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Sammanfattning: 

Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan 

diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har 

skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget? 

Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers 

lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. 

Den byggde på 24 semistrukturerade intervjuer, på nivåerna: elev, föräldrar, personal, 

organisation och samhälle. 

Studiens resultat visade att skolans uppdrag, att omfatta alla, har lett till kategorisering 

av elever och att särskilda anpassningar i varierande grad uteblev. Paradoxalt nog 

verkar uppdraget ”en skola för alla” ha resulterat i att elever blev utan stöd eller att de 

kategoriserades. Skolans normativa uppdrag och det kommunala uppdraget, att hålla 

budget, hamnade i konflikt. Bristande samarbete och brist på kunskap hos personal och 

ledning var de största hindren. De största möjligheterna var kunskap, samarbete och ett 

initierat ledarskap som bidrog till ett systematiskt arbete utifrån kommunernas lokala 

förutsättningar och befintliga resurser. 
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1 Inledning 
 

”Love all Serve all” är den internationella restaurangkedjan ”Hard Rock Cafés” devis.  

I Sverige har riksdag och regering har gett skolan ett liknande uppdrag; ”Loves all Education for 

all”. Skolan skall vara ”Skola för alla”. En skola där eleverna blir mötta utifrån sin unika person 

(Lgr 11, kap 1). Kärnan i uppdraget är att alla elever ska få möjlighet att växa upp till kunniga, 

deltagande och demokratiska medborgare. Staten, föräldrarna och eleverna har således stora 

förväntningar på skolan och den personal som arbetar där.  

 

Men uppdraget har visat sig svårt att omfatta. Kunskapsutvecklingen hos svenska elever minskar 

relativt andra jämförbara länder Skolverket (2009). Färre elever på både grund-och 

gymnasieskola går ut sina utbildningar med fullständiga betyg Klapp, Lekholm (2008). 

Intellektuellt funktionshindrade elever (fortsättningsvis IF-elever) och elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd har visat sig löpa en särskild risk när skolan inte lyckas med att omfatta 

alla Nilholm (2007), Richardson & Powell (2011). Dessa elever har olika neuropsykiatriska 

funktionshinder som ADHD, dyslexi, autism, Downs syndrom eller är belastade utifrån sina 

hemförhållanden Skolverket (2009). Gruppen behöver värnas extra eftersom det finns en förhöjd 

risk att diskrimineras, misslyckas i skolan och hamna i utanförskap enligt statens offentliga 

utredningar (SOU 1998:16). För individen handlar det i slutändan om livskvalité; att kunna göra 

sina röst hörd, att bli omfattad och delaktig som människa och medborgare. Att möta alla elever 

och deras behov ska vara en naturlig del av skolans arbete enligt styrdokumenten. I skollagen 

(SFS 2010:800) uttrycks att om en elev inte når kunskapskraven så ska eleven få stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningssituationen t.ex. anpassningar av 

förhållningssätt, material och miljö. Andra åtgärder är utredningar, stöd från speciallärare, 

assistent, enskild undervisning och hemundervisning. Samtidigt visar forskning att gemenskap, 

demokratisk delaktighet och samspel är särskilt viktigt för personlig utvecklingen och lärande 

Ahlberg (2001). Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001). Dyson, Howes & Roberts (2001). 

Skolan har ett omfattande, normativt uppdrag, som ställer höga krav på specialpedagogikens 

utformning, speciallärarna och övriga professionella som möter eleverna på realiseringsnivån ute 

i klassrummen. Gadler (2011) En ström av rapporter pekar samtidigt på att det är något som inte 

fungerar Skolverket (2009)  

 

En avhandling berättar om de problem som uppstår när assistenter får kliva in i rollen som 

tjänstemän. Utan utbildning och handledning lämnas assistenterna att själva tolka sina uppdrag 

relativt elever med komplexa behov Gadler (2011). Prestige, tolkningsföreträden, 

ekonomistyrning, cementerade system och fördomar beskrivs av författaren som hinder för 

delaktighet och lärande. Metodvalen, den lokala organisationens möjligheter, individens behov i 

sig och samhället utanför bidrar till att definiera och forma skolan och specialpedagogiken 

Richardson & Powell (2011). Kanske påverkas arbetet och mötet mellan människor i skolan av 

fler faktorer än de mål som utrycks i styrdokumenten? Det kan handla om skolan som system, 

metodiken, resurserna men också om människorna; eleverna, föräldrarna och de professionella.  

 

Tanken att ”alla ska med” är tilltalande. Varför skulle det inte vara så? Den här studien är viktig 

eftersom en skola för alla ur - ett ideologiskt perspektiv - förutsätts kunna möta det stora flertalet 

elever på ett sådant sätt att de lyckas. Att värna intellektuellt funktionshindrade elevers 

rättigheter blir i kraft av forskningen ovan särskilt viktigt (SOU 1998:16) (SFS 2010:800) 
Ahlberg (2001). Emanuelsson m. fl, (2001). Skolverket (2009). Det handlar om rätten att få växa 

upp utan diskriminering, att bli delaktiggjord i sitt lärande och att bli omfattad som människa. 

Men frågan är om skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget? Vilka hinder och möjligheter 
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finns för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i skolan? Vad kan 

föräldrar och professionella som befinner sig i systemet berätta? Om detta handlar studien. 

1.1 Syfte 

Studiens övergripande syfte var att synliggöra och problematisera förutsättningar för 

intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i en grundskola som har 

uppdraget att omfatta alla. 

1.2 Forskningsfråga  

Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och 

delaktighet i grundskolan som system? 

 

1.3 Studiens upplägg och struktur 

I inledningen har vi presenterat studiens bakgrund och vår förförståelse. Det finns ett potentiellt 

dilemma i att grundskolan har uppdraget att omfatta alla elever. Intellektuellt funktionshindrade 

elever har stora behov. Därför är studien viktig. Med stöd i vad andra skrivit spekulerar vi i vad 

som kan vara problematiskt. Sist i inledningen presenterar vi frågor och studiens tema i en 

övergång till syftet och forskningsfrågan. Därefter följer en genomgång av specialpedagogiska 

perspektiv och centrala begrepp av betydelse för läsaren. Studien fortsätter med avsnittet 

”Metod” som börjar med en introduktion. Metodval och forskningsansatsen motiveras sedan 

liksom urvalet av informanter och kommuner. Genomförandet beskrivs sedan detaljerat b.la. 

utifrån svårigheter, överväganden och val som gjordes under vägens gång. Metodavsnittet 

fortsätter med reliabilitet och validitet (genomförandet och resultatets tillförlitlighet). 

Metodavsnittet avslutas med etiska överväganden, vår databearbetning och metoden för 

resultatanalysen. Sedan följer avsnitten ”Resultat” och ”Diskussion”. Studien avslutas med 

rubriken ”Slutsats och reflexioner.  Detta stycke knyter an till forskningsfrågan och studiens 

inledande spekulation om att uppdraget att utbilda alla kan vara förknippat med oanade 

svårigheter. 
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2 Bakgrund  
 

2.1 Inledning 

Bakgrunden innehåller centrala begrepp, teoretiska perspektiv och en genomgång av relevant 

litteratur. De teoretiska perspektiven bidrar med förståelse av forskningsområdet då det finns 

olika sätt att se på specialpedagogik och specialpedagogiska frågor. Litteraturen berättar om ”En 

skola för alla”, inkludering, lärande, delaktighet, anpassningar och styrning. 

2.2 Styrdokumenten 

Läroplanen är en förordning som utfärdats av regeringen. Det finns tre läroplaner - en för 

förskolan, en för grundskolan och en för de frivilliga skolformerna. Läroplanerna beskriver 

verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Läroplanen 

innehåller skolans kursplaner och kunskapskraven. I kursplanerna finns information om ämnenas 

syfte och centrala innehåll. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och 

för betygsskalans olika steg. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser för skola och 

förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I 

skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen 

beslutas av riksdagen, enligt skolverket (2015): (http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-

och-andralagar) Gemenskap och inkludering nämns inte som egna begrepp i skollagen. 

Uppdraget som helhet kan dock implicit tolkas som inkluderande i kraft av olika skrivningar om 

delaktighet och en ”skola för alla”. 

2.3 Intellektuellt funktionshinder 

Med tiden börjar medicinska termer användas nedsättande. I studien används termen 

”Intellektuella funktionshinder” istället för den äldre termen ”Utvecklingsstörning”. IF-

individers önskan om att svårigheter benämns som ”Intellektuella funktionshinder beskrivs av 

Tideman (2012).  

 

2.4 Integration  

Begreppet integration används i meningen att eleverna finns på samma plats, i samma lokaler 

och tillsammans med andra elever (med varierande grad av anpassningar) utan att definitionen 

för inkludering (nedan) uppnås. Verksamheten i skolan anpassas inte till eleverna utan eleverna 

får anpassa sig till verksamheten Göransson & Nilholm (2013) När elever integreras minskar 

risken för utanförskap och stigmatisering Dyson, (2001). Göransson (2004) menar att det inte 

alltid är integration i klass som är den mest optimala lösningen. Eleverna kan vara i behov av 

olika lärmiljöer och ska kunna erbjudas stöd t.ex. i en mindre grupp.  

  

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

 

Under rubriken presenteras studiens teoretiska referensram. Vi använder några 

specialpedagogiska perspektiv och termer samt systemteoretiska perspektiv. Perspektiven bidrar 

till att förstå skolans specialpedagogiska uppdrag och arbete. Systemteorin bidrar till att förstå 

skolan som system. De teoretiska begreppen delaktighet och inkludering förklaras nedan och 

används i studien eftersom de är centrala i styrdokumentens beskrivning av skolas uppdrag. De 

båda begreppen förekommer frekvent som positivt laddade honnörsord i debatten om skolan. 

Vad de egentligen betyder brukar dock vara mindre klart Göransson och Nilholm (2013). 

 

3.2 Delaktighet  

Syfte med studien var att undersöka hinder och möjligheter för IF elever lärande och delaktighet 

Med delaktighet menar vi en verksamhet där eleven ges möjlighet att delta i en lärande 

gemenskap på ett meningsfullt sätt och utifrån sina egna förutsättningar samt att eleven känner 

tillhörighet och gemenskap inom sin ordinarie grupp. 

 

3.3 Inkludering 

 

Med begreppet inkludering menar vi att det handlar om 1) Placeringen: Elever i behov av särskilt 

stöd ska finnas i de vanliga klassrummen. 2) Individen: Varje elev ska utöver en placering 

tillsammans med andra också trivas, ha vänner och nå skolans samtliga mål. 3) Gemenskap: Att 

eleverna också känner sig delaktiga i ett demokratiskt samarbete och en lärandegemenskap där 

olikheter ses som en tillgång. Kunskap om inkludering, långsiktighet i arbetet, struktur och 

hängivenhet hos skolchefer och politiker är avgörande faktorer för en lyckad inkludering 

Ainscow (2000). Vad som är inkludering måste i slutändan avgöras av respektive kommun och 

skola Göransson & Nilholm (2013). 

3.4 Lärande  

Beroende på vilket perspektiv som intas så får det olika konsekvenser för hur man ser på lärandet 

och vilket stöd eleven får i skolan. Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet 

eftersom det ligger i linje med rådande styrdokument och skolans uppdrag som utgår från ett 

relationellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utvecklas nedan under en egen rubrik. 

3.5 Det kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet menar att specialpedagogikens uppgift är att kompensera för 

brister som finns hos eleven Ahlberg (2001). Perspektivet är individinriktat och Ahlberg 

förklarar i likhet med Nilholm (2007) att det finns historiska rötter med inslag av medicinsk och 

psykologisk forskning som innebär att man tittar försöker finna förklaringar på olika svårigheter 

hos individen i termer av handikapp och avvikelser. Historiskt finns en tradition att 

specialpedagogisk verksamhet bygger på ett kompensatoriskt tänkande. De specialpedagogiska 

verksamheterna i skolan tvingas göra snabba insatser utifrån tidsbrist och brist på resurser för att 

lösa problem. Lösningarna tenderar i sin tur bygga på ett kategoriskt synsätt och svårigheter hos 

eleven och diagnoser kommer därmed i fokus Persson (2005). Haug (1998) diskuterar det 

kompensatoriska perspektivet utifrån tanken om social rättvisa och menar att det är elevernas rätt 

att skolan tillhandahåller en individanpassad undervisning.  



 

9 

 

3.6 Det kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet bottnar i en kritik av specialpedagogiken Nilholm (2007). Författaren 

menar att problemet inte ligger hos eleven utan att skolan bör se och ta fasta på elevernas olika 

behov. Olikheter ses som tillgång snarare än att problemet förläggs hos den enskilda eleven.  

Haug (1998) talar om synsättet i form av ett deltagarperspektiv. En skola för alla bygger på 

social rättvisa, demokratiskt deltagande och allas lika värde. Vikten ligger på elevens rättighet att 

delta utifrån sina egna förutsättningar. Haug konstaterar att det är skolan som system som i sig 

skapar svårigheter. 

 

3.7 Det relationella perspektivet 

Författarna Emanuelsson m.fl. (2001) benämner deltagarperspektivet (ovan) som det 

”relationella perspektivet”. Fokus har flyttats från att se en elev med svårigheter, till att betrakta 

betydelsen av ett relationellt förhållningssätt dvs. samspelet mellan eleven och omgivningen. Det 

blir viktigt att studera relationen mellan eleven och miljön på olika nivåer; individnivå, 

gruppnivå och samhällsnivå. Ahlberg (2001) förtydligar deltagarperspektivet med vikten av 

likvärdighet, egenmakt och rättvisa Nilholm (2007) menar å sin sida att det kritiska perspektivet 

delvis är en utopi. Att skolan ska anpassa sig efter alla elever blir en framtidsvision. Nilholm 

menar att det alltid kommer att existera kategorisering i någon form, men att ansvaret i arbetet 

med förändringar måste ligga på verksamhetsnivå.  

 

3.8 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007) kompletterar perspektiven ovan med dilemmaperspektivet. Författaren påpekar 

att det finns inbyggda dilemman i skolsystemet och han menar att när skolan särskiljer elever i 

behov av stöd så skapas kategoriserande lösningar. Vi har en målstyrd skola, där eleverna 

förväntas uppnå målen under en viss tidsperiod, trots olika förutsättningar, vilket skapar en 

kedjereaktion. Organisationen påverkar lärarna och deras förhållningssätt i undervisningen. Det 

författaren ytterst säger är att det (egentligen) inte finns några enkla svar i hanteringen av elevers 

olikheter. Slobodzian (2009) visar i en studie att när IF elever integreras så finns det en (god) 

tanke att omfatta alla. Integrationen resulterar dock i marginalisering eftersom lärarna inte hinner 

möta alla behov. 

 

3.9 Det kommunikationsinriktade perspektivet 

Ahlberg (2007) lyfter fram det kommunikativa- och kommunikationsinriktade perspektivet. Det 

handlar om att titta på samband mellan varierade processer; skolan som samhällelig institution, 

social praktik och den enskilde elevens förutsättningar för att lära. Således handlar det om 

förutsättningarna för delaktighet, kommunikation och lärande, Skolinspektionen (2014) - ”Från 

huvudmannen till undervisningen”. 

 

3.10 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (2005) menar att kultur och miljö har stor betydelse för lärandet. Han betonar 

individens intellektuella utveckling. Lärande sker i samspel med andra människor och i ett 

socialt sammanhang. Det är främst genom kommunikation och interaktion som individen 

tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter. Lärande handlar inte om vilka begränsningar en 

individ har utan snarare om vilka möjligheterindividen har med rätt stöd. Den proximala 
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utvecklingszonen är området mellan det som ett barn kan klara ensamt och det som barnet kan 

klara med hjälp av någon annan ex. läraren eller en kamrat. Det barnet kan göra med stöd 

kommer det senare klara av att göra på egen hand. Kommunikation, språket, utgör den bärande 

länken mellan barnet och dess omgivning. Det är den sociala praktiken som måste analyseras för 

att vi ska förstå hur lärande sker Säljö (2000). Lärandet är en konsekvens av mänskliga 

handlingar och därför måste vi titta på människans omgivning och övriga resurser som finns 

tillgängliga Säljö (2005) 

 

3.11 Systemteoretiskt perspektiv 

Von Bertalanffy (1968) förklarar den generella systemteorin. Han menar att oavsett vilket system 

vi tittar på så är grunden att delar samverkar med varandra. Lundahl & Öquist (2002) menar att 

alla personer inom ett system är en del av helheten. Systemteorin kan tillämpas på olika nivåer 

ex. på individnivå: lärare och elev, gruppnivå: skolklasser och på organisationsnivå: skolchef, 

rektor och lärare. Bateson (1979) menar att för att åstadkomma stabilitet och positiva 

förändringar i en verksamhet behövs ömsesidig kommunikation och öppenhet mellan systemen. 

Kommunikationen ska präglas av samarbete, förståelse och vara en tvåvägskommunikation. Att 

det finns delaktighet och inflytande är viktigt för att systemet ska vara öppet för (ny) 

information. Detta bidrar till nya perspektiv och bidrar till lösningar på problem. Motsatsen är 

slutna system som inte får tillräckligt med information och därmed riskerar att hamna i kaos och 

upplösning. I linje med Bateson så menar Öquist (2010) att helhetsperspektivet är viktigt.  Det 

går inte att enkom betrakta enskilda delar av en verksamhet. För att åstadkomma förändring 

behövs kunskap om systemet som helhet och dess delar. Ett system består av sociala relationer, 

förhållningssätt och lagar som i sin tur styrs av varierande beslut. Människor som ex. politiker, 

skolchefer, rektorer och lärare gör sina egna tolkningar av de normer som definierar processerna, 

inom systemet Öquist (2007) Politiker agerar och fattar beslut baserat på behoven system som de 

hanterar. Därför krävs tydliga kopplingar, riktlinjer och rutiner inom systemen. Detta hänger 

samman med hur individer förstår sig själva och sina uppdrag i relation till processmålen och 

systemet som helhet. Öquist (2007) 

 

3.12 Sammanfattning 

Läroplanen beskriver värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för skolans arbete. Skolan 

har ett kompensatoriskt uppdrag med rötter i ett medicinskt perspektiv. Samtidigt intar 

styrdokumenten ett relationellt perspektiv på elevernas lärande. Den här studien använder termen 

”Intellektuella funktionshinder”. I studien betyder begreppet integration att eleverna befinner sig 

på samma plats. Det finns olika teorier om hur vi människor utvecklas och lär. I studien utgår vi 

från det sociokulturella perspektivet (Vygotski) eftersom läroplanen och rådande styrdokument 

intar ett relationellt synsätt på lärande. De teoretiska perspektiven bidrar i vidare mening till 

förståelse av forskningsområdet genom att belysa olika sätt att se att se på specialpedagogiken 

och specialpedagogiska frågor. Perspektiven är viktiga för studien eftersom kategoriskt- och 

sociokulturellt perspektiv synes ställas mot varandra när skolans ska omsätta uppdraget att möta 

behoven hos alla elever, i praktiken. 

 

 

  



 

11 

 

4 Tidigare forskning - litteratur 
 

Inledningsvis berättade vi om skolans uppdrag att omfatta alla. En tanke och ett värde som är 

både viktigt och lätt att omfamna men som också medför stora krav på skolan avseende kunskap, 

organisation, resurser och styrning. Litteraturgenomgången nedan tar upp bakgrunden till den 

svenska lagstiftningen om intellektuellt funktionshindrades rätt till undervisning i sin egen klass. 

Översikten berättar om och bekräftar att hela skolan måste involveras i ett sådant 

utvecklingsarbete. Ovan har vi berättat om forskning som visar vikten av gemenskap, 

demokratisk delaktighet och samspel men också om studier och avhandlingar som signalerar att 

det är något som inte fungerar ute i skolans praktik. Innebörden av begrepp som delaktighet, 

lärande och inkludering blir viktig för att kunna relatera till kärnan i det studien undersöker, 

d.v.s. hinder och möjligheter i den svenska grundskolan för IF-elevers lärande och delaktighet. 

Delaktighet är ett multidimensionellt begrepp som tillmäts stor betydelse vid lärande processer. I 

kraft av detta är begreppet relevant och behandlas under rubriken lärande och delaktighet, nedan. 

Litteraturgenomgången fortsätter med ”särskilda anpassningar” både som begrepp och som ett 

verktyg att möta alla. Det råder enighet om att flexibilitet, kunskap och en bred palett av 

särskilda anpassningar behövs för att möta elever i behov av särskilt stöd. Lärarnas kunskap är 

den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. Litteraturavsnittet avslutas med en text om vikten av 

fungerande styrning i skolan. Några kommuner i studien arbetade framgångsrikt med styrning 

anpassad utifrån lokala behov. Gemensamt för dessa kommuner var att de arbetat med PBS 

”Problem baserad skolutveckling”. En text om PBS-begreppet avslutar litteraturgenomgången. 

 

4.1 ”En skola för alla”  

På världskonferensen 1994 i Salamanca togs en deklaration fram av representanter för 92 

regeringar och 25 internationella organisationer. ”Salamancadeklarationen” omfattade en tydlig, 

utvecklad tanke om skolan som inkluderande. Elever med funktionshinder skulle få utbildning 

och solidaritet elever emellan. Sverige skrev på deklarationen 1994. I och med förbindelsen så 

gäller principerna att barn i behov av särskilt stöd bör undervisas inom ramen för den ordinarie 

undervisningen d.v.s. i den närmaste ordinarie skolan och i sin ordinarie klass. Statens offentliga 

utredning. (SOU 2003:35). 

Skollagen slår fast att varje elev, så långt det är möjligt, ska undervisas inom ramen för sin 

ordinarie klass. Svensk författarsamling, (SFS, 2010:800) Begreppet ”en skola för alla” är 

centralt i skollagstiftningen och utbildningspolitiken. Det långsiktiga målet är att alla elever ska 

bli sedda och bemötta där de befinner sig utifrån sina egna förutsättningar. Hjörne & Säljö 

(2008). Författarna påpekar att det finns utrymme för olika lösningar beroende på elevens behov. 

I utbildningsdepartementets översyn (SOU, 2001:100) Carlbeck kommitténs riktlinje, framgår att 

elever med olika funktionsnedsättningar inte ska särskiljas från andra elever på grund av att 

individerna har olika förutsättningar. En rätt som stärkts i lag:  

 I skollagen stadgas i 3 kap. 3 § att elever med ett intellektuella funktionshinder har rätt att 

läsa enligt grundsärskolans läroplan. Vårdnadshavare till barn med IF får idag göra ett  

 aktivt val där de har möjlighet att välja mellan skolformerna grundskola eller 

grundsärskola.  
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 I skollagens 11 kapitel uttrycks 2 § syftet med grundsärskolans utbildning. Elever med 

intellektuella funktionshinder ska ges en anpassad utbildning som utvecklar förmågan att 

tillägna sig kunskaper samt främja elevernas sociala liv och gemenskap.  

Enligt skolverkets rapport ”handikapp i skolan” (2005:270), bör elever med 

funktionsnedsättningar delta i den ordinarie grundskolans undervisning. I rapporten poängteras 

att samtlig skolverksamhet måste utgå från varje enskild individ och kunna möta elevers 

olikheter. En utredning (SOU 1998:66) ”Utredning av funktionshindrade elever i skolan” 

uttrycker att verksamheten bör utgå från elevens möjligheter och starka sidor, inte 

funktionsnedsättningen som sådan. Utredningen problematiserar användandet av teoretiska 

begrepp som inkludering och integration och påpekar att begreppen sänder ut ett missriktat 

budskap när det handlar om elever som egentligen inte hör hemma i sin ordinarie klass. 

Utredningen poängterar att hela skolan måste vara föremål för utvecklingsarbetet. 

 

Tideman (2012). Both & Ainscow (2011). Dyson, Howes & Roberts (2002) beskriver faktorer 

som underlättar vid inkluderande processer: övergripande policy, tydligt ställningstagande, 

ledning med kunskaper och tydlig vision, engagemang från elever och föräldrar, planering och 

uppföljning, attityder till olikheter, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, förmåga till 

anpassningar av undervisningen, samarbete mellan olika kompetenser, goda ekonomiska 

möjligheter och flexibel tilldelning av ekonomiska resurser.  

     

Haug (1998) talar om inkludering i form av ett demokratiskt synsätt t.e.x. en gemensam 

skolform. Haug talar om inkludering som ett internationellt begrepp i form av social rättvisa och 

i termer av rättigheter. Haug lägger fokus på eleven snarare än funktionshindret. Det handlar om 

elevens rättighet till deltagande i ett socialt sammanhang i gemenskap med andra. Det är skolans 

uppdrag att göra nödvändiga anpassningar utifrån den enskilda eleven. Om eleven får 

undervisning i samma skola och inom ramen för klassrummet så kommer risken för utanförskap 

och stigmatisering att minimeras Powell (2012). En internationell studie OECD (2012) visar att 

skolan har ett svårare uppdrag idag utifrån kravet att undervisningen ska anpassas till varje 

enskilt behov. Emanuelsson (2008) menar att en skola för alla medför undervisning där alla kan 

vara delaktiga på ett meningsfullt sätt, utifrån sina förutsättningar. Enligt samma författare krävs 

då samarbete mellan arbetslag och enskilda medarbetare. Tillika behöver gemensamma 

planeringstillfällen vara möjliga samt att skolan optimerar sina resurser på bästa, möjliga sätt. En 

studie av Rix, Hall, Nind, Sheehy, Wearmouth (2006), visade att lärare som var positiva till 

elever med specialpedagogiska behov i klassrummet genom sitt förhållningssätt skapade en 

kvalité och delaktighet som var gynnsam för alla elever. 

4.2 Inkludering 

 

Vid inkludering menar Göransson och Nilholm (2013) att det inte finns några (egentliga) bevis 

för att den ska fungera eftersom olika människor menar olika saker med begreppet. Detta blir ett 

problem vid diskussioner och vid genomförandet av inkluderande arbetsformer. Författarna 

menar att det är upp till varje skola och lärare att på egen hand skapa sig uppfattningar om vad 

som är inkludering. Vislie (2003) menar att det blir viktigt för de pedagogerna att öka sin 

förmåga att kunna undervisa en mångfald elever. Haug (2004) lyfter fram rätten att delta utifrån 

egna förutsättningar samt att kunna tillgodogöra sig utbildningen både på ett socialt och 

kunskapsmässigt plan. Göransson (2004) påtalar dock att det inte alltid är inkludering av alla 

elever i helklass som är den mest optimala lösningen. Eleverna kan vara i behov av och erbjudas 

olika lärmiljöer exempelvis stöd i en mindre grupp Säljö (2008). 
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Rose, Shevlin, Winter, O´Raw, (2015), Project IRIS- Inclusive Research in Irish Schools, är en 

Irländsk, nationell, statistisk studie som gjorts över längre tid av special-och  

inkluderande undervisning på Irland. Studien omfattade förskolor, grundskolor och 

specialskolor. Det fanns ett stort engagemang för inkluderande undervisning och utveckling av 

olika stödsystem. Det fanns brister i tillgången på psykologiska bedömningar för att identifiera 

och säkra lämpliga specialpedagogiska åtgärder. Lärarnas kunskap att hantera 

specialpedagogiska behov varierade och kompetensen var koncentrerad till speciallärarna i 

stället för att vara jämt fördelad inom lärarkåren. Tillgången till terapeutisk hjälp var begränsad 

och det var svårt att få tillgång till tekniska hjälpmedel. Många med behov av specialpedagogiskt 

stöd gjorde dock framsteg i skolan trots att de nådde kunskapsmålen i lägre grad än kamraterna. 

Framgångsrika strategier var:  

 

1. Utvecklade strategier för samverkan med avlämnande mellanstadieskolor.  

2. Etablera goda kontakter mellan specialpedagoger och föräldrar.  

3. Etablera kamratstödjarsystem.  

4. Elevresurser, som underlättade elevernas skolgång.  

 

4.3 Lärande och delaktighet 

 

Det finns olika syn på vad lärande är och olika teorier. Den svenska grundsärskolan (GRS) är en 

skolform för elever som har svårt att nå lärandemålen i grundskolan på grund av intellektuella 

funktionshinder. GRS har anpassade lokaler, strukturerade arbetsformer och en högre 

personaltäthet som underlättar vid särskilda anpassningar Berthén (2007). Forskning kring elever 

i behov av särskilt stöd och deras lärande visar å ena sidan att det mindre sammanhanget gör att 

eleverna kan koncentrera sig bättre och att långtgående anpassningar kan göras. Å andra sidan 

finns det forskning som talar för att If-elever utvecklas mer både kunskapsmässigt och socialt när 

de får sin undervisning ordinarie klass. Arbete enskilt eller i liten grupp kan påverka den sociala 

dimensionen och elevens självkänsla De Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots (2009). Frithiof 

(2007). Pedagogiken som används i GRS är inte ny men det lilla sammanhanget möjliggör 

förberedelser, en annan tidsanvändning, individualisering, konkretion och flexibla metoder Blom 

(2003)  

 

När det gäller attityder gentemot personer med intellektuella funktionshinder så visar 

forskningen på motstridiga resultat. Enligt Mineur, Bergh, Tideman (2009) finns det både 

positiva och negativa attityder. Att tillhöra kategorin lindrigt funktionshindrade är förknippat 

med motstridiga upplevelser av delaktighet. Å ena sidan finns mera stöd och anpassningar, å 

andra sidan finns begränsningar i form av inskränkningar i livssituationen genom andras syn och 

förväntningar på vad individen kan och klarar av. Resultaten visar att livsbetingelserna för 

intellektuellt funktionshindrade påverkas av de krav och förväntningar som finns samhället. 

Detta gäller också i skolan: kategorisering som intellektuellt funktionshindrad leder enligt 

studien till upplevelser av utanförskap. Bowman-Perrott, Vannest, Williams (2013) visar att en 

fungerande metod är kamratlärande. Ainscow (2000) menar att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning behöver förebilder bland de vanliga barnen och att de behöver gå 

inkluderat. Dyson (2001) menar att det trots skrivningen i kursplanerna inte är självklarhet att IF- 

elever får tillgång till de resurser som behövs. 

 

I en svensk studie visar Szönyi (2005) att särskolan är både en möjlighet och en begränsning för 

delaktighet. I en annan avhandling framgår att elever (2st) har upplevt sig som marginaliserade 

och kränkta, både under skoltiden och senare i arbetslivet Frithiofs (2007).  Författaren menar att 
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det förekommer ett ”lagom-för funktionshindrande” tänk som har historiska rötter. Studien visar 

sammantaget att eleverna har goda erfarenheter från särskolan.  

Det sociala sammanhanget och olika människors stöd är således betydelsefullt för personer som 

har ett IF-hinder. 

 

Funktionshinderpolitiken talar för att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga 

i samhället och i att omfattas i sina mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar som beslutades av Sveriges riksdag 2009 

departementsserien (Ds 2008:23) berättar, att alla har rätt till ”fullständigt och faktiskt 

deltagande och inkludering i samhället; respekt för olikheter och accepterande av 

funktionsnedsättning som del av mångfald” (artikel 3). Fortsättningsvis beskrivs i (artikel 24), att 

personer med funktionsnedsättning har rätt till en ”inkluderande och kostnadsfri utbildning av 

kvalitet/skälig anpassning utifrån personliga behov /…/ individanpassade stödåtgärder i miljöer 

som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling som är förenlig med 

målet fullständig inkludering”  

 

Begreppet delaktighet är multidimensionellt med fokus på upplevelser, interaktion och 

sammanhang. Eriksson (2006) har undersökt aktiviteter i skolan för elever med funktionshinder. 

Resultatet visar att funktionshinder och hälsa, delaktighet och olika miljöfaktorer är nära 

relaterade, att delta bara fysiskt räcker inte eftersom eleven måste känna sig delaktig, och på 

egen hand kunna ta ett beslut av att delta aktivt i ett sammanhang. Studien visar också att graden 

av funktionshinder har en liten inverkan på barnets delaktighet. Det är viktigare att inte separeras 

från sina kamrater. Specialpedagogiska myndigheten definierar begreppet delaktighet som att 

vara del i en aktivitet, ett sammanhang eller en relation. Det blir viktigt att: 

 

 Skapa en gemensam begreppsram kring delaktighet. 

 Se individen i miljön och i aktiviteten. Ett mer kontextuellt perspektiv. 

 Säkerställa att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom.  

 Säkerställa att elever med funktionsnedsättning får möjlighet att nå målen i skolan. 

 Utveckla verktyg för att uppmärksamma barriärer för delaktighet 

 

Szönyi, Söderqvist och Dunkers (2014).  

 

Delaktighet är en mänsklig rättighet och en möjlighet för eleven att kunna påverka olika nivåer i 

sin tillvaro och att ha en känsla av inflytande och en upplevelse av tillvaron som meningsfull, 

begriplig och hanterbar Antonovskys (1991). Falkmer (2013) visar i en studie att elever i 

grundskolan med autismspektrumtillstånd, AST skattar sin delaktighet betydligt lägre än 

kamraterna. Studien visade också att eleverna inte alltid känner sig förstådda av sina lärare och 

att eleverna inte förstår sina lärare i samma utsträckning som kamraterna. Forskaren menar att 

kunskap om elevernas egen uppfattning av delaktighet (graden) är viktig. Enligt föräldrarna är 

lärarna viktiga för att elever med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i skolan. Hela 

ansvaret vilar inte på läraren men det är skolan som organisation måste ge lärarna förutsättningar 

i form av utbildning och stöd Falkmer (2013). 

4.4 Anpassningar  

I läroplanen framgår att det är elevens behov som ska styra undervisningens utformning. I linje 

med litteraturen ovan framgår att läraren ska utgå från varje elevs behov, förutsättningar, och 

erfarenheter. Läraren ska handleda och ge särskilt stöd till de elever som har det svårt Lgr; 11, s 

14. Enligt Mitchell (2014) behöver anpassningar göras när IF-elever undervisas. Det finns 
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alternativa, metoder, tekniska hjälpmedel och anpassade läromedel. Andersson, Thorsson (2008) 

diskuterar inkludering och menar att lärare och resurspersoner behöver mer kunskap om  

elevers behov. Olika sätt att tänka kring anpassningar av undervisningen får effekter för 

eleverna. Författarna påpekar att när personalen inte har tillräckligt mycket kunskap skapas 

också avskiljande insatser. Enligt Stensmo (2008) behöver lärare i dagens klassrum ha tre 

varierade kompetenser; ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens.  Detta 

handlar om att kunna läsa av och hantera den sociala situationen i klassrummet, lärande, ordning, 

disciplin och omsorg. Läraren behöver också kunskap om grupprocesser och individualiserad 

undervisning. Framgångsrik undervisning bygger enligt Skolinspektionen (2014) på goda 

relationer mellan lärare och elev och på höga förväntningar från läraren på eleven. Ytterligare en 

viktig faktor som nämns är samarbete/samverkan mellan lärarna. 

 

Mot bakgrund av elevens rätt att tillgodogöra sig undervisningen i en gemensam skola, visar 

(SOU:2008:109, s. 189) att eleverna inte behöver undervisas med samma metoder. Tvärtom är 

det viktigt att läraren har förmåga att kunna se och bedöma när en elev är i behov av extra stöd 

för att sedan individanpassa undervisningen. Enligt Hattie (2009) är lärarnas kompetens den 

främsta framgångsfaktorn i skolans arbete. Curtin, & Clarke (2005) menar å andra sidan att det 

finns rapporter som pekar på att det finns skolor som inte anser sig ha rätt kunnande eller 

resurser att tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd. Håkansson, & Sundberg 

(2012), visar att lärarnas förhållningssätt och bemötande är viktigt för elevernas egen drivkraft 

och inställning till skolarbetet. Något som särskilt hämmar elever i behov av särskilt stöd är när 

de lämnas ensamma med en uppgift. Författarna lyfter fram vikten av en tydlig och 

välstrukturerad undervisning samt att läraren kan hantera olika lärandestrategier. Andra 

främjande faktorer är samspelet mellan elev och lärare, att de tillsammans och på ett genuint sätt 

diskuterar undervisningens innehåll samt att läraren har förmågan att koppla undervisningen till 

elevens erfarenheter. Vygotskij förespråkar att elever lär av varandra. Deras inbördes olikhet är 

en tillgång för att utvecklas. Det sociala samspelet och språket menar han är grunden för att ta in 

ny kunskap. Individen och dess uppfattning av omgivningen är dock utgångspunkten. Vygotskij. 

(1995) ”Fantasi och kreativitet i barndomen” (1995). 

 

Åkerström (2014) behandlar vikten av att uppmärksamma individer med funktionsnedsättning i 

arbetet med delaktighet i skolan. Kommunikationen har visat sig spela en central roll i den 

meningen att den kan vara inkluderande eller exkluderande eller inte fungera alls, enligt studien. 

Vuxnas kommunikation (karaktären) är viktig för att individer med funktionsnedsättning ska 

uppleva sig delaktiga. Skolverket har (2011) gått ut med allmänna råd som ger den enskilde 

läraren rekommendationer om hur en strukturerad, styrd och anpassad undervisning kan ge alla 

förutsättningar att lära. Råden beskriver hur arbetet i klassrummet kan varieras för att möta både 

gemensamma och enskilda behov. Att eleverna var delaktiga i beslut om arbetsformerna sågs 

som särskilt viktigt. Enligt särskolekommitténs betänkande SOU 1991:30 karaktäriseras lyckad 

integration i klass av att den mottagande personalen har en positiv vilja och inställning till 

eleven. Vuxnas förmåga och kunskaper kring IF-elever viktig. Skolledarens roll är att skapa 

riktiga förutsättningar för lärande genom att elever med IF-hinder får tillgång till speciallärare, 

assistentstöd och nödvändiga anpassningar i det integrerade klassrummet Both & Ainscow 

(2011). 

 

Lärarens och elevernas roll har förändrats över tid. Samhällets strävan efter en ökad 

individualisering har medfört konsekvenser för eleverna i deras lärande och prestationer. I 

Vetenskapsrådets rapportserie nr. 3, (2013) ”Individualiserad undervisning i skolan – en 

forskningsöversikt” problematiseras elevernas behov och förutsättningar. Forskning i rapporten 

visar att arbetet i skolan skulle kunna riktas mer mot arbetslust och inre motivation. Läraren 
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behöver då ha kunskap och insikter om klassrummets komplexitet och kunna omsätta detta i 

undervisningen. Hattie (2011) menar att viktiga framgångsfaktorer i lärandet är: goda relationer, 

verklighetsanknytning, riktiga lärandesituationer och en upplevelse av delaktighet hos eleverna. 

Klassrumsklimatet bör vara varmt, empatiskt och förtroendeingivande. 

 

Skolverket har tittat närmare på vad som påverkar resultaten i svensk grundskola eftersom det 

finns en negativ trend i både nationella och internationella studier. I en rapport ”Vad påverkar 

resultaten i svensk grundskola” Skolverket (2009) är slutsatsen att klasstorlek och lärartäthet har 

betydelse för skolresultaten. Dessa faktorer har störst betydelse för elever som inte har stöd från 

hemmet i sitt skolarbete och för elever som är i behov av särskilt stöd. Enligt rapporten är den 

viktigaste resursen i skolan lärarnas kompetens. 

 

4.5 Styrning  

 

Skolan är sedan 1991 mål-och resultatstyrd och det är landets kommuner som ska tolka och 

genomföra det statliga uppdraget om en likvärdig utbildning för alla elever. Elevernas möjlighet 

till en likvärdig utbildning år avhängig lokala villkor och vilken kunskaps- och människosyn som 

enskilda rektorer och lärare har. Budget är en annan faktor. Elever och föräldrar är beroende av 

att kommunen och skolan känner till och tolkar uppdraget utifrån att skolan ska vara en skola för 

alla Gadler (2011). Forskning enligt det Svenska Unescorådet (2008) visar att det är skillnad 

mellan ideologiska formuleringar och avsikter i förhållande till praktiken. Kommunerna synes ha 

otillräckliga kunskaper om målen i uppdraget vilket skapar tolkningsutrymme för enskilda 

politiker. Tidigare forskning visar att rektorerna har stor betydelse som ledare för den 

pedagogiska verksamheten och elevernas resultat: Enligt forskningsrapporten, ”Rektor – en stark 

länk i styrningen av skolan” Nihlfors & Johansson (2013) framgår att det finns brister i 

förtroendet mellan rektorer och politiker. Rektorerna anser att lokalpolitikerna saknar tillräcklig 

kompetens samtidigt som politikerna saknar tilltro till rektorernas kapacitet och kompetens att 

utveckla skolan.   

 

Gadler (2011) undersöker i en avhandling vad som sker med styrdokumentens intentioner när de 

ska realiseras på skolnivån. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan styrdokumenten och 

verksamheternas faktiska utformning och resultat. Det råder också oklarheter om vilka som är 

”alla elever”. Därför varierar det specialpedagogiska stödet i omfattning och kvalitet. Författaren 

visar att styrdokumentens genomslag i skolans verksamhet är avhängigt hur olika nyckelpersoner 

tolkar och genomför sina uppdrag. Skolinspektionen beskriver i en rapport (2014) ”Från 

huvudmannen till undervisningen” vikten av fungerande styrkedjor. I slutordet konstateras att 

styrkedjan måste fungera från huvudmannen, via rektorer och lärare, ned till undervisningsnivån. 

Omvänt behöver reflexioner och utvärderingar av undervisningen kunna återkopplas uppåt på ett 

fungerande sätt Gadler (2011) Bateson (1979). 

 

PBS (Problembaserad skolutveckling) var ett skolforsknings- och utbildningssamarbete som 

bedrevs vid Karlstads universitet Scherp (2003). Projektet utgick ifrån tidigare studier som visat 

att skolutveckling handlar om att lärare och skolledare hittar lösningar på de problem som 

löpande uppstår i vardagsarbetet. Genom att diskutera, tillvarata, dela och implementera 

framgångsrika strategier kan skolan, personalen och i slutändan eleverna utvecklas. I en 

avhandling av Åstrand (2009) ”När PBS kom till byn” behandlas människors erfarenheter av att 

ha deltagit i PBS-projektet. Avhandlingen undersöker hur projektidéer tillämpas, rekonstrueras 

och genomförs utifrån lokala behov och förhållanden. Resultatet visade att skolan personal hade 

ett engagemang i olika arbeten som de initierat själva och sådant arbete som tilldelats uppifrån. I 
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en kakafoni av olika påbud om policy så var det skolledarnas och lärarnas eget 

erfarenhetslärande som var den viktigaste påverkansfaktorn för sättet att leda och undervisa.  

Den lokala kontextens hade stor betydelse vid utvecklingsarbete, förändringar och 

implementering av idéer. Samtidigt uppstod spänningar mellan och inom skolorna när projektets 

policy skulle tolkas och tillämpas jämte övriga direktiv och styrdokument. PBS-policyn kunde 

enligt resultatet bli ett verktyg att hitta vägar i skolutvecklingsarbetet oavsett målsättningarna 

och kontexten i övrigt Åstrand (2009) 

 

4.6 Sammanfattning 

 

I skollagen står att varje elev, så långt det är möjligt, ska undervisas inom ramen för sin ordinarie 

klass. Arbetet ska utgå från varje elevs unika behov eftersom livsbetingelserna för intellektuellt 

funktionshindrade påverkas av de krav och förväntningar som finns samhället och i skolan. 

Forskning visar att lärande och delaktighet är förknippade. Som funktionshindrad är det viktigt 

att vara med andra och att inte separeras från sina kamrater. Lärande i klass stimulerar hela 

individen positivt inte minst genom kommunikation. Positiv vilja hos klasslärarna och lärares 

kunskap om IF är viktiga faktorer för lärande och upplevelsen av delaktighet. Å andra sidan är 

det lilla sammanhanget i GRS en kunskapsintensiv miljö som främjar koncentration och 

långtgående anpassningar. För att närma sig inkludering måste hela skolan vara föremål för 

utvecklingsarbete och resurser behöver finnas tillgängliga för de särskilda anpassningarna ute i 

de stora klasserna. Kommunerna synes ha otillräckliga kunskaper om uppdraget och dess mål. 

Lokala tolkningar lämnar utrymme för godtycke. Rektors kunskap och styrning är särskilt viktig 

vid integration av IF-elever. Det finns ett förtroendeglapp mellan politiker och rektorer som stör 

styrkedjans funktion. Lokalt utvecklingsarbete med ett flöde av information som går uppåt och 

nedåt skapar utveckling i positiv riktning. Litteraturen är viktig för studien eftersom den visar att 

det på en övergripande nivå finns ett dilemma i att staten står för styrdokumenten, och 

kommunerna för utförandet. 
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5  Metod 
 

I kapitlet förklaras valet av metod och forskningsansats, urvalsgrupp och avgränsning och 

motivering av urvalet. Vidare beskrivs studiens genomförande, databearbetningen, 

analysmetoderna, etiska aspekter och tillförlitlighetsaspekterna.  

 

5.1 Metodval och forskningsansats  

 

Studien är kvalitativ med syftet att generera kunskap om hinder och möjligheter för elevers 

delaktighet och lärande i grundskolan i allmänhet och för elever i grundsärskolan i synnerhet. 

Studien berör såväl individ- som systemnivå och omfattar 24 semistrukturerade intervjuer 

fördelade på nivåerna elev, föräldrar, personal, organisation och samhälle. Kvalitativ metod är 

tillämplig för att fånga upp människors tankar, upplevelser, erfarenheter, attityder och 

perspektiv, Creswell (2007), Larsson (2005), Bryman (2011) Kvale & Brinkman (2014). 

 

Det fanns en medvetenhet om egna begränsningar, något som blev tydligt i processen med 

empirin, som var omfattande. Studien var undersökande. Avsikten var att erhålla fylliga 

beskrivningar av hinder och möjligheter för lärande och delaktighet i grund- och grundsärskola, 

från olika nivåer. Creswell (2007), Larsson (2005) Initialt fanns en tanke om att komplettera 

intervjuerna med observationer men när empirin växte beslutade vi att avstå. Vi valde slutligen 

att använda oss av kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer som metod. 

Svagheten med intervjuer är enligt Kvale & Brinkman (2014) att de inte alltid fångar upp det 

sammanhang som något utspelar sig i men att det samtidigt kan vara en styrka att 

intervjupersonen i intervjusituation inte påverkas av detsamma. Semistrukturerade, kvalitativa, 

intervjuer ger mer precis och utvecklad information Kvale & Brinkman (2014). Intervjuer 

fungerar som ett vanligt samtal med inslag av ett angreppssätt och en frågeteknik. Definitionen 

av begreppet semistrukturerad intervju är enligt författarna en intervju där målet är att få fram 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av det beskrivna 

fenomenet. Enligt Creswell (2007) har förförståelsen betydelse för hur frågorna ställs och hur 

svaren tolkas. Öppna frågor bidrog till att delaktiggöra och att ge frihet åt tankar, beskrivningar 

och uttryck (bilaga 4) Kvale & Brinkman (2014). Frågorna var ordnade i två teman; hinder 

respektive möjligheter för lärande och delaktighet i skolan. En avdelning behandlade hinder för 

lärandet på nivåerna: elever, föräldrar, personal, organisation och samhälle. Den andra 

avdelningen såg likadan ut men istället för hinder så behandlade den möjligheter för lärande och 

delaktighet. De båda begreppen- lärande och delaktighet - valde vi som utgångspunkt för studien 

eftersom de representerar skolans huvudsakliga uppdrag Skolinspektionen (2014). Vi fortsatte 

med antagandet att det fanns hinder men också möjligheter för respektive begrepp. Ett andra 

antagande var att hinder och möjligheter å ena sidan kan se olika ut på olika nivåer i skolan som 

system men att det också kunde finnas gemensamma nämnare, faktorer som tangerade varandra i 

empirin. Eftersom deltagarna, informanterna - i relativ mening - var få, fanns det också en risk 

att dra alltför långtgående slutsatser (Kvale & Brinkman, 2014). 
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5.2 Urval 

 

Studien bygger i första hand på ett strategiskt urval. Med det menas att valet av informanter 

anpassas efter syftet med studien. Urvalet blir en del av metodiken Bryman, (2011). Vi använde 

oss av ett tillgänglighetsurval utifrån geografisk närhet och egna kontakter Bryman (2011). 

Metodiskt tillämpade vi källtriangulering; ett arbetssätt där informanter med olika relation till 

materialet ger sina betraktelser. Valet av deltagare var således en funktion av att vi ville 

undersöka intryck, tankar, reflexioner och erfarenheter av hinder och möjligheter för delaktighet 

och lärande i skolan. 

  Informanterna valdes utifrån 8 kriterier: 

1) Informanterna skulle ha erfarenhet av skola- och grundsärskola. 

2) Informanterna skulle befinna sig på olika valda nivåer i eller nära systemet skolan. 

3) Informanterna skulle vara både professionella och mottagare av ”produkten” 

skola/grundsärskola. 

4) Klasslärare, assistenter, speciallärare och specialpedagoger skulle finnas representerade 

bland de professionella 

5) Föräldrar till både vanliga barn och intellektuellt funktionshindrade barn skulle finnas 

representerade i gruppen föräldrar. 

6) Rektorer skulle finnas prepresenterade utifrån sin ledningsfunktion 

7) Skolchefer skulle finnas representerade utifrån sin funktion som ledare i ett större system. 

8) Informanterna skulle kunna spegla, tänka kring och berätta om andra delar av systemet 

förutom den egna hemvisten ex: klasslärare eller skolchef. 

9) Informanterna skulle, utifrån att de befann sig på olika nivåer ställen, kunna bidra med 

varierade sätt att se på och tolka hinder och möjligheter för delaktighet och lärande.  

Bortfall: Vi valde bort presumtiva informanter som inte var i daglig och undervisande kontakt 

med eleverna: ex SYV och skolsköterska. 

Urvalet av informanter blev: 3 elevassistenter (en 7-9 och två 4-9) som arbetade i 

grundsärskolan, 2 föräldrar med barn i grundsärskola (ett barn i åk 8 och ett barn i åk 7), 2 

föräldrar med barn i grundskola (en elev i åk 5 en elev i åk 4), 3 speciallärare som arbetade i 

grundsärskola (4-9) , 2 specialpedagoger som arbetade i grundsärskola(4-9) , 1 specialpedagog 

som arbetade centralt med elevhälsa 1-9), 3 rektorer som arbetade med både grund- och 

grundsärskola i samma organisation (förskola till åk 9 samt förskola till åk 5), 1 rektor som 

arbetade med grundskola 8 (F-9), 1 elevhälsochef, 4 klasslärare (7-9) och 2 skolchefer. Totalt 24 

informanter. 

Utifrån ett strategiskt urval och tillgänglighetsurvalet (ovan) tog vi kontakt med olika skolor och 

grundsärskolor. Skolcheferna kom från separata kommuner och rektorerna i studien kom också 

från olika kommuner. Lärarna å sin sida kom från andra skolor än assistenterna. Detta var viktigt 

eftersom resultat vid kvalitativa studier blir avhängiga den plats och population som vi samspelat 

med. Några av informanter kom från den egna kommunen (där vi bor och verkar) men inte från 

våra egna verksamheter. 
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5.3 Genomförande 

 

I slutat av september 2015 gjorde vi en pilotstudie. Frågorna fungerade. Intervjuerna påbörjas i 

oktober och omfattade 24 st. kvalitativa intervjuer. Intervjuperioden pågick under 8 veckor. 

Intervjuerna gjordes utifrån en halvstrukturerad guide med direkt anknytning till 

forskningsfrågan: ” Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade 

elevers lärande och delaktighet i grundskolan som system?” (Bilaga1) Guiden byggde på några 

valda målsättningar: 

 

 • Att samma frågor skulle kunna ställas på alla nivåer från förälder till skolchef inom ramen för 

en semistrukturerad intervju. 

 

• Att öppna upp för tankar och resonemang där de intervjuade kunde tänka öppet kring alla 

nivåer, inte bara den egna t.ex. personalnivån. Tanken var att det skulle bli lättare att vara öppen 

med tankar om tillkortakommanden på den egna nivån när de intervjuade samtidigt gavs 

möjlighet att resonera fritt kring andra nivåer. 

 

• Att intervjun blev oladdad; de intervjuade skulle inte känna sig utpekade eller ansvariga för att 

vara politiskt korrekta. 

 

• Att frågorna skulle fungera kartläggande genom att fånga upp teman, tendenser och faktorer i 

tankestoffet som skulle vara generaliserbart genom de olika nivåerna. 

 

• Att fånga upp önskemål och tankar om hur saker skulle kunna vara eller göras på andra nivåer, 

än den egna. ”Om de (de andra) bara gjorde såhär så…”  

 

• Att frågorna var öppna men ändå så tydliga att innehållet i intervjuerna kom att röra sig kring 

lärande och delaktighet med dess olika möjligheter och hinder. 

 

• Att frågorna skulle ge oss ett stoff som kunde jämföras korsvis inom och mellan nivåerna men 

som också var möjligt att systematisera, generalisera och tematisera. 

 

• Att frågorna genererade kunskap som i analys kunde diskuteras utifrån olika typer av 

forskning, perspektiv och teoribildningar. 

 

• Att frågorna gav övergripande kunskap om var en skola befann sig relativt begreppen lärande, 

delaktighet och det vidare begreppet inkludering. 

 

• Att frågorna genererade stoff som kunde bearbetas både utifrån ett handhavandeperspektiv och 

ett systemperspektiv så att studien skulle bli valideringsbar både mot speciallärarprogrammet och 

specialpedagogprogrammet. 

 

 

Informanter kontaktades utifrån det strategiska urvalet, via e-post och telefon. I samband med 

detta informerade vi om syfte och etiska aspekter. Missivbrevet bifogades per mejl och det fanns 

tillgängligt vid mötet med informanterna. Intervjutillfällena inleddes med en presentation av 

studien och dess syfte att identifiera hinder och möjligheter på olika nivåer i grund- och 

grundsärskola samt de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2011); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

Informanterna gav sin tillåtelse till inspelning och de fick information om att de kunde avbryta 
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intervjun samt att det efteråt fanns möjlighet att tillsammans diskutera och ev. komplettera 

informationen. Fördelen med en ljudinspelning är att den som intervjuar kan koncentrera sig i 

större utsträckning på vad informanten säger. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplatser. Två av intervjuerna genomfördes i hemmet. Platserna där intervjuerna 

genomfördes var på platser där vi kunde sitta ostört Kvale & Brinkmann (2014). Informanterna 

var vuxna. Under intervjuerna tillämpades ”deltagarkontroll”; med hjälp av följdfrågor 

kontrollerades att informanterna uppfattats rätt samtidigt som de fick möjlighet att precisera eller 

omformulera sina tankegångar under den pågående intervjun. Utsagorna blev korrigerade i 

realtid och resonemangen förtydligades. Det blev en utmaning för oss att inte färga 

informanterna med egna tankar och förkunskap. Detta handlade om svårigheten att leda samtalet 

och därmed ”tanken” vidare utan för den skull styra och ge den riktning. Andra tekniker som vi 

använde oss av var avvaktan, tystnad och oavslutade meningar ex. – ”-Så du menar…?” 

Intervjuerna snittade på en dryg timma i ett intervall på 47min -1h 30min. Vi avslutade 

intervjuerna när alla teman var bearbetade och informanten upplevde dem som uttömda. Vi 

avslutade med att fråga: ”-Är det ngt mer du tänker på…”En svårighet var avvägningen att våga 

följa med i långa och till synes ointressanta resonemang utan att bryta. Resonemang som tog tid 

men som sedan visa sig mynna ut i viktiga reflexioner och iakttagelser. En annan svårighet vi 

hanterade var obalans i empirin. Under arbetets gång visade det sig att empirin fått slagsida. Ett 

tema (bland många andra) talade i tydliga termer om lärares okunskap som ett hinder för 

delaktighet och lärande i de integrerade klassrummen. När vi undersökte detta såg vi att det var 

grupperna, speciallärare, assistenter, föräldrar och rektorer som bidragit med just den delen av 

empirin. Klasslärarna, som var de omtalade, hade inte själva kommit till tals. Ett misstag således. 

Vi genomförde snarast nya intervjuer med 4 klasslärare som gav ett annat, kompletterande, 

perspektiv. Empirin kom i balans.  

 

Förutom oss själva som subjektiva verktyg använde vi oss av mobiltelefonerna för inspelning. 

Detta fungerade i huvudsak bra med ett par undantag. Vid ett tillfälle bröt ett inkommande 

meddelande den funktion som spelade in. Ljudinspelaren fick sedan återstartas med ett avbrott i 

intervjun som följd. Vid två andra tillfällen avbröts intervjuerna av att informanten fick besök 

och vid ett tillfälle av ett telefonsamtal. Resultatet kan möjligen ha påverkats av de ofrivilliga 

omstarterna i intervjuerna. Detta handlar om reliabilitet utifrån utrustningen men också om 

påverkan utifrån av oss själva och informanterna. Resonemang bröts och återupptogs. Kanske 

tog samtalet en annan riktning efter avbrott än det annars skulle ha gjort? Under intervjuerna 

följde vi upp med relaterade frågor för att bredda möjligheterna till rik information. Frågor 

utöver mallen anpassades efter informanten och ämnet på sätt som ledde vidare. Varje tema 

behandlades utifrån berättarens egna val. Med detta menar vi att några informanter valde att följa 

mallen och andra valde att berätta om hinder och möjligheter i ett sammanhang och på samma 

nivå ex. hinder och möjligheter på elevnivå.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet (tillförlitlighet)  

 

Vår strävan har varit att så tydligt vi förmår redovisa bakgrunden till studien, problemet, vad vi 

ville undersöka och hur vi gick till väga. Vi hade många och långa inbördes diskussioner kring 

upplägg, innehåll och genomförandet i sig. Tydliga minnen finns från tillfällen i handledningen 

då vi bytte både perspektiv och ansats liksom minnet från Västerås Hotell där vi närmast 

gråtfärdiga satt i ett hav av papper som var vår empiri i vardande. Ovanstående handlar om 

pålitlighet, intern validitet och sedan om den externa validiteten. Våra resultat ska kunna vara 

användbara i någon annans ögon. Kanske kan de inspirera till forskningsuppslag eller säga något 

om sociala miljöer och situationer i andra kommuner och skolor i Sverige? Intervjumallen 
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konstruerades för att med öppna frågor men inom specifika, avgränsade områden, ge fylliga 

beskrivningar av hinder och möjligheter i skolan som system (Bilaga 1) Vi arbetade med en 

förmodat hög självmedvetenhet utifrån våra förkunskaper och möjligheten att påverka 

informanterna. Det var under vägens gång, allteftersom empirin och den egna kunskapen växte, 

svårt att frisinnat lyssna till informanternas svar, samtidigt som det fanns ett behov av att ta reda 

på mer om de områden som framstod som allt mer intressanta utifrån vår forskningsfråga. Detta 

blev en balansgång, viktig att hantera med bibehållen objektivitet. Ytterst handlade det om vår 

förmåga att göra rättvisande intervjuer. Vi blev bättre och bättre under vägens gång. När 

intervjuerna brutits i sina beståndsdelar uppstod ett behov av att skriva fram svaga informanter. 

Vad vi menar med detta är att högutbildade informanter med rik begreppsvärld blev starka i sina  

utsagor - i sin berättelse. En inte lika fullt stark informant kunde ha något lika viktigt att framföra 

men framförde det på ett svagt, torftigt eller otydligt sätt. Till del gick det att möta upp detta 

under intervjuerna med samtalstekniker och följdfrågor som hjälpte informanten att utveckla sin 

tankegång. Vid bearbetningen av empirin kvarstod dock ett behov av att hjälpa några 

informanter med sitt uttryck samtidigt som vi inte fick färga informationen eller ge den större 

innebörd än vad som fanns i den ursprungliga utsagan. Vid ett par tillfällen gick vi tillbaka till 

inspelningarna för att försäkra oss om att ha hanterat materialet rätt. Detta handlade om behovet 

av att tolka samtidigt som vi var tvungna att slå vakt om materialets autenticitet, att vi var 

följsamma mot data. I empirin hanterade vi någonstans 1200 bitar information. En felkälla kunde 

vara att några informationsbitar tolkades fel eller att de hamnade fel i hanteringen. Totalt 

framstod 94 möjliga teman. Vi återkommer till dessa under rubriken ”Genomförande av 

analysen”. Som nämnts ovan missade vi att intervjua gruppen klasslärare, fyra stycken. Vi 

upptäckte detta genom att empirin fick slagsida ”lärarna var dåliga”. Detta illustrerar att även om 

vi haft en hög reliabilitet i sättet att arbeta så hade studiens validitet blivit låg. 

 

5.5 Etiska överväganden   

 

En viktig aspekt av en vetenskaplig studie är att den genomförs på en grundval av god etik. Två 

viktiga aspekter tillämpades. Den ena rörde informanterna och den andra rörde oss själva som 

instrument för genomförandet. Vad gäller de forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet, 

(2011) har vi betraktat och följt: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi var ärliga i informationen gentemot informanterna och i vårt arbete med 

resultat och analys Creswell (2007), Vetenskapsrådet, (2011). När det gäller informerat samtycke 

så blev berörda personer informerade om studiens syfte och metod via mejl, telefon och muntligt 

före respektive intervju. (Kvale & Brinkman, 2014). Vi använde inte något etiskt protokoll Kvale 

& Brinkman (2014). Vi förklarade syftet och den huvudsakliga gången vid genomförandet av 

studien. Vad undersökningen kunde bidra diskuterades i några fall men efter att intervjuerna 

avslutats Vetenskapsrådet, (2011), Kvale & Brinkman (2014). Vi informerade också om 

möjligheten att stanna upp för frågor och förtydliganden (Dialogisk validering) samt att det efter 

avslutad intervju fanns utrymme för tillägg och korrigeringar. Alla informanter upplystes om 

rätten till konfidentialitet. I det sammanhanget berättade vi att de själva, arbetsplatsen och 

kommunen var avidentifierade. Vi exemplifierade med att det i den färdiga studien kan stå ”I två 

svenska kommuner fann vi att…”. Vi använde inte citat som kunde identifieras eller i övrigt 

bedömas som känsliga eller stötande. Sådana förekom dock.  

 

Avslutningsvis berättade vi för informanterna om nyttjandet: Att materialet kommer att finnas 

tillgängligt i forskningsdatabaser. Vi informerade om att det i efterhand gick att ta del av studien. 

Vi upplevde inte att informanterna blev ledsen, kränkt eller kände sig lurade i samband med 

genomförandet Vetenskapsrådet rådet (2011), Creswell (2007), Larsson (2005). Vår roll som 
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instrument för studien var att vara goda kommunikatörer genom att tillämpa våra kunskaper om 

god forskningssed både i mötet med informanterna och materialet. Kommunikativt handlade det 

om att skapa goda möten, där plats, stämning och sättet att bemöta informanterna blev 

relationsskapande. I detta ligger ett ansvar att fråga och lyssna på sådant sätt att det är och 

upplevs som förutsättningslöst, något som hand i hand med syftet att erhålla rika beskrivningar. 

Vår förkunskap innebar makt över situationen och tanken något som vi medvetet försökte 

hantera ansvarsfullt, Vetenskapsrådet (2011), Bryman (2011). Vi följde grundläggande riktlinjer 

för god forskningsetik Vetenskapsrådet (2011), Kvale & Brinkmann (2014). 
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5.6 Databearbetning och analysmetod  

5.6.1 Deskriptiv analys – fas 1 

 

De 24 intervjuerna transkriberades. Varje intervju tog mellan 4-7 timmar att transkribera. Vi 

började med att förutsättningslöst läsa igenom transkriberingarna. I en del texter kom svaren i 

samma ordning som intervjufrågorna. Några informanter valde att svara i poler ex: hinder på 

elevnivå och möjligheter på elevnivå. Andra informanter pendlade mellan hinder möjligheter och 

mellan de olika nivåerna i sina svar.  

 

Innehållet bröts ned i nyckelord och nyckelmeningar. Meningar visade sig vara nödvändiga att ta 

ut eftersom informationen annars hade fragmentiserats (för hårt) och därigenom tappat i 

sammanhang och värde. Med nyckelmeningar menar vi 1.) Informationsbärande citat, 2.) 

Informationsbärande essenser av längre utsagor i transkriberingen. Med essenser menar vi korta 

sammandrag av själva kärnan i informanternas resonemang. Med nyckelord menar vi 

informationsbärande ord i kombinationer från 1-4 ord utan att orden för den skull bildade 

fullständiga meningar. 

 

Vi läste igenom transkriberingarna för att identifiera viktig information. Med detta menar vi att 

vi (tillsammans) värderade informationen för att sedan avgöra om den hade relevans utifrån de 

10 frågor som var basen för intervjuerna. När vi hittat information extraherade vi den genom att 

skriva ned den på tomma A4-blad. Vi adderade information om vilka av informanterna som sagt 

vad. Detta betyder att vi inte använde något siffersystem utan ex: om en assistent gjort utsagan 

”de specialpedagogiska anpassningarna uteblir i helklass” så lade vi till förkortningen ”Ass” 

för assistent. På så vis kunde vi senare (i analysen) göra utsagor som ex: ”Flera assistenter i 

empirin utryckte att…”  

 

Vi kunde tidigt ana teman eller kluster av hinder och möjligheter som vi förstod kunde bli 

relevanta. För att komma ihåg spåren och ha en referens till det tidiga arbetet gjorde vi (snabba) 

analyser och namngav de kluster och samband som vi såg. Vi ritade upp huvuddragen med 

teckningar och kommentarer på A3-papper. Ur den här delen av arbetet kom en del roliga namn 

på kluster som ”Omsorgsburen” (dubbeltydig) ”Skolan springer på fel bollar” och 

”Diagnosloopen”.  Vi sorterade nyckelmeningar och nyckelord i 10 olika högar som var och en 

motsvarade en fråga i intervjuguiden (Bilaga 5). De tio områdena/högarna var: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje hög innehöll mellan 100 och 140 nyckelord och nyckelmeningar. Totalt blev det runt 1200 

informationsbitar (nyckelord och nyckelmeningar).  

  

Hinder för lärande och 

delaktighet på: 

Möjligheter för lärande och 

delaktighet på: 

Elevnivå Elevnivå 

Föräldranivå Föräldranivå 

Personalnivå Personalnivå 

Organisationsnivå Organisationsnivå 

Samhällsnivå Samhällsnivå 
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5.6.2 Deskriptiv analys - fas 2 

 

I denna del av analysen började vi med att sammanställa varje hög i ett Word dokument. 

Informationen organiserades i teman. Dokumenten lade vi sedan i en datamapp som hette 

”Teman från grundhögarna”. Med en grundhög menar vi en av de handskrivna pappershögarna 

på ex: området ”Möjligheter på personalnivå” Varje Word-dokument fick ett namn ex: 

”Möjligheter på personalnivå”  

 

Varje sådant dokument innehöll efter bearbetning 1-18 teman på sin nivå ex: ”Möjligheter på 

personalnivå”. I nästa steg räknade vi samman alla teman. Det blev 94 stycken totalt fördelade på 

59 teman med hinder och 34 teman som representerade möjligheter. Varje tema försågs med en 

anteckning om dess eventuella koppling till ett eller flera andra teman eller fenomen. Därefter 

gick vi igenom alla teman. Vi saxade oss ned till 35 teman varav många av de ursprungliga 96 

kunde gå in som underpunkter i de nyblivna 35 temata. Urvalet (av de 35 från 94) gick till så att 

vi valde ut teman som representerade mönster eller fenomen i empirin och som var länkade till 

varandra. Därefter använde vi oss av tillförlitlighetskontroll genom triangulering. Det betyder att 

vi lät en tredje person med lång erfarenhet av forskning (partikelfysik/kliniska studier) gå 

igenom först de 94 och sedan de 35 teman vi isolerat. I gemensamma diskussioner (alla 3) nådde 

vi sedan konsensus kring 20 teman varav 10 teman som vi bedömde som centrala. Urval: Dessa 

10 teman var centrala i kraft av två saker. 1) Det var teman som funnits med genomgående 

empirin 2) De var tydligt relaterade till varandra. 

 

5.6.3 Deskriptiv analys fas - 3 

 

Kvalitativ metod omfattar att empirin bör vara rik. Eftersom studien är begränsad till 16000 ord 

skalades resultatet ned och snarare med tårtspade än osthyvel: Empirin tolkades och sorterades i 

94 teman Utifrån forskningsfrågan framstod 35 teman som mer intressanta. Därefter skalades 

empirin ned till 20 teman utifrån nedanstående kriterier: 

 

1) Teman som berördes av många informanter och på ett flertal nivåer i empirin.  

2) Hinder och möjligheter som bildade genomgående teman i empirin. 

3)Teman som (utifrån empirin) innebar hinder och möjligheter för många elever i 

grund- och grundsärskola. 

 

Detta resulterade i 20 teman varav 9 syntes ha särskild betydelse utifrån de 3 urvalskriterierna 

ovan. För att tillmötesgå kravet på innehållsrikedom beskrivs temana fylligt. De 9 temata är 

resultatet. Avslutningsvis så är resultatet organiserade i tre avdelningar. Varje avdelning består 

av 1-3 Hindrande teman och 1-2 teman som berättar om möjligheter på samma område ex: 

”Bristande samarbete och samspel som hinder” och ”Samarbete och samspel som möjlighet” för 

lärande och delaktighet. 

 

5.6.4 Tolkande analys med teori 

De 9 temata ovan, resultatet, analyseras utifrån studiens teoretiska referensram. En avslutande 

analys görs i resultatsammanfattning med teoretiska perspektiv.  
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6 Resultat 
 

Forskningsfrågan löd: Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade 

elevers lärande och delaktighet i grundskolan som system? 

Resultatet presenteras i tre delar:  

A) Styrning 

B) Personal 

C) Ledning 

Varje del inleds med en kort sammanfattning av resultatet. Den första delen ”A) Styrning” 

innehåller tre teman som beskriver hinder. Den andra delen ” B) Personal” innehåller två teman 

som berättar om hinder och ett tema som berättar om möjligheter. Den tredje delen ”C) Ledning” 

innehåller ett tema som berättar om hinder och ett tema som berättar om möjligheter. 

6.1 Resultatet i punkter 
 

Styrning 

 Integration blir i sammanhanget ett hinder när nödvändiga anpassningar uteblir. 

 Kommunen blir ett hinder i det att tjänstemännen har (för) liten kunskap om skolan som 

system och det brister i styrkedjan. 

 Kaos i klassrummen som karaktäriseras av oförenliga behov/uteblivna anpassningar blir 

ett hinder och bidrar till ökade problem för grundsärskolans elever 

Personal 

 Kunskaperna om specialpedagogiskt stöd är ojämnt fördelade och inte brett tillgängliga i 

organisationen vilket blir ett hinder. 

 Samspel/samarbete med grundsärskolan uteblir och utgör då ett hinder. 

 Samverkan tillämpas på en del håll och är då en möjlighet. 

 Utveckling av personalen är en möjlighet till förbättringar. 

Ledarskap 

 Ledarskapet sviktar och blir då ett hinder 

 Ökad chefskompetens och förbättrad struktur är en ofta outnyttjad möjlighet. 
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6.2 Styrning 

6.2.1 Integration – som hinder  

 

Sammanfattning: Skolans uppdrag är att omfatta och delaktigöra alla elever. Kommunerna tar 

sig an uppdraget genom att låta alla elever gå tillsammans men nödvändiga anpassningar tycks 

utebli. Bristande kunskap hos personalen, brist på tid, okunnighet hos tjänstemännen, bristande 

organisation samt ovilja eller oförmåga att betala för särskilda anpassningar är orsaker. Elever i 

behov av särskilt stöd upplevs som exkluderade trots att de fysiskt befinner sig i klassrummen.  

Ett hinder för lärande och delaktighet är styrdokumentens skrivningar om delaktighet. Eleverna i 

”en skola för alla” ska bli sedda och bemötta där de befinner sig utifrån sina egna förutsättningar 

Å ena sidan ska ”alla med” och samtidigt har eleverna olika behov. En motsättning uppstår. 

Lärare, assistenter och föräldrar till grundskoleelever menar att kategorisering är en 

nödvändighet för att möta behoven. En förälder utryckte det: -”Eleverna ska inte mötas på ett 

ideologiskt utan ett smart sätt…” Huvudsakliga hinder är brist på kunskap hos personalen, brist 

på tid, okunniga tjänstemän, ovilja eller oförmåga att betala för särskilda anpassningar samt 

organisatoriska svårigheter relaterade till de övriga faktorerna ovan. Assistenter, lärare och 

föräldrar beskriver eleverna, utöver att de befinner sig i rummet, som exkluderade. NPF elever 

och IF-elever från GRS blir särskilt utlämnade. När integration råder stannar inkluderingen vid 

en nivå där eleverna befinner sig i rummet men inte så mycket mer. En skolchef menar dock att 

”exkludering ute i klass” inte får förekomma. Hen använder genomgående smågrupper i sin 

organisation men med målet att eleverna återgår till ett större sammanhang så snart det är 

möjligt. 
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6.2.2 Kommunerna – som hinder  

 

Sammanfattning: Kunskaperna om särskilt stöd och särskilda anpassningar på 

tjänstemannannanivån, lärarna inkluderade, brister. Det finns brister i styrkedjorna p.g.a. lokala 

strukturer, ekonomistyrning och politiska infall.  Brister i resurstilldelningen påverkar skolans 

arbete negativt. Rigida system för tilldelning av resurser blir hinder vid förändringsarbete. 

Skolan är inte kommunernas enda uppdrag och kunskaperna hos tjänstemännen brister. Detta får 

i sin tur konsekvenser för organisationen, budgetarbetet och styrningen. Arbetet på den 

kommunal nivå blir otydligt. Lärarna arbetar med andra saker än styrdokument, metodik och 

reflexionen över det egna- och elevernas arbete. Dokumentation, fortbildningar och projekt tar 

upp lärarnas tid. Tid som istället kunde ha lagts på planering och reflexion. 

Rigida system för tilldelning av resurser blir hinder vid förändringsarbete. Assistenter och lärare 

går inte att anställa akut och omvänt blir rektorerna sittande med fel eller för mycket personal. 

Följden blir att rektorerna avvaktar med insatser för elever i behov av särskilt stöd. 

Lokala maktstrukturer, ekonomistyrning, bristande styrkedjor och okunskap är andra hinder. 

Styrkedjorna fungerar inte och skolan springer på ”fel bollar”. Styrdokumentens genomslag i 

skolorna blir avhängigt hur enskilda tjänstemän tolkar och genomför sina uppdrag. En rektor 

talar om skolans förmenta kris. Politiken kastar in olika uppdrag för att släcka ”bränder”. Skolan 

blir känslig för ideologi, metodiska dagsländor och fokus på lärandeuppdraget minskar.  

Kommunal budgetstyrning är ett hinder. Skollagen krockar med den kommunala budgetlagen. 

Tillgänglighet, delaktighet och anpassningar kostar. Det blir ett glapp mellan vad uppdraget 

uttrycker och de resurser som finns tillgängliga för genomförandet. Ett annat resultat var att 

integrationen av alla blivit en möjlighet för kommunerna att spara i kraft av att särskilda 

anpassningar inte genomförs ute i klassrummen. Arbetsgivarna menar att lösningen ligger i att 

lärarna förstår sitt uppdrag bättre. Lärarna utrycker å sin sida att tid för planering, utbildning och 

plattformar för samarbete uteblir. 

 

6.2.3 Kaotiska klassrum – som hinder 

 

Sammanfattning: Skolans uppdrag är att omfatta och delaktigöra alla elever. Viljan finns att 

lösa uppdraget men kunskap, ekonomi, tid och plattformar för samplanering saknas. Assistenter, 

GRS-lärare och föräldrar beskriver kaotiska klassrum som karaktäriseras av oförenliga behov. 

Behöv av särskilt stöd ställs emot klassernas arbete mot måluppfyllelse som helhet. 

Grundsärskolans elever drabbas i högre utsträckning än andra men också vanliga elever beskrivs 

som icke sedda och icke delaktiga i lärandet. De krävande klassrummen gör att röster höjs för 

kategorisering i mindre grupper. Några kommuner hanterar sitt uppdrag framgångsrikt genom att 

tillämpa tvålärarsystem, kollegialt lärande, smågrupper och riktad kompetensutveckling. 

Elever med intellektuella funktionshinder har svårt att förstå socialt samspel och koder. De blir 

lätt exkluderad i sociala sammanhang. Resultatet visar att lärmiljöer och uppehållsrum inte är 

anpassade utifrån IF-elevernas behov. Viktiga anpassningar i den fysiska miljön uteblir av 

kostnadsskäl. GRS-personalen beskriver att IF-eleverna inte ges möjlighet till samspel,  
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gemenskap och delaktighet i lärandet, ute i de stora klasserna. Nödvändiga anpassningar i nivån, 

språket och miljön uteblir. Ett konkret hinder i resultatet är att IF-eleverna blir trötta av 

integrationen. Klasslärarna fokuserar på NPF-elever som har stora svårigheter med brist på 

kunskap, utagerande beteende och disciplin. Klasslärarna beskriver dock att de vill omfatta alla 

men att de inte hinner och att de saknar nödvändiga kunskaper.  

I resultatet beskrivs hög ljudnivå och brist på struktur ute i klasserna som skäl att GRS-eleverna 

lämnar de integrerade lektionerna till förmån för ”lugn och ordning på grundsärskolan”. Tre 

strategier för att hantera problematiken kan urskiljas: 

1) Att GRS-personalen lämnar det stora klassrummet. Strategi 1 är problematiskt eftersom 

möjligheten till samspel, gemenskap med andra elever uteblir. Å andra sidan kan lärandet ske i 

en lugn och strukturerad miljö. 

2) Att GRS-personalen stannar kvar och riktar in sig på att stötta alla elever. Strategi 2 beskrivs 

som problematiskt eftersom GRS eleverna ”blir sittande”. Å andra sidan blir den totala 

situationen i klassrummet lugnare och då sker ett visst samspel med andra. 

3) Att GRS-personalen kommunicerar med klassläraren i realtid om metod, innehåll och 

samspel. Strategi 3 beskrivs som problematisk eftersom det uppstår en ”prestigekamp” med 

klasslärarna om vad som är rätt att göra. Å andra sidan tas bra beslut om anpassningar och nivå. 

Utagerande elever sätter ”ribban för lärandet och kommunikationen i klassrummet”. Det finns 

inga konsekvenser (vid störande beteende) än att NPF eleverna får mest hjälp, får sitta längst 

fram, och att de får specialpedagogiskt stöd. Vanliga, försiktiga barn blir ”icke bekymmer” och 

marginaliseras då NPF eleverna tar en stor del av lärarnas uppmärksamhet. En förälder menar att 

”läraren helt sonika blir störd av de vanliga barnen (70%)  i sitt arbete med NPF-eleverna”. 

Avsaknad av kunskap och möjligheter att möta alla elever leder till ett dilemma som skapar 

krafter för kategorisering. Lärarna bekräftar bilden av att det är svårt, några menar omöjligt, att 

omfatta det integrerade klassrummets behov, utan förändringar i förutsättningarna. Viljan finns 

men detta kräver enligt lärarna kunskap, utbildning, tid, samplanering.  Assistenter utan 

kunskaper sågs som ett hinder snarare än en möjlighet. Två kommuner hanterade integrationen 

genom kollegialt lärande, tvålärarsystem och arbete i smågrupper. En av kommunerna hade 

anställt NPF-lärare, med specialpedagogisk kompetens, för att möta elever med NPF och svåra 

hemförhållanden.  
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6.3 Personal 

6.3.1 Brister i personalens kunskap – som hinder 

 

Sammanfattning: Lärarnas kompetens har betydelse både som ett hinder och som en möjlighet. 

När tid och kunskap saknas uteblir anpassningar. Eleverna tillskrivs problem som egentligen 

bottnar i bristande kunskap eller organisation. Outbildade assistenter beskrivs som ett hinder men 

ses samtidigt som en möjlighet när de är dugliga. Duktiga lärare, arbetslag och grundsärskolan 

beskrivs som kompetenta enklaver men kunskapen blir inte tillgänglig för organisationen i 

övrigt. 

Lärarnas didaktiska, sociala och pedagogisk förmåga beskrivs som otillräcklig relativt det 

integrerade klassrummets krav. Svagheter i lärarutbildningen beskrivs i resultatet som en 

bakomliggande orsak. Brister i kommunikationen och relationsskapandet gör att lärarna inte når 

sina elever och tvärtom. Eleverna å sin sida kommunicerar inte vad de egentligen vill och 

behöver. Brister i metodiken gör att olika anpassningar inte kommer till stånd. Brist på 

kommunikation beskrivs leda till att elevernas behov inte blir tydliga för skolan. Arbetet blir 

inriktat på mående snarare än lärande. Brister i ledarskapet leder till oordning och högljudda 

klassrum. Elever från GRS blir åsidosatta då läraren inte gjort nödvändiga anpassningar, skapat 

arbetsro i rummet eller inte hinner med. Negativ inställning och hög arbetsbelastning är andra 

förklaringar. Okunniga assistenter ses som ett hinder. I de fall assistenterna har erfarenhet och 

inneboende kompetens är de en möjlighet. Duktiga lärare, ibland arbetslag och grundsärskolan 

identifieras som kompetenta öar men kunskapen stannar där pga. brist på tid och organisation. 

Rektorer och skolchefer omnämner å sin sida lärare som ”inte förstått sitt uppdrag” som en 

hindrande faktor. Å andra sidan uttrycks att personalens kompetens är den viktigaste 

framgångsfaktorn. Lärarna själva utrycker att de vill omfatta alla men att de behöver 

förutsättningar att hantera uppdraget. Ovanstående har en koppling till medicinskt och 

kategoriskt perspektiv. Istället för att tala om bemötande, förhållningsätt och pedagogiska 

metoder så diskuteras medicinska termer med följden att elever felaktigt hamnar i EHT-trappan 

och kategoriseras. 

 

6.3.2 Brister i samarbete – som hinder  

 

Sammanfattning: Samarbetet mellan GRS och grundskola fungerar inte. Orsaken är att det 

saknas kunskap om GRS-elevernas behov i grundskolan. Lärarna arbetar med olika mål och i 

olika organisationer. Brist på planeringstid och vuxnas rädsla att ses som okunniga är andra 

hinder. Lärarna vill otvetydigt göra ett bra jobb. 

 

Samarbetet mellan GRS och grundskolan brister. Uppdraget att integrera och omfatta GRS och 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) tidsätts inte. Det behövs mer tid för 

samplanering och kunskap om IF-elevernas behov saknas. Vuxnas rädsla/obenägenhet att tala 

om IF-elevernas behov beskrivs som ett hinder. Att grundskolan har en läroplan och  
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grundsärskolan en annan beskrivs som hindrande. Ett genomgående resultat är lärarnas vilja att 

göra bra och rätt:  

”Jag kanske ställer för höga krav på särskoleeleven, jag vet inte om det är bra eller dåligt alla 

gånger” // Klasslärare 

”Det är svårt att veta hur jag ska tänka i upplägg av undervisningen och hur mycket jag behöver 

anpassa till grundsärskolans inkluderade elever och på det göra bedömning mot 

kunskapskraven”// Klasslärare 

”Kollegorna sitter i sin värld när det gäller planering och anpassningar, många är inte alltid 

öppna att diskutera ämnet, det kan bero på att man vill vara duktig i sitt ämne och inte alltid vill 

erkänna att man kanske inte riktigt vet/kan” // Klasslärare 

”Tidsbrist, det är fullt i mitt schema, de luckor som jag har i mitt schema, är min planeringstid 

som knappt räcker till för mina ordinarie elever, grundskoleeleverna och med anpassningarna 

kring dom. Klart jag är öppen för att lära mig nya saker, men för mig känns det som ytterligare 

ett moment som det i så fall behöver skapas tid för mig i schemat, eller nedsättning i 

undervisning om jag ska hinna sätta mig in i ytterligare en kursplan” //Klasslärare 

”Ibland har jag funderat på om det kanske istället skulle ha gynnat särskoleeleven att läsa inne 

på grundsärskolan, eftersom expertisen finns under ett tak”// Klasslärare 

 ”Vilka möjligheter särskolan har, anpassade lokaler och material. Det är ett hinder kan jag 

tycka hos oss på grundskolan, att vi inte har samma förutsättningar, möjligheter att kunna ge 

alla elever det dom behöver, både vad gäller den fysiska lärmiljön och de anpassningar som 

kanske eleven egentligen skulle vara i behov av, oavsett om det är grundskoleelev eller 

grundsärskoleelev” //Klasslärare 

”Eleven har tur som har en assistent som följer med på lektionerna, detta är en möjlighet för 

elevens lärande, att ha kunskap om olika material och anpassningar”/ Klasslärare 

”Grundsärskolans inkluderade elever – det är en utmaning att som lärare i grundskolan att ge 

rätt stöd och hjälp och kunna veta att det blir rätt anpassningar, ibland undrar man vad man 

håller på med… Jag utgår från samma anpassningar som jag gör till mina grundelever” // 

Klasslärare 

”Möjligheten är att jag har viss erfarenhet av grundsärskolans läroplan och jobbar med båda 

kursplanerna. Det är min skyldighet, mitt uppdrag som lärare att vara insatt och försöka 

anpassa för varje enskild elev, oavsett diagnos eller inte. Jag ser det som en spännande 

utmaning”// Klasslärare  
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6.3.3 Samverkan - som möjlighet 

 

Sammanfattning: Kollegialt lärande och kommunikation mellan skolformerna ses som en 

möjlighet. De största hindren för samverkan är brist på tid, plats, mål och ledning i 

utvecklingsarbetet. Möjligheterna finns i utbytet kunskap och att personalen förstår sina 

uppgifter. Grundsärskolan ses som en resurs för alla elever. 

 

Kollegialt lärande lyfts fram som en möjlighet av rektorer och skolchefer men även av 

personalen på golvet. Rektorer ser kollegialt lärande som en bra och billig resurs. En kommun 

använde sina förstalärare genom att de fick hålla ”öppet hus” i sina klassrum, ett slags 

realtidsauskultation. Samma skolchef hade också ordnat utbildningsdagar med lokala, kunniga, 

pedagoger som föreläsare ”Till noll och ingen kostnad”. Hen hade också inrättat ”Lär-ledare” 

som i sina tjänster ledde samtal kring lärande. En rektor hade beslutat om auskultation.   

Det finns en hög medvetenhet i resultatet om att samverkan är en viktig utvecklingsfaktor. 

Pedagogiska diskussioner kring metoder, förhållningssätt och utbyte av kunskap omnämns som 

möjligheter. Det finns en allmän medvetenhet kring vikten av att skapa tillfällen för samarbete 

mellan grund och särskola vid integration. En skolchef ordnade fasta tider och platser för det 

kollegiala lärandet. En annan skolchef menar att det är av vikt att samplanering och kollegialt 

lärande sker men hänvisar samtidigt till att detta är personalens eget ansvar.  

GRS-personalen upplevs som en resurs eftersom det finns engagemang, flexibilitet och kunskap 

att möta elever med IF-hinder, en kompetens som behövs ute i klasserna. Grundsärskolans 

personal ses också ha en öppen inställning till samarbetet med grundskolan. Planeringstid behövs 

för samarbete mellan grundsärskola och grundskola. En informant sammanfattar:  

”Det krävs av skolans ledning att tillfällen för samarbete mellan grundskola och grundsärskola 

skapas då det många gånger blir att man blir ”låst” i sitt, i sin läroplan och sitt ämne, så att det 

skapas tids och kommunikationsbrist” // Klasslärare 

Personal i grundsärskolan menar att det är ”bra” att få komma ut i grundskolan, inte enbart jobba 

inne på grundsärskolan och vise versa. Samverkan över gränserna är något som upplevs skapa 

förståelse och öppna upp för nya tankar.  

Det finns å ena sidan en insikt om att det är viktigt med kommunikation, samarbete, och 

nytänkande. Andra faktorer är förhållningsätt, ledarskap och autencitet. Å andra sidan beskrivs 

grundsärskolan ”som en isolerad ö”. De största hindren är brist på tid, plats, mål och ledarskap 

för utvecklingsarbetet. Personalen menar att samarbetet är viktigt men att det är en ledningsfråga 

att ge förutsättningar. Representanter för ledning å sin sida talar om inställning och personalens 

eget ansvar att agera. En skolchef ser ett system med färre lovdagar och mer lön som en 

möjlighet att delegera frågan om samarbete. Ett möjligt hinder i den tankegången är att tid i 

(dagsläget) är en valuta som på många håll värderas högre än pengar av lärarna. Ett 

återkommande hinder är att kommunerna å ena sidan vill integrera (och kallar det inkludering) 

men samtidigt glömmer bort utbildning, tid för samplanering, ombyggnation av lokaler och att 

ersätta lärarna för nytillkomna uppdrag.  
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6.3.4 Personalen - som möjlighet 

 

Sammanfattning: Pedagoger med rätt utbildning och som förstår sitt uppdrag ses av 

arbetsgivarna som en nödvändighet för elevernas delaktighet och lärande. Kunnig personal 

erhålls genom bra rekryteringar, vidareutbildning och internutbildning. Kollegialt lärande och 

samarbete ses som starka möjlighetsfaktorer. Personalen utrycker dock att tid och plattformar 

saknas. Två av kommunerna arbetade på ett organiserat sätt med kollegialt lärande och 

samplanering. 

 

Vilken är den viktigaste faktorn för delaktighet och lärande? En rektor svarade: ”-Rätt 

pedagoger med rätt utbildning!” ”-Personal som kan och vet sitt uppdrag” svarade en skolchef 

och konstaterar att det behövs behöriga speciallärare och lärare. Med kompetens menas hög 

didaktisk förmåga, öppenhet, prestigelöshet, ämneskunskap, genuint intresse, erfarenhet, 

samarbetsvilja och förståelse för grupp- och sociala processer. Vidare beskrivs vikten av en bra 

social och relationell förmåga samt förmågan att kunna se och möta eleverna autentiskt. Kunnig 

personal är en nödvändighet för elevernas utveckling, delaktighet och lärande. Skolcheferna talar 

om vikten av kompetenta rektorer. Rektorer, föräldrar och assistenter talar om vikten av 

kompetenta lärare. Lärare och rektorer talar om vikten av kompetenta assistenter. En förälder gör 

en intressant reflexion och menar att: 

”Det ska vara rimliga krav på en lärare… det ska inte behöva gå mot specialiseringar, utan en 

högst vanlig människa ska kunna bli en vanlig lärare, som tar hand om en vanlig klass” // 

Förälder 

Skolchefer och rektorer ser generellt stora möjligheter med kollegialt lärande och samplanering. 

Personalen å sin sida uttrycker att det saknas tid och plattformar för detta. Två av kommunerna 

arbetar med kollegialt lärande och samplanering.  

Kompetens erhålls på tre sätt. 1) Genom att ställa höga krav vid anställningar. 2) Genom 

kompetensutveckling av lärarna. 3) Genom kollegialt lärande och internutbildning. 

Specialkunskaper krävs för att IF eleverna ska bli delaktiga och utvecklas i sitt lärande. 

Vidareutbildning kring särskolans elever och särskilda behov ses som gynnsam för många 

elever. GRS ses som en särskild resurs då det finns personal där med specialpedagogisk kunskap, 

positiv inställning och ett genuint intresse för att arbeta med elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd.  
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6.4 Ledarskapet 

6.4.1 Ledarskapet i skolan - som hinder  

 

Sammanfattning: Rektorerna har enligt personalen för mycket att göra vilket påverkar 

ledarskapet. Sviktande ledarskap öppnar upp för informella ledare och subgrupper som skapar 

hinder för lärande och delaktighet. Arbetslagen påverkas negativt av informella ledarskap. GRS 

skolans relativt större resurser skapar avundsjuka och tankar om att det finns för mycket personal 

där såväl hos ledning som hos annan personal. De högre tjänstemännens har brister i sin kunskap 

om GRS, inkludering och integration. Brister i ekonomin försvårar utbildningsinsatser och 

kommunikationen kring behoven i klassrummen. Missriktad kontroll från arbetsgivarna skapar 

hinder för delaktighet och lärande när lärarnas tid tas i anspråk för pappersarbete. Auskultation 

ses som en möjlig väg att utveckla skolan. 

 

Rektorerna har för mycket att göra vilket blir ett hinder. En informant utrycker det såhär:”-

Rektor är en person som är utskickad ovanifrån för att hantera allt och alla, med sig själv som 

insats”. Informanten ville belysa rektorers utsatthet med ekonomi, flera enheter, personalansvar, 

pedagogisk utveckling och föräldraopinion att hantera. Hög arbetsbelastning ses som orsak till 

att rektorernas bristande kunskap om GRS och de integrerade klassrummens behov. Högre 

tjänstemän behöver enligt personalen auskultera flera dagar, gärna en vecka, i de egna 

verksamheterna. 

När ledarskapet i skolan öppnar det upp för sub-grupper. Informella ledare skapar osämja som 

blir hinder för samarbete. Arbetslagens arbete påverkas negativt av detta. Hinder uppstår också 

när skolledningen är ovillig att kommunicera kring sådant som kräver ökade ekonomiska 

resurser. Bristande engagemang på ledningsnivå beskrivs vidare som hindrande. Ibland finns det 

inte förståelse för att det behövs mer resurser i GRS. Hindret handlar om ledningens men även 

andra lärares tankar om att ”det finns för många pedagoger där”. Avundsjuka och bristande 

ekonomi ses som förklaringar. Utbildningsinsatser för att stötta integration blir inte av vilket 

leder till att särskilda anpassningar i sin tur uteblir. Brister i kommunikationen med skolornas 

ledning skadar förtroendet. En rektor menar att frånvaron av möjligheter är påtaglig. Hen 

exemplifierar:  

”Jag skulle kunna agera men alla alternativ leder till högre belastning på personal som redan 

skriker i sin arbetsmiljö”  

System som syftar till att kontrollera personalens produktivitet beskrivs som hinder för planering 

och reflexion och i förlängningen för lärande och delaktighet. 
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6.4.2 Utveckla chefernas kompetens – som möjlighet  

 

Sammanfattning: Personalen ser auskultation i verksamheterna som en möjlighet för ledningen 

att förstå behoven på golvet. Ledare i skolan bör vara kunniga, analytiska, strategiska och direkta 

i sitt ledarskap samt ha mod att tänka nytt. Ett sätt att utöva ledarskapet är att bygga fungerande 

strukturer. En kommun stack ut positivt och arbetade aktivt med kunskapsutveckling, struktur 

och direktrapportering till politiken.  

Chefernas inställning och kunskap ses som viktig. Det behövs kunskap hos cheferna om behovet 

i klassrummen och då särskilt på GRS. Att ansvariga chefer auskulterar är en möjlighet enligt 

personalen. Både skolchefer och lärare menade att det behövs kunniga och tydliga rektorer. 

Snabba reaktioner och åtgärder behövs när ngt inte fungerar. Om detta är personal och skolledare 

eniga. Viktiga egenskaper som lyfts fram är rektors förmåga att analysera, kommunicera och 

agera. Rektor ska finnas för personalen när det blir problem och ett tydligt ledarskap behövs så 

att kommunikationen kring elevernas behov och anpassningar blir den rätta. Att kunna tänka 

strategiskt ex. avseende klassers och organisationens utformning sågs som en viktig egenskap 

hos ledare i skolan. Mod att tänka nytt och att våga ändra samt ”styrka” och ”kunnighet” är 

önskade egenskaper hos en skolledare. Samma sak gäller för egenskaper som personalen vill se 

hos sina arbetslagsledare. En av skolcheferna menar att ”vassa” rektorer är en nödvändighet. 

I resultatet nämndes inget om ledarskapsutbildning eller rekryteringsvägar för rektorer och 

skolchefer. Däremot talade rektorer och skolchefer själva om olika sätt att strukturera 

verksamheter som fungerar. Det tydligaste exemplet var i en av kommunerna där skolchefen 

drev ett nära arbete med sina rektorer. Arbetet var organiserat enligt nedan: 

 Skolchef och rektorer hade dagliga kontakter för att stämma av kring personal och 

resurser. 

 Rektorerna var beordrade att besöka alla sina verksamheter och arbetslag 2ggr per år och 

skolchefen gjorde detsamma. 

 Rektorerna avrapporterade till barn och utbildningsnämnden 2ggr/år och löpande till 

skolchefen. 

 Elevhälsan låg direkt under utbildningsledaren som således också var EH-chef. 

 Förskolan låg under en av specialpedagogerna på EH med motiveringen att behov av 

särskilt stöd syns tidigt. 

 Varje skola hade ett eget EH-team som låg under rektorn. 

 Varje skola hade också minst en NPF-pedagog som ingick i det lokala EH-teamet. 

 Alla NPF-pedagoger låg under EH-chefen/utvecklingsledaren som träffade NPF-

pedagogerna 1ggr vecka. 

 Särskilt krävande elevärenden hanterade skolchefen personligen, tillsammans med 

socialchefen. 

 Det fanns en medveten strategi att styra specialpedagogiskt stöd mot de tidiga skolåren. 

Motiveringen var: ”det kostar för mycket att göra det senare”. 

 

Arbetet i kommun präglades av att ledningen var direkt och närvarande i såväl tid som rum. 

Organisationen var byggd för att genom veckovisa avstämningar kunna möta olika skolors och 

elevers behov i arbetet med specialpedagogiskt stöd. Ett öppet samarbete och informationsflöde 

gynnade styrkedjornas funktion och därigenom kommunen och skolan som system. 

Huvuduppdraget var integration av alla men smågrupper tillämpades som ett led i att ”alla ska  
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med”. GRS låg på en av skolorna med viss integration ute i klass. Skolchefen hade påbörjat 

tvålärarsystem på en ”pilot-skola”. Målet var att tillämpa tvålärarsystem på alla skolor eftersom 

resultaten (meritvärden) på ”pilot-skolan” hade gått upp och sjukskrivningarna ned, under 

försöksperioden. Enligt utsago väntar tuffa förhandlingar då undervisningsskyldigheten 

förväntades öka med tvålärarsystemet.  

 

6.5 Resultatsammanfattning med teoretiska perspektiv 

Skolan har fått det kompensatoriska uppdraget omfatta och delaktiggöra alla elever. Detta 

bottnar i deltagarperspektivet där varje elev är en tillgång vilket också tangerar (Sociokulturellt 

perspektiv). Kommunerna tar sig an uppdraget genom integration men nödvändiga anpassningar 

tycks i varierande grad utebli och elever i behov av särskilt stöd blir särskilt utsatta i detta. 

Viktiga (Relationellt perspektiv) anpassningar i den fysiska miljön uteblir av kostnadsskäl. 

Paradoxalt nog tycks skrivningar om delaktighet, lärande och gemenskap i styrdokumenten 

resultera i det motsatta. Elevernas lagstadgade rättighet att delta utifrån sina egna förutsättningar 

(Deltagarperspektivet) hotas. Enligt klasslärarna finns en vilja men kunskap, tid och plattformar 

för samplanering saknas. Detta påverkar i sin tur lärarnas förhållningsätt och sätt att undervisa 

(Dilemmaperspektivet) Assistenter, GRS-lärare och föräldrar beskriver kaotiska klassrum som 

karaktäriseras av till synes oförenliga behov. NPF-eleverna tar en stor del av lärarnas 

uppmärksamhet i anspråk vilket försvårar i mötet medövriga elever. Oavsiktlig diskriminering 

blir ett dilemma. Grundsärskolans elever beskrivs drabbas hårdare än andra i de integrerade 

klassrummen men vanliga elever beskrivs också som icke sedda och icke delaktiga 

(Sociokulturellt perspektiv) Den mångfald som anpassningarna kräver uteblir. De krävande 

klassrummen genererar tankar kring och handlingar mot kategorisering (Kompensatoriskt 

perspektiv). Ett problem som ligger hos eleven ska åtgärdas. Eleverna får klä skott för problem 

som bottnar i brist på tid, kunskap eller organisation. Eleverna kategoriseras och hamnar i EVT-

trappan. Brister i styrkedjorna (Systemperspektiv), lokala (makt) strukturer, ekonomistyrning, 

politiska infall och brister i resurstilldelningen påverkar arbetet i skolan negativt. Lärarnas 

kompetens tillmäts stor betydelse för elevernas resultat men när tid, samarbete och kunskap 

saknas så uteblir de särskilda anpassningarna. Outbildade assistenter beskrivs som ett hinder men 

samtidigt ses de som en möjlighet. Duktiga lärare, arbetslag och grundsärskolan beskrivs som 

kompetenta enklaver men kunskapen blir av organisatoriska skäl inte tillgänglig för alla. 

Samspel mellan varierade processer genom kommunikation uteblir (Kommunikationsinriktat 

perspektiv). De största hindren för samarbete är brist på tid, plats, mål och ledarskap för 

utvecklingsarbetet. Missriktad kontroll av skolpersonalens produktivitet skapar hinder för 

delaktighet och lärande. Generellt finns det en hög medvetenhet om att kollegialt lärande, 

samarbete och kommunikation skapar möjligheter. Några rektorer och skolchefer talar om 

möjligheterna i kollegialt utbyte av kunskap och att personalen förstår sina uppgifter. Andra 

skolchefer och rektorer skapar möjligheter genom att rikta sina befintliga resurser mot samarbete 

och kollegialt lärande. Utbildade pedagoger som förstår sitt uppdrag ses av arbetsgivarna som en 

nödvändighet för elevernas utveckling, delaktighet och lärande. Kunnig personal erhålls enligt 

arbetsgivarna genom bra rekryteringar, vidareutbildning och internutbildning. Kollegialt lärande 

och samarbete ses som starka möjlighetsfaktorer. Två av kommunerna arbetar på ett systematiskt 

sätt med kollegialt lärande och samplanering. Rektorerna har enligt personalen för mycket att 

göra vilket påverkar ledarskapet negativt. Sviktande ledarskap öppnar upp för informella ledare 

och subgrupper som i sin tur skapar hinder i arbetet. GRS skolans relativt större resurser beskrivs 
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väcka avundsjuka hos annan personal men också tankar hos skolledarna om övertalighet. De 

högre tjänstemännens upplevs ha brister i sin kunskap om GRS och integration. Auskultation på 

golvet nämns av personalen som en möjlighet. Utbildningsinsatser beskrivs utebli utifrån 

bristande ekonomi. Olika former för utbildning av ledare i skolan berörs inte i resultatet. 

Skolledarna ska dock vara analytiska, strategiska och direkta i sitt ledarskap samt ha mod att 

tänka nytt. Ett sätt att utöva ledarskap är att bygga fungerande system. En kommun hade kommit 

långt med en organisation som präglades av kunskap, direkthet, samspel samt nyttjande av 

befintliga resurser och nytänkande. Kommunen arbetade systematiskt med en öppen 

kommunikation mellan politik, skola, socialtjänst och elevhälsa. I ett systemteoretiskt perspektiv 

krävs just ömsesidig kommunikation och en öppenhet mellan olika system. Kommunen arbetade 

med PBL (Problembaserad skolutveckling) som bidrog till att styrkedjorna fungerade väl utifrån 

de lokala förutsättningarna. 

 

6.6 Sammanfattning av resultatet 

Styrdokumenten anger att skolan ska arbeta med alla utifrån behoven hos varje individ. 

Kommunerna försöker integrera alla elever. Kaos och brist på anpassningar uppkommer i 

klassrummen. Nödvändiga anpassningar uteblir eftersom styrkedjorna inte fungerar, ledarskapet 

brister, kommunikationen brister, tid, kunskap och budget saknas i varierande grad. Integrerade 

GRS elever ute i klass får problem och går tillbaka till särskolan. Specialpedagogisk kunskap 

finns, särskilt på GRS, men är ojämnt fördelad och blir inte brett tillgänglig. Samverkan, 

utbildning, auskultation och utveckling av skolans ledarskap är starka möjlighetsfaktorer som 

också nyttjas av några kommuner med framgång. Kunskapsutbyte inom det kommunala 

systemet, struktur och förbättrade styrkedjor är andra, ofta, outnyttjade möjligheter. 
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7 Diskussion  
 

7.1 Inledning 

Forskningsfrågan: Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade elevers 

lärande och delaktighet i grundskolan som system? Resultatet visar på såväl hinder som 

möjligheter och bör tolkas i ljuset av: 1) Den öppna forskningsfrågan. 2) Den stora empirin. 3) 

Den kvalitativa metodens krav på innehållsrikedom kontra studiens begränsning till 16000 ord. 

Resultatdiskussionen inleds med en kort metoddiskussion följt av en resultatdiskussion med 

litteratur. Resultatdiskussionen avslutas med stycket ”Slutsats och reflexioner” samt förslag till 

vidare forskning. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde kvalitativ metod eftersom forskningsfrågan var så pass öppet formulerad. 

Forskningsfrågan gick i sin tur tillbaka på vårt intresse för skolan som system. Vi ville arbeta 

med och diskuterade fenomenologisk ansats men insåg att det hade krävt en stor arbetsinsats att 

inhämta de nödvändiga kunskaperna. Den omfattande empirin var en utmaning i sig. Den blev å 

ena sidan en belastning i arbetet men å andra sidan en rik källa till kunskap både om skolan men 

också kvalitativ metod. 

7.3 Resultatdiskussion  

Resultatet kan tolkas olika. Ett perspektiv är att resultatet får sin innebörd i kraft av den som 

betraktar det vilket är i linje med kvalitativ metod Creswell (2007) och Larsson (2005), Bryman 

(2011) Kvale och Brinkman (2014). Detta kan handla om olika perspektiv på uppdraget och på 

skolan utifrån den egna erfarenheten; yrkesmässigt, i forskning eller på andra sätt. Resultatet kan 

tolkas ur ett samhällsperspektiv, kunskapsperspektiv, välfärdsstatsperspektiv, 

demokratiperspektiv, kundperspektiv eller ett arbetsmiljöperspektiv Persson, (2006). Skolans 

uppdrag är svårtolkat Göransson & Nilholm (2013) Gadler (2011) vilket lyser igenom i resultat. 

Resultatet är litet och enligt Creswell (2007) Bryman (2011) ligger graden av pålitlighet i hur det 

betraktas vilket är i enlighet med kvalitativ metod. Man kan välja att använda kunskapen 

(resultatet). Vi tänker att studien kan tillföra något utifrån att berörda på 5 olika nivåer - från 

skolchefer till föräldrar - har tillfrågats. I en rapport från skolinspektionen ”Från huvudmannen 

till klassrummet” (2014) så framgår vikten av kommunikation mellan systemets olika nivåer. 

Forskningsfrågan löd: Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade 

elevers lärande och delaktighet i grundskolan som system? Det finala resultatet om 9 områden 

beskriver positiva och negativa krafter varav några är hinder och andra är möjligheter. Hindren 

är fler relativt möjligheterna. Den här studiens resultat berättar om normstyrning, 

ekonomistyrning och ett dubbelt huvudmannaskap. Skollagskommittén betänkande 

SOU2002:121 berättar i linje med detta om vikten av en tydlig ansvarsfördelning mellan 

huvudmännen och de professionella. I en avhandling Gadler (2011) beskriver författaren hur 

lokala normer påverkar styrkedjorna och de lokala besluten. I utbildningsdepartementets översyn 

(SOU, 2001:100) Carlbeck kommitténs riktlinje, framgår att elever med olika 

funktionsnedsättningar inte ska särskiljas från andra elever på grund av att individerna har olika 

förutsättningar. Bakgrund är forskning som visat att elever stärks i sitt lärande vid inkludering 

vilket tangeras av Bertén (2007) som säger att IF-elever utvecklas mer kunskapsmässigt och 

socialt när de får sin undervisning i ordinarie klass. En rätt som stärkts i lag. Den här studien 
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visar att kommuner, skolchefer, rektorer och lärare påverkas av krafter som verkar i olika 

riktningar ngt som enligt Öquist (2007) påverkar hela systemet. Öquist menar att för att 

åstadkomma förändringar behövs kunskaper om systemet som helhet. En sådan förändring kan 

vara uppdraget att omfatta alla. När politiker och tjänstemän gör egna tolkningar av de processer 

som definierar systemet så brister det i styrning och struktur. Det finns också en slagsida i 

studiens resultat mot att det är något på systemnivå som är problematiskt Bateson (1979). 

Bateson menar att ett fungerande system karaktäriseras av faktorerna kommunikation, 

delaktighet, samarbete, förståelse och inflytande, både mellan delarna och i systemet som helhet. 

Studiens resultat är oroande eftersom många, på flera nivåer i systemet, är samstämmiga i att 

omfattande hinder finns för lärande och delaktighet. Stora skillnader syns i hur de olika 

kommunerna arbetar och i de resultat som beskrivs. 

Det finns en oväntat stor spridning i resultatet som kan ha betydelse. En möjlig risk finns om de 

tendenser som syns i resultatet utvecklas till en allt större skillnad mellan olika skolor och 

kommuner i landet. Den lokala organisationens möjligheter relativt styrdokumenten får betydelse 

enligt Richardson and Powell (2011). Det långsiktiga målet är att alla elever ska bli sedda och 

bemötta där de befinner sig utifrån sina egna förutsättningar vilket beskrivs av både Hjörne, & 

Säljö, R och Haug (1998) En slutsats blir då att möjligheter måste synliggöras bättre eftersom det 

på sikt finns risk för ökande spänningar. De möjligheter som finns i lokala förhållanden är 

särskilt viktiga att ta hänsyn till- och vara på Åstrand (2009). Haug menar att vi riskerar att få en 

skola som blir allt mindre likvärdig Haug (1998). Särskilt utsatta skulle då IF- och NPF-eleverna 

vara. I ett omfattande arbete drar amerikanerna Richardson & Powell (2011) slutsatsen att trots 

retorik, reformer och inkluderande strukturförändringar så ökar kategoriseringen av elever i 

behov av specialpedagogiskt stöd med minskade möjligheter till delaktighet och lärande 

(Europa). Författarna identifierar ekonomiska neddragningar och inskränkningar i de sociala 

system som en orsak. Svenska Unescorådet (2008) tar i en rapport upp och problematiserar 

skillnaden mellan ideologiska formuleringar och avsikter i relation till genomförandet ute 

skolorna. Rapporten tar sig an problematiken genom att ge riktlinjer för inkludering med syftet att 

garantera tillgång till utbildning för alla. 

Rektorerna är ett av naven i skolan som system. De ska med sig själva som insats hantera två 

stora uppdrag: ett normativt från staten och ett ekonomiskt från kommunen. Bitar som ingen 

riktigt verkar vilja ta i men som till syvende och sist blir tydliga på rektorns bord. Rektorernas 

belägenhet leder till att det bildas ”flaskhalsar” i skolans produktion, vilket är en slutsats. Arbetet 

med IF- och NPF-elever är särskilt utmanande och kontinuerliga misslyckanden görs i 

förhållande till önskade intentioner och styrdokument vilket bekräftas av Nilholm (2007) och 

Slobodzian (2009). Den senare har i en studie visat att när IF-elever integreras finns en god tanke 

att omfatta alla men integrationen resulterar i marginalisering eftersom lärarna inte hinner möta 

alla behov. En internationell studie OECD, (2012) visar att skolan har ett svårare uppdrag idag 

utifrån kravet att undervisningen ska anpassas till varje enskilt behov. Lärarna saknar enligt 

resultatet delar i sin kompetens men har samtidigt få möjligheter att utvecklas. Lärarförbundet 

(2013) ”Villkor för lärararbetets organisering” (2015) Aili och Österling (Kristianstad-pågående 

forskning)  

Brist på tid gör att skolledarna inte hinner med att sätta sig in i respektive verksamhets behov och 

även om de hinner det så saknas ekonomi för att genomföra det normativa uppdraget. Lundahl & 

Öquist (2002) berör att alla personer i ett system är en del av helheten. Rektorernas och 
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personalens brist på tid bottnar i brister i styrning och kommunal ekonomi. Hela systemet ned till 

elevernas mående, integration och resultat påverkas, enligt författarna. En spekulation blir då att 

de ideologiska och kanske också de ekonomiska målen behöver diversifieras eftersom studien 

visar att problem förs ned till och tillskrivs kommunerna eller de lokala skolverksamheten. På 

mikro-nivå tycks lärare och i slutändan eleverna således råka illa ut. De förra beskrivs som 

okunniga och de senare blir föremål för kategorisering enligt Persson (2005) och Haug (2008). 

Ett uppdrag synes således ta ut ett annat. Detta är allvarligt. Paradoxalt nog verkar en skola för 

”alla” resultera i att fler elever blir utan stöd eller kategoriseras (Kompensatoriskt perspektiv). 

Det finns brister i alla led Skolinspektionen 2014 ”Från huvudmannen till undervisning. På 

skolnivån brister det i den nödvändiga dialogen mellan elev och lärare, mellan lärare och rektor, 

mellan lärare och arbetslag och mellan rektor och huvudman vilket beskrivs av Emanuelsson 

(2008).  Trots ett paradigmskifte från det gamla medicinska perspektivet, (Kompensatoriskt 

perspektiv)beskrivet av Ahlberg (2001) och Nilholm (2007) mot andra förklaringsmodeller och 

trots att specialpedagogiken alltmer organiseras mot ett inkluderande ideal så uppvisar praktiken 

ett motstånd mot förändring enligt Powell (2011). Emanuelsson (2008) poängterar att en skola 

för alla medför undervisning där alla kan vara delaktiga på ett meningsfullt sätt utifrån sina 

förutsättningar. Enligt samma författare krävs då samarbete mellan arbetslag och enskilda 

medarbetare. Tillika behöver gemensamma planeringstillfällen vara möjliga samt att skolan 

optimerar sina resurser på bästa, möjliga, sätt. 

Forskningsfrågan löd: ”Vilka hinder och möjligheter finns för intellektuellt funktionshindrade 

elevers lärande och delaktighet i grundskolan som system?” Totalt visar resultatet att samarbete 

och ledarskap ses som starka möjlighetsfaktorer i en skola som i övrigt är pressad ngt som 

bekräftas i en rapport från skolinspektionen Skolinspektionen (2014). Det finns situationer i 

resultatet där framgångar nåtts och ett antal faktorer nämns som ökar chanserna att lyckas (med 

uppdraget). Anpassningar av systemet till lokala förutsättningar är en sådan faktor som beskrivs 

av Åstrand (2009). Komplexiteten blir tydlig då möjligheter finns på flera nivåer: kommun, 

skolenhet och enskilda lärare. Några kommuner arbetar systematiskt med sina befintliga resurser. 

De skapar tid för samarbete, samplanering och lärarna möter eleverna där de befinner sig 

kunskapsmässigt och socialt. Vikten av just relationer och kunskapsutbyte inom ett system 

beskrivs av Bateson (1979). Det behövs således kunskap hos politiker, ledning och personal för 

att förstå skolan bättre som system. Det behövs specifik kunskap om olika perspektiv på 

systemet, uppdraget och specialpedagogiken eftersom det annars inte går att förstå utfallet av 

olika handlingsalternativ något som bekräftas av Nilholm (2007) De Schauwer (2009)  och 

Öquist (2010).  

Utbildning på ledningsnivåerna nämns inte i resultatet men är en möjlighet i arbetet med lärande 

och delaktighet för alla. Kunskap och hängivenhet (åt uppgiften) berörs som en stark 

framgångsfaktor av Tideman (2012), Both & Ainscow (2011) och Dyson m.fl (2002), Howes & 

Roberts (2002) Utbildning kan förslagsvis riktas mot fyra nivåer, politiker, skolchefer, rektorer 

och lärare Both (2011). Fokus bör ligga på systemnivå och på åtgärder som bidrar till lärarnas 

möjligheter att genomföra undervisning som främjar elevernas framsteg, den viktigaste faktorn 

för lärarnas mående Aili och Österling ”Villkor för lärararbetets organisering” (2015) 

Kristianstad-Pågående forskning) Detta bekräftas också av skolverket (Skolverket 2014). En 

spekulativ tanke (som nog skulle gå hem ute på skolorna men knappast hos budgetansvariga) 

vore att ändra lagtolkningen så att skollagen går före budgetlagen mot att skolan går på saldo. 
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7.4 Slutsats och reflexioner 

Den här begränsade studien, grundad på 24 intervjuer, visar att uppdraget att omfatta alla leder 

till kategorisering och att anpassningar uteblir. Paradoxalt nog verkar en skola för ”alla”, utifrån 

den här studien, resultera i att fler elever blir utan stöd eller kategoriseras. Elever i behov av 

särskilt stöd blir särskilt utsatta. Skolans normativa uppdrag och det kommunala uppdraget, att 

hålla budget, hamnar i konflikt. Bristande samarbete och brist på kunskap hos personal och 

ledning är de största hindren. Resultatet visar att finns det stora möjligheter i 

kunskapsutveckling, samarbete och ett initierat ledarskap som leder till ett systematiskt och 

strukturerat arbete inom befintliga resurser. Stora skillnader syns i kommunernas arbete. 

Disciplin och repression som verktyg för att skapa ordning nämns inte i resultatet. Studiens 

viktigaste bidrag (betraktarens öga) är att integration blir ett hinder för alla elever när 

nödvändiga anpassningar uteblir. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Den här undersökningen visade att uppdraget att omfatta alla elever leder till kategorisering och 

att anpassningar uteblir. Några kommuner i undersökningen hade kommit längre i arbetet med 

att omfatta alla genom att organisera sina befintliga resurser. 

Utomlands pågår olika inkluderingsprojekt. Det vore intressant att tillämpa verktyg och 

erfarenheter från dessa projekt på några svenska skolor samtidigt som processer och resultat 

beforskas. Vi tänker närmast på IRIS-projektet på Irland och på tillämpningen av ”Index of 

Inklusion” Both & Ainscow (2011) som används i Storbritannien med flera länder b.la. i 

Danmarkför att bygga inkluderande skolmiljöer. Vad skulle hända om en svensk ”skola för alla” 

byggdes på kunskap, engagemang, långsiktighet, struktur och en passion för inkludering som 

idé? 

Något som inte syns i resultatet är tillämpning av disciplin som ett (positivt) verktyg för lärande 

och delaktighet. Enkvist (2007). Området bör vara intressant för vidare undersökning på såväl 

system- som klassrumsnivå. http://www.dagenssamhalle.se/kronika/aeven-skolforskarnas-

spekulationer-laer-behoevas-20678 

  

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/aeven-skolforskarnas-spekulationer-laer-behoevas-20678
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/aeven-skolforskarnas-spekulationer-laer-behoevas-20678
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9 Bilaga 1: Guide - Intervjufrågorna 

 

Hinder: 

Vilka hinder (tänker du) finns för lärande och delaktighet? 

a) Elevnivå 

b) Föräldranivå 

c) Personalnivå 

d) Organisationsnivå 

e) Samhällsnivå 

Vem eller vilka upplever hinder för lärande och delaktighet? 

Hur kan hinder för lärande och delaktighet minimeras? 

Vad är ett hinder? 

 

Möjligheter: 

Vilka möjligheter (tänker du) finns för lärande och delaktighet? 

a) Elevnivå 

b) Föräldranivå 

c) Personalnivå 

d) Organisationsnivå 

e) Samhällsnivå 

 

Vem eller vilka upplever möjligheter för lärande och delaktighet? 

Vilka resurser finns tillgängliga för att stödja lärande och delaktighet? 

Hur kan ytterligare resurser mobiliseras för att stödja lärande och delaktighet? 

Vad är en resurs? 
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10 Bilaga 2: Missivbrev  
 
Till dig som deltar i intervjun! 

 

Hej! 

Vill du hjälpa oss att utveckla grundsärskolan/skolan? 

Vi är två yrkesverksamma lärare som läser speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola (MDH) i 

Västerås. Nu arbetar vi med vårt examenensarbete i specialpedagogik. I arbetet undersöker vi hinder 

och möjligheter i mötet med elever inskrivna i grundsärskolan utifrån styrdokumentens skrivningar om 

”en skola för alla”. 

Vi hoppas få träffa dig för intervju. Våra samtal kommer att röra sig kring begreppen delaktighet, 

likabehandling och gemenskap.  

Vi tänker att deltagande i intervjun är en möjlighet att dela med sig av (viktiga) tankar och insikter kring 

arbetet i skolan.  

Vid intervjuerna kommer vi att beakta det Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet är 

frivilligt och du som deltar i en intervju kan när som helst avbryta. Deltagandet är i sig konfidentiellt och 

avidentifierat. Resultaten är också avidentifierade och behandlas av oss med sekretess. Ex: ” I en svensk 

kommun…” ”En informant uttryckte att…” 

Efter avslutad intervju går vi tillsammans igenom det som sagts och du, som informant, har möjlighet att 

justera det som sagts, alt. lägga till information.  

Från vår sida kan vi, efter intervjun, bidra med information kring ny forskning och utvecklingsverktyg. Vi 

hoppas att du beslutar dig för att delta.  

Vi vet av egen erfarenhet hur mycket det är att göra på jobbet. Skriv ett kort mejl eller sms med svar så 

återkommer vi till er. 

Svar till Nathalie Fyhr 
073-7255104 
Nathalie.fyhr@utb.mora.se 
 
Johnny Behrnetz 
johnny.behrnetz@gmail.com 
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