönande svar på grund 

av att de intervjuade vet bakgrunden till studien och att den ingår som avslutande arbete på 

speciallärarutbildningen. Å andra sidan har informanternas svar erbjudit stor variation och 

inte känts tillrättalagda. Kvale och Brinkmann (2014) talar om intervjuer med eliter som de 

menar är personer som är ledare eller experter av något slag i samhället som vanligtvis inne-

har en maktposition, till exempel rektorer. Författarna menar att eliter är vana att bli intervju-

ade och intervjuaren bör ha stor kunskap i ämnet för att på det viset försöka skapa någon slags 

balans i intervjusituationen. Genom att vara väl inläst på ämnet i studien och ha en förberedd 

intervjuguide flöt samtalen i intervjuerna på fullt acceptabelt.  

 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2011) menar att forskning balanserar mellan individskyddskravet och 

forskningskravet som bland annat innebär att forskning har stor betydelse för samhället men 

även ett egenvärde. De individer som ingår i forskning ska värnas om samtidigt som 

kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte ska bedrivas.  

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav som alla har sin utgångspunkt i 

individskyddet. Dessa forskningsetiska principer bör alla studier inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning ha sin grund i. De fyra huvudkraven preciseras i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet betyder att syftet med forskningen ska ges till de som deltar. Inledningsvis 

skickades ett missivbrev ut till informanterna och där presenterades syftet med studien och en 

förfrågan ställdes om de kunde tänka sig att delta i en intervju. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska införskaffa deltagarnas samtycke till att delta i studien. Information delgavs till 

informanterna om att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet går ut på att de deltagande 

i en studie ska försäkras största möjliga anonymitet. Informanterna informerades om att 

uppgifter som kunde avslöja deras identitet inte skulle lämnas ut samt att de skulle vara 

anonyma i studien. Med nyttjandekravet menas att informanternas personuppgifter enbart får 

användas för forskningsändamål och det blev deltagarna i studien underrättade om 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat och analys 
 

I denna del av studien redovisas de intervjuer som genomförts utifrån valda frågeställningar 

samt med utsedd analysmodell som representerar tre olika definitioner av inkludering. Dessa 

tre definitioner är den gemenskapsorienterade, den placeringsorienterade och den individori-

enterade definitionen.  

 

Innebörd inkludering 
Känslan av att man har en självklar plats i skolan som elev är en av flera viktiga förutsätt-

ningar för inkludering. En gemenskap är något som skolor och klasser ska erbjuda alla elever 

och den sociala tillhörigheten lyfts av flera rektorer som en viktig del i innebörden av begrep-

pet inkludering. Robin menar att den sociala biten innefattar att alla ska få vara med på sina 

villkor genom att man får vara den man vill oavsett anledning. Sam uttrycker det som att det 

måste vara en känsla på skolan av gemensamt ansvar vare sig det är nyanlända elever, autist-

iska eller elever tillhörande grundsärskolan. Kim talar om en skola för alla och att alla ska 

vara välkomna oavsett hinder eller motgång: 

 

… alla ska vara lika välkomna till vår skola och det kan jag känna att med ett välkomnande kli-

mat, att du som elev är lika viktig här oavsett vad du läser för läroplan. Och så ska vi ta med dig 

på en kunskapsresa och se vart den bär hän någonstans. 

 

Inkludering kan också ta sig uttryck i en känsla eller en upplevelse bland medarbetare och på 

arbetsplatserna menar flera. Robin poängterar att ett tillåtande sätt är väsentligt men att det är 

något som man måste arbeta med och att det inte är så enkelt alla gånger. Sam menar att käns-

lan av ansvar för alla elever är ett synsätt som man inte kan tvinga på folk och Lou upplever 

att det på vissa håll fortfarande finns ett visst tänk kring elever som inte passar in i ramen, att 

då bör de ha undervisningen någon annanstans. Kulturen på skolan beskrivs också som avgö-

rande:   

 

Nike: … det är kulturen som påverkar var och en. Hur gör jag som pedagog, skriker jag på nå-

gon annan för att komma och lösa ett problem jag har, för jag når inte den här eleven, eller 

sträcker man som pedagog ut en hand? Kan du hjälpa mig, kan vi tillsammans titta på om vi kan 

göra något bättre för den här eleven, jag tycker det är en otroligt stor skillnad… 

 

Lou lyfter vikten av anpassningar i miljön oavsett funktionshinder så att alla elever kan få 

vara inkluderade i sin ordinarie grupp. Eli, Robin och Sam talar alla om varierande arbetssätt 

inom samma ramar. Det kan vara så att man arbetar med olika saker eller material i undervis-

ningen men det ska finnas en röd tråd och en känsla av sammanhang. Att inte bara placera ele-

ver i en miljö, utan arbeta för att anpassa lärmiljön så att den passar alla elever är något som 

flera nämner som väsentligt. Det som flera av de intervjuade ger uttryck för här kan tolkas 

som den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering (Göransson & Nilholm 2013). 

Denna definition står för ett system som ser olikhet som en tillgång och tillåter arbetsformer 

där elever involveras med varandra och delar känslan av gemenskap.  
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Nike poängterar att samma grundtankar och samma rutiner ska prägla arbetet med alla elever 

oavsett om det är en inkluderad elev eller andra elever. Strävan är att så mycket som möjligt 

ska vara lika men att alla elever kan vara i behov av differentierade lösningar. Charlie talar om 

uppdraget och att det innebär att det ska finnas en bra organisation och en adekvat stöttning 

kring elever som behöver det. Kim menar att skollagen säger att vårdnadshavare har rätt att 

välja skola för sina barn och att skolor är skyldiga att ordna en bra skolgång så att eleverna får 

utvecklas och det gäller att hitta vägar för det. Nike talar också om utveckling:  

 

… är du ett barn och ungdom behöver du utvecklas på olika sätt som alla andra… 

 

Ett sätt att arbeta inkluderande överlag är genom språket menar Eli och Robin. Att använda 

språket som en inkluderande enhet för att få alla elever att känna sig delaktiga är en del av det 

dagliga arbetet: 

 

Robin: språket finns med i alla ämnen, att man inte förutsätter att alla förstår allting hela tiden 

och det kan vi aldrig göra på den här skolan eftersom vi har så många med ett annat modersmål. 

Det är väldigt mycket i våra ord och hur vi pratar som kan fälla elever. Språket är ett hinder och 

det är ett sätt att inkludera alla att man faktiskt stannar upp och man diskuterar texten man job-

bar med till exempel. Det tycker jag är ett sätt att inkludera oavsett anledning.  

 

Att se olikhet som en tillgång i skolan genom elevers språkliga och etniska bakgrunder är bara 

en del av den mångfald av olikheter som möts i skolan. Nike uttrycker det såhär:  

 

att inte låtsas att alla är lika, för alla är ju olika och att man jobbar mot att olikhet är okey, hellre 

än att försöka få alla i någon slags mall eller inte låtsas om att det är det. 

 

Göransson och Nilholm (2013) skriver att den rörelse som jobbar för inkludering har försökt 

att flytta tyngdpunkten från frågan om hur elever som anses skilja sig från normen ska an-

passa sig till skolan, till hur skolan ska kunna rätta sig efter realiteten att elever är olika. Infor-

manterna i studien lyfter flera exempel här ovan som ger bilden av att skolorna erbjuder en 

gemenskap och att insikten finns att alla är unika.   

 

Positivt och Negativt 
En förutsättning för ett inkluderande system är bland annat att se olikhet som en tillgång. Lou 

uttrycker det så att läraren som är ansvarig för gruppen där en av de inkluderade eleverna in-

går ser eleven som en enorm tillgång och en glädjespridare. Kim talar om att man använder 

den inkluderade elevens läroplan i undervisningen genom att hela gruppen läser teckenstöd så 

att de ska få ett språk med sin klasskompis och att det är väldigt uppskattat av eleverna.  

Den sociala tillhörigheten är något som flera av de intervjuade lyfter som väsentligt. Lou talar 

om att eleverna har varit bra mot varandra och att det har funnits en stor acceptans i gruppen 

och Lou menar att det är en viktig förutsättning för det sociala samspelet. Kim resonerar om 

föräldrarna till inkluderade elever och hur mycket det betyder för hela familjen att deras barn 
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också blir bjudna på kalas och föräldrarna själva säger att den sociala biten är så betydelsefull. 

Sam lyfter fördelarna med att elever lär av varandra:  

 

Jag ser också att det finns fördelar i alla fall i jämförelse med hur särskolan har varit, med tanke 

på just det jag sa om andra förväntningar på eleven och att man får upp ögonen för vad andra 

elever klarar. Det gör att man får en annan bild av sig själv lite grann, så det tror jag är fördelen 

när det fungerar. 

 

Göransson och Nilholm (2013) menar att demokratiska processer på olika nivåer i skolan är 

av stor vikt i ett inkluderingssammanhang. Elevernas situation i skolan bör vara sådan att de 

är delaktiga i kunskapstillägnandet samt socialt delaktiga i den mån de vill och önskar det. Att 

vara delaktig i lärandet kan både innebära att eleven erövrat ny kunskap men också lärande 

tillsammans med andra 

Flera av informanterna lyfter dilemmat med att de menar att placering av grundsärskoleelever 

i grundskolan blir svårare och svårare ur ett elevperspektiv ju äldre eleverna blir. Robin be-

skriver att de arbetar i blandade grupper årskurs ett till tre och där har alla elever lätt att hitta 

sin plats eftersom de arbetar nivågrupperat. Kim beskriver situationen på liknande sätt och 

både Robin och Kim menar att det är på mellanstadiet problemen för individen visar sig då 

glappet till klasskompisarna växt och de inkluderade eleverna kanske inte utvecklas i samma 

takt som jämnåriga. Kunskapsmässigt blir glappet större också eftersom kraven i läroplaner 

och kursplaner blir större och Kim menar att även om man arbetar inkluderande så kan indivi-

den känna sig exkluderad på grund av att den inte känner sig som alla andra. Eli framställer 

det så att umgängesformerna ändras och blir subtilare ju äldre barnen blir. Man går från att 

fråga om man ska leka, till att man frågar om man ska hänga eller ’va’ och man frågar kanske 

inte ens längre utan det bildas vissa grupper. I detta kan den inkluderade eleven ha svårt att 

hänga med menar Eli och riskerar då att bli utanför. Sam uttrycker det så här: 

 

… inkluderade lever kanske i en annan verklighet med andra intressen och blir mindre intres-

santa för andra elever, speciellt upp i åldrarna vilket är ganska tråkigt men det är rätt svårt att 

jobba med det.  

 

Det här kan tolkas som att placeringen, enligt flera av de intervjuade, kan utvecklas från att 

eleven känner sig delaktig och tillhörande en gemenskap till att eleven känner sig exkluderad 

ur sammanhanget och annorlunda. Göransson och Nilholm (2013) beskriver det som att det 

ska finnas gemenskap elever emellan och att graden av inkludering kan avgöras utifrån hur 

omfattande känslan av tillhörighet är.  

Andra svårigheter vid placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan är något 

som beskrivs som ej fungerande placeringar där fokus läggs på individen och dess svårigheter. 

Den placeringsorienterade definitionen innebär enbart en placering av en elev i en miljö där 

eleven inte känner någon gemenskap med resten av gruppen, enligt Göransson och Nilholm 

(2013). Eli talar om när svårigheterna i elevens funktionshinder gör att behoven är stora och 

eleven blir så avvikande att det blir en exkludering, då eleven inte får något socialt samman-
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hang. Charlie och Lou beskriver elever som kan vara så utagerande att de inte fungerar till-

sammans med andra elever i grupp men där menar de båda att det är viktigt att ta hjälp av 

elevhälsan, resursteam, föräldrar och andra instanser för att skapa en bra situation för eleven.   

För pedagogerna kan det vara svårt att vara uppdaterad och veta vad som krävs eftersom in-

kluderade elever dyker upp så sällan enligt flera av informanterna. Robin, Sam och Eli talar 

alla om att det kan dröja flera år emellan inkluderade elever på skolorna och att det då är svårt 

för pedagoger att vara fullt insatta i läroplaner, kursplaner och arbetssätt.  

 

Charlie: då hinner det hända grejer, både timplaner och läroplaner och man hinner glömma, lä-

rare byts ut och man ställs inför någonting nytt ofta när en inkluderad elev kommer till oss och 

så får man börja lite om från början. 

 

Osäkerhet hos pedagoger är vidare något som beskrivs som en svårighet vid placering av ele-

ver tillhörande grundsärskolan i grundskolan. Billie menar att det kan vara svårt om inte den 

rätta kompetensen finns, då blir det problematiskt att få till en bra planering och i sin tur rele-

vanta lektioner. ”Det kan även finnas en osäkerhet i om vi jobbar mot rätt mål och om eleven 

får det som den ska ha” fortsätter Billie. Nike uttrycker det på liknande sätt och menar att pe-

dagogen behöver ha rätt stöttning och hjälp annars kan det upplevas som väldigt stressande. 

Sam beskriver det som att många pedagoger kan tycka att det är svårt och tidskrävande att 

göra stora anpassningar i undervisningen och det kanske man inte riktigt har tid och ork till. 

Osäkerheten hos pedagogen i huruvida den är uppdaterad på läroplaner och tillämpar rätt an-

passningar i lärmiljön kan då skapa en placering där fokus inte är gemenskapsorienterat utan 

istället individ- eller placeringsorienterat (Göransson & Nilholm, 2013).  

Specialkompetensernas roll och inflytande beskrivs som betydande men det kan likväl uppstå 

frågor och visst motstånd från andra pedagoger. I vissa fall blir det synligt att det föreligger en 

förvirring över vem som har det pedagogiska ansvaret för den inkluderade eleven. Lou menar 

att ibland kan det finnas svårigheter i att se vems ansvaret är och det behöver tydliggöras att 

det är pedagogen som är huvudansvarig men att den kan ta stöd från specialkompetenser och 

andra resurser. Kim talar om att specialläraren har en gedigen uppgift åt alla håll, inte bara 

gentemot eleven och vårdnadshavare utan det gäller också för specialläraren att få med sig pe-

dagogerna runt omkring på tåget. Sam menar att många pedagoger har en stolthet i det de gör 

och de tycker kanske att de arbetat fram en bra undervisning och bra metoder och de är inte 

villiga att kasta bort det bara för att det kommer en elev som enligt specialpedagogen behöver 

något annat.  

 

Faktorer för framgångsrik inkludering 
Att få möjligheter att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och på sin nivå för att kunna ut-

veckla sin fulla potential är en faktor för en framgångsrik inkludering och alla elever ska ha 

rätt till stöd och hjälp oavsett anledning. Robin menar att elever ska få den hjälp och den stött-

ning de behöver i saker som både kan beröra till exempel social träning men även kring an-

passning av material. Charlie beskriver det som att det ska finnas en stöttning kring eleven 

som kan möta upp under skoldagen när behov finns. Charlie fortsätter med att eleven ska ha 

tillfälle att nå framgång och att det gäller alla elever som är i behov av något extra oavsett om 
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man är inkluderad, har en beteendeproblematik eller svårigheter med läs- och skrivinlärning. 

Målet är att hitta något som passar för just den eleven.  Kim uttrycker det så här:  

… den inkluderande tanken gynnar ju alla barn, för alla får en bättre inlärandemiljö.  

 

För att bygga känslan av sammanhang och tillhörighet i skolan nämns flera faktorer för att 

uppnå gott resultat av informanterna. Nike och Charlie menar att bemötandet av eleven är nå-

got som är viktigt för en framgångsrik placering och samarbetet kring eleven lyfts också som 

avgörande. Charlie talar också om samarbete och samsyn mellan hem, skola och elevhälsa. 

Eli poängterar värdet av att eleven, föräldrar och pedagoger känner att det skapas bästa möj-

liga miljö, undervisningssituation och undervisningsmaterial.  

Enligt flera informanter bedöms stöttning och handledning av specialpedagog och special-

kompetenser vara en viktig faktor för en framgångsrik placering. Billie säger att det behöver 

finnas kompetens på området på skolan och inte bara centralt i kommunen utan man behöver 

vara duktig i vardagen genom en lokal organisation. Charlie och Nike talar båda om att peda-

gogen behöver stöttning och ett bollplank, även för planeringar och arbetsuppgifter på rätt 

nivå. Lou menar att personalen behöver ha kunskap och kompetens och möjlighet till stött-

ning i att tolka en annan läroplan. Sam tror på att ha en väldigt kompetent person på skolan 

med förtroende av andra, och fortsätter:   

 

Specialpedagogen här har jobbat sig till ett större förtroende, det är inte alldeles lätt att komma 

in och tala om för andra vad de ska göra. 

 

Det finns en självklar differens i om inkluderade elever betraktas som en naturlig del av grup-

pen och gemenskapen eller om eleverna endast ses som elever i svårigheter.  

Kim uttrycker det såhär:   

 

… jag brukar tänka såhär, inkludering för vem? Är det inkludering för den enskilda individen 

eller är det inkludering för de andra i gruppen, att man har någon annan med. Är inkluderingen 

till för att vi ska få se alla människors lika värde, att alla får tillhöra gruppen… 

 

Kim menar att om pedagogerna har en positiv attityd även fast de kanske saknar viss kompe-

tens i ämnet men ändå lyckas få till ett bra teamwork och tar hjälp av varandra för att hitta lös-

ningar, då blir det lyckad undervisning. Om det istället är lärare som är rädda och tänker att 

någon annan ska ta ut eleven och jobba med den kan det inte bli en lyckad placering. Kim 

fortsätter med att det är många bitar pedagogerna behöver tänka på för att alla ska kunna vara 

med. Till exempel om man ska på utflykt till skogen kanske man inte kan ta den svåraste 

vägen dit och kan alla vara med då ska de få vara det på sina villkor. Lou anser också att peda-

gogens inställning är av stor betydelse och att hela gruppen behöver jobba med att respektera 

olikheter och att alla har olika förutsättningar och jobbar med olika saker.  

Rektors roll och betydelse är också något att ta i beaktande som bidragande faktor. Eli menar 

att hur vi vuxna arbetar med att möta elever som kanske skiljer sig från den gängse normen 

färgar av sig på eleverna. Har man attityden att det är självklart att man har elever med olika 
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förutsättningar till exempel funktionshinder eller elever som är flerspråkiga, har andra relig-

ioner och kommer från andra kulturer så blir det en naturlig del. Eli fortsätter här med att lyfta 

sin egen roll: 

Ser jag det som ett problem, då kommer det färga av sig på min personal och då kommer det 

från personalens sida färga av sig ner på eleverna. Jag tror att det är väldigt viktigt att prata posi-

tivt, öppet och inkluderande om det från min sida och från personalens sida. En öppen atmosfär 

som pratar positivt och inte problematiserar den här typen av barn oavsett vilka de normbrytande 

sidorna hos barnen är, tror jag kanske är en av de absolut viktigaste kriterierna. 

 

Nike lyfter också sin egen roll som skolledare i sammanhanget och menar att det viktigaste är 

att arbeta med en gemensamhetsskapande kultur på skolan: 

 
… så det ser jag som mitt stora ansvar att jobba med den kulturen.  

 

Charlie talar om det egna förhållningssättet och att det är av stort värde. Skolledares attityder 

kan räknas in som en viktig beståndsdel för en framgångsrik inkludering. Vad de som omger 

eleverna har för grundsyn och inställning är av stor betydelse för hur inkludering kan komma 

att fungera i praktiken. Att som skolledare skapa en samsyn, en känsla av sammanhang och 

engagemang kring alla elever i skolan tar sin grund i den gemenskapsorienterade definitionen 

av inkludering (Göransson & Nilholm, 2013). 

 

Utvecklingsområden  
Samarbete och respekt brukar lyftas som grundläggande förutsättningar för en gemenskap. 

Flera av informanterna efterfrågar en röd tråd mellan grundskolan och grundsärskolan på cen-

tral och övergripande nivå i kommunen. Det kan tolkas som att en gemenskap på olika nivåer 

i organisationen efterlyses. Charlie efterfrågar ett samarbete och menar att grundsärskolans 

pedagoger kan bidra med expertkunskaper ut till grundskolorna i frågor som rör inkludering. 

Det kan vara så tror Charlie att skolor arbetar ganska olika beroende på vad för resurser och 

vad för kompetens som finns på skolan och att det skulle vara bra och utvecklande med ett ut-

byte. Robin menar att kunskap skulle behöva samlas för att kunna spridas därför att det är 

svårt varje enskild pedagog att bli expert. Eli ser ett fortbildningsbehov hos de lärare som får 

en inkluderad elev och där skulle det vara värdefullt om personal som är kopplad till grund-

särskolan hade möjlighet att komma ut och handleda och fortbilda personal på plats. Eli anser 

att syftet med det kan vara att få en genomgång av de stora grundläggande skillnaderna mel-

lan grundskola och grundsärskola men även tips på arbetssätt.  

För att bli tryggare och säkrare i sin roll som pedagog kan kompetensförbättring och kollegialt 

lärande ses som ett utvecklingsområde. Billie vidhåller att grundkompetensen inom specialpe-

dagogik bland lärare är något man bör satsa på att höja därför att det kommer alla till gagn 

och att den typen av kompetens spiller över på resten av eleverna i klassrummet. Billie menar 

att man behöver bli bättre, tryggare och säkrare på att jobba med elever i behov av särskilt 

stöd. Till exempel genom att skapa tydligare lektioner, struktur på tavlan och i kommunikat-

ionen med eleverna. Kim menar att pedagoger måste förstå att alla elever är olika och behöver 

ha olika stöd och hjälp i sin skolvardag. Att lyfta och diskutera det faktum att alla barn mår 

bra av struktur och stöd i att få reda på hur ens skoldag ska se ut är något som Kim ser kan 

glömmas bort ibland. Många pedagoger sitter på mycket kunskap och det kollegiala lärandet 
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gynnar alla elever säger Kim. Eli och Kim märker att det är vanligare idag att en del pedago-

ger fortbildar sig inom specialpedagogik för att kunna möta upp alla elever i lärandemiljön på 

ett bra sätt. Robin säger att en del pedagoger är nog väldigt kunniga inom det specialpedago-

giska fältet på grund av att de har undervisat många elever med särskilda behov och andra pe-

dagoger kanske är mer osäkra. Lou menar att det är:  

 

en kombination av fortbildningsbehov men också hur man ser på inkludering, hur man ser på de 

elever som inte passar in inom normalspannet.  

 

Ett annat utvecklingsområde som kan skönjas är förhållningssätt och grundsyn gentemot ele-

ver i skolan. Sam och Lou talar om elever som inte ryms i mallen eller ramen och Lou menar 

att det fortfarande finns ett tänk på vissa håll att om man inte passar in i ramen så bör man ha 

undervisningen någon annanstans. Att se olikhet som en tillgång och sluta låtsas att alla är lika 

är något som Nike lyfter:  

 

att inte låtsas att alla är lika för alla är ju olika och att man jobbar mot att olikhet är okey, hellre 

än att försöka få alla i någon slags mall eller inte låtsas om att det är så. 

 

Sam pratar om ett gemensamt ansvar:   

 

Sen gäller det också att få till den här känslan på skolan att man har ett gemensamt och lika stort 

ansvar för alla elever i sin undervisningsgrupp och där är vi inte riktigt ändå framme men jag 

tror att där det inte fungerar så beror det mer på att man tycker att det är svårt än att man tycker 

att man inte ska, det tror jag. Jag tror att många tycker att det är svårt. 

 

Nike poängterar å andra sidan att idag vet pedagoger att det är en del av ens arbete att ansvara 

för alla elever och att det har skett en stor förändring på tio år. Nike fortsätter med att det ge-

nerellt är så att pedagoger idag verkligen vill och arbetar för att göra förbättringar i lärande-

miljön för alla elever. Nike säger också att det är en del av skolans diskussion att samtala om 

utvecklingsfrågor och förbättra och förändra fortlöpande.  

Göransson och Nilholm (2013) menar att det är av stor vikt att beakta från vilken utgångs-

punkt som förändringsprocesser i skolan tolkas och om de grundas i ett konsensus- eller kon-

fliktperspektiv. Genom konsensusperspektivet betonas gemensamma mål och intressen ef-

tersom det kommer alla till gagn. För att helheten ska fungera behövs alla delar som visserli-

gen har olika funktioner, men alla strävar åt samma håll. Filosofen Hobbes å andra sidan har 

dragit konfliktperspektivet till sitt yttersta genom att beskriva samhället som att alla för ett 

krig mot alla. Göransson och Nilholm fortsätter med att det finns en fundamental oenighet i 

att förorda inkludering och att se skolan som fylld av konflikter. Inkluderingsförsvarare talar 

ofta om svårigheter eller hinder för inkludering. Exempel på detta kan vara skolans bristande 

förmåga att hantera olikheter. Ett annat mer strukturellt hinder är att skolan anses vara inhu-

man i det avseendet att elever sorteras ut efter till exempel klasstillhörighet och genom att er-

bjuda särskilt stöd anses skolans inhumana praktik bli mer mänsklig.  
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Sammanfattande resultat och analys 
Innebörden av inkludering beskrivs innefatta flera beståndsdelar av informanterna i studien. 

Den sociala tillhörigheten är ett viktigt element i inkluderingsbegreppet och det kan ta sig ut-

tryck i att pedagogerna bör känna ett ansvar för alla elever och det ska innefatta en skola för 

alla där alla ska känna sig välkomna. Inkludering kan också beskrivas som en känsla eller 

upplevelse där kulturen på skolan vilar på ett tillåtande synsätt där olikheter ses som beri-

kande. En annan innebörd av inkludering som informanterna tolkar in är att anpassningar i 

lärmiljön är nödvändiga för att skapa en plats där alla kan vara inkluderade i sin ordinarie 

undervisningsgrupp. 

Samma grundtankar och samma rutiner ska prägla arbetet med elever och då behöver grunden 

vila på en bra organisation och adekvat stöttning för elever så att det skapas möjligheter för en 

inkluderande miljö. Ett gott exempel på en inkluderande verksamhet överlag är genom språket 

menar flera av informanterna. Elevers språkliga och etniska bakgrunder är bara en del av den 

mångfald som möts i skolan och därför är det av vikt att se olikhet som en tillgång menar de. 

Informanterna ger genom flera exempel bilden av skolmiljöer som erbjuder en gemenskap en-

ligt det gemenskapsorienterade perspektivet (Göransson & Nilholm, 2013) Å andra sidan ges 

också prov på att det fortfarande finns ett visst tänk kring elever som inte passar in i mallen 

och att den känsla av ansvar som bör råda för alla elever är ett synsätt man inte kan tvinga på 

någon. Så det kan tolkas som att individen och inte gemenskapen står i fokus och det i sin tur 

leder till en placering av elever enligt det individ- eller placeringsorienterade perspektivet av 

inkludering(Göransson & Nilholm).   

Både positiva och negativa erfarenheter av placering av elever tillhörande grundsärskolan i 

grundskolan är något som informanterna vittnar om. De sociala vinsterna beskrivs som flera 

till exempel genom att den placerade eleven framställs som en tillgång för gruppen av en in-

formant och av en annan beskrivs en av fördelarna vara lärande tillsammans med andra. Det 

kan tolkas som att det erbjuds en delaktighet enligt det gemenskapsorienterade perspektivet 

(Göransson & Nilholm, 2013).  

Negativa konsekvenser av placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan delas 

av flera informanter. Till exempel menar flera att placeringen kan utvecklas i negativ riktning 

ju äldre eleverna blir. Det beskrivs som att kunskapsmässigt blir glappet större och de kanske 

inte utvecklas i samma takt som jämnåriga. Elever kan gå från att vara delaktiga till att känna 

sig exkluderade och Göransson och Nilholm (2013) menar att graden av inkludering kan fast-

ställas utifrån hur genomgripande känslan av tillhörighet är. Det talas också om elever som är 

så avvikande eller utagerande att det handlar om enbart en placering i en miljö där eleven inte 

känner någon gemenskap, alltså den placeringsorienterade definitionen (Göransson & Nil-

holm). Andra svårigheter vid utvecklandet av inkluderande lärmiljöer beskrivs av informan-

terna som osäkerhet hos pedagoger i bemötandet av elever och svårigheter i att vara uppdate-

rad i grundsärskolans läroplaner, kursplaner och arbetssätt då det kan dröja många år emellan 

inkluderingar. Denna osäkerhet kan tolkas som att det kan skapa en miljö som inte fokuserar 

på gemenskap utan placeringen blir då istället individ- eller placeringsorienterad (Göransson 

& Nilholm).  

Faktorer för framgångsrik inkludering är flera enligt informanterna. Kring eleven ska det fin-

nas adekvat stöttning och tillfälle att utvecklas och bemötandet av och samarbetet kring ele-

ven nämns som en förutsättning för framgång. Det är stor skillnad på om eleven ses som en 

självklar del av gruppen eller endast en elev i svårigheter. Pedagogens roll och inställning 
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tycks enligt ett flertal intervjuade vara en av flera avgörande faktorer. Om pedagogen är posi-

tivt inställd till inkludering då ökar chanserna att få ett lyckosamt arrangemang i motsats till 

om pedagogen är negativt inställd, då blir det svårt att få till en bra skolsituation. Skolledarens 

roll är något som flera nämner som en medverkande kraft till framgång. Rektors attityder och 

grundsyn är något som färgar av sig på personalen och i sin tur på eleverna menar en av infor-

manterna. Att skapa gemenskap och ett system där olikheter ses som berikande kan tolkas in i 

det gemenskapsorienterade perspektivet (Göransson & Nilholm, 2013).  

Utvecklingsområden vid placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan är nå-

got som informanterna har flertalet idéer kring. Bland annat efterfrågas en röd tråd mellan 

grundskolan och grundsärskolan på central och övergripande nivå i kommunen. Genom att få 

till ett samarbete mellan de olika skolformerna kan det vara möjligt för det kollegiala lärandet 

att öka menar flera. Det ger uttryck åt att en gemenskap på olika nivåer i organisationen efter-

lyses.  

Kompetensförbättring och kollegialt lärande på arbetsplatserna är ett annat utvecklingsområde 

som belyses av flera informanter. De ser att det kan bidra till pedagoger som blir tryggare och 

säkrare i sin yrkesroll samtidigt som pedagoger får nya verktyg till att möta elevers olikheter. 

Förhållningssätt och grundsyn är ytterligare ett utvecklingsområde som beskrivs. Att se olik-

het som en tillgång och att se alla elever som sitt ansvar är något som flera ser som ett ut-

vecklingsområde, men samtidigt vittnar en av de intervjuade om att det trots allt skett en stor 

förändring på tio år och att utveckling är en del av skolans diskussion. Göransson och Nil-

holm (2013) menar att det är av vikt hur man ser på utvecklingsfrågor inom skolan och om de 

grundas i ett konflikt- eller konsensusperspektiv.  
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Diskussion 
 

I den avslutande delen av studien diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning och te-

oretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med en metoddiskussion och därefter har diskuss-

ionen delats in under valda rubriker. Slutligen följer en avslutande diskussion samt förslag till 

vidare forskning.  

 

Metoddiskussion  
Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av åtta rektorer och biträdande rektorer 

som alla har erfarenhet av placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan. Inter-

vjuerna med informanterna har gett insikter och en större kännedom kring rektorers erfaren-

heter och uppfattningar i ämnet. Insamlad data har bidragit med en del svar som visar likar-

tade lärdomar men även andra svar som bidrar med variation till undersökningen. Resultaten 

av studien har som möjlighet att ge vägledning till andra skolledare och skolor i arbetet med 

att skapa inkluderande miljöer.  

Pilotstudien som fullbordades gav ett bra stöd och övning inför intervjuerna som senare ge-

nomfördes med informanterna. Inspelningsverktygen som användes, smartphone och iPad 

som back-upp, gav goda möjligheter till full koncentration på samtalen och det gav även till-

fälle till en grundligare analys av materialet i sin helhet. Intervjuguiden gav ett gott stöd i 

samtalen för båda parter och samtalen flöt på väl genom att det fanns en struktur av frågor att 

hålla sig till. Genom att lägga stor vikt vid transkribering, som gjordes ordagrant, fanns en 

god möjlighet att tolka insamlad data på ett tydligt och okomplicerat sätt. Empirin sorterades, 

kategoriserades och bearbetades på ett objektivt och grundligt sätt.  

Eftersom syftet med studien är att undersöka rektorers erfarenheter och uppfattningar kan det 

ses som en fördel att genomföra kvalitativa intervjuer då de lyfter fram de intervjuades röster 

och lärdomar. Intervjusvaren och resultaten av studien ger underlag för diskussion. Det är att 

beakta att svaren från intervjuerna kan påverkas av att informanterna har erfarenhet av place-

ring av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan både genom sin nuvarande position 

som rektor och genom tidigare erfarenheter som pedagog i grundskolan. Det finns också en 

differens i antalet arbetsår i yrket som rektor och även skillnad i utbildning mellan informan-

terna, då de biträdande rektorerna inte genomfört rektorsutbildningen. Genom valet av inter-

vju som metod finns medvetenheten att det är forskarens uppfattning av intervjuobjektens 

upplevelser som tolkats och analyserats.  

En nackdel som kan skönjas i denna studie är forskarens bristande erfarenhet av att intervjua. 

Det kan finnas möjligheter till att svaren kunde blivit mer uttömmande om forskaren haft 

större kunskaper kring intervjuer. Det finns alltid en risk, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 

att viktig fakta uteblir eller att frågor misstolkas vid en intervju. Genom att rektorer vanligtvis 

innehar en maktposition, menar Kvale och Brinkmann, så var det av vikt för studien och en 

styrka att vara väl inläst på ämnet i studien och ha en förberedd intervjuguide. Kvale och 

Brinkmann uppmärksammar också den risk som finns med att intervjua personer i maktposit-

ion då de troligen är vana att bli utfrågade och intervjuade. Detta kan i sin tur leda till svar 

som är tillrättalagda och som målar upp en bild som inte helt stämmer överens med verklig-

heten.  
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Det finns flera möjligheter för studien att utföras på annat sätt med val av annan metod, gäl-

lande tidsram för denna studie är dock den största begränsningen. Ett alternativ är en kvantita-

tiv undersökning med till exempel enkäter som underlag eller som komplement till intervju-

erna med rektorerna. Ett annat tillvägagångssätt kan vara intervjuer med pedagoger samt 

klassrumsobservationer i kombination med intervjuer av rektorer för att undersöka verksam-

heten och jämföra hur rektorernas svar stämmer överens med pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter i lärmiljön. 

Tre olika definitioner av inkludering valdes till studien. Den gemenskapsorienterade definit-

ionen avser ett system där olikhet ska ses som en tillgång och innebär arbetsformer där elever 

involveras med varandra. Skolor och lärandemiljöer ska erbjuda en gemenskap och en känsla 

av ett större sammanhang. Den individorienterade definitionen belyser att situationen avgörs 

utifrån de enskilda eleverna och om till exempel eleven trivs, har goda sociala relationer och 

om eleven når målen. Den placeringsorienterade definitionen är något av en missuppfattning 

av inkluderingsbegreppet. Den innebär enbart en fysisk placering av eleven i ett sammanhang 

där eleven inte känner någon egentlig gemenskap med sin omgivning. Dessa tre definitioner 

gav möjligheter till att tolka och analysera insamlad data i studien.  

Tidigare forskning, bland annat Hwang och Evans (2011) och Anati och Ain (2012), kring in-

kludering pekar på att det föreligger en rådvillhet angående hur dessa elever ska behandlas i 

lärmiljön och de särskiljs på grund av en rad faktorer som till exempel fördomar, okunskap 

och normalitetstänk. Det påfaller relativt lätt att hitta svårigheter med inkludering, både på in-

divid- grupp- och organisationsnivå visar exempelvis Berhanu (2011) i sin forskning. Tidigare 

forskning kring rektorer och inkludering antyder sammantaget att skolledares egen tolkning 

av sitt uppdrag bidrar till en komplexitet och för att skapa ett gynnsamt utvecklingsarbete på 

arbetsplatserna behöver en gemensam förståelse implementeras. Vid arbetet med utvecklings-

frågor och vid frågor om inkludering är rektorers erfarenheter, uppfattningar och värderingar 

av stor vikt visar bland andra Liljenberg (2013) och Tobin (2007) i sina studier.  

 

Inkluderingens många sidor 
Syftet med studien är att är att studera rektorers och biträdande rektorers uppfattningar om 

och erfarenheter av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan. 

Resultaten av studien visar att inkludering kan beskrivas som komplext av flera anledningar. 

Ett av skälen är att det inte finns en konsensus kring vad begreppet innebär och det nämns inte 

i de svenska styrdokumenten någonstans. Inkludering kan även ha olika betydelse i olika sam-

manhang. Av de intervjuade i studien har det delvis fått olika innebörd och förklaring. Tolk-

ningen som görs av resultaten i studien är att inkludering delvis beskrivs som ett abstrakt be-

grepp och flera informanter framställer det som en rådande känsla av gemensamt ansvar för 

alla elever. Denna känsla av ansvar beskrivs däremot som något som inte kan påtvingas någon 

och därför finns det på vissa håll bland pedagoger fortfarande negativa attityder kring elever 

som inte passar in i gällande normsystem.  

Intentionerna finns hos samtliga intervjuade att skapa en inkluderande miljö där alla elevers 

olikheter tillvaratas, men tolkningen av studien blir att de kommit olika långt i de olika sko-

lorna. Tidigare forskning, bl.a. Wah (2010), stärker bilden av att det finns ett gap mellan in-

tentioner och implementering. Konsekvenserna blir att inkludering ses som något som är 

kopplat till individen och inkludering är ännu något som förefaller komplext och utan några 
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enkla svar. Persson och Persson (2012) menar att skolan som institution karakteriseras av 

traditioner som skapar trygghet och förändringar kan därför möta motstånd och vara svåra att 

genomföra. Framgångsrika skolutvecklingsarbeten behöver inledas med att blotta det som sit-

ter i väggarna och att ta upp den rådande traditionen på skolan till diskussion menar förfat-

tarna. 

Det ges flera goda exempel på inkluderande miljöer av de intervjuade där man på skolorna ar-

betar för att anpassa miljön och skapa arbetsformer där elever involveras med varandra. Det 

talas om varierande arbetssätt i undervisningen och att samma grundtankar samt rutiner ska 

prägla arbetet med alla elever, men att olika individer har behov av olika lösningar. Ett annat 

exempel på en inkluderande skolmiljö är genom språket menar både Eli och Robin, då man 

arbetar för att få alla elever att förstå och känna sig delaktiga. Dessa resultat tolkas som att i 

informanternas beskrivningar har fokus har flyttat från individen till skolans förmåga att an-

passa sig efter elevers olikheter. Nilholm (2006) talar om poängen med inkludering som att 

skolan bör tillvarata den naturliga variation som återfinns hos elever.  

Beskrivningen av placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan nämns både i 

positiva och negativa ordalag av informanterna. Å ena sidan omtalas det som positivt när det 

fungerar väl i den sociala och pedagogiska kontexten. Flera vittnar om exempel där eleven be-

skrivs som en glädjespridare och en tillgång för gruppen och när elevens läroplan används för 

att lära övriga i gruppen alternativ kommunikation, då talar de intervjuade om en gemenskap 

som den inkluderade eleven ingår i. Däremot beskrivs också placeringar som inte fungerar 

och då ter det sig härledas till individen och individens tillkortakommanden och brister. 

Szönyi och Söderkvist Dunkers (2012) pekar också på att individen oftast står i fokus då pro-

blem uppstår, istället för att ställa sig frågor som vilka förutsättningar skolmiljön ger till del-

aktighet, samspel och lärande.   

I intervjuerna och i talet om elever särskiljs elever av informanterna just genom att de be-

nämns som den inkluderade eleven, vad beror det på? Om det ska vara en fullständig inklude-

ring då är det ett system utan särskiljning av någon individ enligt Göransson och Nilholm 

(2013). En tänkbar förklaring kan vara att intervjuguiden möjligtvis har satt begränsningar i 

tolkningen av begreppet inkludering eftersom de intervjuade ombads beskriva om de har 

några särskoleelever i sin verksamhet för närvarande och just denna frågeställning är utpe-

kande för individen. Å andra sidan ställdes också frågan om det finns särskilda kriterier för att 

skolan ska vara inkluderande i den betydelsen att skolan ses som en helhet eller system. Tidi-

gare forskning visar att det är vanligt förekommande att individen särskiljs och problematise-

ras, det visar bland annat Wah (2010) och Berhanu (2011) i sina studier.  

Pedagogers bristfälliga kompetenser eller negativa attityder gentemot placerade elever tillhö-

rande grundsärskolan i grundskolan är något som informanterna i studien tar upp som ett di-

lemma. Detta ses som ett hinder för placeringar och det är svårt att skapa inkluderande lärmil-

jöer då en del pedagoger har inställningen att vissa elever inte hör dit. Pedagogens arbete be-

skrivs många gånger som pressat med en mångfald av arbetsuppgifter och brist på stödjande 

resurser i form av specialkompetenser kan enligt informanterna ge negativa konsekvenser. 

Hwang och Evans (2011) samt Anati och Ain (2012) har fått liknande resultat i sina studier då 

de ser att lärare ofta är osäkra i sin professionella roll i mötet med elever med funktionshinder 

i sina klassrum. Ett större samarbete mellan specialkompetenser och pedagoger är också något 

som efterlyses i studierna.  
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Resultaten av studien visar att informanterna uttrycker att det blir svårare och svårare med 

fungerande placeringar ju äldre eleverna blir. En möjlig tolkning av detta kan vara att vi inom 

skolan blir sämre och sämre på att anpassa undervisningen efter elevers olikheter ju äldre de 

blir? En annan tolkning är att de kognitiva skillnaderna blir större och att elever tillhörande 

grundsärskolan inte utvecklas i normal takt. En tredje förklaring kan ligga i att kunskapskra-

ven blir större i grundskolan vid övergången till årskurs fyra. Flera av informanterna i studien 

beskriver det så att placering fungerar på ett tillfredsställande sätt i årskurs ett till tre ungefär 

och att det brukar vara där svårigheterna uppenbarar sig. Eli framställer det så att umgänges-

formerna ändras och blir subtilare, speciellt bland flickor, ju äldre barnen blir. Man går från att 

fråga om man ska leka, till att man frågar om man ska hänga eller va’. Sam uttrycker det som 

att den inkluderade eleven kanske lever i en annan verklighet och blir inte lika intressant för 

jämnåriga högre upp i åldrarna. Placering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan 

utvecklas från att eleven känner sig delaktig och del av en gemenskap till att känna sig exklu-

derad och i det avseendet dras slutsatserna att inkludering är en ständigt pågående process och 

inte ett statiskt tillstånd. Szönyi och Söderkvist Dunkers (2012) skriver att inte sällan lyfts 

problematiken kring att utanförskap ökar med stigande ålder. Vanligtvis förklaras att orsaken 

föreligger i ett växande gap mellan acceptansen för olikheter samt elevers intellektuella fär-

digheter. Gustavsson (2004) menar att skillnader i utvecklingsnivå och samlad erfarenhet ökar 

med stigande ålder och för flickor blir det extra märkbart då deras gemenskap oftast består av 

ett mer abstrakt norm- och kommunikationssystem som utesluter flickor med utvecklingsstör-

ning tidigare ur gemenskapen.  

 

Samarbete över gränserna och två skolformer 
Samarbete på flera nivåer i organisationen efterfrågas samt en röd tråd mellan grundsärskola 

och grundskola. Pedagogerna inom grundsärskolan beskrivs som experter av flera informanter 

och de menar att det är svårt för vanliga pedagoger i grundskolan att ha samma kompetens. 

Funderingen som uppstår är då, vad leder det synsättet på de olika yrkesrollerna och skolfor-

merna till? Det kan tolkas som att en kokbok med recept på framgångsrik inkludering efterly-

ses. Å andra sidan belyses dilemmat med att pedagoger inte är villiga att ta emot råd hur som 

helst, utan många lärare känner en stolthet i sitt yrke och kanske inte är villiga att ändra sin 

pedagogik.  

Det är också intressant att flera intervjuade lägger mycket ansvar på specialkompetenser och 

ser det i flera fall som en förutsättning för en fungerande inkludering. De uttrycker exempel-

vis att lärarna inte ska lämnas i sticket och att det är av vikt med specialkompetenser som stöt-

tar upp i det dagliga arbetet och så vidare. En annan tänkvärd fråga är speciallärarens/special-

pedagogens ansvar för inkluderade elever i skolan. Däri tolkas det som att det kan finnas en 

viss förvirring då vissa pedagoger enligt de intervjuade vill lägga ansvaret på specialkompe-

tenserna. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) anser att det finns 

mycket lite forskning kring yrkesgrupperna specialpedagoger/speciallärare och fortsätter med 

att vilka arbetsuppgifter de ska utföra och svårigheter i att utföra vissa uppdrag kan ses i ljuset 

av en maktkamp mellan olika yrkesgrupper inom arbetsområdet. Olika perspektiv på skolpro-

blem är också något som formar yrkesrollen och har betydelse för hur den utövas menar för-

fattarna.  
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Icke fungerande placeringar pratar flera av informanterna om där eleverna beskrivs som indi-

vider som är så avvikande eller utagerande att det inte är tal om inkludering utan en exklude-

ring. I det här sammanhanget känns det relevant att ställa frågan om det är så att vi behöver ha 

en annan skolform för icke fungerande individer och elever? Kan inte alla elever få plats i en 

och samma skolform? Behövs grundsärskolan som särskild skolform? Tolkningen av resulta-

ten är att det behövs ett vidare och generösare tänk i organisationen kring alla elever. Szönyi 

och Söderkvist Dunkers (2012) anser att skolans uppdrag handlar om att skapa förutsättningar 

för alla elever att tillgodogöra sig en tillgänglig skolsituation. Om skolan påstår att eleverna 

inte kan delta med anledning av sin funktionsnedsättning så beror det på att de inte skapat rätt 

förutsättningar för eleverna i form av symbolisk, kommunikativ och fysisk tillgänglighet. Nil-

holm (2006) vidhåller att om det finns en entydighet i fråga om hur inkludering ska realiseras 

så blir det institutionens uppgift att genomföra detta. Om inkludering däremot ses som ett 

mångfasetterat fenomen där inkludering och exkludering bedöms som samverkande processer 

och där olika typer av segregering/inkludering ses som tillfälliga ståndpunkter gällande grund-

läggande dilemman, kan det också uppstå frågor kring vilka som ska besluta vad som är fram-

åtsyftande former av inkludering.  

En tolkning som kan göras utifrån resultaten av studien är att två skolformer sätter käppar i 

hjulet för hela inkluderingstanken genom att det oundvikligen skapar ett vi och ett dom och i 

förlängningen ett problematiserande av normalitet och avvikelse. Det är fortfarande så att det 

pratas om den inkluderade eleven och de där eleverna och det nämns även som en barriär att 

olika läroplaner och kursplaner försvårar samverkan elever emellan i lärmiljön. Szönyi och 

Söderkvist Dunkers (2012) påpekar att det finns anledning till att uppmärksamma de hinder 

som formella tillhörigheter kan skapa, även fast det finns intentioner att anordna undervisning 

och stöd så att de ska tona ned skillnader och skapa utgångspunkter för delaktighet i olika ak-

tiviteter i skolan. Författarna talar även om att det är tänkvärt i sammanhanget att beakta hur 

olika mål i olika kursplaner handskas med parallellt i samma lärmiljö.  

 

Skolledarens roll och den pågående diskussionen 
Vid arbetet med utvecklingsfrågor och frågor kring inkludering visar tidigare forskning kring 

rektorer och inkludering sammantaget att skolledares erfarenheter, uppfattningar och värde-

ringar är av stor betydelse. Slutsatserna som kan dras från tidigare forskning är också kom-

plexiteten i att varje rektor tolkar sitt uppdrag olika och att en gemensam förståelse behöver 

implementeras på arbetsplatserna för att skapa ett gynnsamt utvecklingsarbete. Rektors ledar-

skap och hur det påverkar och färgar av sig på personalens inställning är det några av infor-

manterna i studien som lyfter. De menar att deras roll är viktig för att utveckla verksamhet-

erna även om resultaten kan tolkas så att i vissa fall är personalens inställning i frågor som rör 

inkluderade elevers vara eller icke vara i lärmiljön besvärliga och svåra att påverka i positiv 

riktning. Persson (2003) vidhåller att skolors arbetsorganisation är i behov av att genomgå 

strukturella förändringar från att den enskilde pedagogens självbestämmande belönas till att 

bestämmandet bör grundas på gemensamma beslut. Rektor och pedagogisk personal ska till-

sammans stå för det pedagogiska ansvaret för verksamheten fortsätter Persson.  

Det är tydligt att en aktuell och pågående diskussion förs ute på skolorna kring frågor om in-

kluderande verksamhet och hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska bedrivas. 

Många av informanterna menar att det är en högaktuell fråga och att det är en del av skolans 

utvecklingsarbete. Flera av de intervjuade ger exempel på att den tydliggörande pedagogik 
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som används för inkluderade elever gagnar många i elevgruppen genom till exempel tydligare 

lektioner, struktur på tavlan och så vidare. Den inkluderande tanken gynnar alla barn menar en 

annan av informanterna i den meningen alla ska få vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

Kompetenshöjning bland pedagoger är något som kommer till många elevers nytta framhåller 

flertalet informanter. Göransson och Nilholm (2013) skriver att skolor kan arbeta i inklude-

rande riktning genom att formulera vad de menar med inkludering i betydelsen av att en ge-

mensam begreppsbas först behöver formas. När en gemensam plattform eller utgångspunkt 

har skapats kan arbetet påbörjas med att genomföra förändringar i inkluderande riktning och 

slutligen behöver förändringarna mätas för att upptäcka hur de påverkar eleverna. Persson och 

Persson (2012) framhåller att varje skola är unik och att utvecklingsarbete behöver innefattas 

av en gemensam och känd referensram. Att ha utgångspunkt i en gemensam pedagogisk för-

ståelse, genom forskningsbaserad litteratur, gör det möjligt att diskutera frågor på en annan 

nivå anser författarna.  

I vilket ljus förändringsprocesser ses i skolan är en viktig fråga att beakta. Är det genom ett 

konsensus- eller konfliktperspektiv som Göransson och Nilholm (2013) talar om. Betonas ge-

mensamma mål och intressen eller ses skolan som fylld av konflikter? Persson (2003) fram-

håller att skolkulturer inte bör beskrivas i singularis utan skolan är en mix av olika kulturer 

som samspelar men även hamnar i motsättning till varandra. Exempel på dessa kulturer är kli-

matet på skolan, vilka normer som hyllas, hur sociala relationer mellan individer fungerar, hur 

skolan rättar sig efter omgivningen och så vidare. Lärarkulturen, fortsätter Persson, är också 

mångfasetterad och beskrivs både som individualistisk och som en samarbetskultur som kan 

innefatta en påtvingad kollegialitet. Det kan även finnas en rad andra grupperingar som har att 

göra med ålder, social status eller baserat på vilka skolämnen pedagogen undervisar i.  

 

Sammanfattande diskussion och slutord 
De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att inkludering har fått delvis olika inne-

börd av deltagarna i studien och de intervjuade har olika erfarenheter som de delgett. Av flera 

informanter beskrivs inkludering som ett abstrakt begrepp och en rådande känsla på skolorna. 

Begreppet kan beskrivas som komplext och det nämns inte i de svenska styrdokumenten, men 

det är något som skolor förväntas arbeta mot utan att det finns en egentlig konsensus kring be-

greppet.  

De tre olika definitionerna av inkludering har hjälpt till att förstå hur betydelsefullt det är vil-

ken utgångspunkt vi har i tolkningen av begreppet inkludering. Den gemenskapsorienterade 

definitionen syftar till att se alla elever oavsett förutsättningar som del i en gemenskap medan 

den individorienterade- samt den placeringsorienterade definitionen belyser individens situat-

ion och det senare står för något av en missuppfattning av inkludering (Göransson & Nilholm, 

2014). Inkluderande miljöer är något som samtliga informanter strävar mot att skapa på sko-

lorna men tolkningen av resultatet är att de kommit olika långt i sitt arbete. Resultaten visar 

att bidragande orsaker till komplexiteten i ämnet är dels att rektorer tolkar sitt uppdrag på 

olika sätt utifrån egna erfarenheter något som också tidigare forskning påvisar, exempelvis 

Ahlefeld Nisser (2014). Positiva och negativa exempel av placering av elever tillhörande 

grundsärskolan i grundskolan ges av de intervjuade i studien. Slutsatserna som dras av detta är 

att när placering beskrivs som positivt ses eleven som en del av en gemenskap och ett sam-
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manhang, men när placering beskrivs i negativa ordalag läggs problemen an på individen. Ti-

digare forskning stärker bilden av att det finns ett gap mellan intentioner och implementering 

samt att individen ofta står i fokus då problem uppstår.  

Resultaten uppvisar även att inkludering inte är ett konstant tillstånd utan en process under ut-

veckling. Bristande kompetens och/eller negativa attityder kring placering av elever tillhö-

rande grundsärskolan i grundskolan bland pedagoger är något som resultaten av studien visar 

är ett problem och ett hinder för skapandet av en lyckad inkluderande miljö. En annan faktor 

som nämns är elevernas ålder och att utanförskap ökar med stigande ålder, något som tidigare 

forskning även åskådliggör. I talet om elever utmärks de just genom att de benämns som de 

inkluderade eleverna av informanterna.  

Samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan är något som efterfrågas enligt resultaten 

av studien. Det läggs även mycket ansvar på specialkompetenser och det kan tolkas som att 

det även kan leda till viss förvirring kring ansvarsfrågor och organisation kring elever i skolan 

i vissa fall.   

Två skolformer sätter käppar i hjulet för hela inkluderingstanken visar resultaten av studien 

och tidigare forskning stärker den tesen. Frågan som är relevant att ställa i sammanhanget är 

om det behövs två skolformer för elever som inte passar in eller fungerar enligt gängse norm-

system? Enligt Göransson och Nilholm (2013) finns det flera inslag i den svenska skolan som 

är svåra att förena med idéer om inkludering och det är bland annat olika skolformer, samt de 

kunskapskrav som ställs som inte är möjliga för alla elever att uppnå. 

Diskussioner och förändringsprocesser är en del av skolans utvecklingsarbetarbete och resul-

taten av studien visar att det är tydligt att en aktuell och pågående diskussion förs ute på sko-

lorna kring frågor om inkluderande verksamhet och hur arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd ska bedrivas. På vilket sätt förändringsprocesser ses i skolan är en viktig faktor att be-

akta, är det sett ur ett konsensus- eller konfliktperspektiv?  

Beskrivningen kring inkluderande utbildning kan på många sätt ses som ofullbordad och i 

vissa fall kan det tolkas som på gränsen till en utopi, men Persson och Persson (2012) menar 

att inkluderande verksamheter har som mål att på långt sikt medverka till en samhällsutveckl-

ing där respekt och tolerans för olikheter är naturliga förutsättningar för mänsklig gemenskap. 

 

Förslag till vidare forskning 
Ett antal frågor har väckts genom denna studie kring inkluderande skolmiljöer. Det vore av 

intresse att vidare undersöka frågan om speciallärarens/specialpedagogens ansvar för elever i 

behov av särskilt stöd och elever tillhörande grundsärskolan som får sin undervisning i grund-

skolan. Finns det motsättningar i förväntningar hos olika yrkesgrupper inom skolan?   

Huruvida pedagoger är villiga att ta emot tips och råd från speciallärare/specialpedagoger är 

en annan fråga som kan vara intresseväckande. Hur tolkar pedagoger respektive specialpeda-

goger/speciallärare dennes uppdrag?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite om dig själv – hur länge har du varit rektor? På den här skolan? Vad tycker 

du om rektorsyrket? Vad driver dig i ditt yrke?  

 

2. Har ni särskoleelever på er skola nu? Hur många i så fall?  

 

3. Hur ser dessa elevers skolgång ut? Hur har ni organiserat det?  

 

4. Vilka erfarenheter har du av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i 

grundskolan?  

 

5. Vad gynnar en lyckad inkludering?  

 

6. Finns det några särskilda kriterier som bör uppfyllas för att skolan ska vara 

inkluderande?  

 

7. Vilka särskilda ansvarsområden har rektor i detta arbete?  

 

8. Ser du några hinder eller svårigheter vid inkludering?  

 

9. Hur ser du på pedagogernas fortbildnings- och kompetensbehov inom området 

inkludering och i arbetet med elever i behov av särskilt stöd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev  
 

2015-09-01 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Theres Jonsson och jag arbetar på Grundsärskolan, xxx. Just nu studerar jag på 

halvfart till Speciallärare inriktning utvecklingsstörning och jag är inne på den avslutande 

delen av utbildningen som innebär att skriva ett examensarbete.  

 

Min studie kommer att inrikta sig mot rektorers och biträdande rektorers uppfattningar om 

och erfarenheter av inkludering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan. För att 

möjliggöra för min uppsats är jag beroende av insamlat material och är oerhört tacksam om du 

skulle vilja medverka på en intervju som beräknas ta cirka 1 timme.  

Intervjun kommer att spelas in för att därefter skrivas ut i text. Materialet kommer att 

avidentifieras och hanteras konfidentiellt och ingen av de intervjuade kommer att kunna 

identifieras i den slutliga uppsatsen.  

 

Jag planerar att genomföra intervjuerna under vecka 38-41.  

Under vecka 37 kommer jag att kontakta dig på telefon för att förhoppningsvis boka en tid. 

Om du har frågor eller redan nu har förslag på en lämplig tid som vi kan träffas får du gärna 

maila eller ringa mig.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Theres Jonsson 

Tfn: xxx 

Mail: xxx 


