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Jag står i den kommunövergripande undervisningsgruppens 

matsal. Längst upp mot taket hänger foton på alla de barn som 

varit placerade i gruppen genom åren. Varje barn bär på en 

berättelse som präglat deras liv, då och säkert även nu. Jag fylls 

av nyfikenhet och undran, hur ser deras liv ut idag? Vilka ärr bär 

de med sig likväl vad minns de som guldstunder? Finns det ärr? 

Finns det guldstunder? Har deras skoltid påverkat deras fortsatta 

liv? Och var har de landat? Samtidigt funderar jag över om 

skolan genom åren lärt något av dessa barn? Eller fortsätter vi i 

samma gamla hjulspår?  

 

 

 

 
Sometimes the greatest gift 

 you can give another person 

 is to simply include them 
Toby Mac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 
 

Fyra års kvartfartsstudier på magisterprogrammet närmar sig sitt slut och jag sitter 

och reflekterar över vad den tiden har gett mig. Helt klart fler gråa hår, många 

funderingar men kanske framförallt en nyfikenhet att lära mer och utforska nytt. 

Jag tänker tillbaka på många intressanta diskussioner, föreläsningar och ett 

sökande efter ny kunskap inom min egen praktik. 

 

Jag vill till att börja med rikta ett stort tack till de fantastiska vårdnadshavare som 

jag fått förmånen att intervjua. Utan er vilja att berätta om de erfarenheter som ni 

har skulle arbetet varit ogenomförbart, ni har hjälpt mig att förverkliga denna 

studie.  

 

Jag vill även tacka er som hjälpt mig att få kontakt med vårdnadshavarna på olika 

sätt, er hjälp är också ovärderlig. 

 

Tack även till min kloka handledare Kristina Hansson som stått ut med mina 

frågor och funderingar. Tack mina fina kollegor, både på min arbetsplats och i den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen för kloka tankar under 

forskningscirklarna och tack rektor Linda Andersson för att du peppat mig genom 

hela utbildningen.  

 

Sist, men inte minst, tack till min familj! Mina barn som levt med att mamma 

jobbat både helger och kvällar och accepterat det. Min man som även han peppat 

mig att fortsätta och orka när det varit som mest jobbigt. Ni betyder allt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sammanfattning 
 

Tanken med denna praktiknära studie har varit att genom vårdnadshavares 

berättelser beskriva och skapa förståelse för hur ett barns placering i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp relaterar till en inkluderande 

skola. Jag har fokuserat på frågeställningarna hur vårdnadshavare beskriver och 

upplever sina erfarenheter av barnets skolgång före, under och efter placeringen i 

den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen samt vilka hinder och 

möjligheter vårdnadshavarna sett vad gäller barnens skolgång. Som metod har jag 

använt kvalitativ forskningsintervju med narrativ ansats och fått möjlighet att 

intervjua åtta vårdnadshavare om deras erfarenheter. Dessa åtta vårdnadshavare 

har det gemensamt att de alla har ett barn som varit placerat i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Det övergripande resultat som 

framkommit är att vårdnadshavarna känner en känsla av svek av inkluderingen av 

barnet i hemskolan där barnet inte mötts av de anpassningar som varit nödvändiga 

för en fungerande skolgång. Resultatet visar även på viktiga vändpunkter där 

placeringen i särskild undervisningsgrupp är en sådan. Vidare visar resultatet på 

en svårighet för barnen att återskolas till den ordinarie skolan. En slutsats som 

framkommit är att inkluderingsuppdraget är komplext och handlar om mer än var 

ett barn är placerat. Det handlar om vikten av tillhörighet och gemenskap men 

även om vikten att få samma rättigheter och samma förutsättningar.  
 
Sökord: Särskild undervisningsgrupp, exkludering, narrativ, praktiknära 
forskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................ 7 

Syfte ............................................................................................................... 9 
Frågeställningar ........................................................................................................................................... 9 

Tidigare forskning ......................................................................................... 9 
Historik .......................................................................................................................................................... 9 
En skola för alla ....................................................................................................................................... 10 
Inkludering ................................................................................................................................................ 10 

Inkluderande lärmiljöer .......................................................................................................................... 11 
Sociala relationer ..................................................................................................................................... 12 

Teori ............................................................................................................. 13 
Berättelsen ................................................................................................................................................. 13 
Intrigen ........................................................................................................................................................ 13 
Dubbla kontexter ..................................................................................................................................... 14 
Identitetskonstruktion ............................................................................................................................. 14 

Metod ............................................................................................................ 15 
Metod för datainsamling ....................................................................................................................... 15 
Narrativ ansats i intervjuerna ............................................................................................................... 15 
Analysmetod ............................................................................................................................................. 16 
Bakgrundsinformation ........................................................................................................................... 16 
Urval ............................................................................................................................................................ 17 
Transkribering .......................................................................................................................................... 17 
Från transkriberad text till kategorier och teman........................................................................... 18 
Etiska överväganden ............................................................................................................................... 19 
Forskarrollen ............................................................................................................................................. 19 

Resultat ......................................................................................................... 21 
Känsla av svek .......................................................................................................................................... 21 

Hemskolan .................................................................................................................................................... 21 
För höga krav? ........................................................................................................................................... 23 
Synen på sig själv ...................................................................................................................................... 23 
”Jag blir så arg jag älskar ju mina barn!” .................................................................................... 24 
Åsidosatt ........................................................................................................................................................ 24 
Vändpunkter ................................................................................................................................................. 25 
Analyskommentar till temat ”Känsla av svek” ............................................................................. 25 

Tvetydig tacksamhet ............................................................................................................................... 28 
Det hade inte behövt bli så här! .......................................................................................................... 28 
Synen på sig själv ...................................................................................................................................... 28 
Åsidosatt ........................................................................................................................................................ 29 
Vändpunkter ................................................................................................................................................. 29 
Synen på sig själv, från misslyckad till lyckad .............................................................................. 30 
Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp .................................................................. 30 
Analyskommentar till temat ”Tvetydig tacksamhet” .................................................................. 33 

Och sedan – vem tar ansvar? ............................................................................................................... 35 
Tillbaka till hemskolan ............................................................................................................................ 35 
Nystart i gymnasieskolan eller åsidosatt? ....................................................................................... 36 



 
 

”Jag blir så arg, jag älskar ju mina barn!” ................................................................................... 37 
Vändpunkter ................................................................................................................................................. 38 
Analyskommentar till temat ”Och sedan – vem tar ansvar?” ................................................ 38 

Sammanfattande analys ......................................................................................................................... 40 

Diskussion ..................................................................................................... 43 
Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 45 
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................... 45 
Slutsats ........................................................................................................................................................ 45 

Litteraturförteckning ...................................................................................... 46 

 

 

 

  



 

7 
 

Inledning 
 

Om han hade fått den här hjälpen och det här stödet som jag från början eftersökte så 

hade för det första inte kommunövergripande särskild undervisningsgrupp behövts och 

så hade han kanske inte känt att han hamnade i ett utanförskap (Sessan i intervju den 24 

oktober 2019). 

 

I mitt arbete som specialpedagog är jag ofta med och utformar åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd enlig Skollagen (2010) 3 kap 9§. I vissa fall 

används den 11§ i Skollagens 3 kapitel där det står om, särskild 

undervisningsgrupp. I den kommun där jag är verksam finns det kommun-

övergripande särskilda undervisningsgrupper där rektor beslutar om inskrivning. I 

en av dessa grupper är det bestämt att en elev får vara inskriven under ett år. 2014 

beslutades om tidsbegränsning. Under året i den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen tillhör eleven hemskolan men är fysiskt placerad i andra 

lokaler där eleven har sin undervisning.   

Inkludering är ett omdiskuterat begrepp i skolans värld och när vi pratar om 

särskilda undervisningsgrupper lyfts begreppet exkludering det vill säga, eleverna 

exkluderas ur sitt ordinarie sammanhang. Att inkludering i första hand inte enbart 

handlar om placering skapar en del förvirring.  

Begreppet integrering, och i dess kölvatten, inkludering kommer från 

Salamancadeklarationen (Svenska Unesco 1994/2006)  

Erfarenheten i många länder visar att integreringen av barn och ungdomar med behov av 

särskilt stöd i undervisningen bäst uppnås inom reguljära skolor som betjänar alla barn i 

ett lokalsamhälle. Det är i detta sammanhang som elever med behov av särskilt stöd kan 

uppnå de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i samhället. De integrerade skolorna 

erbjuder alltså gynnsamma förutsättningar för att skapa lika chanser och fullständig 

medverkan, men för att de skall lyckas krävs det en samordnad insats, icke blott från 

lärare och skolpersonal utan även från kamrater, familjer och frivilliga. 

(Salamancadeklarationen, Svenska Unesco 1994/2006 s. 18.) 

Integrering som begrepp översattes direkt från Salamancadeklarationen. 

Inkludering är ett senare begrepp. I integrering, enligt Nilholm (2006), ska delarna 

passa in i en helhet som inte är organiserad utifrån delarnas egenskaper medan 

inkludering innebär att helheten ska anpassas efter de olika delarnas egenskaper.  

I en debattartikel i DN våren 2018, ”Skrota idéen om lika för alla – ge fler ett 

extra skolår” (22 april, 2018) skrev tidigare utbildningsminister Jan Björklund att 

inkluderingstanken i skolan gått för långt och att fler elever bör beredas plats i 

särskild undervisningsgrupp alternativ erbjudas ett extra skolår. Wallenius, 

Isaksson och Kellerman (2018) replikerade i Dagens samhälle, den 28 april, på 

den artikeln. De skriver att det är lång väg kvar innan det råder full inkludering i 

skolan och menar att en pedagogiskt, fysiskt och social tillgänglig och 

inkluderande lärmiljö måste vara målet. Professor Claes Nilholm (2018) skriver 
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ett debattinlägg på sin blogg den 30 april 2018 där han hänvisar till Björklunds 

debattartikel där han påtalar att Björklund har en ”placeringsdefinition” av 

begreppet inkludering där han inte ser att inkludering i sig inbegriper mycket mer 

än platsen för utbildning. I ett annat blogginlägg från den 25 mars 2019 skriver 

Nilholm (2019) att begreppet ”inkludering” ofta har kommit att betyda endast var 

undervisningen äger rum och inte till kvalitéer i den undervisningen, 

uppmärksamheten har alltså förflyttats från hur eleverna har det till var eleverna 

befinner sig.  

I artikeln ”Formuleringen om inkludering får mothugg” av Marieke Johnson 

(Specialpedagogik den 26 mars 2019) lyfts regeringens nya formulering av 

inkluderingstanken från januariavtalet vilket mött mycket mothugg. Nuvarande 

utbildningsminister Anna Ekström säger i samma artikel:   

För mig är principen av inkludering viktig, men jag ser också att inkluderingstanken 

ibland drivits på ett vis som inte haft stöd hos forskning, lärare, föräldrar eller elever. 

(Anna Ekström i Specialpedagogik 26 mars 2019). 

Kari Nes (2013) lyfter motsättningen mellan inkludering och kunskapskraven. 

Hon menar att olika tester för att kolla av hur eleverna presterar kunskapsmässigt 

både nationellt och internationellt gör att skolorna blir starkt pressade att visa 

framgång kunskapsmässigt vilket skapar exkludering för elever som inte når 

målen. Elever som av olika orsaker brottas med beteende- och inlärningsproblem 

presterar bättre i tillrättalagda inlärningsmiljöer och på så sätt skapas en 

exkludering. Senior professor Bengt Persson och universitetslektor Elisabet 

Persson (2016) skriver att mycket av den reformiver som vi har sett de senaste tio 

åren i svensk skola har handlat om att sätta press på rektorer, lärare och på lokala 

politiker om att höja resultaten. Nes (2013) menar att det skett en förskjutning 

från att tala om värden, normer och ideal till att skolan numer styrs av siffror från 

olika undersökningar och rapporter. Skolverket kom i en analys om de försämrade 

skolresultaten fram till att särlösningarna var en orsak till de fallande resultaten i 

svensk skola. Nilholm (i sin blogg den 30 april 2018) skriver att inget av det är 

rätt, var en elev är placerad har väldigt liten betydelse för kunskapsresultaten det 

handlar om vad som görs på platsen där eleven är.  

Syftet med denna praktiknära studie är synliggöra vårdnadshavares berättelser om 

deras barns placering i särskild undervisningsgrupp. Deras erfarenheter är viktiga 

för att skolan på bättre sätt ska kunna hantera frågan om särskild 

undervisningsgrupp. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med kunskap om 

hur elevernas och vårdnadshavarnas rättigheter i skolan kan stärkas. Praktiknära 

forskning handlar om att skapa kunskap som har direkt nytta och användbarhet i 

verksamheten (SOU 2018:19).  Det finns få studier som inriktar sig på 

vårdnadshavarnas perspektiv. Ett exempel är dock de Boer, Pijl och Minnaert 

(2010) som sammanställt tio studier om föräldrars attityd till placering av elever i 

behov av särskilt stöd i vanliga klasser. McCluskey, Riddell och Weedon (2015) 
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intervjustudie lyfter elevernas perspektiv på placering i särskild 

undervisningsgrupp.  

Syfte 
Denna praktiknära studie handlar om vårdnadshavarnas erfarenheter av 

inkluderingsarbete i skolan. Syftet är att genom vårdnadshavarnas berättelser 

beskriva och skapa förståelse för hur ett barns placering i kommunövergripande 

särskild undervisningsgrupp relaterar till uppdraget om en inkluderande skola. 

Genom att ta del av vårdnadshavarnas berättelser och erfarenheter om händelser 

och situationer under deras barns skoltid samt de innebörder de ger dessa 

händelser och situationer söker jag svar på följande frågor: 

Frågeställningar 
I. Hur beskriver och uppfattar vårdnadshavare sina upplevelser och 

erfarenheter angående sitt barns skolgång före, under och efter året i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp? 

 

II. Vilka möjligheter och hinder för barnets inkludering, närmare bestämt 

lärande, utveckling och rättigheter, ser vårdnadshavare vad gäller 

barnets skolgång? 

 

Tidigare forskning 
Här nedan följer en kort genomgång av forskning inom det specialpedagogiska 

området. Efter en kort historisk tillbakablick lyfts begreppen ”en skola för alla” 

och inkludering i relation till inkluderande lärmiljöer och sociala relationer. 

 

Historik 
Den svenska skolan har bakgrund av en enhetsskola där barn från alla olika 

samhällsskick skulle undervisas i en gemensam folkskola. Enligt Haug (1998) var 

det från början viktigt att alla (de flesta) hade formell rätt till utbildning däremot 

var inte utbildningen samma för alla. Vad som påverkade vilken rätt till utbildning 

man hade var många olika faktorer som t.ex. kön, geografi och placering i 

samhällets statushierarki och de elever som hade problem med att fungera i 

utbildningen hade ofta inga rättigheter alls. Haug (1998) menar att när kriteriet att 

gå i skolan formellt var lika tillträde innebar det att alla oberoende av bakgrund, 

intressen, förutsättningar osv. skulle gå i samma skola och få samma 

undervisning. Nilholm (2006) påpekar att det inte var ett lätt arbete att skapa 

denna skola för alla och särlösningar skapades för olika grupper av elever. 

Historiskt har skolan skapat en mängd olika särlösningar t.ex. specialklasser, 

avstängningar, specialskolor, kliniker etcetera.  Problemet enligt Haug (1998) var 

att skolan favoriserade de grupper av befolkningen som hade den kulturella 
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makten och att skolan blev besvärlig att vara i för dem som var i behov av 

personlig anpassning. Då växte ett nytt krav på skolan fram. Om skolan skulle 

fungera på ett socialt rättvist sätt så skulle alla som går där ha utbyte av det som 

skolan erbjöd. Detta krävde en annan form av styrning med interaktion och 

anpassning till varje enskild elev. Vilket motsägelsefullt lade grunden till ett 

differentierat skolsystem som växte fram parallellt med visionen om ”en skola för 

alla”.  

En skola för alla 
Visionen ”en skola för alla” anser Haug (2000) handlar om att skolan ska vara en 

plats där alla barn har rätt till delaktighet i de gemensamma aktiviteterna. En skola 

för alla är en skola där alla barn går i en klass eller grupp och där undervisningen 

är anpassad efter individen. Det är en skola där alla har rätt till delaktighet i en 

social gemenskap, där ingen pekas ut eller utesluts samt att rätten att delta inte ska 

vara underordnad vad man förmår att prestera.  

De senaste 15-20 årens medierapportering om skolan har, enligt Persson och 

Persson (2016), målat upp en dyster bild där reportage om växande oro bland 

elever, sjunkande resultat och ökande kriminalitet är vanliga. Skadegörelse, 

anlagda bränder, hot och våld har ökat i takt med att skolresultaten går ned, ett 

samband som enligt Persson och Persson skulle kunna tolkas som uttryck för 

vantrivsel och bristande ansvar bland ungdomar. Mycket av de reformer vi sett i 

den svenska skolan under de senaste tio åren har handlat om att sätta press på 

rektorer, lärare och lokala politiker för att förbättra resultaten. I regeringens 

proposition om ny läroplan (Prop. 2008/09:87) nämns kunskap mer än hundra 

gånger, oftast sammansatt med krav, medan ord som demokrati, inkludering, 

jämställdhet, jämlikhet och fostran inte alls finns med. Frågan är om den 

förändringen är ett resultat av noggranna överväganden eller enbart förbiseende 

(Persson och Persson, 2016).  

Inkludering 
Det är tydligt att inkluderingsbegreppet håller på att förändras och att det blir 

svårare att veta vad någon menar när de talar om inkludering. Haug (2016) anser 

att det inte är möjligt att finna en universal definition av inkludering, tvärtemot 

har det under en lång tid diskuterats kring tolkningen av begreppet.  

I Nilholm och Göranssons (2013) forskningsöversikt skriver de att många 

uppfattar begreppet inkludering som att det handlar om att undvika särlösningar 

utanför klassrummet genom att till exempel lägga ner särskilda 

undervisningsgrupper. De anser att det är en aspekt av inkludering. Däremot 

menar de att inkludering handlar om ett bredare uppdrag för skolan som innebär 

att alla elever ska ha en bra skolsituation.  

Haug (1998) anser att inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske 

inom ramen för den klass där barnet är inskrivet som elev. Det handlar först och 

främst om social rättvisa och deltagande. Haug (2016) menar även att frågan om 
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var oftast har större prioritet än hur eleverna ska undervisas, risken är då att 

placeringen som sådan ersätter kvalitén och nyttan när det handlar om utbildning. 

Karlsudd skriver:  

An inclusive school is a school that encompasses all pupils on equal terms, regardless of 

their circumstances, interests and performance capabilities, and where all pupils feel 

secure and can participate. (Karlsudd, 2017, s. 144). 

McLeskey och Waldron (2007) diskuterar målet med inkludering och menar att 

det handlar om att än mer acceptera olikheter som normalt i den ordinarie 

undervisningen i ett klassrum. De har i sin aktionsforskning sett att acceptansen i 

olika klassrum skiljer sig vad gäller akademiskt och socialt beteende på grund av 

att olika lärares undervisning rymmer olika former av anpassningar och stöd. 

Däremot slår de även fast att några elever kommer fortsätta att behöva separeras 

från sina kamrater för deras eget väl samt för att kamraterna ska kunna utvecklas.  

If inclusion is to be successful, a goal for all classrooms must be to expand this circle of 

tolerance so that a broader range of behaviours are tolerated and provided for through 

supports that are an ordinary part of the classroom as a broader range of student 

differences becomes an ordinary part of the school day. (McLeskey och Waldron, 2007, 

s. 163).  

Persson och Persson (2016) skriver att inkludering främst handlar om skolans 

uppgift att förbereda barn och unga för en tillvaro tillsammans med andra där 

gemenskap, respekt och solidaritet är nyckelbegrepp det vill säga en 

allmänpedagogisk uppgift.  

Inkluderande lärmiljöer 
Enligt Nes (2013) handlar inkludering om pedagogernas medvetenhet om hur de 

undervisar i klassrummet. Karlsudd (2017) anser även han att personalens 

vetskap, uppfattning och empati kring inkludering är viktigt för att målet med 

inkludering ska kunna nås.  

McCluskey, Riddell och Weedon (2015) har kritiskt granskat exkludering av 

elever i en studie. Resultaten blev inte så negativa som väntat. Trots att 

exkluderingen upplevdes svår fungerade den undervisning som eleverna fick 

del av kompenserande. Trots att exkludering har en negativ inverkan så kan de 

faktorer som undervisningen de tillägnat sig väga upp dessa. Eleverna berättar om 

faktorer som att de och deras tankar har blivit tagna på allvar, de har blivit 

lyssnade till och deras styrkor och förmågor har blivit uppmärksammande på ett 

annat sätt än i den ordinarie skolan. Nilholm och Göransson (2015) lyfter i sin 

forskningsöversikt ”Forskningen om inkludering – en smart översikt” en 

forskning av Lindsay som i sin forskning ser att elever i svårigheter som placerats 

i vanliga klasser upplever mer svårigheter än sina klasskamrater och vissa har en 

mycket svår situation (Lindsay i Nilholm och Göransson 2015). 

Att skapa en inkluderande lärmiljö är något som Nilholm (2019) påpekar är svårt 

och att det behövs mer forskning kring detta. Han skriver vidare att vi inte 
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kommer att lyckas skapa inkluderande lärmiljöer om uppgiften inte ges prioritet 

och tas på största allvar. I Sverige genomfördes ett treårigt FoU-program 2010-

2015 som kallades ”Inkluderande lärmiljöer”. I projektet deltog professor Susan 

Tetler (2015) som vetenskaplig ledare. Resultaten från FoU-programmet visar på 

betydelsen av att utveckla skolorganisationer som är mer flexibla samt att de 

professionella ges möjlighet till kompetensutveckling och att de samarbetar med 

varandra. I samtalen bland pedagogerna som deltog beskrevs den goda lärmiljön 

som en miljö där alla elever ges möjlighet till stimulans och lärande utifrån sina 

förutsättningar. Det diskuterades erfarenhets- och kunskapsutbyte likväl som hur 

elevernas delaktighet och lärande kan stimuleras. En mer flexibel hållning till 

grupper och gruppstorlekar betonades i projektet som en framgångsfaktor samt att 

även elevers upplevelse av medinflytande och delaktighet är avgörande 

komponenter i uppbyggnaden av goda lärmiljöer (Tetler, 2015). Nilholm och 

Göransson (2013) poängterar att dagens skola allt för mycket fokuserar på 

måluppfyllelse medan inkludering är ett bredare uppdrag som också uttrycks i 

styrdokumentens formuleringar om demokratifostran och social utveckling. De 

visar också på att verksamheten måste anpassas till individen.  

Sociala relationer 
De Boer et al. (2010) skriver att elever i behov av särskilt stöd är mindre 

accepterade av sina kamrater, har färre vänskapsrelationer och är mindre med i 

sociala nätverk med klasskamraterna än andra elever. Detta tangerar även Nilholm 

och Alm (2010) i sin artikel ”An inclusive classroom? A case study of 

inclusiveness, teacher strategies, and children´s experiences” där de refererar till 

tidig forskning kring inkludering som menar att inkludering i första hand handlar 

om tillhörighet, medlemskap och acceptans. Det visade sig att elever med 

speciella behov inte alltid var socialt inkluderade eftersom de var mindre populära 

och hade färre sociala relationer och de deltog allt som oftast endast i subgrupper. 

Att inkludering i första hand inte handlar om var en elev är placerad som Nilholm 

(2006) anser är en viktig aspekt. Om inkludering ska handla om en rättighet där 

olikheter ses som en tillgång och där gemenskap och delaktighet är ledord då 

handlar det om att i varje enskilt fall fundera över den lärmiljö som eleven 

befinner sig i. Det handlar om att anpassa så långt det är möjligt i klassrummet, att 

skapa förutsättningar för lärande på olika nivåer genom ett tydligt ledarskap och 

ett positivt bemötande i klassrummen. Varje elev ska få möjlighet att lyckas. Det 

är av största vikt att tillhörighet och välbefinnande ska prioriteras i valet när det 

ska väljas var elever ska få sin undervisning (Haug, 2016).  
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Teori 
Jag har valt narrativ teori som grund för min analys eftersom mitt studieobjekt är 

vårdnadshavares berättelser. I detta teoriavsnitt följer en redogörelse för mina 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter samt de teoretiska begrepp inom 

det narrativa perspektivet som jag använt mig av för att ringa in studiens studie- 

och kunskapsobjekt och för att tolka resultaten.  

Min ontologiska syn utgår från socialkonstuktivism, det vill säga att verkligheten 

är konstruerad utifrån vårt språk och våra berättelser (Burr, 2003; Winther & 

Jörgensen, 1999). Berättelser har alltid varit oerhört viktigt för mig i mitt liv och 

jag har sedan barnsben fascinerats av och förundrats över hur berättelser bygger 

och skapar liv. Jag tror och tänker att de berättelser som vi bär med oss formar 

våra liv och ligger till grund för många av de val vi gör. Jag tänker även att de liv 

vi lever formar de berättelser som vi bär med oss och kommer föra vidare. Genom 

att ta del av andras erfarenheter och berättelser lär vi känna oss själva och den 

verklighet vi lever i något som jag i denna studie har erfarit. Jag finner att mina 

tankar går hand i hand med Ricouer (1985, 1988) som utgår från begreppet 

narrativ identitet vilket innebär att självets identitet upptäcks och skapas i och 

genom berättandet. Narrativ identitet är resultatet av självets reflekterande över 

sig själv och skapar en känsla av kontinuitet, genom att berättelser hänger 

samman över tid och förblir konstanta genom livets förändringar.  

Berättelsen  
I studien utgår jag från att livsberättelser kan ge nya insikter eftersom 

informationen kommer från direkt målgrupp, i mitt fall just dessa vårdnadshavare 

(Goodson, 2016). Prieto (2006) skriver att studera människors erfarenheter inte 

låter sig göras direkt, även om man skulle filma och spela in allt skulle en viktig 

dimension saknas nämligen på vilket sätt hen förstår, organiserar och införlivar 

dem i det egna livet. Att få tillgång till människors berättelser är ett sätt att 

försöka komma åt även denna dimension. Prieto (2006) sällar sig till skaran som 

skriver att berättelserna inte endast är enkla representationer av det förflutna utan i 

nuet skapade tolkningar, däremot hävdar han att berättelserna inte enbart är fiktiva 

texter där det upplevda livet endast har marginell betydelse utan han skriver att 

dessa berättelser i stort utsträckning är präglade av det liv berättaren levde och 

refererar till. Dessa berättelser säger därför något både om hur intervjupersonerna, 

i mitt fall vårdnadshavare, i efterhand organiserar sina erfarenheter och ger dem 

innebörd. Det är inga absoluta sanningar utan olika versioner som kan öka vår 

kunskap och förståelse. Ur detta perspektiv är inte det viktiga hur berättelsen i sig 

är konstruerad utan det primära är intresset för det levda och framförallt, i min 

studie, det upplevda livet som vårdnadshavarnas berättelser handlar om. 

Intrigen 
Till berättelsen hör även intrigen (the plot) (Johansson, 1999). Intrigen är det som 

ger berättelsen innebörd och organiserar de berättade erfarenheterna. Händelserna 

i berättelsen antas ha en logisk prioritet: händelserna är orsaken till att intrigen 
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och berättelsen skapas. Intrigen gör det möjligt att summera berättelsen och 

komma ihåg vad den handlar om. Bruner (2001) skriver att vi berättar för att 

försöka reda ut dilemman, situationer som vi uppfattar som svårhanterliga eller 

otillfredsställande. Med hjälp av återblickande kan vi distansera oss och se på 

händelser som vi varit med om på nytt sätt och växa som människor. Vändpunkter 

kan beskrivas som kriser eller centrala händelser då en människa står inför 

avgörande beslut vilka prövar dennes karaktär, samt förändrar intrigens fortsatta 

utveckling (Johansson, 2005). I vårdnadshavarnas berättelser är inkluderingen av 

deras barn intrigen i berättelsen och det är runt den som vi har uppehållit oss 

under intervjuerna. Vårdnadshavarna berättar även om olika vändpunkter som gett 

intrigen en annan inriktning, på olika sätt och med olika följd.  

Dubbla kontexter 
Enligt Riessman (2008) formas berättelsen utifrån dubbla kontexter, dels det 

sammanhang som den berättas inom samt det sammanhang som den utspelar sig 

kring. Bruner (1986) menar med hänvisning till Dilthey (1976) att olika språkliga 

uttryck, däribland berättelser, förmår fånga och förmedla vår erfarenhet. Detta 

erbjuder möjligheter för forskare att förstå dialektiken mellan människa och 

samhälle. Hansson (2014) översätter Brockmeier och Carabaughs (2001) 

formulering till att berättelsen är ett betydelsefullt led mellan kulturen och 

människans medvetande. Somer och Gibson (1994) introducerar två teoretiska 

begrepp, narrativ identitet och relationell inramning. Dessa två begrepp kan 

finnas till hjälp för att teoretiskt förklara olika dimensioner av berättelsen som 

visar på förhållandet mellan individen och samhället. Berättelsen formas av tid, 

rum, andra berättelser, i sociala praktiker och institutioner, detta benämns den 

relationella inramningen som rör sig både vertikalt och horisontellt i systemet. 

Dessa båda begrepp, narrativ identitet och relationell inramning, gör det möjligt 

att förstå vad som styr subjekten att handla på vissa sätt i förhållande till objektet.  

Identitetskonstruktion  
Mishler (2004) lyfter även begreppet identitetskonstruktion. Identitetskonstruktion 

lyfter livsberättelsen som ett betydelsefullt led mellan samhälle och individens 

erfarenheter. Identiteten konstrueras i förhållande till andra och olika dimensioner 

som styr hur vi uppfattar och formar oss själva inom ett nätverk av relationer. 

Livsberättelsen är inte särskiljd från andra utan formas och produceras i en 

process av gemensam dialog mellan deltagarna i en given aktivitet. Avbrott och 

förändringar i vår livsbana har stor betydelse för hur våra identiteter formas, 

därför kan aldrig en människas livsbana ses som linjär. Jag använder begreppet 

identitetskonstruktion i min studie när jag intresserar mig för hur vårdnadshavarna 

konstruerar olika identiteter i sina berättelser i förhållande till skolan och till 

inkludering. Det är av intresse att se om de konstruerar sig och sina barn som 

inkluderade eller exkluderade? Den teoretiska ansats jag valt hänger tätt ihop med 

min metod och således går teori och metod hand i hand genom hela mitt arbete.  
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Metod 
Här nedan följer en genomgång av mitt metodval och vilka olika val jag gjort 

under studiens gång. 

Metod för datainsamling 
Jag har använt mig av kvalitativ forskningsintervju som metod. Enligt Patel och 

Davidsson (1994) passar kvalitativ inriktad metod om problemet handlar om att 

tolka och förstå människors upplevelser. Enligt Olsson och Sörensen (2001) ska 

studiens syfte avgöra valet av kvalitativ eller kvantitativ metod. Bryman (2018) 

säger att forskaren i kvalitativa intervjuer vill ha mer fylliga och detaljerade svar 

samt att dessa intervjuer tenderar att vara mer flexibla och följsamma utifrån 

intervjupersonernas svar och därför kan även undersökningens fokus riktas och 

anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna. Att använda en 

kvalitativ forskningsansats lämpar sig ypperligt när det, som i min studie, handlar 

om praktiknära forskning. Metoden tränger enligt Helena Persson i Rum för 

forskning – Rymd för lärande av Frånberg (2007) längre ner i materialet och ger 

ett bredare perspektiv än vad kvantitativ forskning gör. Resultaten som nås ger 

kunskap som är värdefull vid lärande och har fokus på att förstå det praktiska 

arbetet i skolan. Syftet är inte att generalisera utan att ta lärdom utifrån hur det ser 

ut i en specifik grupp, i mitt fall de vårdnadshavare som jag har intervjuat.  

Narrativ ansats i intervjuerna 
Jag har använt mig av en narrativ ansats i intervjuerna. Genom den narrativa 

intervjun har jag fått ta del av intervjupersonernas livsberättelser där berättelsen 

skapas i ett samspel mellan intervjupersonen och intervjuaren (Johansson, 2005). 

Kvale (1997) säger att det är viktigt att intervjuaren är så tyst som möjligt så att 

intervjupersonen får möjlighet att berätta sin berättelse. Även Hydén (1997) 

skriver att det är av vikt att lägga upp intervjuandet på ett sådant sätt att det 

inbjuder till berättande och att berättandet används som en form att presentera 

sina erfarenheter.  Mitt mål har varit att stimulera intervjupersonen till berättande 

och min uppgift har varit att ställa följdfrågor när så har behövts eller när något 

som för mig varit intressant kommit fram. Att intervjupersonen återberättar sin 

livsberättelse under intervjun gör att livsberättelsen formas i dubbla kontexter. Det 

blir en processuell tidsdimension som både tar avstamp i historia men som landar 

i nuet utifrån den kontext som vi befinner oss i under intervjusituationen samtidigt 

som intervjupersonens erfarenhet befinner sig i ständig förändring. Detta tar även 

Hansson (2014) upp i sin avhandling. Prieto (2006) betonar att berättelser skapas i 

och präglas av det sociala sammanhang som intervjusituationen innebär och utgör 

därför produkten av samspelet mellan vad intervjuaren är ute efter och hur den 

intervjuade uppfattar detta, samt hur kommunikationen dem emellan fungerar.  
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Analysmetod 
Johansson (2005) skriver att ett utmärkande drag för en narrativ analys är att den 

bygger på en berättelse där en person i en konversation tar lyssnaren tillbaka till 

det förgångna och upprepar vad som hände och gör en poäng av det. Syftet med 

narrativ analys är enligt Riessman (1993) att via informanters berättelser, flöden 

av händelserna eller erfarenheter försöka förstå/tolka hur berättelserna skapar 

mening i deras liv. Sättet att utföra detta varierar. Riessman (1993) påpekar att det 

inte finns någon egentlig mall för hur detta ska utföras utan det beror på hur olika 

ting tolkas. Hon utgår från att det finns en struktur i en berättelse som håller den 

samman och att berättelsens händelser blir meningsfulla beroende på hur de 

ordnas. Det som berättas under intervjusituationen är mest troligt inte det som 

berättas i andra situationer. Riessman (1993) menar att det inte finns någon som 

helt neutralt kan säga att det som berättas representerar världen så som den 

faktiskt ser ut, det finns alltid med tolkande moment. De olika tolkande momenten 

har jag tagit hänsyn till när jag analyserat resultatet och jag har med bästa förmåga 

försökt se bakom och genom de olika delarna för att kunna presentera en bild som 

är så lik den som informanterna gett mig.  

I min insamling av data har jag även lett två forskningscirklar med lärarkollegor 

både från min egen arbetsplats men även från den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen, även min rektor samt en speciallärare från min skola 

deltog. Tanken med detta är att involvera mina kollegor i mitt arbete med 

praktiknära forskning. Under dessa träffar har jag presenterat mitt syfte och mina 

frågeställningar och diskussioner har förts kring begreppet inkludering. Som ett 

led i min analys av data presenterades delar av mitt resultat där jag genom 

diskussioner fick tankehjälp att utforma kategorier samtidigt som jag fick 

värdefull input inför min analys av resultat och tankar till min diskussion.  

Bakgrundsinformation 
Jag har genomfört studien i en Norrlandskommun. I denna kommun finns även 

den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. För att få en plats i 

denna specifika särskilda undervisningsgrupp har ett stort arbete kring eleven 

redan skett. Hemskolan där eleven är placerad har, i de allra flesta fall, arbetat 

med både extra anpassningar och särskilt stöd men när detta stöd av någon 

anledning inte är tillräckligt kan en ansökan till den kommunövergripande 

särskilda undervisningsgruppen göras. Denna ansökan görs av rektor och beslutet 

skrivs in i elevens åtgärdsprogram. Det finns inga kriterier till exempel i form av 

diagnos för att få en plats. De platser som finns tillgängliga fylls med rakt 

kösystem. Eleven tillhör under året i den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen hemskolan. Rektor och specialpedagog, samt vid behov 

övriga från elevhälsan, har kontinuerlig kontakt med pedagogerna samt elev och 

elevens vårdnadshavare. Arbetssättet i den kommunövergripande 

undervisningsgruppen präglas av små grupper med hög personaltäthet. De 

teoretiska ämnena läggs schemamässigt på förmiddagen och de praktiska på 
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eftermiddagen. Kommunikationen mellan pedagogerna i den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen och vårdnadshavare är tät.   

Urval 
För att få informanter till min studie tog jag kontakt med den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen och bad dem att höra med 

några vårdnadshavare de hade arbetat med om de skulle kunna tänka sig att vara 

med i min studie. Detta gjordes och jag fick några namn på personer som hade 

ställt sig positiva till medverkan. 

Jag tog även själv kontakt med några vårdnadshavare som jag visste hade haft 

sina barn i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och fick även här 

positiv respons angående medverkan. Likaså fick jag namnförslag från bekanta 

som hade kontakter vars barn hade gått i kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp, även dessa ställde sig positiva till att medverka i studien.   

Det kan i sig vara en svaghet att den kommunövergripande 

undervisningsgruppens personal kommer med förslag till informanter då de 

eventuellt ”väljer ut” vårdnadshavare som de tänker kan ge en positiv bild. Dock 

tänker jag att den farhågan är liten samt att mina egna kontakter och bekantas 

kontakter gör att även negativa åsikter kan få spelrum.  

Tabell 1 Översikt över intervjuer, vårdnadshavare och barn 

 

Transkribering 
Jag har valt att spela in intervjuerna med mobiltelefon och sedan transkribera dem 

ordagrant. Bryman (2018) skriver att detta tillvägagångssätt bidrar till att förbättra 

minnet samt att det underlättar för att kunna utföra en noggrann analys. Nackdelar 

med tillvägagångssättet är enligt Bryman (2018) att vissa intervjupersoner kan 

hämmas av inspelningsutrustning. Detta var något som faktiskt togs upp i en av 

mina intervjuer där en intervjuperson berättade att hen kände sig obekväm med 

mikrofon. När jag visade att inspelningen skulle ske med en telefon var det inga 

problem eftersom det är en ”pryl” som inte uppfattas som inspelningsutrustning.  

Själva transkriberingen innebär, som Kvale (1997) påpekar en rad bedömningar 

och avgöranden. Jag har valt att transkribera ordagrant med upprepningar osv. 

Kvale (1997) skriver att det är beroende på vad utskriften ska användas till hur 

den bearbetas och när det handlar om att ge ett allmänt intryck av 

Datum för intervju Vårdnadshavare Barn 

18 oktober 2019 Sara Jakob 

21 oktober 2019 Maria Sandra och Mattias 

22 oktober 2019 Eva Kristian 

22 oktober 2019 Johan Samuel 

24 oktober 2019 Sessan Kalle 

25 oktober 2019 Lisa Sanna 

28 oktober 2019 Daniel Elsa 

28 oktober 2019 Malin Tea 
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intervjupersonens åsikter kan det vara på sin plats med omformuleringar. Av ovan 

nämnda anledning har jag valt att göra mina citeringar av intervjupersonernas svar 

mer läsbara utan att för den skull förändra innebörden i dem.  

Från transkriberad text till kategorier och teman 
Redan under intervju och transkribering antecknade jag ner stora drag som jag 

upptäckte lika i intervjuerna, på detta sätt hade jag en grund att gå på när jag 

skulle ”vaska fram” kategorier/teman till mitt resultat. Ryen (2004) menar att 

redan under intervjuerna får man associationer till både teorier och teman vilket 

stämmer väl överens med hur jag har arbetat.  

När sedan transkriberingen var helt klar läste jag allt material några gånger. Ryen 

(2004) skriver just om att ta ett steg bakåt för att betrakta, reflektera och analysera 

för att sedan dra slutsatser. Jag sökte och utskilde mönster. Ur denna process 

framträdde elva kategorier/teman. Dessa kategorier är mina egna, någon annan 

som fick samma material i sin hand skulle troligtvis valt andra kategorier vilket 

även Ryen (2004) bekräftar när hon skriver att konstruktionen endast är en av 

många möjliga sätt att förstå datamaterialet. De kategorier som jag tog fasta på 

svarar väl upp till mitt syfte med studien vilket Bryman (2018) skriver är viktigt. 

Mina kategorier presenterade jag vid en forskningscirkel (Andersson, 2007) och 

under det samtal som fördes där fick jag tankar/idéer om eventuella teman. 

Därmed har även mina kollegor funnits som ett verktyg för min analys vilket 

känns viktigt vid genomförandet av en praktiknära studie.  

Mitt sökande efter teman fortsatte och enligt Ryan och Bernard (2003, i Bryman 

2018) är det viktigt att ha ögonen öppna för olika specifika drag, bland annat 

repetitioner. Repetitioner är teman som återkommer gång på gång. De lyfter även 

likheter och skillnader där intervjupersonerna kan diskutera teman på olika sätt 

undersöks. Jag tittade extra mycket på dessa specifika drag och fann flertal 

repetitioner som jag fann intresse i, det framträdde även likheter och skillnader i 

intervjupersonernas berättelser. Bryman (2018) skriver att repetition i sig inte är 

ett tillräckligt kriterium för att fastställa tema. Däremot kan jag tydligt se ett 

samband till mitt syfte och mina forskningsfrågor vilket i sig, enligt Bryman 

(2018) är viktigare i fastställandet av tema. Dessa tre tema belyser 

vårdnadshavarnas tankar kring inkludering samt tiden före, under och efter 

placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Resultatet 

presenteras utifrån dessa tre större enheter. I och med att dessa teman stämmer bra 

överens med mitt syfte och mina forskningsfrågor är de viktiga och betydelsefulla 

för min studie och jag kan ta avstamp i dem när jag skriver fram mitt resultat. 

Underkategorierna i dessa teman går in i varandra och alla delar är beroende av 

varandra och påverkar varandra på olika sätt. Ett resultat utifrån berättelser är 

ytterligare en konstruktion vilket Riessman (1993) skriver. Mitt resultat utgår från 

mina konstruktioner av de livsberättelser som jag fått förmånen att ta del av.   

I mitt arbete med analysen av resultaten har de olika begreppen från den narrativa 

teorin funnits med mig och hjälpt mig se hur vårdnadshavarna konstruerat sig 
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själva och sina barn i förhållande till skolans inkluderingsuppdrag och deras 

tankar kring detta. Intrigen i berättelserna har varit central och olika vändpunkter 

har gett ett djup i analysen. Det har varit av största vikt att se 

identitetskonstruktion i de olika livsberättelserna som ett betydelsefullt led mellan 

samhället i stort och deras erfarenheter.   

Etiska överväganden 
Det är viktigt att god forskning sker och att man samtidigt skyddar de individer 

som deltar i forskningen (Hemerén, 2011).  

Det finns fyra krav som varje forskare och forskningsprojekt bör följa. Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Informationskravet handlar om att alla som ingår i studien ska få 

information om dess syfte. Alla informanter har fått ta del av studiens syfte och 

frågeställningar och givit sitt godkännande till deltagande. Även de kollegor som 

ingått i forskningscirklarna har fått ta del av informationen och ge sitt 

godkännande. Rektor på både min skola samt den kommunövergripande 

undervisningsgruppen är informerade om studien. Därmed anser jag att 

informationskravet är uppfyllt. Samtyckeskravet handlar om att allt deltagande i 

studien är frivilligt. Vårdnadshavare har fått besluta om de är villiga att ställa upp 

på intervju och deras namn är fingerade i rapporten. På detta sätt kommer jag att 

värna om informanternas konfidentialitet. Jag har på detta sätt också tagit hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Med tanke på dessa etiska överväganden tänker jag att 

ingen skall komma till skada genom studien.  Den information som jag har samlat 

in till studien kommer, vad jag vet idag, inte heller att nyttjas av andra intressenter 

vilket betyder att jag även har tagit nyttjandekravet i beaktande.   

Forskarrollen 
Att både vara del av en praktik och samtidigt studera den är inte alltid helt 

problemfritt. Jag som specialpedagog har i mitt arbete mött barn och 

vårdnadshavare som varit besvikna på skolan och på det arbetssätt som funnits. 

Samtidigt som det är en svårighet har jag även god kännedom om vad ett beslut 

till inskrivning i övergripande kommunal särskild undervisningsgrupp grundar sig 

i. Denna erfarenhet har varit en styrka i min studie där jag fått stifta bekantskap 

med den ”andra sidan” av problematiken och genom det fått lära mig oerhört 

mycket. Det är med stor ödmjukhet jag skriver fram resultat som jag tidigare inte 

hade syn för. Ett arbetssätt kring och för inkludering i en skola är dubbelbottnat 

och det arbetet handlar först och främst om elevens välbefinnande. Att vara 

specialpedagog och intervjua vårdnadshavare som mött specialpedagoger som 

inte bemött dem väl kan vara känsligt och en svårighet, dock inget jag tycker mig 

ha märkt. Däremot att vara specialpedagog och ha kännedom om hur ett arbetssätt 

går till ger en styrka att kunna bemöta vårdnadshavarnas tankar i en 

intervjusituation vilket jag tycker mig ha mött under studiens gång.  
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Här följer en grov skiss över resultatet av mitt analysarbete det vill säga 

kategorierna indelade i de tre temagrupperna. 

 

Tabell 2 Temagrupper med underkategorier 
”Känsla av svek” 

 

          Före 

Tvetydig tacksamhet 

         

          Under 

”Och sedan- vem tar   

          ansvar?” 

            Efter 

Hemskolan Det hade inte behövt bli så 

här! 

Tillbaka till hemskolan 

För höga krav? Synen på sig själv Nystart i gymnasieskolan 

eller åsidosatt? 

Synen på sig själv Åsidosatt Vändpunkter 

”Jag blir ju så arg, jag 

älskar ju mina barn!” 

Vändpunkter  

Åsidosatt Synen på sig själv, från 

misslyckad till lyckad 

 

Vändpunkter Kommunövergripande 

särskild undervisningsgrupp 
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Resultat 
Studiens syfte är att genom vårdnadshavarnas berättelser beskriva och skapa 

förståelse för hur ett barns placering i kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp relaterar till en inkluderande skola. De frågeställningar jag 

söker svar på är hur vårdnadshavare beskriver och uppfattar sina upplevelser 

angående sitt barns skolgång före, under och efter tiden i kommunövergripande 

särskild undervisningsgrupp. Jag söker även svar på vilka hinder och möjligheter 

för barnets inkludering, närmare bestämt lärande, utveckling och rättigheter, som 

vårdnadshavarna ser vad gäller barnets skolgång.  

Jag har i min resultatdel valt att använda begreppet barn istället för elever 

eftersom resultatet utgår från vårdnadshavarnas perspektiv.  

Känsla av svek 
De vårdnadshavares berättelser som jag fått ta del av beskriver ett möte med 

hemskolan som andas frustration, en känsla av besvikelse och svek från 

skolvärlden. Ett svek från hemskolan som, i deras ögon, inte lyckats bemöta 

barnet på det sätt som barnet behövde.  

Hemskolan 
Berättelserna från vårdnadshavarna vittnar om besvikelse från barnens tidiga 

skolår. De vittnar om kunskapssvikt, dåligt bemötande och en skolstruktur som 

inte passar alla barn. Sara, mamma till Jakob, säger: 

Det jag kanske tänker ibland är att vi sätter dom sköraste barnen som behöver så extremt 

mycket tillsammans med dom mest oerfarna som tar hand om dom och det tycker jag är 

jättehemskt. Det var ju därför skolstarten och de första åren var väldigt stormiga. Det jag 

tänker kring explosiva barn och barn som utmanar och ju mer av den varan det blev 

desto mer så förstärktes det som i ett destruktivt beteende och som man då skuldbelade 

barnet för medan det kanske i min värld så här i efterhand kunde ha varit miljön och 

allting annat runtomkring också som var svårt, så där började det… (Sara i intervju den 

18 oktober 2019). 

Sara hade tidigare i intervjun berättat om hur hennes son Jakob fått olika 

elevassistenter och att de ofta var ungdomar som precis tagit studenten, utan 

någon specifik utbildning vad gäller barn som utmanar. Hon berättar om 

misslyckande efter misslyckade som påverkade hennes son negativt. Sara 

fortsätter, i samma intervju, att berätta om vilken betydelse olika faktorer har för 

att barnen inte kommer till sin rätt i skolan. En faktor hon lyfter är klasstorleken. 

Det är så stora klasser, det är många som har behov på olika sätt och när det börjar svaja 

och man börjar gå ut i en till en det är ju så fort man hamnar utanför när man då är den 

här cirkeln bland fyrkanter (Sara i intervju den 18 oktober 2019).  

För stora klasser och svårigheten för pedagogerna att möta alla elevers behov är 

det fler vårdnadshavare som lyfter, bland annat säger Sessan, mamma till Kalle: 
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Stora barngrupper, alltså skolbarngrupper är totalt förkastligt och det borde finnas 

studier på det alltså hur jävla dåligt det egentligen är för alla att vara 27 till 32 elever i en 

klass (Sessan i intervju den 24 oktober 2019).  

Sessan berättar om hennes upplevelse där hennes son aldrig kom till sin rätt i en 

stor grupp, framförallt inte i den grupp som han placerades i från början. Sessan 

berättar om känslan när pedagogerna inte gav hennes son den tid och den omsorg 

som, hon ansåg, han behövde för att växa och känna sig välkommen. Även Eva, 

mamma till Kristian, berättar om erfarenheter av stora grupper och vad det gjorde 

med hennes son:  

Han behövde hela tiden lugn och ro, han kunde inte vara med i stora grupper och han 

ville ju helst inte vara med kompisar, ”måste du?” sa han när någon kompis frågade (Eva 

i intervju den 22 oktober 2019). 

Berättelserna vittnar om en känsla av att känna sig förbigången. En upplevelse av 

att alltid vara den som får bära skulden. De menar att skolan varken har mött eller 

bemött dem ej heller sett sin roll eller tagit sitt ansvar. Lisa, mamma till Sanna, 

säger: 

Det var på mellanstadiet, dom blev sura och tyckte att hon betedde sig dåligt, ”jo” sa jag 

”men hon förstår ju inte, alltså ni måste lyssna!” ”Nä hon är bara tjurig!” Så jag for och 

jagade denna unge när hon drog från skolan, du vet det är inte lätt när man själv jobbar 

man är inte ledig en sekund (Lisa i intervju den 25 oktober 2019). 

Känslan av att alltid bli uppmärksammad av skolan när något har gått på tok och 

aldrig när något bra har hänt är en erfarenhet som många delar och uttrycker. 

Daniel, pappa till Elsa, beskriver med följande ord: 

Dom har aldrig provat att ringa och berömma henne, dom ringde och klagade hela tiden, 

ibland då jag såg det, det var nästan så att jag inte tordes svara (Daniel i intervju den 28 

oktober 2019). 

Daniel fortsätter berätta om sin dotter Elsa som han menar alltid fick skulden för 

allt som hände i skolan oavsett om hon hade gjort något eller inte. Han berättar 

om andra barn som han upplever höll varandra om ryggen och pekade ut hans 

dotter som syndabock. Han är väl medveten om att hon kunde, och fortfarande 

kan, göra saker som inte är bra men vidhåller att det inte hela tiden var eller är 

hennes fel, han menar att andra barns delaktighet också måste lyftas. Här kände 

han sig sviken från skolans sida och han säger att det alltid var han som fick 

samtal hem och inte de andra vårdnadshavarna. Detta är en erfarenhet han delar 

med fler av de vårdnadshavare som jag intervjuat. Maria (mamma till Sandra) 

berättar (i en intervju den 21 oktober) att skolan, i hennes mening, inte tagit sitt 

ansvar alls utan lagt allt på dem som vårdnadshavare. Hennes dotter beskrevs om 

och om igen som ett problembarn från skolans sida där skolan inte heller ansåg 

sig ha något som helst ansvar.  
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För höga krav? 
När en elev riskerar att inte nå målen enligt grundskolans läroplan måste skolorna 

vidta åtgärder på olika sätt. Kravet på måluppfyllelse är ständigt med i debatten 

och lyftes även i vårdnadshavarnas berättelser. Däremot lyftes kraven utifrån två 

aspekter där de å ena sidan satte käppar i hjulet eftersom de var för höga medan 

de i andra fall förstärkte en ohållbar situation för några barn i och med att målen 

med enkelhet nåddes. Malin berättar (i en intervju den 28 oktober 2019) om sin 

dotter, Tea, som tidigt blev en hemmasittare men där, enligt henne, skolan inte 

ansåg att hennes skolfrånvaro var ett så stort problem eftersom Tea ändå nådde 

målen. Malin berättar hur Teas förmåga att med lätthet klara målen också blev 

hennes svårighet och svaghet. Skolan krävde inte skolnärvaro eftersom Tea inte 

hade undermåliga betyg. Malin beskriver en känsla av svek när skolan inte 

värnade skolplikt redan när tendenserna till hemmasitteri startade.   

Eva, mamma till Kristian, (i en intervju den 22 oktober 2019) och Johan, pappa 

till Samuel (i en intervju den 22 oktober 2019) berättar om en resa där deras barn 

haft svårt att hänga med och klara av kraven i skolan. Johan beskriver att Samuel 

började halka efter i skolan och Eva uttrycker att Kristian inte hängde med, 

reagerade inte och upplevdes som sjukligt långsam. Sara beskriver (i sin intervju 

den 18 oktober 2019) att kraven att nå upp till samma mål på samma tid påverkar 

barnen men framförallt upplevde hon som vårdnadshavare kraven som ”en piska 

som ligger över en” då kanske främst för att barnet skulle kunna ta sig in på 

gymnasiet. Sessan sammanfattar det många av vårdnadshavarnas berättelser 

egentligen säger:  

Om vi ska ha en skola där alla minst ska kunna gå ut med godkända betyg, då har vi ju 

ställt för höga krav (Sessan i intervju den 24 oktober 2019). 

Synen på sig själv  
I berättelserna som vårdnadshavarna målar upp växer det fram misslyckande som 

i barnens egen värld vänds till misslyckad. Vårdnadshavarna berättar om deras 

barn som gör allt för att få känna sig lyckade, bekräftade och att någon ska se 

dem. I många fall skapas en ond cirkel där berättelserna vittnar om att ett negativt 

bekräftande är bättre än inget alls.  

Lärarna runt omkring honom från tidigt har ju också nonchalerat honom någonstans och 

då blir han ju kanske stökig och jobbig och då tycker dom att han är stökig och jobbig 

och så blir han bara ett problembarn i gruppen. Detta istället för att se att dom kanske 

faktiskt har förorsakat en del från första början. Man måste ju låta alla barn bli sedda 

(Sessan i intervju den 24 oktober 2019). 

Orden som växer fram i vårdnadshavarnas berättelser andas motgångar som till 

slut definierar deras barn och, än värre, den känsla de har om sig själva. Denna 

känsla, har berättelserna visat, ger konsekvenser. Konsekvenser som påverkar 

barnen och familjerna i stort och i smått. Flera av vårdnadshavarna berättar med 

sorg om sina barn som på olika sätt uttryckt att de inte vill leva längre.  
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Det är ju det kanske som blir så jobbigt i det här att jag hade ett barn som var nio år som 

inte ville leva, ja så har det varit och det är ju någonting vi har fått balansera med en lång 

tid och fortfarande delvis (Sara i intervju den 18 oktober 2019). 

Daniel har liknande erfarenheter då han (i en intervju den 25 oktober 2019) 

berättar att Elsa, hans dotter, har skurit sig vid tillfällen när hon inte mått väl och i 

sin intervju (den 25 oktober 2019) berättar Malin att Tea, hennes dotter, legat inne 

på grund av psykisk ohälsa efter att hon försökt att ta sitt liv. Dessa berättelser 

andas en känsla av svek såväl från skolvärlden som av samhället i stort som inte 

finns där och backar upp när tillvaron brister.  

”Jag blir så arg jag älskar ju mina barn!” 
I vårdnadshavarnas berättelser framgår att de har fått och fortfarande får kämpa 

för sina barn. Berättelserna jag fått ta del av vittnar om år av kämpande, år av 

känslor att inte bli hörda på, inte förstådda och inte trodda. De beskriver en känsla 

av hopplöshet och svek vad gäller det viktigaste i livet – deras barn! Sessan 

uttrycker sig så här vad gäller hennes kämpande för Kalles bästa: 

Jag stångas med skolan samtidigt som jag ska hjälpa barnet och finnas där för honom för 

han är ju den viktigaste, han ska vara i fokus (Sessan i intervju den 24 oktober 2019). 

Daniel uttrycker en djup frustration över att inte bli hörd på, inte förstådd vilket 

till slut rann över i ilska:  

Jag var arg och skällde ut dom, i grunden var jag rädd om min dotter, men det förstod 

dom inte […] det var som att dom förbrukade Elsa för dom andra (Daniel i intervju den 

28 oktober 2019).  

 

Parallellt med frustration och hopplöshet framträder en känsla av att faktiskt vara  

stark för sitt barns bästa, att finnas där. Maria beskriver hennes känsla av att 

faktiskt lyckas trots, i hennes mening, obefintligt stöd från omgivningen. 

 

Det har i stort sett varit att kämpa själv, men det har ju gått bra. […] Det krävs väldigt 

mycket. Jag tror att är du inte en person som kanske är lika resursstark som jag och min 

man är, som inte låter oss krossas av systemet, så tror jag att man ger upp ganska mycket 

fortare (Maria i intervju den 21 oktober 2019). 

Åsidosatt 
Vårdnadshavarnas berättelser förtäljer historier om barn, deras barn, som 

åsidosatta, utanför, på olika plan, på olika sätt och av olika anledningar. Eva drar 

sig till minnes (under intervjun den 22 oktober 2019) att Kristian, hennes son, 

valde att vara ensam på rasterna. Hon beskriver att han inte hade något behov av 

att vara med kompisar. Andra vårdnadshavare talar om ett skapat utanförskap där 

deras barn själva på något sätt rått för att de blivit lämnade ensamma. Maria 

berättar:  

Jag försökte prata med Sandra och berätta att som du är […] du nöter ut folk, du måste 

tagga ner (Maria i intervju den 21 oktober 2019). 
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Dock finns känslan av svek med även när det gäller utanförskapet. I flera av de 

berättelser jag tagit del av framkommer andra vårdnadshavares påverkan och 

skapande av ett utanförskap, att på ett sätt legitimera ett utanförskap. Sara 

uttrycker:  

Hamnar man utanför på grund av, ja men, diagnoser och att man har någon svaghet som 

människa eller en skörhet som människa så krävs det ju enormt mycket både av 

klasskompisar (alltså dom som är i samma ålder), föräldrar, pedagoger, alltså det är hela 

samhällsstrukturen. Då tänker jag också mycket på hur ett utanförskap skapas och att 

vara en cirkel bland fyrkanter det är jättesvårt. Det låter ju bittert men att redan från 

förskolan vara den som inte blir bjuden på kalas, att inte ha den där lappen på sin hylla, 

eller att man blir förbisedd det skapar ju, hum, […] vad gör vi med barnen? (Sara i 

intervju den 18 oktober 2019). 

Daniel är än tydligare i sin berättelse när han med sorg berättar om sin dotter, 

Elsa, och hur hon blivit utsatt och där även han känt en känsla av att inte duga i 

andras ögon. Han berättar i sin intervju om hur andra familjer, enligt vad han tror, 

pratat om deras familj hemma och hur det har kommit Elsa till del i skolan: 

Jag säger inte att det är något fel med barnen men det är föräldrarna. Det är ju samma 

sak, skolan har haft någon gång arbete om lika värde, varför ska dom ha det om 

föräldrarna bestämmer att alla inte har lika värde? (Daniel i intervju den 28 oktober 

2109). 

Vändpunkter 
Trots att vårdnadshavarna berättar om erfarenheter av svek, utanförskap och 

misstroende finns det tillfällen av vändpunkter, där någon fått betyda oerhört 

mycket, vilket satt spår. Dessa vändpunkter är betydelsefulla och de lyfts i den del 

av berättelserna som annars skildrar maktlöshet. Så här återger Lisa sin 

upplevelse: 

Specialpedagogen försvinner och det kommer en ny, en ängel från himlen! Hon bara, 

”vet du, jag ser att det inte funkar för Sanna” […] i samma veva försvann rektorn och vi 

fick en, det kom in en vikarie, också en ängel från himlen! Han bara, ”ja men det här 

funkar ju inte” (Lisa i intervju den 25 oktober 2019). 

Analyskommentar till temat ”Känsla av svek” 
Vikten av att lyssna till vårdnadshavarnas erfarenheter och tankar gör denna 

studie spännande. Som Prieto (2006) skriver är berättelserna inga absoluta 

sanningar men det viktiga ligger i upplevelsen som vårdnadshavarna har 

förmedlat genom intervjuerna. Syftet med en berättelse är enligt Johansson (1999) 

att göra en poäng av det upplevda. I min studie framträder en tydlig poäng i 

vårdnadshavarnas berättelser där upplevelsen av svek från hemskolan är central. 

Utifrån mina tolkningar har vårdnadshavarna positionerat sig och sina barn som 

”offer”, några som har fått stå tillbaka i systemet. Detta har på olika sätt fått 

vårdnadshavarna, subjekten, att agera i förhållande till den skolgång, objektet, 

som barnet haft.  

Enligt vårdnadshavarnas berättelser lyckades inte hemskolorna skapa ”en skola 

för alla” utifrån den vision som Haug (2000) presenterar. De ”gynnsamma 
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förutsättningarna” som det står om i Salamancadeklarationen (Svenska Unesco 

1994/2006) lyckades inte hemskolorna leva upp till och därmed skapades inte 

inkludering vad gäller undervisningen. Detta stämmer med Nilholms (2006) syn 

på inkludering när han skriver att inkludering är ett bredare uppdrag för skolan 

som bland annat innebär att alla elever ska ha en bra skolsituation. Tetler et al. 

(2015) visade i FoU-programmet att grupper och gruppstorlekar är av avgörande 

betydelse för att skapa medinflytande och delaktighet för eleverna och därmed 

skapa en god lärmiljö. I studien vänder sig vårdnadshavarna mot gruppstorleken 

och, vad jag förstår, den flexibilitet som uteblir när grupperna blir allt för stora.  

Som jag beskriver i min bakgrund lyfter Nes (2013) motsättningen mellan 

inkludering och grundskolans kunskapskrav där hon menar att skolorna blir starkt 

pressade att visa framgång kunskapsmässigt. Även Persson och Persson (2016) 

skriver att många av de reformer som vi sett i svensk skola de senaste åren har 

handlat om att sätta press på rektorer, lärare och lokala politiker. Detta stämmer 

väl överens med Eva, Johan, Sara och Sessans bild på hur de och deras barn 

påverkats av kunskapskraven i grundskolans läroplan. Däremot finner jag inget 

stöd i tidigare forskning kring barn där enkelhet att nå kunskapskraven skapar 

svårigheter i form av, som Malin berättar, nonchalans från skolan. Under senare år 

har dock, enligt vad jag själv anser, hemmasittarnas problematik ”skapat 

rubriker”. Idag hänvisas till en problematik och arbetas med underliggande 

orsaker till hemmasitteri något som, enligt mig, inte var lika vanligt för några år 

sedan. När hemmasitteri diskuteras idag är min erfarenhet att kunskapsresultat 

kommer som prio två. Det första, största och viktigaste är måendet och orsaken 

bakom en långvarig frånvaro.  

Att hantera och acceptera olikheter i undervisningen är målet med inkludering 

menar McLeskey och Waldron (2007). Någonstans mellan raderna i 

vårdnadshavarnas berättelser förstår jag att detta inte har varit fallet i de skolor där 

dessa barn har sin hemvist. Barnen har, vad jag förstår i vårdnadshavarnas 

berättelser, inte ”passat in” i klassen på olika sätt vilket har fått konsekvenser för 

deras mående. Persson och Persson (2016) skriver att inkludering handlar om att 

förbereda barn och unga för en tillvaro tillsammans med andra där gemenskap, 

respekt och solidaritet är nyckelbegrepp. Respekt, gemenskap och solidaritet är 

ord som för mig inte stämmer in på vårdnadshavarnas berättelser. Att inte känna 

sig respekterad eller delaktig i en gemenskap kan på många olika sätt göra att ett 

barn mår dåligt och när detta får pågå under en lång tid skapas ett problem som 

kan komma till uttryck fysiskt. Detta visar sig i vårdnadshavarnas berättelser om 

barn som inte vill leva längre och där några barn också hade försökt att ta sitt liv.  

Troligtvis ligger det mer bakom när ett barn mår så dåligt men att skolan inte 

lyckats möta barnet på rätt sätt är antagligen en bidragande orsak. Den goda 

lärmiljön som Tetler et al. (2015) lyfter där alla elever ska ges möjlighet till 

stimulans och lärande utifrån sina erfarenheter känns för mig i vårdnadshavarnas 

berättelser som en utopi, en utopi de varit långt ifrån i närheten av.  
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I berättelserna framträder en frustration från vårdnadshavarna över att inte bli 

hörda, inte bli förstådda och inte trodda. De elever McCluskey, Riddell och 

Weedons (2015) intervjuat har inte känt sig tagna på allvar, blivit lyssnade på 

eller uppmärksammade i den ordinarie skolan. I min studie handlar det om 

vårdnadshavarnas upplevelser vilket inte kan jämställas med elevers. Däremot kan 

jag se i mitt resultat att de vårdnadshavare jag har intervjuat bär på liknande 

erfarenheter och känslor som eleverna i nämnda studie. Utifrån dessa resultat kan 

jag anta att även barnen bär på en känsla av att vara missförstådd, inte lyssnad på 

eller trodd. Min erfarenhet är att vårdnadshavarna ofta speglar barnens känslor 

liksom tvärtom, att barnen speglar vårdnadshavarnas.  

Ett utanförskap som skapats utifrån att andra vårdnadshavare gör det legitimt att 

exkludera barn, i detta fall de barn som är i fokus i min studie, är en annan ingång 

till problematiken. Återigen hamnar vi i acceptans för varandras olikheter som 

Persson och Persson (2016) samt McLeskey och Waldron (2007) skriver om. I 

detta fall är det inte skolan som misslyckats med arbetet av acceptans för olikheter 

utan andra vårdnadshavare. Däremot har skolan inte heller lyckats förmedla 

arbetet kring acceptans och solidaritet ut till alla vårdnadshavare vilket kan 

diskuteras om det åligger skolan. Dock hamnar skolan, är min erfarenhet, ofta i 

”konflikt” mellan dessa motpoler – att arbeta för acceptans av varandras olikheter 

medan barnen/eleverna möter ett annat sätt att hantera sina känslor hemmavid. 

Detta visar sig ofta i t.ex. kalasinbjudningar, inbjudan till lek och så vidare vilket 

även visar sig i min studie. Salamancadeklarationen (Svenska Unesco 1994/2006) 

lyfter just vinsten med en samordnad insats där både skolans personal likväl som 

kamrater, familjer och frivilliga är viktiga för att det ska kunna skapas lika 

chanser och fullständig medverkan. Att detta är något som behöver förbättras och 

utvecklas framkommer tydligt i de berättelse jag har tagit del av.  Frågan är hur 

väl vi lyckats med denna samordnade insats samt hur vi ska arbeta för att en 

samordnad insats ska lyckas? 

Nes (2013) skriver att inkludering handlar om pedagogernas medvetenhet. Det 

handlar om en medvetenhet att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn oavsett 

behov. Jag har erfarenhet av arbete där vårdnadshavare och skolans personal 

försökt ”mötas” och ”hitta varandra” under lång tid och där mycket blivit gjort 

men kanske inte hamnat ”rätt”. Arbetet har skett i en period när ingen vetat exakt 

vad barnet behövt men där den goda viljan funnits, dock ser verkligheten inte 

alltid ut så heller vilket kanske är fallet i de berättelser där olika vändpunkter får 

bli centrala delar för att ta första steget mot en inkluderande skola. Ofta krävs det, 

under båda dessa omständigheter, ett avbrott som genererar nystart. 
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Tvetydig tacksamhet 
Att det i kommunen finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

är något som vårdnadshavarna i sina berättelser lyfter fram med tacksamhet. Trots 

denna tacksamhet finns en sorg och bitterhet över att deras barns skolgång blev 

som den blev. Däremot är inte tacksamhet alltid likställd med en känsla av att vara 

tillfreds, men kan vara det – denna spännvidd finns i vårdnadshavarnas 

erfarenheter.  

Det hade inte behövt bli så här! 
Jag är ju glad att möjligheten fanns där och då för då fanns behovet, då var allt i botten, 

men jag hade aldrig velat behöva komma dit. Jag måste ändå få tro att det hade gått att 

undvika. Men summa summarum av alltihop, det var jättebra med en akutplats för 

annars hade han inte gått i skola. Men samtidigt skulle vi inte behövt komma dit om vi 

skulle ha haft mer kompetenta människor runt oss, även om de gjorde det dom kunde 

göra, men vi behöver mer kunskaper om barn som utmanar så är det. Och där tänker jag 

måste man börja redan i förskolan för dom barnen ser man ganska snabbt ändå och 

ibland har det också funnits den där ja vänta och se, det går nog till sig… (Sara i intervju 

den 18 oktober 2019). 

Saras citat visar tydligt en besvikelse över att sonen Jakobs skolgång till slut 

resulterade i en placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. 

Hon berättar att det blev fel från början i den ordinarie skolan och att mer skulle 

kunna gjorts i form av anpassningar i lärmiljö, kunskap hos pedagoger om andra 

arbetssätt/arbetsformer osv. Hon fortsätter i samma intervju att berätta om hennes 

drömscenario, den bästa av världar, som är där alla elever kan gå i sin hemskola 

med den uppbackning de behöver både vad gäller personal med rätt kunskaper, en 

främjande lärmiljö och mindre barngrupper. När Sessan ser tillbaka på Kalles 

skolgång och den nonchalans från skolan som hon upplevde uttrycker även hon 

att det hade kunnat se annorlunda ut: 

Om han hade fått den där hjälpen och det där stödet som jag från början eftersökte så 

hade för det första inte kommunövergripande särskild undervisningsgrupp behövts och 

så hade han kanske inte känt att han hamnade i ett utanförskap (Sessan i intervju den 24 

oktober 2019). 

Synen på sig själv 
Det Sessan beskriver i citatet ovan tangerar även synen på sig själv som inför en 

placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp får sig en ”törn”. 

Hon berättar att Kalle, hennes son, kände sig mindre värd och att det var något fel 

på honom eftersom han blev flyttad till den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen. Sessan målar upp en bild av Kalles oro där det fanns en 

rädsla av att uppfattas som sämre än alla andra. Sara beskriver detta med självbild 

i relation till grupptillhörighet och hur det påverkar individen och vad det gör med 

en vid en placering. Detta citat berättar om en elevpresentation när Sara själv var 

på besök i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. 

 
”Vi är dom bråkiga, vi går på bråkskolan!” Då kände jag att var det de så dom ville 

presentera sig? Är det synen man har på sig själv? Det är klart barn är ju inte dumma 

heller så dom visste att man är ett problembarn när man kommer och man är misslyckad 

(Sara i intervju den 18 oktober 2019). 
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Åsidosatt 
Det går också att skönja ett vemod i berättelserna från vårdnadshavarna där de 

lyfter en ny sorts utanförskap där deras barn, enligt dem, blivit förflyttade från sin 

kända, vana miljö. Sara menar att barnens syn på sig själv och kanske även den 

syn andra, både andra elever men även andra vårdnadshavare, har på elever i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp tenderar att stärka 

utanförskapet. 

Det fanns ju ett utanförskap redan från grundskolan, alltså i den stora miljön, men det 

förstärktes ju också ganska mycket av att komma i den här lilla miljön. Då man är på 

stan och så har man inte den här tillhörigheten till sin hemskola då utan ”det där är dom 

bråkiga” så man får den stämpeln, det är inte lätt och då är det ju väldigt lätt att man blir 

den också (Sara i intervju den 18 oktober 2019). 

Sessan lyfter en känsla av uteslutning från ett sammanhang (den vana hemskolan, 

den vana gruppen, kompisarna) som något negativt och något som hennes son 

Kalle kände: 

Han kände ju att ett år utan sammanhållningen i gruppen, att känna sig utanför i klassen 

(Sessan i intervju den 24 oktober 2019). 

Vändpunkter 
Trots att de berättelser som vårdnadshavarna har förmedlat är olika tolkar jag att 

de alla håller med Sara när hon uttrycker; 

Det var ju akutvård helt enkelt… i min värld var den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen det enda alternativet (Sara i intervju den 18 oktober 2019). 

Vårdnadshavarnas berättelser visar att skolgången för dessa barn och dem själva 

hade nått vägs ände och det fanns inget annat alternativ än att bryta upp helt från 

den skola och de relationer som inte fungerade. Denna brytpunkt/vändpunkt 

upplevdes, som tidigare nämnts, som jobbig för många av barnen. Men det finns 

också vårdnadshavare som berättar om positiva effekter av placeringen i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp.  

Hon började där på hösten i åttan och hon åkte ju iväg […] eller vi fick väl bråka lite 

med henne men hon åkte […] och var där hela dagarna (Malin i intervju den 28 oktober 

2019). 

Malin uttrycker en känsla av maktlöshet som bryts och något nytt tar vid. ennes 

dotter hade återigen en fungerande skolgång efter lång tid av misslyckanden och 

hemmasitteri. Även Daniel uttrycker en tacksam förändring när hans dotter Elsa 

började i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. Han säger; 

”det var ju ett lugn hemma, det var underbart.” Det Daniel främst syftar på är att 

den negativa spiralen av samtal han fick från skolan upphörde men också att han 

fick en gladare dotter hem på eftermiddagarna. Han beskriver med glädje i rösten 

att hon inte ”kom hem grinandes var och varannan dag.”  
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Synen på sig själv, från misslyckad till lyckad 
Från att känna sig misslyckad till att börja tro på sig själv igen i särskild 

undervisningsgrupp är något som återkommer i berättelserna. Maria uttrycker det 

enligt följande: 

Jag tror hon fick tillbaka tron på sig själv igen, för en sak är att jag som mamma säger 

och berättar hur duktig hon är och att hon faktiskt ser det på betyg, det är två skilda saker 

(Maria i intervju den 21 oktober 2019). 

Lisa vrider lite på begreppet att hur man ser på sig själv hänger ihop med en 

känsla av att kunna i skolan eftersom skolan i grund och botten är en 

kunskapsinhämtande instans:  

Viktigast i skolan är nog ändå att få känna att man kan för hon blir ju glad när hon kan 

någonting (Lisa i intervju den 25 oktober 2019). 

Lisa berättar att Sanna fick möjlighet att känna att hon kunde och växa med det i 

och med att hon nu fick den hjälp som hon behövde för att ta sig an uppgifterna i 

skolan.  

Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 
Trots den tudelade känslan som vårdnadshavarnas berättelser beskriver angående 

placeringen i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen ger de 

uttryck för tacksamhet att möjligheten fanns för deras barn att få gå där. När 

många av vårdnadshavarna skildrar upplevelser av att hemskolan inte kunde möta 

barnet beskriver de en nystart och en ny form av skolgång i och med bytet.  

Och så hamnade hon ju på specialskola och det var ju det bästa för henne för plötsligt 

fick hon ju hjälp (Lisa i intervju den 25 oktober 2019). 

Lisa beskriver hur Sanna fick hjälp på ett nytt sätt och att hon fick känna att hon 

kunde, att hon dög som hon var och genom det så växte hennes självförtroende, 

något som gav ringar på vattnet även under fritiden. Sessan beskriver att 

personalen i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen försökte 

hitta vägar och att de verkligen lyssnade på vårdnadshavarna detta gynnade 

hennes son Kalle. Även Eva lyfte möjligheten till ett annorlunda arbetssätt när 

hon berättar om ett lekfullt lärande: 

Oj vad bra det var ordnat och dom var mycket ute […] och då lärde dom ju barnen, det 

tyckte jag var bra, genom lek. Om någon hade svårt för matte så kunde läraren säga ”ja 

men hur roligt är det att sitta och räkna vi går ut och snickrar någonting istället för då får 

vi räkna och mäta hur långa brädorna ska vara.” Då fick dom räkna matte på det sättet 

lärarna hittade (Eva i intervju den 22 oktober). 

Tacksamhet är något som Daniel verkligen uttrycker när han med tårar i ögonen 

berättar om sina upplevelser av ett annorlunda bemötande som både påverkade 

hans dotter Elsa och honom: 
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Då dom ringde, nu får jag jävla tårar, ja men då dom ringde, dom har aldrig ringt och 

skällt, det var alltid beröm då dom ringde och man slappna av på ett annat sätt än när det 

hela tiden gormades om bråk och hon grinade aldrig hemma, det var ju underbart 

(Daniel i intervju den 28 oktober). 

Vårdnadshavarna berättar om ett annorlunda arbetssätt där skoldagen börjar med 

frukost för alla och att all personal är delaktig i skoldagen. Eva skildrar en 

delaktighet och gemenskap där alla får utrymme: 

Sammanhållningen i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp var så fin för 

första rasten, […] då gick man alla tillsammans med varsin innebandyklubba och var ute 

på gården och spelade innebandy och min son, öh bollsporter vilken panik men det var 

inte att man var tvungen att vara med, han kunde gå runt och vandra i cirklar med sin 

innebandyklubba och vara jättelycklig för det och mattanten var ju med, alltså alla gick 

ut det var sån fantastisk gemenskap (Eva i intervju den 22 oktober). 

Sessan beskriver att hennes son Kalle inte fick möjlighet att vara exkluderad, i 

och med att alla var delaktiga var det omöjligt att ”smita undan”. Många 

berättelser lyfter även tacksamhet över ett annorlunda upplägg på skoldagen:  

Sen är väl skillnaden dom hade ju dels inte lika långa dagar, dom plockar bort något 

ämne […] men upplägget att dom har alla teoretiska ämnen på förmiddagen (Malin i 

intervju den 28 oktober 2019). 

Anpassningarna av upplägget av skoldagen har, enligt vårdnadshavarna, varit 

avgörande för att barnen skulle orka gå i skolan.  De berättar om stora framsteg 

för deras barn i samband med återkommande aktiviteter i skolan: 

Dom har ju kortare dagar och jag tror att det var väldigt viktigt plus att dom hade ju lite 

aktiviteter. En gång i veckan åkte dom till slalombacken till exempel och ja dom gjorde 

lite andra saker. Sanna är ganska praktiskt lagd så hon fick ju känna att hon var duktig 

(Lisa i intervju den 25 oktober). 

Att få en plats i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp betyder också 

att få en plats i en mindre grupp där personalantalet per elev är högre än på 

hemskolorna. Även detta lyfts av många vårdnadshavare som något positivt: 

Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp är väl den mest fantastiska skolan 

jag har varit med om någonsin. Lärarna som är där, två lärare på fyra elever, gjorde att 

Sandra gick ut med ganska bra betyg (Maria i intervju den 21 oktober). 

Fördelarna med liten grupp dominerar i de berättelser som jag har fått ta del av 

men det finns också spår av oro för den här typen av arbetssätt som blir i grupper 

som en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Sara (i en intervju den 

18 oktober 2019) beskriver en skörhet vad gäller personkemin i liten grupp där 

elev och pedagog på ett bra sätt måste fungera för att tillit och förtroende ska 

kunna växa. Hennes son Jakob upplevde att struktur och regler i den 

kommunövergripande undervisningsgruppen var allt för strikt och styrt. Han 

utmanade de vuxna som, enligt Sara, då behövde backa från gränssättningen för 

att skolan skulle fungera för Jakob. Daniel lyfter problematiken att alla barn som 

får möjlighet att gå i gruppen har bekymmer av olika slag som de också tar med 

sig till skolan:  
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Elsa har kanske inte mått så dåligt, det fanns dom i kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp som mådde mycket sämre. Elsa är en känslomänniska och ska 

hjälpa andra så ibland blev det jobbigt för henne. Hon har mått dåligt då hon har försökt 

hjälpa eller hjälpt andra (Daniel i intervju den 28 oktober 2019). 

Inte alla vårdnadshavare håller med, men övervägande del av de jag intervjuat, 

vittnar om en högre grad av tillit till pedagogerna i den kommunövergripande 

särskilda undervisningsgruppen. De berättar om ett arbetssätt där pedagogerna 

förhör sig med dem som vårdnadshavare om deras arbetssätt, för att kolla av att 

det känns okej för dem: 

Lärarna frågade ju alltid föräldrarna ”är det okej att vi gör si och så här” för var det 

någon som misskötte sig på lektionen då tog dom handgripligen och lyfte ut den och sa 

”du ska inte göra bort dig utan vi går ut” […] och det tyckte jag var jättebra (Johan i 

intervju den 22 oktober 2019). 

Eva berättar att hon i en given situation helt litade till pedagogernas förmåga och 

kunnighet. Hon berättar i sin intervju att hon fullt ut litade på att pedagogerna 

visste vad dom gjorde och hänvisar till deras stora erfarenhet, en erfarenhet som 

hon själv kände sig sakna i dessa situationer: 

Läraren sa, kan du få honom till skolan så ska jag försöka få honom ur bilen [skratt] och 

jag körde. Jag fick honom in i bilen och sen när vi kommer fram då höll han fast sig i 

säkerhetsbältet med båda händerna, allt han kunde och läraren drog ur min son ur bilen, 

han alltså bär som man håller en tung stock alltså drar, det var dragkamp och då frågade 

han mig, ”är det ok för dig Eva?” Jag sa ”jag litar på dig för du har vanan vid det här, 

[…] jag litar på dig till 100% vad som är bäst”. Ingen annan skola skulle väl någonsin 

dra en unge ur en bil, det skulle väl aldrig förekomma (Eva i intervju den 22 oktober 

2019). 

Eva återkommer till att arbetssättet kändes tryggt eftersom dialogen mellan dem 

och pedagogerna var tät och pedagogerna berättade varför de gjorde på ett 

speciellt sätt. Malin lyfter det ännu ett steg längre där hon berättar att hon själv 

gav pedagogerna mandat: 

Jag visste att dom inte släppte iväg henne och vi hade ju även faktiskt gett, om man nu 

får säga det, tillstånd att börjar hon får ni stoppa henne och hon kunde vara utåtagerande 

och jag sa åt dom att dom fick ta tag i henne (Malin i intervju den 28 oktober 2019). 

 

Bekräftelse, att bli sedd och uppmärksammad som person är en positiv vinst med 

placeringen i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen som 

många av vårdnadshavarna lyfter i sina berättelser. Jag kan i berättelserna skönja 

både en tacksamhet gentemot att barnen blir sedda men även att vårdnadshavarna 

genom ett tätare samarbete med hemmet blir sedda och lyssnade på.  Eva 

beskriver sin syn på hur barnen bland annat bemöttes: 

 

  



 

33 
 

Då kommer läraren ut och möter honom vid taxibilen […] möter mitt barn, tar emot 

honom och verkligen ser att han kommer in i skolan, tar av sig kläderna, visar var dom 

ska ligga, aldrig mer var det några borttappade kläder (Eva i intervju den 22 oktober 

2019). 

Analyskommentar till temat ”Tvetydig tacksamhet” 
Wallenius et al. (2018) och Björklund (2018) beskriver två olika syner på 

inkludering. Denna spännvidd hittar vi även i citatet från Sara i början av 

temaområdet. Trots en tacksamhet över att det fanns en akut lösning för sonens 

skolgång så fanns sveket där när barnet exkluderas från hemskolan något som 

troligtvis, enligt Sara, inte hade behövts om lärmiljön både fysiskt och psykiskt 

hade setts över. Här tangeras även Haugs (2016) tankar att frågan om var oftast 

har större prioritet än hur eleverna undervisas, risken då är att placeringen ersätter 

kvalitén och nyttan när det handlar om utbildning. Nilholm (2019) håller samma 

linje som Haug och går ett steg längre när han skriver att uppmärksamheten har 

förflyttats från hur eleverna har det till var de befinner sig. Både Sara och Sessan 

pekar på att huret har en stor betydelse för deras barns skolgång medan det blev 

varet som till slut blev vändningen medan båda i sina berättelser ger utryck för att 

huret i tidigare ålder skulle skapat en annan skolgång för deras barn med mindre 

misslyckanden och större självkänsla. Nes (2013) skriver att inkludering handlar 

om pedagogernas medvetenhet och hur de handlar i klassrummet. Enligt 

vårdnadshavarnas berättelser har pedagogernas medvetenhet i hemskolorna inte 

varit tillräckligt hög för att en inkludering skulle vara möjlig trots att de, enligt 

Sara, gjorde allt vad de kunde just då.  

Vårdnadshavarna berättar om barn som ser på sig själva på ett negativt sätt och 

det kan givetvis ha många olika orsaker. De Boer et al. (2010) skriver att elever i 

behov av särskilt stöd ofta är mindre accepterade av sina kamrater och så vidare. 

Nilholm och Alm (2010) refererar till forskning som visat att elever med speciella 

behov inte alltid var socialt inkluderade eftersom de var mindre populära och hade 

färre sociala relationer. Sessan beskriver denna uteslutning ur gemenskapen som 

något negativt för hennes son Kalle som var rädd för att helt förlora all form av 

sammanhållning i gruppen. Utifrån min tolkning handlar det om att mista den 

”gnutta” av tillhörighet som känslan att tillhöra en grupp/klass ändå är. Att genom 

ett känt och bekräftat utanförskap, som Sara refererar till, skapa sig en tillhörighet, 

även om det blir en negativ sådan, är tecken på att alla vill bli inkluderade. Sara, 

vad jag förstår, menar även att det utanförskap som fanns i hemskolan förstärktes 

i och med placeringen i den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen. Att alla elever har rätt till delaktighet i en social 

gemenskap, där ingen pekas ut eller utesluts som Haug (2000) skriver om att en 

skola för alla är infriades inte, enligt Sara, i hemskolan där hennes son inte var 

delaktig i en gemenskap och inte heller fick rätt stöd för att kunna bygga 

gemenskap. Dessutom uteslöts han helt och fråntogs möjligheten att kunna skapa 

sig en gemenskap. 
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Det finns en central vändpunkt i vårdnadshavarnas berättelser när den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen kom in i bilden. En 

vändpunkt är, som Johansson (2005) beskriver, då en människa står inför 

avgörande beslut som förändrar intrigens fortsatta utveckling. Precis så uppfattar 

jag att vårdnadshavarna ser på beslutet att låta barnen få börja i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Det fanns inget annat val och 

detta val skulle sedan få konsekvenser för framtiden. Några av vårdnadshavarna 

lyfter att deras barn blivit uppmärksammade på ett annat sätt i den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen än i den ordinarie skolan. 

Detta är faktorer som intervjustudien av McCluskey, Riddell och Weedon (2015) 

också visar på. Placeringen av barnen i ett mindre sammanhang har även gett en 

positiv effekt på deras mående. Nilholm (2019) lyfter att uppmärksamheten idag 

vad gäller inkludering har förflyttats från hur eleverna har det till var de befinner 

sig. I de flesta barn som varit med i min studies fall har huret haft en större positiv 

effekt på deras mående än varet.   

Mycket av de begrepp som lyfts i berättelserna av vårdnadshavarna är begrepp 

som går att hitta och känna igen i tidigare forskning om inkluderande arbetssätt 

och undervisning. Till exempel skriver Haug (2000) att en skola för alla är en 

plats där undervisningen är anpassad efter individen och Nilholm (2006) menar att 

inkludering handlar om att helheten ska anpassas efter delarnas egenskaper. Både 

Haug (2016) och Nilholm (2006) är tydliga med att inkludering inte handlar om 

placeringen av eleven. Det allra viktigaste enligt Nilholm och Göransson (2013) 

vad gäller inkludering är att alla elever ska ha en bra skolsituation. I de allra flesta 

av vårdnadshavarnas berättelser, dock inte alla, skönjer jag att förändringen och 

arbetssättet i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen skapade 

den goda skolsituationen. Även Tetler er al. (2015) lyfter att den goda lärmiljön är 

en plats där elever ges möjligheter till stimulans och lärande utifrån sina 

erfarenheter. I mångt och mycket handlar det positiva om möjligheten att kunna 

möta barnet individuellt både vad gäller stöd genom goda personalresurser men 

också genom ett arbetssätt och förhållningssätt som motiverar barnet genom 

lekfullhet eller praktiskt arbete. Däremot är det inte fritt från svårigheter och de 

svårigheter som uppkommer i mindre grupp är av annat slag än de svårigheter 

som uppkommit i hemskolan. Nilholm och Alm (2010) skriver att elever med 

speciella behov hade färre sociala relationer. Min egen tanke kring detta är att 

dessa barn i och med färre sociala relationer också tränat den social förmågan 

mindre vilket gör att de tillsammans får större utmaningar att samspela. Dessutom 

finns det inte så många barn i gruppen och då även personkemin spelar in blir de 

sociala relationerna än mer prövade än i en normalstor klass, men detta är som 

tidigare nämnts endast mina egna funderingar. 
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Och sedan – vem tar ansvar?   
Vad händer sedan? Idag får eleverna vara i kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp i ett år och sedan är tanken att de ska skolas tillbaka till 

hemskolan alternativt, om det är vid ett stadieskifte, till en ny skola. I några av 

vårdnadshavarnas berättelser har återskolningen gått relativt bra men i de allra 

flesta fall har vårdnadshavarnas berättelser vittnat om en återskolning som varit 

smärtsam. För några av barnen handlade återskolningen om en återgång till 

hemskolan medan andra berättar om starten i gymnasiet. Frågan blir tydlig; vems 

är ansvaret för återskolningen? Vems är ansvaret att mötet med hemskolan 

respektive mötet med gymnasiet blir ett gott möte? I många fall vittnar 

vårdnadshavarnas berättelser om en brist på ansvar i glappet mellan ”skolorna”.  

Sara beskriver återskolningen som jobbig. Hon upplevde att det fanns 

förväntningar från omvärlden som inte var positiva där upplevelsen från andra, 

både pedagoger, andra barn och vårdnadshavare, var att barn som gått i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp var på ett speciellt sätt, hon 

beskriver följande;  

När han skulle återskolas till sin hemskola var det en svårighet för hemskolan att ta 

emot. Dels kunskapsmässigt, kanske resursmässigt, oroliga föräldrar, oroliga elever vad 

skulle hända? ”Dom där som går i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

dom är på ett visst sätt” så den återskolningen vill vi inte göra om (Sara i intervju den 18 

oktober 2019). 

Sara berättar vidare att hennes son Jakob inte fann sig tillrätta i hemskolan utan ett 

till skolbyte skedde redan efter ett halvår. Då hamnade de i ett ”good enough” läge 

och Jakob kunde avsluta högstadiet, accepterad för den han var. I sin intervju gör 

Sara en reflektion där hon funderar över att kommunen lägger mycket resurser på 

denna kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp och att barnen får 

möjlighet att gå där ett år, men vad händer sedan? Vad finns det sedan som stöttar 

upp och hjälper barnen. När de är vana vid arbetssättet i en liten grupp med hög 

personaltäthet och sedan tvingas in i en ordinär klass så funderar Sara om det 

skapas en exkludering då dessa barn har ett annat behov som sedan inte blir 

tillfredsställt.  

Tillbaka till hemskolan 
Att återigen börja i sin hemskola där roller och normer redan är givna, visar 

vårdnadshavarnas berättelser, är inte enkelt. Framförallt Daniels berättelse vittnar 

om att barnen som varit kvar i skolan under året inte har fått samma stöd och 

hjälp: 

Elsa har gått vidare, gått framåt jättemycket mot för hur hon var förut det går inte att 

jämföra, men dom andra står på samma plats. Skolan menar att det tar tid, men om dom 

inte släpper in henne så spelar det ingen roll om det tar tio år. […] Barnen där dom är 

inte förändrade, det är inte bara Elsa som ska förändras, andra måste också förändras 

(Daniel i intervju den 28 oktober 2019). 
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Elsa hade tidigare varit utsatt för att få skulden för allt som hände, enligt pappa 

Daniel var hon säkert inte alltid oskyldig men inte heller alltid skyldig. Att hamna 

tillbaka i samma skolsituation visade sig inte bli lätt för Elsa och gamla mönster 

tenderade att återigen växa sig starka. Daniel poängterar att Elsa har fått hjälp 

under året men visar även på att de andra barnen inte hade förändrats. Vem bär 

ansvaret när ett barn återigen ska anpassas in i samma normer som det en gång 

känts funnits en gräns för? En plats där barnet inte har känt sig tillfreds?  

Sessan visar (i intervju den 24 oktober 2019) på en annan ingång för hennes son 

Kalle. Under året han var borta hade hans klass splittrats inför högstadiet och han 

hade blivit placerad i en grupp med enbart en vän från den gamla klassen:  

Jag tror att då han kom tillbaka så hade han någonting nytt […] han var inte samma 

gamla vanliga Kalle utan han hade en annan erfarenhet […] så det tog inte lång tid tills 

dom var ett gäng på skolan. Men det var inte många från hans gamla klass och dom hade 

fått en frist från varandra under ett år, den gamla klassen var som mer infekterad (Sessan 

i intervju den 24 oktober 2019). 

 

Sessan konstaterar att Kalle mest troligt inte hade fått samma chans i den gamla 

klassen där rollerna redan var givna.  

Nystart i gymnasieskolan eller åsidosatt? 
Nu får man vara där ett år men sen när man börjar i gymnasiet vad erbjuds då? Ja har 

man betygen så tar man sig in på ett nationellt program, men i trettioklass, hur blir det? 

(Sara i intervju den 18 oktober 2019). 

Sara pratar vidare om den skapade exkluderingen i och med arbetssättet med små 

grupper som inte gynnar eleverna eftersom de till slut ändå måste anpassa sig till 

grupper i normalstorlek och att de då inte har de redskap som de så väl behöver 

eftersom anpassningarna inte har hjälpt dem att förbereda sig för utmaningarna. 

Johan bekräftar att anpassningarna inte finns där på gymnasiet:  

Då var det tänkt att han skulle klara av gymnasiet, då finns det inga anpassningar, då är 

det vanliga utbildningar som gäller tyvärr vilket är väldigt synd (Johan i intervju den 22 

oktober 2019). 

Johan berättar att det inte blev en god start för Samuel på gymnasiet. Han trivdes 

inte och fann sig inte tillrätta och med sorg i rösten berättar Johan att ingen såg 

hans son eller bemötte honom på det sätt som han behövde: 

Han rusade ut ur skolan och gömde sig bakom kommunhuset och en byggarbetsbarack 

och ingen såg att han försvann från skolan, ingen såg honom, dom såg inte ens när han 

kom till skolan, det är en hemsk skola (Johan i intervju den 22 oktober 2019). 

Även för Kristian var det jobbigt med starten i gymnasieskolan och även där fanns 

upplevelsen av avsaknad av anpassningar till barn i behov av särskilt stöd: 
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Han har gått så många år i klasser anpassade för autism, så blev han intryckt i en klass 

med 40 nyanlända […] klämde dom in i ett klassrum, det fanns inte ens sittplatser åt alla 

så dom satt på bänkar […] det är jättesynd om dom, dom har det inte lätt, men det var ett 

fruktansvärt liv och dom talade ett språk som vår son inte förstod, dom pratade under 

tiden lärare pratade och dom spelade musik (Eva i intervju den 22 oktober 2019). 

Johan har en liknande erfarenhet vad gäller placering i klass tillsammans med 

nyanlända, han beskriver Samuels klassplacering så här: 

Han hade inga betyg, eller delvis hade han betyg men han visste inte riktigt vilken 

utbildning han ville gå så det blev litegrann en yrkesförberedande utbildning […] det var 

tre elever med autism och sen var det sju stycken nyanlända, dom trivdes Samuel med, 

problemet, det enda problemet det var att dom var vuxna, dom hade jobbat i sina 

hemländer. […] Jag kan tycka det är lite konstigt att man sätter in så pass gamla på en 

gymnasieutbildning och varför sätter man nyanlända tillsammans med elever med 

autism? Dom har ju en helt annan problematik, dom kan komma från krig, dom kan 

komma från svält, det är en helt annan problematik (Johan i intervju den 22 oktober 

2019). 

Det både Johan och Eva ger uttryck för är en känsla av att vara åsidosatt i en 

skola som inte håller måttet för barn som är beroende av anpassningar för att 

fungera. Eva poängterar särskilt att trots noggranna överlämningar så 

hörsammades inte Kristians behov på gymnasiet. Eva menar att skolans 

oförmåga att skapa de anpassningar som barnen behöver skapar en 

åsidosatthet, en exkludering, eftersom dessa barn inte får möjlighet att gå i 

skolan på lika villkor som andra barn.  

”Jag blir så arg, jag älskar ju mina barn!” 
Att kämpa för sina barn är en erfarenhet som vårdnadshavarna delar och det har 

visat sig vara lika viktigt på gymnasienivå som på grundskolenivå. Lisa beskriver 

hur hon hjälper till att lotsa Sanna:  

Alltså hon har nog gärna velat vara den här duktiga men jag har sagt till henne, ”vet du 

vad här satsar vi på E och D och då behöver inte du känna att du måste, alltså får du ett 

C så är det ju bara underbart men du behöver inte tänka dig där uppe utan gör det tänk 

bara på att energin ska räcka så du tar dig igenom skolan” […] för jag tror ändå att det 

bästa i livet det kommer efter skolan för vissa ungdomar (Lisa i intervju den 25 oktober 

2019). 

Parallellt med att arbeta med Sanna har hon även pratat med skolan för att få dem 

att förstå Sannas problematik trots att den inte syns på utsidan: 

På gymnasiet har hon haft lite hjälp utav specialpedagogen med vissa uppgifter och jag 

har faktiskt också fått prata med rektorn där och sagt att om hon ber om hjälp då måste 

lärarna faktiskt hjälpa henne för hon förstår inte. Dom kan inte säga att hon får läsa 

eftersom hon ändå inte förstår utan dom måste faktiskt hjälpa henne. Hon har ett 

handikapp som inte syns, men det är sant (Lisa i intervju den 25 oktober 2019). 

Lisa känner att hon har fått gehör på gymnasiet och berättar att hon med hjälp av 

vården fått igenom att Sanna får arbeta till viss del i hemmet med tydliga 

uppgifter. Johan berättar om andra erfarenheter som har lett till att Samuel idag 

inte går i skolan utan efter många misslyckanden blivit hemmasittare:  
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Ja det var mycket bråk, mycket bråk och jag bönade och bad om att dom skulle följa 

honom på lektionerna men det gjorde dom aldrig och taxi skulle han inte heller få utan 

han skulle klara av att åka buss (Johan i intervju den 22 oktober 2019). 

Johan berättar vidare att Samuel, som tidigare, lidit mycket av ångest idag har 

stora svårigheter och om han hade vetat hur dåligt Samuel skulle må av sin tid på 

gymnasiet så skulle han aldrig låtit honom börja. Han uttrycker med oerhörd 

frustration att det är fruktansvärt att se sitt eget barn gå ner sig mer och mer och få 

äta mer och mer antidepressiv medicin.  

Vändpunkter 
Eva berättar med ilska i rösten om den första tiden på gymnasieskolan för hennes 

son Kristian. De anpassningar som han hade blivit lovad infriades inte och hon 

kände sig oerhört besviken på skolan eftersom de var dåliga på att informera 

henne. Eva berättar att hon litade på att skolan visste vad de gjorde vilket hon 

sedan förstod inte stämde. Eva berättar med tacksamhet om den pedagog som 

ringde henne och bad henne komma till skolan för att se hur hennes son där blev 

behandlad. Det var när hon kom dit som hon upptäckte att han satt tillsammans 

med 40 nyanlända och, som Eva beskrev, ”vaggade på sin stol”, innesluten i sig 

själv. Då agerade hon och hon berättar om den ilska hon kände, och fortfarande 

känner, och hur hon stred för sitt barns rättigheter. Hon berättar att hon tog 

kontakt med rektorn: 

Jag sa till honom så här ”det enda du duger till är att gå med din rutiga skjorta i 

korridoren” [skratt] jag var så arg på honom och sen hade vi möte på BUP och 

habiliteringen, […] jag hotade att jag skulle meddela media hur dom behandlar elever 

med autism på den där skolan och jag sa jag kommer att kontakta tidningen, ”nej snälla 

gör inte det kan vi ha ett möte?” Så det blev möte på BUP och det var möte på skolan 

och alla höll med mig, det var bara rektorn som hade gjort totalt fel (Eva i intervju den 

22 oktober 2019). 

Eva berättar att det efter detta möte sakta blev bättre för Kristian. Hon berättar att 

rektorn slutade och en ny tog vid, en rektor med stor förståelse för barn med 

utmaningar. Eva poängterar i sin intervju att hur det går på gymnasiet till stor del 

har att göra med vilken rektor och specialpedagog man får. Eva betonar att det är 

av största vikt att dessa är personer som vill anpassa verksamheten för barnens 

bästa, att de tar ansvaret på sig.  

Analyskommentar till temat ”Och sedan – vem tar ansvar?” 
När omgivningens förväntningar inte är positiva så landar vi återigen i 

klassrummets olikhet något som Sara menar hände när hennes son skulle 

återinskolas. McLeskey och Waldron (2007) Nes (2013) och Karlsudd (2017) är 

alla inne på att acceptans, anpassningar och pedagogernas medvetenhet samt deras 

vetskap, uppfattning och empati kring inkludering är viktig. Enligt Sara var det 

inte enbart skolans förväntningar som var negativa utan omgivningen i stort. I 

Salamancadeklarationen (Svenska Unsesco, 1994/2006) beskrivs en samordnad 

insats inte enbart från lärare och skolpersonal utan även från kamrater, familjer 

och frivilliga. Återigen landar vi i att den samordnade insatsen inte fungerar och 
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vem som är ansvarig för det. Hos vem ligger det yttersta ansvaret när ett barn ska 

accepteras i en gemenskap?  

Givna roller och mönster som upprepar sig är begrepp som återkommer i både 

Daniels och Sessans berättelser när deras barn skulle återskolas och återigen tycks 

den samordnade insatsen ha fallerat. Sessan tror att för hennes Kalle hade det varit 

svårt att komma tillbaka till sin gamla klass. Hon menar att det hade varit svårt för 

honom att hitta sin roll.  I Elsas fall kom hon tillbaka till sin ursprungliga klass 

vilket, enligt Daniel, var en svårighet då hon hade förändrats men förväntningarna 

på henne kvarstod.  

Johan, Eva, Lisa, Maria och Malin berättar om en inskolning i gymnasieskolan 

istället för en återskolning till den hemskola de lämnat. En skola anpassad efter 

individen, socialt och rättvist där alla som går där får utbyte av det som erbjuds 

(Haug 200, 1998) visar inte Johan och Evas berättelser. De vittnar båda om 

obefintliga anpassningar där Samuel och Kristian hamnat i kläm och exkluderats i 

ett skolsystem som inte kunnat möta deras behov. Detta bekräftar, enligt mig, att 

de tankar som Sara (i sin intervju den 18 oktober 2019) lyfte att elever med nog 

betyg som tar sig in på gymnasiet placeras i reguljära klasser med cirka trettio 

elever och problematiken med det är viktigt att ta hänsyn till. 

  

Johan ger i sin intervju uttryck för samma maktlöshet som uttrycktes av 

vårdnadshavare under tiden i hemskolan. Känslan av att inte vara trodd och att 

hans tankar inte blivit tagna på allvar kan jag skönja när han berättar om sina 

erfarenheter. Detta tangerar elevernas erfarenheter som kom fram i McCluskey, 

Riddell och Weedons (2015) intervjustudie. Däremot andas Lisas berättelse 

erfarenheter av ett annat slag där ett gott samarbete genererar en hållbar situation. 

Ett samarbete som fungerar mellan olika instanser i samhället. Ett gott exempel på 

det som i Salamancadeklarationen (Svenska Unesco 1994/2006) nämns som 

samordnad insats. I Lisas berättelse är det tydligt att det är hon som tagit 

initiativet till de samordnade insatserna och då kvarstår frågan om det åligger 

vårdnadshavaren? Även Evas erfarenheter, kring kämpandet för sonen Kristians 

möjligheter i skolan, visar på att en samordnad insats där olika instansers 

profession tas till vara skapar gynnsamma förutsättningar för barnet. Samtidigt 

som Evas erfarenheter även tydligt berättar om skolans roll, i detta fall rektors, 

roll för att skapa en tillgänglig lärmiljö och inkludering. McLeskey och Waldron 

(2007) skriver i sin aktionsforskning att lärares undervisning rymmer olika form 

av anpassningar och stöd vilket är en faktor. Ytterligare en viktig faktor anser jag 

vara vilka förutsättningar pedagogen får av rektor för att kunna skapa en 

tillgänglig och inkluderande lärmiljö när klasstorleken i detta fall, som Eva 

berättar om, är stor och gruppen troligtvis inbegriper många individer i behov av 

särskilt stöd.  
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Sammanfattande analys 
Vad står begreppet inkludering för för vårdnadshavarna? I deras berättelser 

framkommer ord som gemenskap, tillsammans och lika villkor. För mig är det 

slående så lika vårdnadshavare och forskare ser på inkludering. Haug (2000) 

skriver att det är en skola där alla har rätt till social gemenskap, där ingen pekas ut 

eller utesluts samt rätten att delta inte ska vara underordnad vad man förmår 

prestera. Där i ligger kärnan vilket både forskare och vårdnadshavare är rörande 

överens om. Den stora frågan är varför vi inte lyckas med inkludering? 

Eva (i sin intervju den 22 oktober 2019) lyfter att det som varken hemskolan eller 

gymnasieskolan klarat av är bemötandet, att Kristian inte blev sedd på det sätt 

som han behövde. Att se och möta barnet när det kommer till skolan är något som 

hon återkommer till genom hela sin intervju. Eva menar att ett hej spelar roll och 

att se barnet skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. Bekräftelse lyfter 

även Johan (i sin intervju den 22 oktober 2019) som A och O för en bra skolgång. 

Han poängterar att alla barn varje dag behöver bli sedda för att känna tillhörighet.  

Karlsudd (2017) lyfter in begreppet trygghet för att kunna delta, för mig hänger 

bekräftelse och trygghet tätt ihop, att bli sedd och bekräftad för den man är skapar 

trygghet och tillit som då i sig skapar en inkluderande skolsituation.  

Att andra ser och bryr sig kommer även Maria in på och hon beskriver följande: 

Alltså det spelar ju egentligen ingen roll var du är i världen […]om du inte får vara med i 

gänget, om du aldrig blir tillfrågad, ska vi göra det här tillsammans och om andra ser att 

du sliter med någonting men att det aldrig är någon som kommer och frågar om du 

behöver hjälp, ”ska jag hjälpa dig med det där” liksom, att man stödjer varandra och att 

man ja, inlemmar i flocken (Maria i intervju den 21 oktober 2019). 

Det Maria beskriver som viktigast är gemenskap, gemenskap med andra och att 

det egentligen inte spelar någon roll var den gemenskapen uppstår så länge man 

känner att man får vara med. Lisa beskriver på följande sätt:  

Inkludering för mig det är att alla känner att dom får vara med och att alla på sina villkor 

får vara med och i en klass att alla ska kunna få göra matteboken även om två behöver 

gå ut och sitta med en specialpedagog eller någon så är dom ändå inkluderade för alla 

kan hänga med även om dom får göra på lite olika sätt, lite olika hjälpmedel vilket 

media också har sett. Vissa får lite stjärnor när dom har gjort det och lite småbelöningar 

och det är ju jättebra kan jag tänka men också att skolan tar alla på allvar, om du är 

kroppsligt sjuk eller vilka handikapp du än har så ska alla ändå få finnas med och alla 

ska få samma villkor som alla andra eller få samma förutsättningar (Lisa i intervju den 

25 oktober 2019). 

Även Lisa lyfter känslan av att få vara med i ett sammanhang som viktig och lika 

viktigt att detta sker på lika villkor med samma förutsättningar. Även Sara lyfter 

att kunna delta på lika villkor som viktig: 

Inkludering för mig det är ju att alla ska kunna delta på sina villkor. Behöver jag sitta 

och jobba själv i ett rum då är det inkluderande att få göra det för att det är mitt behov 

[…] Inom pedagogiken så är man som pedagog som en dirigent i en stor musikorkester. 

Alla kanske inte spelar i samma takt och alla har inte samma uttryck men någonstans i 
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det här så finns det en kärna av gemenskap, så jag tänker inte att man alltid måste sitta 

utanför eller man behöver inte vara där utan det måste finnas en möjlighet att kombinera 

det där efter behov (Sara i intervju den 18 oktober 2019).  

Det är oerhört intressant att forskarnas och vårdnadshavarnas syn på inkludering 

har så hög samstämmighet. Framförallt tänker jag att Nilholms (2019) tankar om 

att begreppet inkludering har kommit att urholkas till att betyda var 

undervisningen äger rum och inte till kvalitéer i undervisningen. De flesta av 

vårdnadshavarna i min studie har lyft kvalitéerna i undervisningen i den 

kommunövergripande undervisningsgruppen, detta på grund av hög personaltäthet 

och undervisningens utformning på olika sätt. Detta är, enligt mig, ett tecken på 

att inkludering vad gäller undervisning inte är avhängt av platsen där 

undervisningen äger rum utan hur undervisningen sker. Inkludering handlar om 

att alla elever ska ha en bra skolsituation (Nilholm 2006). Däremot skriver även 

Nilholm (2019) att inkludering inte enbart kan diskuteras i förhållande till 

kunskapsresultat vilket ofta sker, kanske främst i den politiska debatten. Enligt 

min åsikt är det tydligt att eleverna får en bättre möjlighet rent inlärningsmässigt i 

en mindre grupp med hög personaltäthet, vilket även framkommit i berättelserna 

som jag tagit del av. I min studie var det endast två av åtta barn som inte hade 

problem med kunskapskraven i grundskolans läroplan och där den 

kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen blev en del av 

”räddningen” vad gäller att nå skolans mål så långt som möjligt. Nes (2013) 

menar att kunskapskraven skapar exkludering. Då tänker jag vidare om 

placeringen i sig inte är avgörande vad gäller inkludering, kan vi då tala om 

exkludering när ett barn får bättre möjligheter att klara av skolans kunskapskrav i 

en mindre grupp? Samtidigt är det, enligt mig, exkluderande att barnen inte får 

den hjälp och det stöd som de har rätt till och om inkludering handlar om var, 

samt allas rätt till god utbildning är det skolans uppdrag att tillhandahålla detta i 

hemskolan. Då handlar möjligheterna till inkludering även om vilka 

förutsättningar skolorna har i form av resurser. Detta är något som även Sara 

lyfter i sin intervju. 

 

Däremot handlar ju som sagt inte inkludering enbart om kunskapsresultat, vilket 

forskarna, och även vårdnadshavarna i min studie, är överens om. Det handlar lika 

mycket om värden som gemenskap, respekt och solidaritet (Persson och Persson, 

2016). Här visar dock vårdnadshavarna i min studie en lite spretig bild. Några 

(Sara och Sessan) uttrycker en sorg över att barnen blivit exkluderade från deras 

sammanhang med kamrater på hemmaplan samtidigt som några (Eva, Sessan och 

Maria) lyfter den fantastiska gemenskapen i den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen- som en familj. Frågan är om dessa ytterligheter egentligen 

står emot varandra. Det finns en sorg att bli uppsliten från sitt trygga sammanhang 

samtidigt som barnen får något annat som för den skull inte behöver vara sämre. 

En exkludering från ett sammanhang sker, otvivelaktigt, medan en inkludering i 

ett annat sammanhang förhoppningsvis öppnar andra möjligheter. Om inkludering 

handlar om att alla elever ska ha en bra skolsituation som Nilholm (2006) skriver 
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tänker jag att vi måste vidga begreppet. Där ett barn mår bra, socialt och 

kunskapsmässigt, bör barnet vistas. Ett barn som inte får det stöd och den hjälp 

hen behöver mår inte bra, på något sätt är det så enkelt och samtidigt så svårt. Är 

målet en full inkludering i hemskolan måste det finnas tillräckligt med stöd både 

för barnet som utmanar, till resterande grupp och till pedagogerna som arbetar 

tillsammans med och för barnen.  
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Diskussion 
Jag anser att jag genom studien kunnat beskriva och skapa förståelse för hur 

vårdnadshavare uppfattar sitt barns inkludering i skolan med tanke på placering i 

kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, vilket var huvudsyftet med 

studien. Däremot har jag i denna studie inte kunna förmedla varje informants syn 

helt och hållet och då jag intervjuat åtta vårdnadshavare är det klart att både syn 

och erfarenheter skiljer sig åt. Vi har dock tillsammans ”rest” genom erfarenheter 

från hemskolan, den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen och 

tillbaka till hemskolan alternativt till gymnasiet. Jag har fått ta del av vilka 

möjligheter och hinder som barnet, genom vårdnadshavarnas ögon, mött vad 

gäller lärande, utveckling och rättigheter i deras skolgång.  I och med detta anser 

jag att jag kunnat besvara de frågeställningar som ligger till grund för studien. Det 

jag vill understryka är att dessa resultat är utifrån just de vårdnadshavare som jag 

fått förmånen att intervjua, andra vårdnadshavare hade sannolikt gett en annan 

bild. Utifrån dessa vårdnadshavare anser jag dock att resultaten är trovärdiga 

eftersom de är hämtade från deras erfarenheter genom deras berättelser. Sedan 

finns det alltid en tolkningsdiskussion i och med att det är mina tolkningar som 

intervjuare i mötet med vårdnadshavarnas berättelser.  

Kan jag då säga att vi har en inkluderande skola? Och vad är det som säger om 

skolan är inkluderande eller inte? Trots att jag levt med dessa frågor nu en tid, så 

har jag inget enkelt svar på den frågan. Under studiens gång har jag blivit än mer 

förvirrad. Det jag med säkerhet anser är att inkludering inte handlar om en 

placering av ett barn, där sällar jag mig till Nilholm (2006), utan för mig handlar 

det om vikten av tillhörighet och gemenskap men lika viktigt också att få samma 

rättigheter och samma förutsättningar.  

Det som berört mig mest under arbetet med denna uppsats är när jag fått lyssna till 

berättelser ur ett annat perspektiv än min dagliga vardag och genom dem fått 

uppleva och erfara en verklighet som jag nu kan ana, däremot tror jag att man 

måste leva i den verkligheten för att verkligen på djupet förstå den. Det är främst 

fyra erfarenheter som under arbetets gång fått mig att fundera extra mycket. Den 

första erfarenhet som jag vill lyfta speciellt, och som jag hoppas detta arbete kan 

hjälpa till att aktualisera, är svårigheten kring tillbakaskolningen till hemskolan. 

Barnet som fått möjligheten att gå i en extra anpassad miljö under ett år och 

därmed får mycket stöd ska tillbaka till en verklighet som inte är anpassad efter 

hens behov. Utifrån egen erfarenhet vet jag att det inte finns möjlighet att erbjuda 

samma resursstöd i hemskolan som i den kommunövergripande särskilda 

undervisningsgruppen och det är heller inte meningen. Däremot finns det, enligt 

mig, en risk att anpassningarna i sig skapat en exkludering för att återigen kunna 

anpassa sig till en stor klass. En annan svårighet som lyfts av vårdnadshavare är 

de andra barnen som är kvar i hemskolan. Dessa barn har jag tänkt på. Barn som 

på något sätt redan har en bild av det barn som ska återskolas, där kanske 

konflikter varit ”vardag” på olika sätt. Dessa barn får inte samma möjligheter till 
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bearbetning däremot förväntas de motta det barn som återskolas på ett nytt sätt, 

med möjlighet till nystart. För dessa barn som varit kvar i hemskolan finns kanske 

en rädsla, en oro, både för sina egna känslor men också för om allt ska bli som det 

tidigare varit. För barnet som ska återskolas finns kanske en rädsla, en oro, för att 

måsta bli den som man tidigare varit då rollerna många gånger redan är fasta. En 

nystart, en ny chans, kan jag tänka vore det allra bästa. En möjlighet att skapa ett 

nytt sammanhang i en ny gemenskap tänker jag skulle gynna alla och kanske 

framförallt det barn som en gång redan fått känna sig misslyckad. Kanske skulle 

”återskolningen” per automatik ske i annan skola om det inte helt uppenbart 

skulle vara positivt både för barnet som individ och gruppen som helhet att barnet 

återvänder. 

Den andra erfarenheten jag vill lyfta är hur en exkludering skapas. Vad gör vi med 

barnen? Denna fråga lyftes av Sara (den 18 oktober 2019) i den första intervju jag 

gjorde och den tanken bar jag med mig i de andra intervjuerna och fann även spår 

av samma erfarenheter hos många av de andra, dock inte alla. Det som för mig 

berörde allra mest var just andra vårdnadshavares medverkan och, till och med, i 

vissa fall sanktion och berättigande till ett exkluderande förhållningssätt. Sara 

lyfter kalasinbjudan som en aspekt, att aldrig bli bjuden på kalas och vad det gör 

med ett barn som försöker bygga upp sin syn på sig själv. Daniel lyfter en känsla 

att ”snacket” om honom och hans dotter cirkulerar och stämpeln finns där att inte 

vara lika mycket värd. Maria lyfter att sonen aldrig fick känna sig som en del av 

en gemenskap och att andra vårdnadshavare inte reagerade trots att han var den 

enda i klassen som inte ”hängde” på eftermiddagar och kvällar. Hur skapas 

exkludering? Är det vi vuxna som faktiskt någonstans ändå accepterar att alla inte 

blir inbjudna i gemenskapen? Hur gör vi? Barn tenderar ju ofta att göra som vi 

gör… Jag har inga svar, men oerhört många tankar som jag också någon gång 

önskar kunna gå vidare med. 

Den tredje erfarenheten som berör extra mycket är när vårdnadshavarna berättar 

om att inte vara lyssnad på, att inte bli trodd. Min erfarenhet av skolan är att vi 

verkligen försöker göra allt för att bemöta och lyssna men det är ju tydligt att vi 

ändå inte har lyckats. Vad är det då som fallerar? Som i många olika sammanhang 

tänker jag att tiden är en aspekt och tidsbristen är något reellt som vi lever med 

men det får aldrig, enligt mig, bli en orsak till att inte vara ett lyssnande öra. I 

skolan får vi förtroendet att arbeta med de dyrbaraste skatter som finns, barnen.  

Att lyssna och möta både barn och vårdnadshavare med respekt och tid är det 

minsta vi kan göra. Det är inte alltid enkelt men det måste alltid vara vårt mål. 

Precis som Eva säger ”ett hej har alltid funkat” och jag tänker att i det ”hejet” 

ligger så mycket mer, där ligger ett förtroende, respekt och en tillit av att vi gör 

det här tillsammans. Efter denna studie önskar jag kunna tänka mer på vilket sätt 

jag bemöter och möter både elever och vårdnadshavare.  

Den fjärde erfarenheten utgår direkt från Salamancadeklarationen (Svenska 

Unseco 1994/2006) där det står om gynnsamma förutsättningar och att det krävs 
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en samordnad insats, inte endast från lärare och skolpersonal utan även från 

kamrater, familjer och frivilliga för att nå dit. Jag skulle vilja gå så långt som att 

säga att den samordnade insatsen måste inbegripa fler instanser som till exempel 

BUP, habilitering och Soc. etcetera om kontakt kring barnet finns där. 

Svårigheten och dilemmat med dessa typer av insatser är den skilda sekretessen 

som finns instanserna emellan men även rent praktiskt, vems är ansvaret att 

initiera ett sådant samarbete? Idag har vi kommit en bra bit på väg och det 

samverkas på olika. Däremot efterlyser jag en större tydlighet kring vems ansvaret 

är när det börjar att ”gunga” kring ett barn.  

Metoddiskussion 
Svagheten i den metod jag använt och främst vill lyfta är att i en kvalitativ studie, 

som i detta fall, och med den tidsrymd som studien var given så finns inte 

möjlighet till ett större antal informanter. Om andra informanter skulle varit 

intervjuade hade troligtvis resultatet blivit annorlunda. Dock är det också en 

styrka att just dessa vårdnadshavares erfarenheter och berättelser blivit synliga. 

Styrkan med metoden är, enligt mig, den narrativa ansatsen där vårdnadshavarna 

har fått berätta relativt fritt för mig om deras erfarenheter och upplevelser om 

barnens skolgång. Det har varit ett flöde i berättelserna, som en önskan om att få 

bli lyssnad till och i och med detta har jag också fått ett rikt material att ösa ur. 

Svårigheten med ett rikt material har varit att ta ställning till vad som skulle lyftas.  

Förslag till fortsatt forskning 
Jag önskar, som jag tidigare nämnt, studera exkludering och hur det skapas vidare. 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie över utanförskap i sociala 

sammanhang och vad det gör med det exkluderade barnet men kanske än 

viktigare, vad det gör med de barn som exkluderar. Det skulle vara oerhört 

intressant att intervjua vårdnadshavare till barn som både varit exkluderade, men 

även till barn som exkluderat. Ytterligare skulle det vara intressant att intervjua 

barn som nu nått vuxen ålder som blivit exkluderade men än mer intressant barn 

som varit med och exkluderat andra och om, samt i så fall hur, det påverkat dem i 

deras liv.  

Slutsats 
Var gemenskap sker bäst, på vilken plats, är det ingen som uttalar helt och fullt. 

Däremot har vårdnadshavarna i denna studie lyft fram en önskan om att 

anpassningar och resurser skulle vara så stora så att barnen fullt ut skulle kunna få 

fortsätta sin skolgång i sin hemskola. En skola där alla får möjlighet att nå så långt 

de kan, på den tid de behöver och känna sig behövda, sedda och få tillhöra 

gemenskapen. Skolans uppgift är inte att trycka ner, att få barn och elever att 

känna sig misslyckade. Vi måste lära oss att särskilja barn från ett beteende, möta 

barnen, se barnen och lyfta barnen. Vi måste lära oss att särskriva ordet 

misslyckad till att skapa elever som känner sig som ”miss lyckad” –  då når vi och 

framförallt barnen så mycket längre!   
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