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Sammanfattning 

Denna kvalitativa intervjustudie undersöker grundskolerektorers syn på fenomenet 

inkludering och vilka erfarenheter de har av att ha övergått från specialundervisning i 

särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) till en inkluderande undervisning. Inkludering 

är något som förespråkas inom samhället i allmänhet, och i skolan i synnerhet. Samtidigt visar 

både min studie och tidigare forskning att det saknas en samsyn, både inom den 

specialpedagogiska diskursen och inom den svenska skolan, kring innebörden av inkludering. 

 
Då den aktuella kommunen genomgått ett inkluderingsprojekt, genom att avveckla SU- 

grupper och istället fortbilda skolpersonalen inom kommunen så att dessa ges förutsättningar 

för att ta emot elever som tidigare gått i dessa, undersöker denna studie vilka erfarenheter 

skolornas rektorer har av denna inkluderingsprocess. Processen pågår fortfarande i kommunen 

och det finns flera framgångsfaktorer som lyfts fram samtidigt som hinder och utmaningar för 

inkludering tas upp. 

 
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka rektorers syn på inkludering och deras 

erfarenheter av att ha genomgått ett inkluderingsprojekt, vilket mynnar ut i dels 

framgångsfaktorer och utmaningar, dels en diskussion kring den bristande samsynen kring 

inkluderingsbegreppet och vilken typ av inkludering som målet för dagens skola. 

 
 

Nyckelbegrepp: inkludering, specialpedagogik, specialpedagog, särskild undervisningsgrupp, 

rektor 



Abstract 

This interview study examines elementary school head teachers' views on the phenomenon of 

inclusion and what experience they have from transitioning from special education in specific 

teaching groups (SEN groups) to inclusive education. Inclusion is something advocated in 

society and in school. At the same time, my study and previous research show that there is a 

lack of consensus, both in the special educational discourse and in Swedish school, about the 

meaning of inclusion. 

 
When the current municipality has experienced an inclusion project, by decommissioning 

SEN groups and instead educating school staff in the municipality so that these are 

prerequisites for receiving students who have previously taken them, this study investigates 

the experiences the school's head teachers have from this inclusion process. The process is 

still ongoing in the municipality and there are several success factors highlighted while 

addressing difficulties and challenges for inclusion. 

 
The main purpose of the study is to investigate the rector's view of inclusion and their 

experience of having an inclusive project, which results in success factors and challenges, and 

a discussion about the lack of consensus about the concept of inclusion and what kind of 

inclusion as the goal of today's school . 

 
 

Keywords: inclusion, special education, special education need coordinator, SENCO, special 

educational needs group (SEN group), headteacher 
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1. Inledning och syfte 
I dagens skola förväntas undervisningen bedrivas på ett inkluderande sätt och endast i 

undantagsfall ska eleven undervisas i en annan kontext än i sin ordinarie grupp (SFS 

2010:800). 

 
Inkludering skulle kunna liknas vid ett förhållningssätt, vilket är tänkt att genomsyra den 

svenska skolan. Under min specialpedagogutbildning, år 2015-2018, har det inkluderande 

synsättet varit det självklara valet framför exkluderande särlösningar. Alla inom skolan 

förväntas arbeta för inkludering och att förespråka något annat än att inkludering kan vara 

svårt. Skolorna runt om i Sverige har dock kommit olika långt i inkluderingsprocessen och 

tolkningen av vad fenomenet inkludering kan innebära skiljer sig åt. Skolan ska arbeta på ett 

inkluderande sätt och många håller med om att det givetvis är önskvärt att inkludera alla 

elever då vi i Sverige ska ha en skola för alla. Detta vållar dock problem då dagens skolor inte 

alltid är rustade för att möta de behov som finns. Dels handlar det om den fysiska miljön, som 

ibland kan utgöra ett direkt hinder för ett inkluderande arbete, dels om den didaktiska/ 

pedagogiska miljön som kan brista på grund av okunskap och slutligen om den sociala miljön. 

Det är gamla skolbyggnader med lokaler anpassade för en undervisning som inte är lika 

aktuell idag som den var då skolorna byggdes. Det finns ibland få utrymmen utöver ordinarie 

klassrum och eleverna är många till antalet i varje klass. Klassisk katederundervisning kan 

vara lämplig i denna form av lokaler, men i dagens skola ska undervisning inte bedrivas 

enbart på det sättet. Brister i den didaktiska eller pedagogiska miljön handlar om att det 

saknas kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd kan stöttas ute på skolorna. Lärare har 

inte den specialpedagogiska kunskap som behövs för att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Detta kan bero på att de gått olika lärarutbildningar, med olika innehåll, under olika tider. 

Tidigare var det kompensatoriska perspektivet ledande inom skolan vilket lett till att elever 

som utmanade eller var i behov av särskilt stöd fick det utanför ordinarie klass, i OBS-klasser 

eller särskilda undervisningsgrupper. Det fanns en tilltro till expertkompetenser och därför 

ansågs det bättre att eleverna gick hos ”de som hade kunskap kring deras problematik” 

snarare än att utveckla egen kunskap för att möta eleven. Med tiden har vi alltmer gått mot att 

se till miljöns påverkan på individens förutsättningar. Det är här som ett dilemma uppstår; Vi 

ska arbeta för inkludering då det är det som majoriteten av dagens forskning kring 

specialpedagogik förespråkar samtidigt har vi att förhålla oss till de begränsningar i 

lärmiljöerna som jag belyst ovan. Den sociala miljön i skolan han också utgöra hinder för 
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inkludering då stora elevgrupper, många olika personal att förhålla sig till och skiftande behov 

kan vålla problem för vissa elever. Det kan då tyckas vara en enkel lösning att flytta på dessa 

elever och placera dem i lugnare miljöer, men då riskerar de att mista den sociala kontext som 

de ingår i med kamrater från närområdet. Alla elever kommer efter sin skolgång att samverka 

i samhället varför det är viktigt att alla lär sig acceptera varandras olikheter. 

 
I vissa kommuner har man valt att ta bort kommungemensamma särskilda undervisnings- 

grupper (SU-grupper) för att främja inkluderande undervisning medan andra kommuner 

hävdar att denna form av undervisningsmiljöer behövs även om de formellt sett kan tolkas 

strida mot det inkluderande uppdrag som skolan har. 

 
Min studie avser undersöka rektorers syn på fenomenet inkludering och deras erfarenheter av 

att ha lämnat exkluderande specialpedagogiska insatser i form av kommungemensamma SU- 

grupper till att integrera och förhoppningsvis inkludera elever från dessa grupper i grund- 

skolan. Anledningen till att jag valt att studera just rektorer är att de har en betydande roll i 

arbetet för inkludering och att de tillsammans med specialpedagog ansvarar för att utveckla 

den pedagogiska verksamheten. Jag hoppas med denna studie kunna urskilja framgångs- 

faktorer och utmaningar som uppkommit från inkluderingsprojektet och använda dessa i mitt 

framtida arbete som specialpedagog. Jag har i denna studie valt att fokusera på inkludering av 

elever som läser enligt Lgr 11 och kommer därmed inte behandla inkludering av elever som 

läser enligt särskolans kursplaner. Denna studie avser inte att utvärdera den aktuella 

kommunens inkluderingsprocess utan se hur arbetet mot en ökad inkludering i skolan kan se 

ut och vilka framgångsfaktorer och hinder för detta som skolledarna mött under processen. 

 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka grundskolerektorers syn på fenomenet inkludering och 

deras erfarenheter av att ha övergått från specialundervisning i särskilda undervisningsgrupper 

till en inkluderande undervisning. 

 
1.2 Frågeställningar 
- Hur ser respondenterna på inkludering? 

- Vilka erfarenheter har respondenterna från övergången från specialpedagogisk verksamhet i 

särskilda undervisningsgrupper till en inkluderande skolverksamhet? 
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- Hur kan man se på skolornas det utvecklingsarbete som skolorna gjort utifrån Nilholms 

specialpedagogiska perspektiv? 

 

1.3 Begrepp 
Här kommer jag att kortfattat definiera begrepp som är viktiga för uppsatsen. Begreppen som 

tas upp är inkludering och exkludering vilka måste förstås för att kunna följa olika 

resonemang i uppsatsens olika delar, särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) som tidigare 

användes som specialpedagogisk verksamhet i studiens kommun, specialpedagogik och 

specialpedagog då dessa är vanligt förekommande i uppsatsen samtidigt som jag som 

författare är specialpedagog varför läsaren kan behöva veta detta. 

 
1.3.1 Inkludering 

Det saknas samsyn gällande begreppet inkludering. Vissa menar att det handlar om en fysisk 

placering medan andra anser att det handlar om mycket mer än så (Lindqvist & Nilholm, 2014 

och Nilholm & Göransson, 2017). Förutom den fysiska inkluderingen som innebär att det inte 

finns fysiska hinder i miljön som exkluderar eleven så finns det även pedagogisk och social 

inkludering. Pedagogisk inkludering innebär att undervisningen är anpassad efter alla elevers 

behov och förutsättningar, vilket gör att alla ges möjlighet att delta i undervisningen på lika 

villkor (Nilholm & Göransson, 2017). Social inkludering innebär att alla i gruppen känner en 

tillhörighet och delaktighet till densamma samt att alla ingår i gruppen på samma premisser 

(Nilholm & Göransson, 2017). 

 
1.3.2 Exkludering 

Med exkludering menar jag i denna studie att eleven inte är inkluderad, även om denne är 

fysiskt integrerad, eller om denne tas ur sin ordinarie kontext och placeras någon annanstans. 

Exkludering är motsatsen till inkludering. En exkluderande miljö sätter gränser för deltagande 

vilket kan synliggöras genom att andra människor beslutar om att utestänga en individ från en 

gemenskap (Persson & Persson, 2016). 

 
1.3.3 Särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) 

Skollagen fastställer att ”elever i behov av särskilt stöd skall undervisas i den grupp de 

normalt tillhör, men särskilda undervisningsgrupper får användas om undervisnings- 

situationen inte fungerar” (SFS 2010:800). Hur särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) 
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bildas och bedrivs runt om i Sverige skiljer sig åt. I vissa kommuner finns det gemensamma 

SU-grupper där elever tas emot från olika skolor medan andra kommuner anordnar dessa 

grupper runt om på skolorna. Elevgrupperna är ofta mindre än ordinarie klasser och har en 

större lärartäthet (Gerrbo, 2012 och Skolverket, 2011). Antalet SU-grupper tycks ha ökat 

sedan början på 2000-talet (Brodin & Lindstrand, 2010 och Skolverket, 2011). Det saknas 

stöd i forskning för att permanent placering i en SU-grupp skulle vara fördelaktiga för 

elevernas lärande, därför menar Skolverket (2011) att undervisning SU-grupper endast vara 

tillfälliga insatser och dessa ska utvärderas kontinuerligt. Det finns många studier som visar 

att nivågrupperade undervisningsgrupper, som SU-grupper, ger negativa effekter på elevernas 

självbilder då de riskerar att stigmatiseras i dem (Skolverket, 2011). 

 
1.3.4 Specialpedagogik 

Historiskt sett skapades specialpedagogiken för att den ordinarie pedagogiken inte nådde alla 

elever eftersom det då inte var en skola för alla. De speciella behoven som man då ansåg 

elever hade behövde mötas med speciella metoder och undervisningssätt. Därför kan special- 

pedagogik ses som en pedagogik som tar vid när den vanliga pedagogiken inte räcker till 

(Nilholm, 2007). 

 
1.3.5 Specialpedagog 

Examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) beskriver vad en specialpedagog 

förväntas kunna efter avlagd examen. Specialpedagogen ska efter examen kunna utveckla den 

pedagogiska verksamheten, genomföra utredningar, delta i arbetet med åtgärdsprogram, 

stödja elever, agera kvalificerad samtalspartner till kollegor och andra berörda, självständigt 

kunna leda samt följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen ska vara 

empatisk och samtidigt saklig. Denne ska göra sina bedömningar utifrån aktuell forskning och 

de gällande styrdokumenten samt kunna identifiera både vad skolan och specialpedagogen 

själv behöver utveckla (SFS 2007:638). 

 
1.4 Disposition 
I kapitel 1 behandlas inledning och syfte samt begrepp. I det nästkommande kapitlet, 

bakgrund, beskriver jag vad styrdokument säger om inkludering och jag ger en kort historisk 

tillbakablick över hur synen varit på elever i behov av särskilt stöd. Sedan presenteras 

Essunga kommuns inkluderingsprojekt och därefter en bakgrund till varför min studies 
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kommun valde att genomföra ett inkluderingsprojekt. I kapitel 3 tar jag upp mina teoretiska 

utgångspunkter, de specialpedagogiska perspektiven, och vad tidigare forskning kommit fram 

till, vilka jag senare använder i min resultatanalys. Därefter följer ett metodavsnitt där 

metodansats, datainsamling och systematisering och analys av data presenteras. I kapitel 5 

presenteras min studies resultat. Efter resultatredovisningen presenterar jag analys och 

diskussion av resultatet och därefter kommer ett sjunde kapitel där jag presenterar slutsatser 

jag dragit utifrån studiens syfte och de forskningsfrågor jag ställt utifrån detsamma. I kapitel 8 

ger jag förslag på vidare forskning i ämnet. 

 
Varje kapitel kommer inledas med en kortare text om vad som kommer tas upp i kapitlet. Jag 

har valt att disponera uppsatsen på ett återkommande sätt under resultatredovisningen, 

resultatdiskussion/analys och slutsats. Under dessa rubriker kommer jag att först presentera 

eller diskutera hur det såg ut eller var innan, under och efter omorganiseringen. Utöver detta 

kommer framgångsfaktorer och hinder för inkludering samt respondenternas syn på 

inkludering och huruvida de anser att deras verksamheter är inkluderande idag att tas upp i 

resultatdiskussionen. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att kortfattat ta upp vad olika styrdokument säger om inkludering. 

Därefter kommer jag ge en kort historisk tillbakablick över hur man hanterat och bemött 

elever i behov av särskilt stöd. Efter det kommer jag kort att presentera Essunga kommun 

vilken varit en förebild gällande inkludering. Slutligen kommer jag presentera en bakgrund till 

varför kommunen, som rör min studie, valde att genomföra ett inkluderingsprojekt. 

 
2.1 Styrdokument 

 

2.1.1 Internationella styrdokument 

Det finns flera internationella styrdokument som svensk skola har att förhålla sig till. Två av 

dessa är Salamancadeklarationen och FN:s konvention om barns rättigheter. 

 
2.1.1.1 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006), som Sverige skrivit under och som vi därför 

förväntas följa, deklarerar att alla barn har rätt till undervisning och därför måste ges 

möjlighet att ges en acceptabel utbildningsnivå. Utbildningssystemen ska utformas så att den 

breda mångfalden bland elevernas behov tillgodoses. Elever i behov av särskilt stöd ska ha 

tillgång till sina ordinarie skolor vilka ska tillgodose barnens behov genom att bedriva en 

pedagogik som sätter barnet i centrum. Skolorna ska ge plats åt alla barn oavsett barnens 

fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Alla barn ska 

så långt det är möjligt undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller 

inbördes skillnader. Endast i undantagsfall ska barn sändas till särskilda skolor eller till 

specialklasser eller avdelningar på varaktig basis (UNESCO, 2006). 

 
2.1.1.2 FN:s konvention om barns rättigheter 

FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009), vidare benämnd som Barn- 

konventionen, vilken Sverige åtagit sig att följa, säger att alla människor under 18 år är barn 

och att dessa har lika värde och därmed ska ha samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras 

och barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Barnkonventionen fastslår vidare att 

politiker som styr landet ska ansvara för att barn får det som de har rätt till. Barn med 

funktionsnedsättning har rätt till fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället 

på lika villkor. Utöver detta fastslår Barnkonventionen att varje barn har rätt till utbildning 
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och att skolan ska se till att barnets fulla möjligheter gällande personlighet, anlag, fysisk och 

psykisk förmåga utvecklas (Unicef, 2009). 

 
2.1.2 Läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, nämner inte begreppet inkludering någonstans. 
 
 

2.1.3 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) tar upp tre nivåer av stöd som elever kan ges; ledning och 

stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. 

 
2.1.3.1 Ledning och stimulans 

Skollagen fastslår att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. De elever som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att uppnå 

olika kunskapskrav ska ges stöd som syftar till att i största möjliga mån motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Detta gäller även elever som lätt når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås. De ska då ges ledning och stimulans för att nå längre i sin 

kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

 
2.1.3.2 Extra anpassningar 

Extra anpassningar är en form av stöd som är av mindre ingripande karaktär och som normalt 

kan ges inom ramen för ordinarie undervisningssituation. De ska kunna göras av lärare eller 

annan personal som är närvarande i undervisningen. Det behövs inget formellt beslut för att 

göra extra anpassningar. Bestämmelserna kring extra anpassningar gäller för alla elever inom 

förskola, grundskola och gymnasium (Skolverket, 2014 och SFS 2010:800). 

 
2.1.3.3 Särskilt stöd 

Till skillnad från extra anpassningar handlar särskilt stöd om mer ingripande insatser. Dessa 

görs vanligtvis inte av lärare i ordinarie undervisning. Det är insatsernas omfattning och/eller 

hur länge de görs som avgör om de ska räknas som särskilt stöd. Det särskilda stödet beslutas 

av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014 och SFS 2010:800). När 

ett särskilt stöd ska ges måste rektor besluta om detta och då ska ett åtgärdsprogram (ÅP) 

utarbetas. I ÅP ska behovet av särskilt stöd tydligt framgå, hur det ska tillgodoses samt hur 

det ska följas upp. Eleven och dennes vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 
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utarbetandet av ÅP. Om beslutet innebär att eleven ska ges det särskilda stödet i en annan 

elevgrupp (SU-grupp) enligt 11 § får inte rektor överlåta sin beslutanderätt (SFS 2010:800). 

 
Ingenstans i skollagen (SFS 2010:800) går det att läsa begreppen ”inkludering” eller 

”inkluderande undervisning”. 

 
2.2 Elever i behov av särskilt stöd – en kort historisk tillbakablick 
Elever i behov av särskilt stöd har behandlats på olika sätt under historiens gång. 1800-talets 

skola var präglad av moral och religion. Då beskrevs dessa elever som fattiga, lata och 

omoraliska. Elever som kategoriserades på detta sätt erbjöds kortare skoltid än andra. Därefter 

övergick diskursen till att bli mer psykologisk och medicinsk. Elevers intellektuella kapacitet 

började mätas och barn med låg intelligens ansågs ha negativ påverkan på de övriga eleverna i 

klassen varför dessa började segregeras (Hjörne, 2016 och Eriksson Gustavsson, Göransson & 

Nilholm, 2011). Elevsynen var normativ vilket innebar att eleven skulle anpassa sig till 

skolans krav, vilket gjorde att skolan mötte elever med svårigheter. Om dessa svårigheter var 

för stora ansågs det bäst att eleven placerades i special- eller hjälpklasser. Målet med detta var 

att skapa så homogena grupper som möjligt (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 

2011). 

 
Snart började detta att ifrågasättas och det skedde en förändring i diskursen igen då den 

successivt övergick till att bli mer av social karaktär under mitten av 1900-talet. Det 

resulterade i grundskolans grundande på 1960-talet, en skola för alla, som dock innehöll 

specialklasser. Eleven ansågs fortfarande vara bärare av skolproblemen och kategoriserades 

som aggressiv, misskötande, att ha koncentrationssvårigheter, omogen m.m. (Hjörne, 2016). 

 
I och med införandet av Lgr 80 skulle mångfalden bemötas i klassrummet, även om små 

undervisningsgrupper startades där elever som inte klarade skolan fick gå (Hjörne, 2016 och 

Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Idag har diskursen återigen svängt 

tillbaka till det medicinska och psykologiska då diagnoser som ADD, ADHD, och ASS fått 

större betydelse för beskrivandet av elevers skolsvårigheter (Hjörne, 2016). Under perioder 

har diagnoser legat till grund för beviljande av särskilt stöd (Hjörne, 2016 och Mattson & 

Roll-Pettersson, 2007). Som en konsekvens av detta har det exkluderande stöd ökat (Hjörne, 
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2016). Trots att det exkluderande stödet ökat anses ofta Sverige ha ett av världens mest 

inkluderande skolsystem (Lindqvist & Nilholm, 2014). 

 
2.3 Essunga – en förebild för inkludering 
Essunga kommun har blivit något av en förebild gällande ett inkluderande arbetssätt och 

undervisning. År 2007 nådde endast 62,8 % av eleverna som gick ut år 9 målen i alla ämnen, 

vilket resulterade i att kommunen låg på plats 287 i Sverige. Samma år hade 76,9 % av 

eleverna som gick ut grundskolan i Sverige behörighet att söka till ett nationellt 

gymnasieprogram. Den specialpedagogiska verksamhet, med särskilda undervisningsgrupper, 

som bedrevs i kommunen upplevdes inte fungera på ett bra sätt och därför beslutade 

kommunen att de skulle avveckla alla SU-grupper för att istället satsa på en inkluderande 

skola. Det fanns en gemensam vision och en plan över hur man ville gå tillväga. År 2010 hade 

100 % av eleverna behörighet att söka till nationella gymnasieprogram (1:a i Sverige) och 

96,3 % (3:a i Sverige) hade godkända betyg i alla ämnen (Allan & Persson, 2016). 

Framgångsfaktorerna var ett inkluderande syn- och arbetssätt (Persson & Persson, 2012). Du 

kommer ges möjlighet att läsa mer om Essunga i kapitel 3. 

 

2.4 Bakgrunden till inkluderingsprojektet i den aktuella kommunen 
Den aktuella kommunen, ”Kommun A”, är belägen i södra Sverige och har strax över 43 000 

invånare. Kommun A är en arbetarkommun med flera socioekonomiskt eftersatta områden i 

den största tätorten som har drygt 30 000 invånare. Utöver den största tätorten finns det åtta 

andra tätorter i mindre storlek. Kommunen har ett tjugotal grundskolor och flera av dessa 

delar rektorer. Dessa skolor har upptagningsområden med skiftande socioekonomiska 

förutsättningar. 

 
Vårterminen 2011 slutade 440 elever grundskolans årskurs 9 i Kommun A. Av dessa elever 

nådde 71 % målen i alla ämnen i jämförelse med rikets 77 %. Meritvärdet var nästan 196, 

vilket var betydligt lägre än riksgenomsnittets 211. Skillnaden mellan flickors och pojkars 

meritvärden var mycket stor 211 respektive 185. Elever med utländsk bakgrund hade generellt 

sett lägre meritvärde än kommunsnittet och de elever som inte erhöll betyg i samtliga ämnen 

bestod mestadels av elever med utländsk bakgrund och pojkar. Sett över tid hade resultaten 

inte förändrats så mycket, antalet elever som nådde målen i årskurs 9 hade legat mellan 70 

och 76 % under de senaste åren (XXX, 2012). 
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På uppdrag från förvaltningschefen i den aktuella kommunen gjordes en översyn och 

kartläggning, år 2011 av en extern konsult, XXX1, i syfte att se över förutsättningar för att 

kunna öka den integrerade verksamheten. Denna översyn gjordes under slutet av 2011 och 

presenterades i januari 2012. I översynen skriver den externa konsulten att det i kommunen 

gått inflation i såväl utredningar som diagnoser, att antalet diagnoser och elever med 

diagnoser ökat under de senaste åren, vilket kan ses som uttryck för exkludering eller krav på 

exkludering. Vidare skriver XXX att det finns en risk att övertron på diagnoser skapar 

handlingsförlamning samt att diagnoser kan bidra till att ”normaliteten krymper” genom att 

fler och fler ses som avvikande. XXX påpekar att diagnoser inte får påverka stödinsatser på 

samma sätt som väntan på utredning inte heller får leda till att stödinsatserna minskas eller 

uteblir. Vidare bedömde XXX det som att det fanns relativt många elever som var placerade i 

särskilda undervisningsgrupper utanför hemskolan och att det tycktes stå elever i kö till dessa 

grupper. Det tolkar utredaren som att kommunen har ett exkluderande synsätt och att bara 

vetskapen om att dessa särlösningar fanns inom kommunen kan ha bidragit till denna trend 

(XXX, 2012). 

 
Det XXX (2012) kom fram till var att en rad åtgärder behövde göras för att uppnå en ökad 

inkludering inom kommunens grundskola och mellan grundskola och grundsärskola, vilka 

alla krävde politiska ställningstaganden. Organisatoriska förändringar behövde göras bland 

annat skulle resursskolor och aspergergrupper behöva avvecklas för att få till en reell 

inkludering. Genom denna avveckling skulle ett trettiotal tjänster frigöras vilka utredaren 

menade skulle kunna fördelas på ett mer gynnsamt sätt för en ökad inkludering. Vidare 

behövde det befintliga resursfördelningssystemet ses över så att förstärkningsresurser skulle 

kunna användas för att kompensera för olikheter mellan skolorna. Även elevassistent- 

resurserna behövde ses över och uppdraget för elevassistenterna behövde tydliggöras. För att 

kunna möta eleverna som tidigare gått i SU-grupp eller i särskola behövdes ett utvecklings- 

arbete med aktivt värdegrundsarbete genomföras med både personal och vårdnadshavare 

kring attityder, förhållningssätt och bemötande. Utöver detta behövde en bred kompetens- 

utvecklingsinsats genomföras för all lärarpersonal i syfte att öka den specialpedagogiska 

kompetensen (XXX, 2012). 
 
 
 
 
 

1 Denna utredare benämns X. XXX för att inte bryta mot konfidentialitetskriteriet (Vetenskapsrådet, 2010). 
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XXX (2012) skriver att de elever som gick på resursskolorna utgjorde en målgrupp med 

varierande typer av svårigheter; socioemotionella behov/problem, utagerande beteende, 

svårigheter med kamratrelationer, behov av liten grupp, svåra hemförhållanden, hög frånvaro, 

neuropsykiatriska diagnoser och ungdomar med begynnande brottslig verksamhet och/eller 

drogmissbruk (XXX, 2012). Dessa SU-grupper var mindre i storlek, hade högre 

personaltäthet och arbetet inriktade sig mot hela familjen. Eleverna blev ofta kvar i SU- 

gruppen i 2-3 år. Det fanns ingen plan över när eleverna skulle återvända till sina hemskolor 

(XXX, 2012). Utöver resursskolorna fanns det vid kartläggningen, år 2011, två 

aspergergrupper i den aktuella kommunen, en för årskurs 1-6 och en för årskurs 7-9. Båda 

grupperna var placerade på samma skolenhet och hade samma rektor. Ansökan till dessa 

grupper gjordes av vårdnadshavarna och hemskolan. Huruvida en elev skulle erbjudas en plats 

i gruppen avgjordes av en särskild antagningsgrupp. Verksamhetens målgrupp var elever med 

aspergers syndrom, ASS. Grupperna hade en hög lärartäthet med specialpedagogisk 

kompetens och det fanns inga planer i någon av grupperna att skicka tillbaka eleverna till sina 

hemskolor (XXX, 2012). 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Det gjordes ytterligare en utredning, utöver den som XXX gjorde, men den har jag dessvärre inte haft tillgång 
till. Enligt mina respondenter kom även den fram till att SU-grupperna behövde läggas ned till förmån för en 
inkluderande verksamhet. 
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3. Perspektiv på specialpedagogik och tidigare forskning 
I detta avsnitt har jag valt att börja med att presentera specialpedagogiska perspektiv som jag 

kommer att utgå ifrån när jag sedan gör min resultatanalys. Därefter presenterar jag tidigare 

forskning kring SU-grupper, inkludering i en skola för alla. Sedan kommer jag kort att 

beskriva forskning kring Essunga kommuns inkluderingsprojekt. Slutligen tar jag upp 

forskning kopplad till specialpedagogens uppdrag respektive rektor och inkludering. I arbetet 

med inkludering har specialpedagogen, med sin specialpedagogiska kompetens, en potentiellt 

sett viktig roll, men den är ibland svårdefinierad. Därför jag väljer att kort presentera vad 

forskning kommit fram till om just specialpedagogens yrkesroll. Därefter presenteras 

forskning kopplad till rektors roll och betydelse i arbetet med inkludering då jag studerat 

deras syn på inkludering och deras erfarenheter av ett inkluderingsprojekt. 

 
3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Det finns olika perspektiv inom specialpedagogik och hur denna lämpligast bör bedrivas; det 

kompensatoriska/kategoriska perspektivet, det kritiska/relationella perspektivet, vilket 

kritiserade det kategoriska perspektivet, och slutligen dilemmaperspektivet som uppkom som 

en kritik mot det kritiska perspektivet. Historiskt sett har det kategoriska perspektivet varit det 

rådande (Nilholm, 2007). Därför har jag valt att presentera dessa perspektiv utifrån hur de 

uppkommit i kronologisk ordning. 

 
3.1.1 Det kompensatoriska/kategoriska perspektivet 

Det kategoriska, även kallat kompensatoriska, perspektivet har sina rötter inom medicin och 

psykologi och därmed är diagnostisering central i förståelsen av problembilden då man söker 

efter psykologiska eller neurologiska förklaringar till att eleven har problem i skolan. De 

grundläggande stegen för det kompensatoriska perspektivet är att först identifiera 

problemgrupper, söka efter neurologiska eller psykologiska förklaringar till problemen och 

sedan skapa metoder för att kompensera för problemet (Nilholm, 2007). Det kompensatoriska 

perspektivet fokuserar på att kompensera individens brister och problem i förhållande till 

skolan. Individens tillkortakommanden ses som orsak till skolsvårigheter och därför talar man 

om elever med svårigheter när man har det kategoriska perspektivet. Dessa svårigheter är 

antingen medfödda eller på andra sätt individbundna (Persson, 2013). Med ett kategoriskt 

perspektiv har man hög tilltro till expertkompetens (Nilholm, 2007 och Persson, 2013) och 

därför anser man att speciallärare, specialpedagoger och annan elevhälsopersonal ska bära 
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ansvaret för stödet till dessa elever och de specialpedagogiska insatserna är därför kopplade 

till eleven istället för miljön (Persson, 2013). 

 
3.1.2 Det kritiska/relationella perspektivet 

Det kritiska perspektivet växte fram som en kritik mot det kompensatoriska perspektivet. 

Kritikerna menar att det kompensatoriska synsättet marginaliserar barn och att orsakerna till 

barns skolmisslyckanden istället ska sökas i miljön utanför individen. Vidare menar 

förespråkare av detta perspektiv att diagnoser inte är objektiva eller användbara då dessa 

kategoriseringar endast leder till att skolan lägger över problemet på individen och därmed 

frånsäger sig ansvaret för skolmisslyckandet, vilket hämmar skolans utveckling. Elevens 

skolsvårigheter uppstår i relation till miljön varför denna behöver förändras menar 

förespråkare av detta perspektiv (Nilholm, 2007, Gerrbo, 2012, Lindqvist & Nilholm, 2014, 

Persson & Persson, 2012 och Persson, 2013). Därför pratar man inom det relationella 

perspektivet om elever i behov av särskilt stöd istället för elever med behov vilket man talar 

om inom det kategoriska perspektivet. Med ett relationellt perspektiv försöker man hitta 

förklaringar till skolsvårigheter genom att studera lärmiljön eller den miljö som eleven växer 

upp i (Persson, 2013). Ansvaret för att hjälpa dessa elever förläggs på skolans personal och 

därför har arbetslagen, där lärarna ingår, en viktig roll. Specialpedagoger och speciallärare har 

en handledande roll inom detta perspektiv. De ska hjälpa lärarna att anpassa och utveckla sin 

undervisning så att alla elevers olika behov och förutsättningar kan mötas. Inom det 

relationella perspektivet menar Persson (2013) att man har ett mer långsiktigt tidsperspektiv 

med fokus på proaktivt arbete i jämförelse med det kortsiktiga kompensatoriska tänk, med 

reaktivt arbete, som det kategoriska perspektivet har (Persson, 2013). 

 
I denna studie använder jag ett relationellt perspektiv som utgångspunkt när jag definierar 

inkludering vilket innebär att skolsvårigheter kan ses på utifrån flera olika faktorer: 

1) Det finnas olika orsaker till att elever har svårigheter, 

2) medicinska diagnoser har inte en avgörande betydelse för huruvida man anser att ett barn är 

i behov av särskilt stöd eller ej, 

3) integrerade lösningar där lärare anpassar stoff, material och undervisning efter elevernas 

olika behov förespråkas, 

4) specialpedagoger ska arbeta med att utveckla lärmiljön, 

5) pedagoger ska ges stöttning i hur de kan anpassa sin undervisning och 

6) att lärare har ett gemensamt ansvar att utbilda alla barn (Lindqvist & Nilholm, 2014). 
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3.1.3 Dilemmaperspektivet 

Detta perspektiv har uppkommit genom den kritik som riktats mot det kritiska/relationella 

perspektivet. Nilholm (2007) väljer att kalla detta för dilemmaperspektivet då skolan står inför 

flera val som behöver göras, men där dessa står emot varandra vilka leder till att dilemman 

uppstår. Det mest tydliga exemplet som författaren tar upp är det faktum att skolan ska vara 

till för alla, alla ska ges samma utbildning och samma kunskaper samtidigt om skolan har att 

förhålla sig till att alla elever är olika och därmed har olika förutsättningar. Det uppstår därför 

ett dilemma när skolan behöver välja mellan att möta alla elevers behov och förutsättningar 

samtidigt som de ska ge alla elever samma utbildning. Ett sätt att lösa detta dilemma är att 

homogenisera grupperna dels genom specialpedagogiska särlösningar som exempelvis SU- 

grupper och dels nivågrupperingar genom t.ex. allmän och särskild kurs, vilket gjorts 

historiskt sett, men detta är inte i linje med ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2007). 

 
3.2 Forskning kring särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) 
Aktuell forskning kring specialpedagogisk verksamhet är samstämmig kring att insatserna 

kopplade till elever i behov av särskilt stöd ska vara inkluderande och inte exkluderande 

(O’Rourke, 2015, Persson & Persson, 2012, Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 

2011). 

 
Ett exempel på exkluderande insatser är att placera elever i särskilda undervisningsgrupper, då 

eleven tas ur sin normala kontext (Persson & Persson, 2012). Detta är något som endast ett 

fåtal forskare förespråkar. En av dessa är Christoffer Gillberg (2013), som menar att elever 

med exempelvis ADHD (Attention Dificit Hyperactivity Disorder), dyslexi eller autism mår 

bäst av undervisning i en liten grupp med 6–12 elever då dessa ges bäst förutsättningar där. 

Ett annat argument för SU-grupp är att individer i skolsvårigheter kan känna sig exkluderade i 

den ordinarie klassen då de inte uppnår samma resultat som andra i klassen (Takala, 2012). 

 
En kvalitativ studie gjord av DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) visar att elever med ADHD 

löper ökad risk för social uteslutning, att lärare uppfattar dem som mindre intelligenta och att 

deras beteende uppfattas som mindre önskvärt i jämförelse med elever utan ADHD. Studien 

visar att de har sämre skolresultat, högre frånvaro, de ges specialpedagogiskt stöd i större 

utsträckning och det är färre av dem som går ut med godkända betyg (DuPaul, Weyandt & 

Janusis, 2011). 
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3.2.1 Omfattning av och orsaker till undervisning i SU-grupper 

En kvalitativ studie som Hjörne (2016) gjort visar att 3,6 % av pojkarna och 2,3 % av 

flickorna i årskurs 9 placerade i SU-grupp år 2013, men att det ingenstans framgick på vilka 

grunder eleverna var placerade där. I studien framkom det att de rektorer som intervjuades 

ansåg att SU-grupp var en sista utväg för de elever som skolan inte kunde hantera och att 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller diagnoser kopplade till det var det främsta 

skälet till elevernas skolsvårigheter (Hjörne, 2016). Ett annat skäl till att elever placeras i SU- 

grupp är att de anses ha sociala, emotionella och beteendesvårigheter vilka uppfattas som 

störande (Karlsson, 2012). Malmqvist och Nilholm (2016) har gjort en kvantitativ studie kring 

hur svenska kommuner organiserar utbildningen för elever med ADHD, främst genom att 

studera SU-grupper för dessa elever. Författarna menar att den viktigaste orsaken som nämns 

för upprättandet av SU-grupp är att elever med ADHD behöver särskilda undervisnings- 

metoder, tätt följt av annan arbetshastighet och lugnare klassrumsmiljö. Resultatet i studien 

pekar också på att placering i dessa SU-grupper främst används när redan insatt 

specialpedagogiskt stöd inte räcker. (Malmqvist & Nilholm, 2016). 

 
3.2.2 SU-gruppernas utformning och verksamhet 

Flera forskare (Brodin & Lindstrand, 2010, Gerrbo, 2012 och Hjörne, 2016) har i sina studier 

kommit fram till att verksamheten i olika SU-grupper kan skilja sig åt, men att det som ofta är 

liknande är att elevantalet är färre än i vanlig klass, det är större lärartäthet, det finns tillgång 

till avskärmningar på olika sätt och eleven är delvis eller helt borttagen från sin ordinarie 

undervisningsgrupp och i vissa fall hemskola (Brodin & Lindstrand, 2010, Gerrbo, 2012 och 

Hjörne, 2016). Karlsson (2012) har i sin etnografiska studie kommit fram till att det 

överordnade syftet i SU-grupperna ska vara att hjälpa den enskilda eleven så att denne kan 

återgå till ordinarie undervisningsgrupp och fungera där, både socialt och kunskapsmässigt. 

Därför har SU-gruppernas fokus ofta handlat om att forma eleverna socialt vilket ibland tar tid 

från det ämnesorienterade (Karlsson, 2012). Detta är något som även Evaldsson och 

Velasquez (2012) kommit fram till i sin etnografiska studie om hur elever i SU-grupper 

beskrivs av personalen som jobbar med dem. 

 
I Malmqvist & Nilholms studie (2016) framkommer det att det saknas adekvat kompetens i 

SU-grupperna och att arbetet i dem följs inte upp i många kommuner. De fördelar som nämns 

av respondenterna i studien är bland annat mindre gruppstorlek, större lärartäthet, mer 

strukturerad undervisning med särskilda metoder och att samarbete mellan elever är sällsynt 
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(Malmqvist & Nilholm, 2016). Författarna menar att det är intressant att behovet av 

specialpedagogik och speciella metoder betonas då det ofta saknas utbildad specialpedagogisk 

kompetens i grupperna. Betoningen på en gruppspecifik pedagogik är också intressant, menar 

författarna, då heterogeniteten är stor bland elever med ADHD (Malmqvist & Nilholm, 2016). 

 
3.2.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och SU-grupper 

Flera forskare menar att den neuropsykiatriska diskursen har stor betydelse för hur elevers 

skolsituationer diskuteras vilket leder till att SU-grupper riktade mot olika typer av NPF 

startats (Hjörne & Säljö, 2014 och Evaldsson & Velasquez, 2012). Flera studier har visat att 

omfattningen av andelen elever med neuropsykiatriskas funktionsnedsättningar, som ADHD, 

varierar stort beroende på vem och var i världen man frågar (Hjörne & Säljö, 2014 och 

Canino & Alegría, 2008). Hjörne & Säljö (2014), som genomfört en kvalitativ studie, menar 

att det uppstår ett dilemma då den svenska skolan ska vara en inkluderande skola för alla 

samtidigt som det neuropsykiatriska och medicinska området, som förespråkar exkluderande 

särlösningar i form av t.ex. SU-grupper, vinner mark (Hjörne & Säljö, 2014). 

 
3.2.4 Erfarenheter av exkluderande insatser 

Flera forskare (Brodin & Lindstrand, 2010, Ljusberg, 2009 och Mattson & Roll-Pettersson, 

2007) har intervjuat elever som getts särskilt stöd utanför ordinarie undervisning. Eleverna i 

dessa studier vittnar om att tanken med det särskilda stödet ska ha varit att de skulle få det 

stöd de var i behov av, men att den person som skulle ge stödet saknade pedagogisk 

kompetens. Utöver detta menade eleverna att de upplevde sig som särbehandlade då de var 

tvungna att lämna klassen för att få stödet någon annanstans (Mattson & Roll-Pettersson, 

2007 och Brodin & Lindstrand, 2010). Hjörne och Evaldsson (2015) har i sin kvalitativa 

studie kommit fram till att elever som placeras i SU-grupper kopplade till olika diagnoser 

tenderar att klassificera sig som exempelvis ”ADHD-barn” vilket stigmatiserar dem. Ljusberg 

(2009), har i sin kvalitativa studie intervjuat både lärare och elever från SU-grupper. Eleverna 

i hennes studie beskrev tidigare skolmisslyckanden som den främsta orsaken till att de blivit 

placerade i SU-gruppen och att de på grund av placeringen av andra elever ansetts vara idioter 

eller DAMP-barn. Författaren drar utifrån detta slutsatsen att en placering i SU-grupp kan 

skapa sociala problem för eleverna som placeras där (Ljusberg, 2009). Även Hellberg (2007) 

tar i sin kvalitativa studie upp skolmisslyckanden som skäl till placering i SU-grupp kopplad 

till aspergers syndrom. Författaren menar att flera av de elever hon intervjuat ansett sig varit 
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utanför och blivit stigmatiserade i den tidigare skolkontexten, men att de efter placeringen 

upplevt en vändpunkt, då de fått rätt hjälp och stöd (Hellberg, 2007). 

 
3.3 Inkludering i en skola för alla 
O’Rourke (2015) menar att inkluderande undervisning har en mer positiv inverkan på elevers 

studieresultat än segregerande specialpedagogiska särlösningar. Forskning visar dock att 

begreppet och fenomenet inkludering inte är lätt att definiera (Nilholm & Göransson, 2017). 

 
Lindqvist och Nilholm (2014) kommer i sin kvalitativa studie fram till att skolan är en 

komplex verksamhet där de som arbetar i den förväntas hitta vägar som möjliggör att alla 

elever ges en likvärdig utbildning samtidigt som lärarna behöver förhålla sig till elevernas 

olikheter och skilda behov. Vidare skriver författarna att inkludering ofta ses som något som 

sker i klassrummet där alla typer av elever deltar, där deras olikheter ses som tillgångar och 

att alla barn har rätt att delta, lära och bygga sociala relationer (Nilholm, 2006 och Lindqvist 

& Nilholm, 2014). Nilholm och Göransson (2017) har i sin studie av användningen av 

begreppet inkludering i vetenskapliga artiklar kommit fram till att inkluderingsbegreppet 

används på olika nivåer; den första nivån handlar om fysisk placering, där en elev i behov av 

särskilt stöd är placerad i vanlig klass. I den andra nivån är eleven i behov av särskilt stöd 

fysiskt inkluderad och därtill tillgodoses elevens sociala och pedagogiska behov. I den tredje 

nivån möts allas, inte endast elever i behov av särskilt stöd, sociala och pedagogiska behov. I 

den fjärde nivån möts allas behov och alla känner en gemenskap och tillhörighet vilket 

samhället ska byggas på, menar författarna (Nilholm & Göransson, 2017). 

 
I Sikes, Lawson och Parkers (2007) kvalitativa studie intervjuades lärare och elevassistenter 

kring deras definitioner av begreppet inkludering. Författarna kom fram till att det finns en 

vilja att inkludera, men att det ofta upplevdes finnas hinder som gjorde att respondenterna 

upplevde det som svårt att genomföra i praktiken. Samtidigt är respondenternas definition av 

inkludering vag (Sikes, Lawson & Parker, 2007). Detta stöds av Lutz (2013) som menar att 

han ofta i sin profession mött studenter som i slutet av sin specialpedagogiska utbildning sagt 

att inkludering endast är ett teoretiskt begrepp som dessvärre inte är en realitet i den praktiska 

verksamheten. För att möta detta problem menar Persson & Persson (2012) att skolans 

verksamhet behöver utvecklas för att uppnå en inkluderande verksamhet och de har hittat flera 

framgångsfaktorer. 
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3.3.1 Framgångsfaktorer och hinder för en inkluderande undervisning 

Framgångsfaktorer för en inkluderande undervisning som Persson & Persson (2012) har sett 

är; att alla SU-grupper läggs ned och att man istället satsar på dubbelbemanning (tvålärar- 

system) på lektionerna. Författarna menar att det är viktigt att man har en gemensam struktur 

på lektionerna så att eleverna känner igen sig. Utöver har de kommit fram till att det behövs 

ett tydligt ledarskap i skolan och att alla som jobbar i skolan har höga förväntningar på 

eleverna. Persson & Persson (2012) menar att det också är viktigt att tillvarata allas 

kompetenser i arbetslaget och att tillsammans utifrån dessa bygga upp en gemensam 

kompetens grundad i aktuell forskning. Utöver detta menar författarna att det behövs en 

samsyn kring att olikheter ses som tillgångar både bland elever och lärare samt att det finns en 

hög kamrattolerans mot olika tänkanden och beteenden (Persson & Persson, 2012). 

 
3.3.2 Kritik mot inkludering 

Skeptiker till inkludering menar att det uppstår ett dilemma när elever inte ska kategoriseras 

som att vara i behov av särskilt stöd då de heller inte kan ges det stöd som de faktiskt är i 

behov av (Hornby, 2011). Dessa elever skiljer sig ändå från mängden menar skeptikerna 

vilket gör att de riskerar att stigmatiseras ändå (Gillberg, 2013, Hornby, 2011 och Takala 

m.fl., 2012). 

 
3.3.3 Kunskap – möjlighet eller hinder för inkludering 

Enligt Ravets (2011) kvalitativa studie har de senaste årens fokus på inkludering i skolan lett 

till att brittiska elever med autism idag mestadels undervisas i vanliga klasser istället för i 

särskilda undervisningsgrupper eller särskilda skolor för elever med autism. Författaren menar 

att studier som gjorts visar att detta utmanat många av pedagogerna inom skolan. På samma 

sätt har studier som undersökt elevernas perspektiv indikerat att inkludering inte enbart varit 

av godo för elever med autism (Ravet, 2011). Utmaningarna för lärarna i skolan har 

uppkommit på grund av bristande förståelse för och kunskap om autism. Det har därför inte 

funnits pedagogiska verktyg för att hjälpa dessa elever vilket gjort dem exkluderade trots att 

de varit fysiskt integrerade (Ravet, 2011). Flera studier indikerar att just bristande förståelse 

eller otillräckliga kunskaper om elever i behov av särskilt stöd är något som man brottas med 

överallt. Abbas, Zafar & Naz (2016) har gjort en kvantitativ studie i Pakistan kring vad som 

behöver göras för att gå mot en mer inkluderande undervisning och där framkommer det att 

ett av de främsta problemen är lärarnas rädsla för att de inte har tillräckliga kunskaper för att 

möta elever i behov av särskilt stöd (Abbas, Zafar & Naz, 2016). En kvalitativ studie av 
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Tungaraza (2014), gjord i Tanzania, säger även den att lärarna saknar kompetens att möta 

elever i behov av särskilt stöd vilket leder till att det är svårt att inkludera alla elever. 

 
3.4 Essunga – en förebild för inkluderande undervisning 
Den omfattade kvalitativa studie som Persson och Persson, (2012) gjorde i Essunga kommun 

visade att framgångsfaktorerna för kommunens var inkluderande undervisning och ett 

inkluderande synsätt. Enligt författarna uppmanades eleverna att se varandra som tillgångar 

vilket gjordes genom att olikheter normaliserades. Genom detta menar Persson och Persson 

(2012) att eleverna verkade öppna sig mot varandra och gemensamt bestämma sig för att de 

skulle lyckas tillsammans genom att stötta varandra. Författarna menar att alla elever tycktes 

ha utvecklat ett ömsesidigt beroende av både andra elever och lärare vilket ledde till att de 

vågade be om hjälp och snarare såg det som en rättighet att få fråga än att det skulle vara 

något att skämmas över. Detta bekräftades senare i Allan och Perssons (2016) kvalitativa 

studie där eleverna beskrev sig själva som lärande individer när de reflekterade över sin tid i 

grundskolan i Essunga kommun. 

 

3.5 Specialpedagogens uppdrag 
Likheterna mellan målen för utbildningarna till specialpedagog respektive speciallärare är fler 

än skillnaderna. Det som främst skiljer dessa åt är att speciallärare, till skillnad från 

specialpedagogen, endast ska agera kvalificerad samtalspartner i frågor gällande dennes 

specialområde och på individnivå medan specialpedagogen förväntas kunna agera 

kvalificerad samtalspartner inom flera områden och se på skolsvårigheterna på såväl individ-, 

grupp- och organisationsnivå (Göransson m.fl., 2015 och Persson, 2013). Trots detta finns det 

olika föreställningar om vad specialpedagoger ska ha för roller och uppdrag. Dessa 

föreställningar är förknippade med de olika uppfattningar som finns om vad specialpedagogik 

kan vara och till de specialpedagogiska perspektiven (Persson, 2013). Specialpedagogens 

arbete kan ske både direkt och indirekt med elever, på ett proaktiv eller reaktivt sätt, men att 

specialpedagogen ska arbeta för en inkluderande verksamhet är tydligt. Ett sätt att uppnå detta 

är att handleda kollegor på olika sätt (von Ahlefeld Nisser, 2014). Sundqvist (2012), som 

forskat kring olika typer av handledning genom kvalitativa studier, menar att det 

samarbetande samtalet mellan specialpedagoger/-lärare och vanliga lärare måste ges större 

utrymme i skolan för att vi ska kunna uppnå en inkluderande verksamhet. Hon menar att det 

konsultativa samtalet, där handledaren med specialpedagogisk kompetens ger de handledda 
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mer konkreta tips och råd, tenderar fokusera på eleven istället för läraren och lärmiljön 

(Sundqvist 2012). Lindqvist och Nilholm (2014) har i sin kvalitativa studie kommit fram till 

att rektor ofta anser att specialpedagogen ska observera och utifrån dessa observationer 

handleda lärarna, men detta sker dock sällan i praktiken (Lindqvist & Nilholm, 2014). Von 

Ahlefeld Nissers kvalitativa studie (2014) visar att specialpedagoger ges uppdrag som 

traditionella speciallärare och uppdrag kopplade till mer övergripande verksamhetsutveckling. 

Specialpedagogens roll är med andra ord inte tydligt definierad. 

 
3.6 Rektors roll och betydelse för en inkluderande undervisning 
Att inkludera alla elever inom skolan är en av verksamhetens största utmaningar framförallt 

när de ökade kraven på kunskapsförmedling satts i fokus de senaste åren. Rektors betydelse i 

arbetet med att inkludera alla barn är därför viktig (Lindqvist & Nilholm, 2014). Det är 

skolans rektor som ska besluta om, organisera och bedriva det utvecklande arbetet på skolan 

och i detta arbete ligger även ansvar för det specialpedagogiska utvecklingsarbetet (Lgr11). 

 
Det tycks råda delade meningar bland rektorer om betydelsen av begreppet inkludering och 

vilka elever som de upplever är i behov av särskilt stöd. I många fall används begreppet 

inkludering när de pratar om den fysiska placeringen av barn i behov av särskilt stöd samtidigt 

som de flesta forskare är eniga om att inkludering handlar om mer än så (Lindqvist & 

Nilholm, 2014). Den studie som Lindqvist och Nilholm (2014) gjort visar att rektorerna de 

intervjuat förespråkar inkluderande undervisning i form av förändringar i lärmiljön och 

undervisningen, formativ bedömning och dialog. Samtidigt är rektorerna i studien också 

benägna att föreslå individuella lösningar som exempelvis särskilt stöd utanför klassrummet 

(Lindqvist & Nilholm, 2014). 

 
Flera forskare har kommit fram till att ett ledarskap med ett förhållningssätt som uppmuntrar 

gemensam problemlösning och delat ansvar har visat sig vara framgångsfaktorer gällande 

inkludering (von Ahlefeld Nisser, 2014, Persson & Persson, 2012 och Lindqvist & Nilholm, 

2014). Lindqvist och Nilholm har i sina kvalitativa studier (2013, 2014) kommit fram till att 

rektorer som organiserar den specialpedagogiska verksamheten i en samarbetande anda tycks 

arbeta i en mer inkluderande än rektorer som inte gör det. På samma sätt menar författarna att 

när rektorer ger specialpedagogen en traditionell speciallärarroll finns det en risk att de övriga 

pedagogerna avsäger sig ansvaret för elever i behov av särskilt stöd och dessa skolor tenderar 



21  

då arbeta mer exkluderande när problem dyker upp (Lindqvist & Nilholm, 2013, Lindqvist & 

Nilholm, 2014). Lindqvist och Nilholms (2014) studie visar att rektors vision om inkludering 

och stöd är det mest avgörande för huruvida pedagogerna inom verksamheten verkar för en 

inkluderande undervisning eller inte. Författarna menar även att relationerna mellan rektor 

och lärare är viktiga då rektor ibland behöver arbeta aktivt med att förändra lärares attityder 

gentemot elever i behov av särskilt stöd. Vidare menar Lindqvist och Nilholm (2014) att det 

är viktigt med samsyn gällande skolans inkluderande uppdrag, vilken är rektorns roll att 

förmedla. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för min studies metodansats, hur datainsamlingen och 

analysen av data gått till samt diskutera dessa val. Jag kommer inledningsvis att beskriva hur 

jag gått tillväga när jag gjorde mitt urval av respondenter och kort återge hur jag fått tillgång 

till fältet. Därefter går jag igenom hur min intervjuguide utformades. De etiska överväganden 

jag gjort tas upp efter det och sedan går jag igenom hur jag systematiserat och analyserat mina 

data. Avslutningsvis kommer en metoddiskussion där jag diskuterar metoden och huruvida 

min studies validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 
Min avsikt har varit att undersöka och beskriva mina respondenters uppfattningar om och 

erfarenheter av inkludering och processen till att nå det samt att göra jämförelser mellan mina 

olika respondenters uppfattningar och erfarenheter (Allwood & Erikson, 2017). Därför valde 

jag att arbeta mer induktivt än deduktivt då jag inte ville styras av tidigare forskning i ämnet 

även om min förförståelse inte gick att bortse ifrån. Jag valde att arbeta med kvalitativ metod 

och analys. Som datainsamlingsmetod valde jag semistrukturerade intervjuer där jag använt 

mig av en intervjuguide (se bilaga 2) för att se till att intervjun tog upp de delar eller teman 

som jag ville diskutera, men utan att styra diskussionen alltför mycket (Bryman, 2011 och 

Dalén, 2015). Anledningen till detta var att jag ville kunna ställa följdfrågor och följa med i 

diskussionerna. Det är viktigt att få med respondenternas egna ord (Dalén, 2015) och genom 

att använda mig av semistrukturerad intervju så tilläts respondenterna i stor utsträckning göra 

det då teman diskuterades snarare än snäva frågor, vilket kan bli fallet vid mer strukturerade 

intervjuformer eller enkätundersökningar (Bryman, 2011 och Dalén, 2015). Jag genomförde 

en provintervju för att se hur min intervjuguide fungerade vilken visade att min intervjuguide 

uppfyllde sitt syfte. Denna provintervju spelades in, transkriberades och har använts i min 

studie, efter min respondents godkännande. 

 
Under intervjuerna försökte jag visa engagemang för att på så vis få respondenterna att känna 

sig trygga och därmed våga öppna sig kring ämnena som diskuteras (Dalén, 2015). Upplägget 

för intervjun inspirerades mycket av den intervjustrategi som Dalén (2015) beskriver med fem 

faser; kontaktetablering, procedurfas, introduktionsfas, fördjupningsfas och avslutande fas. I 

kontaktetableringsfasen försökte jag dels återkoppla till det mail med missivbrev (Trost & 

Hultåker, 2016 och ) som jag skickat ut och den kommunikation som utbytts där och dels visa 

tacksamhet för att de valt att ställa upp. I procedurfasen, som till viss del inletts genom 
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missivbrevet, informerade jag återigen om studiens syfte, hur intervjun skulle vara upplagd, 

att intervjun skulle spelas in och sedan transkriberas, att de skulle få ta del av min uppsats 

innan den skulle publiceras samt att de närhelst de ville kunde avbryta sitt deltagande i 

studien. Därefter kom vi in mer på de teman jag ville att respondenterna skulle berätta om, 

vilket skulle kunna liknas vid introduktionsfasen, även om denna stundtals överlappade med 

fördjupningsfasen då följdfrågor ställdes för att få förtydliganden från mina respondenter. 

Vissa av temana i intervjuguiden behandlades flera gånger och på så sätt gavs respondenten 

möjlighet att fördjupa sina resonemang. I slutet av varje intervju frågade jag om 

respondenterna hade något mer de ville tillägga och tackade återigen för deras deltagande, 

vilket är förenligt med den avslutningsfas som Dalén (2015) beskriver. 

 
Intervjuerna tog alla cirka en timme (55 till 68 minuter) och dessa spelade jag in för att helt 

kunna fokusera på vad som sades och därmed kunna vara mer delaktig under intervjuerna. Jag 

transkriberade sedan intervjuerna på en ordagrann nivå och jag numrerade respondenterna R1- 

R6 och sidnumrerade intervjuerna för att lättare kunna orientera mig i texterna vilket Back & 

Berterö (2015) rekommenderar. Transkriberingarna var mellan 8-16 sidor långa. Jag använde 

enbart det transkriberade materialet i min analys och inte inspelningarna, även om det finns de 

som menar att transkriberingen innebär en datareduktion (Dalén, 2015). Det blir framförallt 

en datareduktion om man parafraserar för mycket vilket skulle kunna leda till att innebörden 

ändras (Bryman, 2011). Därför försökte jag vara noggrann och transkribera ordagrant i ett 

inledande skede för att senare kondensera det transkriberade materialet i analysfasen. Längre 

tystnader noterade jag dock för att visa på när respondenten verkade ha sagt det den ville säga 

innan jag ställde nästa fråga eller går in på nästa tema. Detta för att jag både explicit och 

implicit skulle kunna återge och analysera de data jag hade att tillgå, vilket är forskarens 

uppgift (Szklarski, 2009). 

 
4.1 Urval av respondenter och tillgång till fältet 
Då jag som specialpedagog kommer att arbeta på en organisationsnivå tillsammans med 

rektorer tänkte jag att jag har nytta av just deras erfarenheter av denna inkluderingsprocess. 

Eftersom den aktuella kommunen endast hade ett begränsat antal rektorer som blivit berörda 

av omorganiseringen fanns det en risk att jag kunde få problem med att få tillgång till 

tillräckligt många respondenter. För att ta reda på vilka rektorer som skulle kunna vara 

aktuella att intervjua kontaktade jag en rektor med många års erfarenhet för att höra vilka 
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rektorer som var varit med om omorganiseringen och hon föreslog ett tiotal potentiella 

respondenter. Därför har jag gjort ett målstyrt urval (Bryman, 2011) av mina respondenter. 

Jag kontaktade dessa via ett mail med bifogat missivbrev (se bilaga 1). Sju tackade ja till att 

delta. Ytterligare en tackade ja, men var på semester när jag genomförde mina intervjuer och 

två fick jag inget svar av, trots påminnelsemejl. Då jag hade genomfört de första intervjuerna 

och pratat med min handledare insåg jag att det borde räcka med 5-7 intervjuer för att få fram 

tillräckligt med data. Därför valde jag att inte vara mer påstridig i min mejlkorrespondens med 

dem som ej svarat. En av intervjuerna valde jag att inte använda mig av på grund av två skäl, 

dels var respondenten inte rektor när beslutet och genomförandet av detsamma verkställdes 

och dels var hennes erfarenheter kopplade till annan skolverksamhet inom den aktuella 

kommunen. 

 
4.2 Intervjuguide 
Jag valde att dela upp intervjuguiden i tre delar; en inledande del, en del om inkluderings- 

begreppet och en längre del som behandlade respondenternas erfarenheter av övergången till 

inkluderande undervisning. Den inledande delen var mer av socialiserande karaktär med 

information om mig och studiens syfte samt de etiska överväganden som jag tagit. Utöver 

detta ställdes mer formella frågor kopplade till deras tjänster och utbildningar. I min 

intervjuguide använde jag temana inkluderingsbegreppet, för- och nackdelar med 

omorganisationen från SU-grupper till inkluderande undervisning, resursfördelning och 

skolornas förutsättningar och förberedelser inför att möta elevernas behov. När jag väl kände 

mig nöjd med intervjuguiden genomförde jag en provintervju för att testa den och därefter 

gjorde jag några små justeringar (Dalén, 2015). 

 
4.3 Etiska överväganden 
Jag kommer under detta stycke gå igenom de etiska överväganden jag gjort under min studie. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) ska forskning dels bedrivas så den 

inriktas på väsentliga och håller hög kvalitet och dels skydda de som studeras från fysisk och 

psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Därför finns individskyddskravet, som kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). 
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4.3.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren informerar de som deltar i studien vad syftet med 

studien är (Vetenskapsrådet, 2010). För att uppnå detta krav skickade jag ut missivbrev till 

alla mina potentiella respondenter via mejl. Däri stod information om studiens syfte, en kort 

genomgång av studiens genomförande, vem jag var, vilken institutionsanknytning jag hade 

och en motiverande förklaring varför jag ville att de skulle delta i min intervjustudie. 

 
4.3.2 Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och inhämta samtycke (Vetenskapsrådet, 2010). Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter om personer som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

 
I ett missivbrev, som de potentiella respondenterna fick, informerade jag om att deltagandet 

var frivilligt, att informationen de gav endast skulle användas i studien, att de närhelst de ville 

kunde avbryta sitt deltagande samt att deras svar skulle hanteras anonymt så att ingen av dem 

eller deras svar skulle kunna gå att identifieras och att de efter att studien var klar skulle ges 

möjlighet att få ta del av den (Vetenskapsrådet, 2010 och Dalén, 2015). För att tydliggöra 

ovanstående ytterligare för respondenterna valde jag att vid intervjuns inledande skede 

precisera vem jag var, varför jag var där, vad syftet med intervjun var, vad jag skulle använda 

materialet till, att de om de närhelst de ville kunde avbryta sitt deltagande samt hur 

återkoppling och publicering skulle ske (Vetenskapsrådet, 2010 och Dalén, 2015). För att inte 

avslöja den kommun som studien avser har jag valt att anonymisera den externa konsult som 

genomförde en utredning 2011 och som publicerades i början av 2012. Denne utredare 

benämns X. XXX i kapitel 2. Jag hade kunnat ta bort utredningen helt och på så vis kunnat 

minska risken för att inte uppnå konfidentialitetskravet, men jag har valt att ändå ha med den, 

men med anonymiserad författare för att den ger information om hur verksamheten såg ut 

innan omorganiseringen, som mina respondenter inte har lyft fram. Jag är medveten om att 

mina respondenter skulle kunna lista ut vilka de andra respondenterna är eftersom kommunen 

inte är så stor, men då alla informerats om studiens utformning och antal respondenter ser jag 

det som etiskt försvarbart. Detta kan dock ha påverkat respondenternas svar, vilket jag är 

medveten om. 
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4.3.3 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2010). Efter studien kommer jag att radera alla 

transkriberingar och inspelningar för att de inte ska riskera att obehöriga kan ta del av dem. 

 
4.3.4 Vetenskapsrådets rekommendationer 

Utöver de ovanstående kraven rekommenderar Vetenskapsrådet (2010) att forskaren bör ge 

deltagare tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt och kontroversiella tolkningar innan 

undersökningsrapporten publiceras. Jag har dock valt att inte göra detta då jag inte anser att 

mina tolkningar varit kontroversiella eller att mina respondenter sagt saker som kan upplevas 

som etiskt känsliga. 

 
4.4 Systematisering och analys av data 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur jag gick tillväga när jag systematiserade och 

analyserade mina data. 

 
Jag valde att göra en tematisk analys (Bryman, 2011), där jag först bekantade mig med 

materialet genom att läsa det transkriberade materialet om och om igen till dess att jag kände 

materialet väl (Back & Berterö, 2015 och Dahlgren & Johansson, 2015). Under läsandet 

tematiserade jag de delar som berörde mina frågeställningar och sammanställde dem 

tillsammans med citat i en ”trasmatta” (Dalén, 2015). Trasmattan konstruerades genom att 

varje tema gavs en rad och varje respondent fick en kolumn i en tabell där citat under 

respektive tema fördes in tillsammans med sammanfattningar av vad som sagts. Därefter 

påbörjades själva analysen med att jag skiljde ut de mest signifikanta och betydelsefulla 

uttalandena i materialet. Till en början blev det många teman, men efterhand kunde dessa 

kopplas samman till ett färre antal; inkluderingsbegreppet, fortbildning/kunskap, resurser, 

synvända, samsyn, elever som utmanar, reaktioner på omorganiseringen, framgångsfaktorer, 

utvecklingsområden, särlösningar, specialpedagogens uppdrag och rättssäkerhet. Dessa 

kunde sedan placeras i huvudteman; före-, under- och efter omorganiseringen samt 

respondenternas syn på inkludering. Nästa steg blev att jämföra de olika passagerna och se 

vilka likheter och skillnader som gick att utläsa i materialet. Det fjärde steget blev sedan att 

gruppera likheter och skillnader vilka jag sedan försökte relatera till varandra (Bryman, 2011). 
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4.5 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina val av metodansats, urval, intervjuform, 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Då syftet med min studie var att undersöka mina 

respondenters uppfattningar om och erfarenheter av inkludering samt processen till att nå det 

valde jag en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervju som datainsamlingsmetod. 

 
4.5.1 Urval 

Jag gjorde ett bekvämlighets- och målinriktat urval (Bryman, 2011) utifrån den information 

jag fick av min redan insatta respondent. Det finns risker med att be en respondent att ge 

förslag på aktuella potentiella respondenter, som exempelvis att respondenten glömmer 

viktiga potentiella respondenter eller att respondenten väljer att inte nämna en viss person. Jag 

valde trots detta att ta respondentens råd då jag ville få tillgång till just de rektorer som varit 

med om själva omorganiseringen, vilket alla inte varit på grund av interna och externa 

omflyttningar. Då jag själv hade en lista över de aktuella rektorerna och min respondent 

utifrån den tipsade om rektorer istället för att själv behöva komma på egna namn på 

potentiella respondenter minimerade jag risken att någon glömdes bort. 

 
4.5.2 Intervjuform 

Jag valde att göra enskilda semistrukturerade intervjuer istället för exempelvis fokusgrupps- 

intervju (Bryman, 2011). Hade jag valt att intervjua rektorerna tillsammans skulle de ha 

kunnat komplettera varandras svar i en mer allmän diskussion, men samtidigt hade det funnits 

en risk att enskilda respondenter inte gavs det talutrymme som de fick vid enskilda intervjuer. 

Därför tror jag även i efterhand att enskilda intervjuer var att föredra i det här fallet. 

Jag hade även kunnat välja mer strukturerade intervjuformer, men eftersom jag var ute efter 

deras egna utsagor ansåg jag det mer lämpligt att ge dem utrymme för det vilket lättare görs 

med semistrukturerade intervjuer än med strukturerade intervjuer (Bryman, 2011 och Dalén, 

2015). 

 
4.5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier 

När man bedriver kvantitativ forskning talar man om huruvida studier har hög eller låg 

validitet, reliabilitet och om det går att generalisera stickprovets resultat till hela populationen 

(Bryman, 2011 och Trost & Hultåker, 2016). Det går dock att mäta eller diskutera validitet 

och reliabilitet även i kvalitativa studier (Bryman, 2011 och Trost & Hultåker, 2016). 
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4.5.3.1 Studiens trovärdighet – validitet 

Validitet eller trovärdighet innebär att frågorna under intervjuerna mäter det de är avsedda att 

mäta (Bryman, 2011 och Trost & Hultåker, 2016). För att öka trovärdigheten i min studie 

valde jag att inte formulera frågorna på ett ledande sätt. Detta för att inte försöka få in 

respondenten på ett eller annat spår utan ge dem utrymme att besvara frågorna utifrån just 

deras syn. Jag försökte även att undvika negationer och krångliga ord i mina frågor för att 

minska risken för missuppfattningar, vilket Trost & Hultåker (2016) förespråkar att man gör. 

Under intervjuerna försökte jag hålla mig neutral till det som respondenterna svarade 

samtidigt som jag månade om att få respondenten att känna sig trygg genom att bekräfta deras 

svar. Detta kan vara en svår balansgång, då jag ska försöka hålla mig objektiv samtidigt som 

jag förväntas bekräfta deras svar, men utan att påverka dem. Då intervjuerna genomförts på 

respektive rektors skola har min förhoppning varit att de ska kunna känna sig lugna i den 

miljö de befann sig i. Därför tror jag att deras svar var så ärliga de kunnat vara och därmed 

skulle studiens resultat kunna påstås vara trovärdigt. 

 
4.5.3.2 Studiens tillförlitlighet/pålitlighet – reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet mäter stabiliteten i det som studeras, att t.ex. intervjuare ställer 

samma fråga på samma sätt under olika intervjuer (Bryman, 2011 och Trost & Hultåker, 

2016). Situationen ska vara lika för alla så att denna inte påverkar resultatet. Det försökte jag i 

möjligaste mån uppfylla genom att följa intervjuguiden. När det gäller semistrukturerade 

intervjuer som jag genomfört finns det en risk att vissa saker diskuteras mer ingående under 

vissa intervjuer på grund av olika faktorer som t.ex. följdfrågor eller sidospår i diskussioner. 

Då jag hade en intervjuguide att utgå ifrån behandlade samma teman flera gånger vilket 

gjorde att det torde kunna ses som att det fanns kongruens (Trost & Hultåker, 2016). Då jag 

spelade in intervjuerna och sedan transkriberade dem på en ordagrann nivå torde även 

precision uppnåtts (Trost & Hultåker, 2016). Då jag varit själv med att intervjua kan det vara 

svårt att avgöra huruvida objektiviteten varit stark eller svag. Det hade gått att triangulera 

(Bryman, 2011), genom att exempelvis observera i verksamheterna eller göra en enkätstudie 

bland alla rektorer i kommunen, för att säkerställa eller granska objektiviteten, men det 

gjordes inte denna gång då studien inte var så omfattande. Då samtliga intervjuer genomförde 

under en kort tidsperiod och det studien avsåg undersöka var ett projekt som avslutades 2017 

borde inte attityden till fenomenet förändrats avsevärt hos mina respondenter under den 

period som intervjuerna genomfördes, varför konstans borde uppnåtts (Trost & Hultåker, 

2016). Det kan vara svårt att upprepa en kvalitativ studie då den andra forskaren behöver gå in 
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i en liknande social roll som den första forskaren (Bryman, 2011). En annan forskare skulle 

kunna utgå från min intervjuguide och genomföra en liknande studie, men risken är stor att 

utfallet blir något då min studie är genomförd i en socialt bunden kontext (Bryman, 2011). 

Pålitligheten säkerställs genom att forskningsprocessens olika faser tillgängliggörs för läsaren 

(Bryman, 2011), vilket är svårt att avgöra för mig som författare. Min förhoppning är att 

läsaren ska kunna följa hur min forskningsprocess sett ut. 

 
4.5.3.3 Studiens överförbarhet – generaliserbarhet 

Extern validitet, eller generaliserbarhet, kan vara svår att uppnå i kvalitativa studier då de 

urvalen ofta är begränsade (Bryman, 2011) eller som i mitt fall utgörs av ett motiverat urval. 

Studiens resultat skulle kunna vara överförbar på kommuner i samma storlek och med 

motsvarande socioekonomiska förutsättningar. Det är en ganska liten kommun med endast ett 

tjugotal grundskolor och dessa delar på ett drygt 15-tal rektorer. Av dessa 15 rektorer har jag 

intervjuat sex och dessa har sina verksamheter förlagda i olika områden med skiftande 

socioekonomiska förutsättningar. De torde således kunna ses som representativa för 

kommunens rektorer i helhet och därmed skulle studier i kommuner med liknande 

socioekonomiska och kulturella förutsättningar kunna dra nytta av denna studies resultat. För 

att ytterligare öka överförbarheten hade jag behövt ge täta, mer utförliga, beskrivningar av 

kulturen som rådde i kommunen (Bryman, 2011). 
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5. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar presentera min studies 

resultat. Syftet med studien var att undersöka grundskolerektorers syn på fenomenet 

inkludering och deras erfarenheter av ett inkluderingsprojekt. Jag kommer först att presentera 

respondenternas erfarenheter av inkluderingsprojektet och därefter redovisa deras syn på 

inkludering. Då jag studerat erfarenheterna från en process valde jag sedan att presentera mina 

resultat utifrån en tidsordning; före, under och efter omorganiseringen. Jag kommer därför i 

detta avsnitt presentera respondenternas syn på hur det såg ut före, under och efter 

omorganiseringen från en specialpedagogisk verksamhet med SU-grupper till en mer 

inkluderande verksamhet. Därefter kommer jag redogöra för respondenternas syn på 

inkludering. Jag väljer att göra det efter avsnittet om hur det blivit efter omorganiseringen då 

den var genomförd när respondenterna intervjuades, vilket rimligen borde ha kunnat påverka 

mina respondenters svar. Mina sex respondenter benämner jag fortsättningsvis som R1, R2, 

R3, R4, R5 och R6. Avsnitten 5.2 Under omorganiseringen och 5.3 Efter omorganiseringen 

överlappar varandra till viss del. Avsnitt 5.3 är mer omfattande därför att det tar upp 

respondenternas erfarenheter från dess att beslutet togs till dagens verksamhet. Slutligen 

kommer jag redogöra för mina respondenters syn på huruvida deras verksamheter är 

inkluderande idag eller inte. De teman som berörde tiden före omorganiseringen var; oro inför 

omorganiseringen, de tidigare SU-gruppernas verksamhet samt kritik mot denna verksamhet. 

Respondenternas svar som handlar om tiden under omorganiseringen hade tre teman; 

Projektet ”En skola för alla”, den snabba omställningen samt specialpedagogens roll i 

övergången. De teman som kunde urskiljas som rörde tiden efter omorganiseringen var; 

resurser, kunskap/kompetens, skolornas fysiska miljö, gemensamma strukturer och samsyn, 

”Livsviktigt för några, men bra för alla”, lokala särlösningar, ändrade synsätt, sociala aspekter 

samt specialpedagogens roll efter omorganiseringen. 

 
5.1 Före omorganiseringen 
Före omorganiseringen hade kommunen flera olika kommungemensamma SU-grupper 

och ett resurssystem där man ansökte om externa medel för att kunna anställa 

elevassistenter till elever som man ansåg var i behov av det vilket gjorde att ”alla skrev 

på allt, minsta lilla grej…”, som R3 uttryckte det. Respondenterna menar att det fanns 

ett synsätt där elever i behov av särskilt stöd med olika typer av NPF- och/eller 
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beteendeproblematik lämpligast undervisades i en mindre kontext av specialutbildad 

personal vilket motiverade denna verksamhet. 

 
SU-grupperna var dels kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

och dels till beteendeproblematik. Bland skolpersonalen rådde det stor tillit till 

expertkunskaper hos t.ex. psykolog eller de pedagogerna med stor erfarenhet av att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Det ansågs därför lämpligast att elever i 

behov av särskilt stöd undervisades i SU-grupper någon annanstans då den egna 

kompetensen upplevdes saknas menade respondenterna. Det fanns dock problem med 

detta då antalet platser i grupperna var begränsade och ibland rådde det delade meningar 

om vilka som var målgrupp för respektive SU-grupp för även inom de olika SU- 

grupperna fanns det uppfattningar om vad som föll utanför ramen för vad deras 

verksamhet kunde möta: 

 
R5: Vi hade alltså en (SU-grupp) som var kopplad till NPF-problematik, asperger pratar man då 

om. Identiteten i den gruppen, jag var nämligen rektor där, det var att vi är till enbart för rena 

asperger-elever. Dök det då upp en elev som dessutom hade en koncentrationssvårighet, en 

ADHD, en hyperaktivitet eller liknande så ansåg man att den eleven inte hörde hemma i den 

gruppen, så till och med i den resursgruppen så hade man ett perspektiv där man hade elever som 

inte passade in. Det blir ju ganska intressant. (s. 1) 

 

Flera av respondenterna säger att de under tiden före omorganiseringen inom kommunen hade 

en synvända, från ett kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv där man strävar efter 

att inkludera alla elever. De menar att kommunen och även personal uppmärksammat 

framgångarna som han haft i Essunga kommun och deras inkluderingsprojekt och inspirerats 

av dem. Synvändan ska ha gjort att kommunens organisation med SU-grupper och dessas 

verksamhet börjat ifrågasättas på olika sätt. Dels ansåg man att de var exkluderande genom att 

eleverna togs ur sin ordinarie skolkontext och sattes på en annan plats och dels började man 

ifrågasätta SU-gruppernas arbetssätt samt elevernas utveckling och resultat. R6 beskrev skälet 

till omorganiseringen på följande sätt: 

 
R6: Man tyckte inte att SU-grupperna var ett inkluderande arbetssätt. Man ansåg att alla elever 

skulle ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra elever (…) vi måste hitta egna 

arbetssätt på hemskolan för att arbeta med de elever vi har istället för att skicka iväg dem till en 

SU-grupp. (s. 1) 
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Det skulle istället vara upp till hemskolan att möta eleverna utifrån deras förutsättningar och 

behov. 

 
5.1.1 Oro inför omorganiseringen 

Det var flera olika grupper som reagerade på omorganiseringen. Dels var det vårdnadshavare 

både till elever från SU-grupperna och från ordinarie grupper, dels var det lärare och annan 

skol- eller elevhälsopersonal. Vårdnadshavare till elever som gick i SU-grupp var oroliga för 

att eleverna inte skulle klara av skolgången när de kom tillbaka till ordinarie grupper. 

 
R1: Vårdnadshavare som hade sina egna barn i de här speciella grupperna var det ju jättejobbigt 

för. De var väldigt oroliga; hur ska det gå och så vidare när de kommer ut till de vanliga 

skolorna… (s. 11) 
 
 

Även pedagogerna var ifrågasättande till omorganiseringen: 
 
 

R2: Ja, det var ju lite farhågan hos pedagogerna att ”nu går det åt så mycket kraft och energi att 

anpassa undervisningen här så nu har vi inte lika mycket tid att lägga på våra duktiga elever”, (s. 

15) 

 

Så här beskriver R3 att den gemensamma elevhälsan reagerade och hur hon tänkte att 

verksamheten behövde förändras: 

 
R3: Det skulle vara en skola för alla, det var ju mantrat liksom då och jag vet ju att hela 

elevhälsan reagerade ju på det här också att det inte är en skola för alla för den skola vi har passar 

inte alla barn och det är så många som tänker att eleven ska anpassas till verksamheten medan man 

istället ska tänka att vi måste anpassa verksamheten till eleven. (s. 3) 

 
R3 menar att skolan, såsom den var utformad då, inte passade alla barn. Det tillsammans med 

att flera lärare tänkte att det var eleven som skulle anpassa sig till undervisningen och inte 

tvärtom ledde till att de inte ansågs passa in i en ordinarie skolkontext. 

 
R5 menar att det bland pedagoger och vårdnadshavare fanns en övertro på SU-gruppernas 

verksamhet och vad de kunde åstadkomma för eleverna som gick där. Han menar att 

verksamheten inte bedrevs enligt timplanen och att kraven i många fall varit alltför lågt 

ställda. Eleverna har fått gå korta dagar med många inslag av fritidsaktiviteter, menade han, 
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vilket gjort att eleverna antagligen varit nöjda med verksamheten samtidigt som de inte blivit 

förberedda för livet efter skolan rent kunskapsmässigt. Värt att nämna är att ingen av 

respondenterna menar att eleverna reagerat på omorganiseringen, varken eleverna från SU- 

grupperna eller de elever som gått i ordinarie klasser dit eleverna från SU-grupperna kom. 

 
5.1.2 De tidigare särskilda undervisningsgruppernas verksamhet 

Respondenterna beskriver att det fanns SU-gruppsverksamheter kopplade till NPF (autism) 

och till beteende. Dessa enheter hade elever från hela kommunen och rektor för den aktuella 

skolan där SU-gruppen fanns var även rektor för dem. Detta kritiseras av flera av 

respondenterna som menar att rektor på hemskolan borde varit ansvarig i juridisk mening och 

att detta framkom i den rapport som XXX (2012) skrev. 

 
Organisationen såg olika ut på de olika resursskolorna och i SU-grupperna. I en verksamhet 

var eleverna placerade i flera olika ordinarie klasser tillsammans med elever utan 

autismdiagnoser och i andra var de samlade i mer homogena grupper. I vissa fall tillhörde 

eleven fortfarande sin gamla hemskola och i andra fall fick eleven byta skola till den skola 

som hade SU-gruppen. I de fall som hemskolans rektor fortfarande var ansvarig för eleven 

blev det ibland problem, menade flera av respondenterna, då det var svårt att kontrollera att 

verksamheten bedrevs enligt gällande styrdokument i och med att den utövades på en annan 

skolenhet. R2 beskriver hur elever bussades över halva staden trots att de bodde 50 meter från 

hemskolan. 

 
5.1.2.1 Kritik mot SU-gruppernas verksamhet 

Flera av respondenterna kritiserade de tidigare SU-gruppernas verksamhet. R1 menade på att 

den fanns en risk att man la ribban för lågt och att grupperna blev permanenta. R5, som varit 

rektor på en skola som hade en SU-grupp kopplad till autismspektra, menade att 

verksamheten i resursskolorna som var kopplade mer till beteende än kunskapsförmedling: 

 
R5: Vartefter så blev det egna kulturer i de här resursgrupperna, som kanske inte byggde på 

huvuduppdraget alla gånger. Ofta gjorde man ju väldigt bra insatser, men ibland så gjorde man 

avsteg från till exempel behörighet i vissa ämnen man undervisade i (…). Man hade en del 

resursgrupper som faktiskt jobbade behandlande gentemot föräldrar och familjer, fast det inte 

fanns någon som hade socionomutbildning eller liknande utan det var lite egna idéer man hade och 

så vidare om att det här behövdes och så vidare. (…) att det fanns ett behov sedan många, många 
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år tillbaka egentligen, att göra någonting åt arbetet i resursgrupperna för det första. Vi var inte 

nöjda med hur de bedrevs på olika sätt. 

 

Fokus i resursgruppernas verksamhet beskrivs ibland ha varit mer riktad mot det relationella, 

vilket gjorde att undervisningen ibland var bristfällig, då t.ex. pedagoger saknade behörighet i 

vissa av de ämnen som de undervisade i. Flera respondenter beskrev att det fanns ett utbrett 

missnöje mot hur den verksamheten bedrevs inom kommunen. Detta ledde till att en 

utredning tillsattes, vilken XXX fick i uppdrag att genomföra år 2011. 

 
Något annat som framkommit under intervjuerna är att det begränsade antalet platser i SU- 

grupperna medförde att elever som kanske borde fått gå i dem inte fick det. Det fanns en 

rättsosäkert i och med det faktum att ansökningarnas utformning, tillsammans med de 

begränsade antalet platser, kunde avgöra om en elev fick det stöd denne var i behov av eller 

inte. Flera av respondenterna tog även upp att när en rektor inte har insyn i det särskilda stöd 

som denne beslutat om så brister också rättssäkerheten: 

 
R1: Hade jag till exempel en elev som skulle gå i en särskild undervisningsgrupp då under några år 

som man då sa så var det ju viktigt att jag följde upp hela tiden det och det tror jag inte gjordes 

alltid, utan det var nog på slutet som vi blev lite duktigare på det där att eleven ändå skulle vara, 

tillhöra sin skola så att säga, men så var det inte ett tag utan då, ja, de var där i sin lilla grupp helt 

enkelt… (s. 2) 
 
 

5.2 Under omorganiseringen 
Omorganiseringen inleddes med att hela kommunen ingick i ett projekt som kallades ”En 

skola för alla”. Många av respondenterna menar att själva processen gått snabbt från dess att 

beslutet om den kom till dess att den skulle genomföras. Då kommunen fortfarande är inne i 

denna process även om själva omorganiseringen är genomförd tar jag endast upp det som 

respondenterna uttryckligen sagt skedde under omorganiseringen som var avslutad hösten 

2017. Därför är, som jag nämnde i inledningen av kapitlet detta avsnitt betydligt kortare än 

5.3 Efter omorganiseringen. 
 
 

5.2.1 Projektet ”En skola för alla” 

Hela kommunen ingick i projektet ”En skola för alla” som startades 2013. Syftet med detta 

projekt var enligt respondenterna att alla inom kommunen skulle få kunskap om elevernas 
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olika förutsättningar och behov. Projektet innehöll olika delar; NPF, ICDP3 och Digitala 

hjälpmedel. Alla respondenter hade positiva erfarenheter av NPF-blocket och menade att den 

varit intressant och givande, även om R3 sa att den kunde ha varit mer djupgående. R1 lyfter 

vikten av fortbildning kring NPF för att lärarna ska förstå elevernas situation: 

 
R1: Jag tror att det här med fortbildning i funktionsnedsättningar och förståelse för vad de innebär 

att ha ADHD för jag tror att det är många som innan inte haft klart för sig hur de har det i huvudet 

utan sagt att ”nu får du rätta dig efter leden”… Just att förstå hur man upplever vissa saker när man 

har en sådan funktionsnedsättning. Det tänker jag att det har nog varit bra. (s. 13) 

 

Fortbildningen ger pedagogen insikt i hur eleven tänker och fungerar utifrån dennes specifika 

behov samt metoder och verktyg för att möta dessa. 

 
R5 beskriver starten på projektet ”En skola för alla”: 

 
 

R5: Vi hade en stor satsning, En skola för alla, som all personal för hela kommunen utbildades via 

SPSM om NPF, sen hade vi en utbildning i värdegrund ICDP (…) Sen hade vi digitala hjälpmedel 

(…) Vi började med en skitstor baluns till det, en föreläsning med skitdyra föreläsare, i sporthallen 

samlade vi alla 2012, vill jag minnas att det var. Alla lärare samlades under ett tak och det var en 

kick off. Gruppen som hade arbetat med det här sa det att efter den här stora grejen som alla skulle 

genomföra till 2017, så kände de att; ”Yes, nu är vi i hamn…” (skratt) och det hade inte ens hunnit 

börja. 

 
Alla lärare fick samma uppstart och tanken var att alla skulle få samma utbildning genom 

olika block; ICDP, digitala hjälpmedel och NPF. Så var dock ej fallet när projektet skulle vara 

genomfört hösten 2017. Alla arbetslag gick de olika blocken vid olika tidpunkter under 

projektets gång och det gjordes externa rekryteringar i kommunen under samma tid. Detta 

tillsammans med att det block som rörde digitala hjälpmedel blev inaktuell redan under 

projektets genomförande, då andra appar och andra digitala hjälpmedel utvecklades snabbare 

än man hann ställa om blockets utformning, menar R3 och R5 gjorde att blockens innehåll 

togs emot olika av de som skulle gå dem och kunde kännas inaktuellt. En annan faktor som 

respondenterna tar upp är att rörelser bland personalen inom kommunen, både internt och 

externt, gjorde att alla inte fick ta del av all utbildning. 
 
 

3 International Child Development Programme, ICDP, är på svenska översatt till ”Programmet Vägledande 
samspel – Ett relations- och empatibaserat program” (www.icdp.se) 
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5.2.2 Snabb omställning 

Flera respondenter lyfte fram att det gick snabbt från dess att utredningen gjordes till att 

omorganiseringen skulle äga rum, kanske för fort som flera av dem uttryckte det: 
R3: … ena stunden fick man besked; ”starta en ny grupp ute NN-skolan” och det här beskedet kom 

vid jultid och sedan anställdes personalen fram till sommaren och efter ett år så skulle det bort och 

barnen skulle ut… (s. 2) 

 

R5: Det stora problemet har varit hastigheten i vilket det här har skett för att jag tror att 

omställningen för den vanliga läraren ute på skolorna tar mycket längre tid än bara något enstaka 

läsår, från en sommar, hösten, våren… hade man sommaren på sig och på hösten skulle det då 

komma tre elever till skolan som förut hade varit i en resursgrupp och då skulle man då ha någon 

slags organisation för det här. (s. 2-3) 

 
Respondenten menar att lärarna inte var förberedda mentalt och att det saknades en 

organisation för att kunna ta emot eleverna från SU-grupperna när de skulle ut i ordinarie 

verksamheter. 

 
5.2.3 Specialpedagogens roll i övergången 

Respondenterna har olika uppfattningar om vilken roll som specialpedagogerna hade i själva 

övergången från SU-grupp till ordinarie verksamhet. Dessa skillnader handlar om huruvida 

det är specialpedagogerna inom områdenas olika gemensamma elevhälsor, om det handlar om 

deras egna specialpedagoger/speciallärares roll eller om det är specialpedagogen på den 

avlämnande skolan. Utöver detta finns det respondenter som menar att specialpedagogen inte 

hade någon roll alls i själva övergången eller att de inte vet om specialpedagogen hade någon 

roll, vilket t.ex. R1 motiverar med att hennes verksamhet inte hade någon elev som var 

placerad i SU-grupp. 

 
Vissa av respondenterna beskriver hur specialpedagoger gjorde bedömningar eller kart- 

läggningar över de elever som fanns i SU-grupperna. Dessa kartläggningar utgjorde sedan 

grund för hur mottagande skola skulle kunna förändra och anpassa för att möta elevens 

specifika behov. 

 
R2: Ja, just specialpedagogen här hade inte jättemycket med det att göra, utan det var 

specialpedagogen på resursskolan kan man säga som gjorde en kartläggning och en 

överskolningsplan (…) Sen så riggar vi utifrån vad som står i kartläggningsmaterialet, så försöker 

vi att rigga en bra organisation. (s. 5-6) 



37  

R4 beskriver samma sak som R2 gör ovan att specialpedagogen hade i uppdrag att skriva en 

behovsanalys inför att eleven skulle tillbaka till sin hemskola och att specialpedagogen sedan 

var med efter överlämningen för att bistå med struktur och konsultation. 

 
5.3 Efter omorganiseringen 
I och med omorganiseringen har skolans verksamhet och förutsättningar förändrats mycket. 

Resursfördelningssystemet har förändrats, den specialpedagogiska organisationen har 

förändrats helt, personalen har fått en ökad kompetens i och med fortbildningen, personer med 

spetskompetens har kommit ut i verksamheterna och inte minst har eleverna som tidigare gått 

i SU-grupp nu kommit ut i ordinarie verksamhet vilket ökat kraven på skolornas verksamhet. 

De SU-grupper som fanns tidigare är nedlagda, vilket leder till att det nu är upp till varje skola 

att själva möte de behov som uppkommer. Utöver detta tycks även elevsynen förändrats inom 

kommunen från att ha haft ett mer kategoriskt synsätt till ett mer relationellt perspektiv. 

 
5.3.1 Resurser 

Resursfördelningssystemet inom kommunen har setts över efter omorganiseringen. Dels har 

skolor i socioekonomiskt utsatta områden fått en ökad ersättning och dels har elevpengen 

utökats från 32 000 kronor per elev och år till 36 000 kronor. 

 
R4: Och i dagsläget så har vi en ny resursfördelningsmodell i kommunen som ska stödja det 

inkluderande genom att vi har fått en total elevpeng och då får jag anställa den kompetens som jag 

tycker att jag behöver för att utföra uppdraget. Jag har inga elevassistenter längre som jag söker, så 

behöver jag en pedagog till eller behöver jag en elevassistent eller en specialkompetens så har jag 

större frihet nu att anställa det på elevpengen. (s. 3) 

 

I och med den utökade elevpengen ges rektorerna frihet att själva välja vad de vill att skolan 

ska lägga pengarna på. På vissa skolor har man valt att anställa resurspedagoger som dels går 

in i den ordinarie undervisningen och deltar och dels tar ut elever i mindre grupper. På andra 

skolor har man valt att anställa speciallärare eller specialpedagoger utifrån vad verksamheten 

velat ha. Vissa skolor har inför klassteam där man har ca 2 lärare per klass vilket möjliggjort 

att anpassa undervisningen bättre. Utöver den utökade elevpengen finns det fortfarande 

externa medel att söka i form av tilläggsbelopp, men det går endast att söka för gravt 



38  

funktionsnedsatta elever som t.ex. behöver ständig uppsyn på grund av sjukdom eller 

liknande. 

 
5.3.2 Kunskap, kompetens och fortbildning 

Vidare framkommer det att personalförändringar genom flyttningar mellan skolor och 

arbetslag medfört problem gällande en gemensam kompetens. Flera arbetslag hade gått olika 

utbildningsblock vid olika tillfällen vilket medförde att ny personal kunde missa vissa block i 

fortbildningen. 

 
5.3.2.1 Förlorad kompetens 

Flera respondenter menar att kompetens gick förlorad i samband med omorganiseringen, 

bland annat ska en grupp som arbetade i SU-grupp kopplad till autism bytt kommun efter 

nedläggningen. R1 menar att en del av dem som jobbade inom resursgrupperna hade svårt att 

”tänka bort sig själva”: 

 
R1: Det som jag har med mig från några skolor är att där man har haft en aspergergrupp… är att de 

har haft svårt att riktigt tänka bort sig själva, förstår du vad jag menar? Alltså att de inte skulle vara 

den där lilla gruppen i skolan… även om de var en del av skolan. Det är olika på olika skolor. Det 

har varit svårt för dem som jobbat med aspergergrupperna att tänka sig in i att de är en del av 

helheten för de har varit det här lilla smala spåret… Men det är väldigt olika på olika skolor det 

vill jag påpeka för man jobbar väldigt olika i de här grupperna också. (s. 13) 

 

5.3.2.2 Fortsatt behov av fortbildning 

Flera av mina respondenter menar att fortsatt fortbildning krävs för att kunna möta de behov 

som finns ute i skolorna idag. Den fortbildning som erbjöds i ”en skola för alla”-projektet var 

bra menade många, men de anser samtidigt att den inte gav redskap för att bemöta alla typer 

av elever. Därför finns det ett behov av fortsatt fortbildning eller samlad intern kompetens. 

Två av respondenterna berättar att de precis skickat iväg anställda på olika typer av 

fortbildningar om exempelvis bildstöd, vilka avses arbetas med genom kollegialt lärande för 

att få en ökad intern kompetens. Flera av respondenterna lägger stor vikt vid att nyttja den 

interna kompetens som finns inom verksamheten och att sedan sprida den efter behov som 

uppkommer. Genom att det finns fler människor, med olika kompetenser, på plats att fråga 

och få stöd av gällande elever i behov av särskilt stöd eller hur man ska kunna arbeta mer 

inkluderande så utvecklas verksamheten. 
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5.3.3 Skolornas fysiska miljö 

Den fysiska miljön kan idag utgöra hinder eller i alla fall utmaningar för en inkluderande 

verksamhet menar flera av respondenterna. Det finns idag olika förutsättningar runt om på 

skolorna. Vissa skolor har goda möjligheter att anpassa undervisningen för att deras lokaler 

tillåter det medan andra skolor är mer trångbodda och har brist på grupprum. Respondenterna 

beskriver att det idag är stora klasser och få möjligheter att dela upp klasserna i mindre 

grupper då lokaler för detta saknas. Vissa skolor försöker schemalägga även grupprummen så 

att de ska komma så många elever som möjligt till del. Några respondenter beskriver att man 

försöker göra avgränsningar inne i klassrummen med skärmar eller hörselkåpor. 

 
5.3.4 Gemensamma strukturer och samsyn 

I nuläget saknas det gemensamma strukturer på skolorna menar respondenterna. Det finns 

inga gemensamma lektionsupplägg och man har inte ett gemensamt språk gällande elever i 

behov av särskilt stöd, även om respondenterna menar att man blir bättre och bättre på det 

med tiden. R1 upplever inte att det finns några gemensamma strukturer gällande ovanstående, 

men att det förs diskussioner kring det. R5 menar att man diskuterat gemensamma strukturer, 

men inte kommit dit riktigt än. Han avser kartlägga lärmiljön utifrån SPSM:s verktyg med de 

tre miljöerna; sociala, fysiska och pedagogiska miljön. 

 
När det gäller ett gemensamt språk så menar R5 att de försöker åstadkomma det med hjälp av 

Skolverkets material kring t.ex. extra anpassningar och särskilt stöd samt tillgänglighet och 

delaktighet. R3 beskriver att skolans pedagoger arbetar mycket med schema och bildstöd, 

men att man saknar ett gemensamt språk. 

 
R6 har infört något han kallar för arbetsgrupp. Där samlas alla som träffar eleven i behov av 

särskilt stöd och diskuterar skolsituationen samt strukturerar upp vem som gör vad. Arbetet 

följs upp genom att gruppen träffas kontinuerligt. 

 
5.3.5 ”Livsviktigt för några, men bra för alla” 

Flertalet av respondenterna menar att det finns elever som utmanar och som är svåra att 

inkludera. Vissa av respondenterna upplever också att nyutexaminerade lärare inte har den 

kompetens som behövs för att möta de behov som finns i skolan nu i och med 

omorganiseringen. Elever som utmanar gör dock att verksamheten förbättras. R4 säger 
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följande om den resursgrupp han hade innan omorganiseringen som var integrerad i vanlig 

klass: 

 
R4: Den skola som jag var på innan hade en erfarenhet sedan 1999 då man började så de hade ju 

ett arbetssätt som genomsyrade hela undervisningen för man hade tre eller fyra elever i 

klassrummet som hade autism, som hade stödpedagog, så hela undervisningen byggde på att vara 

så tydlig och strukturerad som möjligt. Det var som någon sa till mig: ”Den här undervisningen är 

som diabetesmat. Det är livsviktigt för några, men bra för alla”. (s. 7) 

 

Elever som kan upplevas utmana pedagogerna tvingar dem att vara tydliga och strukturerade. 

Tydlighet och struktur är en förutsättning för att de med exempelvis autism ska kunna lyckas i 

skolan, men det är också något som alla elever gynnas av. 

 
5.3.6 Lokala särlösningar 

Flera av respondenterna tar upp att det behöver göras lokala särlösningar på grund av att man 

i nuläget inte kan erbjuda en tillgänglig lärmiljö för alla elever utifrån deras specifika behov. 

R5 lyfter problematiken kring att få lärmiljöerna att bli tillgängliga, dels lokalmässigt och dels 

kompetensmässigt. Detta menar han kommer att ta tid. Utöver detta belyser han 

komplexiteten i att inte ha en samsyn i kollegiet gällande inkluderingsbegreppet. Detta 

sammantaget, menar respondenten, kan tala för att särlösningar behövs. 

 
R6 menar att lokala särlösningar kan fungera i en inkluderande verksamhet så länge eleven 

har en klasstillhörighet eller en känsla av klasstillhörighet. Det blir upp till hemskolan att ta 

sig an de utmaningar som de ställs inför istället för att skicka iväg dem som de gjorde förr. 

Han har därför skapat något som han kallar för Trygga boet, vilket återkommer senare i 

kapitlet. Att det blir upp till hemskolan att lösa är något som alla respondenter säger. ”Någon 

annan-ismen” är borta menar respondent 5; det är skolans och pedagogernas ansvar, ingen 

annans, att hjälpa eleverna som man har på skolan. 

 
5.3.6.1 Lugna/trygga boet 

Flera av de enheter som rektorerna styr har ett så kallat Lugna boet eller Trygga boet. Den 

rektor som beskrev det som Lugna boet har gjort en riskanalys utifrån en utagerande elev. Ett 

rum finns nu riggat för eleven där t.ex. antalet saker i rummet är kraftigt begränsade, bänken 

är fastskruvad i väggen och saker som eleven kan skada sig själv eller andra med är borttagna. 
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Eleven fick enligt respondenten vara med och bestämma inredningen. Det finns en soffa, en 

arbetsplats i Lugna boet, som är ett litet rum vägg i vägg med rektorns rum. I det bedrivs 

undervisning med eleven under delar av dagen. Ibland får eleven arbeta där tillsammans med 

några elever från klassen. 

 
R5 och R6 har vad de kallar för Trygga boet. Eleverna på ena skolan går i ordinarie klass och 

får stöd där, men har Trygga boet som en reträttplats. Där kan eleven vara under en begränsad 

period. I trygga boet finns samlad kompetens, som R5 uttrycker det. Det är ett klassrum som 

är uppbyggt ungefär som de man hade SU-grupp i förut, med enstaka stationer med 

skärmväggar där man kan ha två-tre elever åt gången. Respondenten menar att det motsvarar 

den procent av eleverna som kan tänkas ha detta behov. Eleverna på den andra skolan har ett 

tryggt bo i en lokal ute på skolgården. Där ges eleverna enskild undervisning och lärmiljön är 

anpassad efter elevernas behov menar R6. 

 
5.3.6.2 En extern plats 

Kommunen i fråga har även efter omorganiseringen ”en extern plats”, ett samarbetsforum 

tillsammans med socialtjänsten, där elever kan ges särskilt stöd under en begränsad period. R4 

beskriver det som en SU-grupp med samlad kompetens där eleven kan få gå tillfälligt under 

en åttaveckorsperiod. R5 säger att det är där elever hamnar som skolan inte kan möta. Det kan 

handla om elever som inte mår bra av skolmiljön och därför behöver få komma till en annan 

plats för att få möjlighet till andrum. Det ska skapas en plan över hur övergången tillbaka till 

hemskolan ska ske. Denna form av verksamhet behövs, anser flera av respondenterna, men de 

menar samtidigt att det inte får bli som innan där en elev kunde tillbringa mer eller mindre 

hela sin skoltid i en SU-grupp. R5 säger att SU-gruppen kanske inte fungerar optimalt 

eftersom de får ta emot elever som inte ens de kan hantera. 

 
5.3.7 Ändrade synsätt – nya perspektiv 

Flera av respondenterna menade att man innan omorganiseringen såg det som en enkel 

lösning att bara skicka iväg eleverna, men att det efter omorganiseringen blivit bättre. 

Respondenterna menar att det fortfarande finns lärare som ser eleven som problembärare 

snarare än att miljön är orsak till problemet, men att dessa lärare blivit färre till antalet. Detta 

menar vissa respondenter beror på att det i nuläget inte finns någon annanstans att skicka 

eleverna, vilket tvingat skolornas personal att med stöd utifrån försöka anpassa 

undervisningen så att även dessa elevers behov kan mötas. Många lärare har då insett att det 
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går att hjälpa även dessa elever inom ramen för ordinarie undervisning, även om ett fåtal 

fortfarande tror mer på exkluderande särlösningar. R2 säger följande angående detta: 
… för några år sedan så sa vi att ”åh, nämen nej… Det är bättre att experterna tar hand om det”, 

men sen så insåg vi att vi får se till att bli duktiga på det vi också. (…) Lärarna har fått skärpa till 

sig vilket alla elever tjänar på. (s. 11-12). 

 

Några av rektorerna som jag intervjuat menar att det fortfarande finns elever som kanske 

skulle ”må bäst av ett mindre sammanhang”, men att det inte skulle ske i den form som man 

hade tidigare inom kommunen. 

 
5.3.7.1 Mångfald som berikar 

I och med omorganiseringen har elever, som tidigare inte getts möjlighet att interagera med 

elever i behov av särskilt stöd, getts möjlighet till det nu. Detta menar R2 kan vara bra för 

dem eftersom de kommer att verka tillsammans även i samhället efter att de gått ut skolan. 

Vidare säger respondenten att de elever som de tidigare skulle ha skickat iväg nu är skolans 

ljuspunkter. R2, som har en skola i ett socioekonomiskt starkt område, säger följande om 

resultatet av omorganiseringen: 

 
R2: Men det är nyttigt för våra… Den här skolans upptagningsområde är väldigt slätstruket alltså 

det är rika villabarn, du jobbar på pappas företag, pappa betalar, lite halvbortskämda. Plötsligt får 

de möta en klick elever som inte har det så himla lätt för sig, som visar sina känslor, som visar att 

det är okej att vara annorlunda och de får vara annorlunda hoppas jag verkligen. De vanliga 

eleverna lär sig liksom att förhålla sig till de här något mer resurskrävande eleverna. Att ha 

tålamod. De lär sig att visa respekt och hänsyn.” (s. 9) 
 
 

5.3.8 Sociala aspekter och förebyggande arbete 

Flera respondenter betonar vikten av att eleverna känner sig trygga i skolan. R6 pratar om 

sociala aspekter av inkludering och skolans förebyggande arbetet som är kopplat till det: 

 
R6: Vi har kamratgrupper, trygghetsgrupper och vi hittar på saker vid sidan av. (…) Vi försöker 

skapa tryggheten för eleverna, det är basen, för du måste känna att du vill komma till skolan. Vi 

har inga hemmasittare. Vi har ett fåtal elever med 20 % frånvaro, så vi vill ju att eleverna ska må 

bra och komma hit, men det finns ju saker att jobba med. Personalen känner sig också uppskattad 

och nöjd. De måste ju känna sig nöjda och tillfreds för de stannar ju kvar. Har vi en trygg personal 

får vi trygga ungar liksom. (s. 6) 
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Respondenten menar att trygga lärare, tillsammans med förebyggande arbete, ger trygga 

elever vilka ges bättre förutsättningar att både komma till skolan och lyckas i den. 

 
5.3.9 Specialpedagogens roll efter omorganiseringen 

Flera av respondenterna beskriver specialpedagogens roll som att denne ska vara rektors 

högra hand. Specialpedagogen jobbar mer mot grupp eller organisation snarare än individ, 

vilket kan resultera i intressekonflikter då vissa lärare förväntar sig att specialpedagogen ska 

jobba mer mot individ och ge konkreta tips och råd som de inte hört förut. Tanken att 

specialpedagogen ska det övergripande ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten 

och att hen ska utveckla verksamheten genom handledning och konsultation gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd. Utöver detta ansvarar specialpedagogen för dokumentation 

gällande extra anpassningar, särskilt stöd samt utredningar av elevers behov av desamma. 

Flera av respondenterna menar att specialpedagogen av olika anledningar sällan är ute i 

klassrummen och observerar vilket riskerar leda till att denne inte får fullt förtroende av 

kollegiet. Speciallärare har oftare uppdrag kopplade till enskilda elever och de är i mycket 

större utsträckning ute i klasserna för att både observera och undervisa. 

 

5.4 Respondenternas syn på inkludering 
Alla de rektorer som jag intervjuade nämner att det ska vara en skola för alla elever. 

Majoriteten säger också att eleven ska tillhöra ett sammanhang och ha en klasstillhörighet. 

 
R2: … de ska inte stuvas undan i någon källarlokal utan alla elever mår bra av delaktighet. De ska 

ha ett sammanhang och de ska ha en klass. De ska ha en gemenskap, fast ändå… när en särskild 

undervisningsgrupp fungerar som allra bäst då är ju tanken, då har man ju en klasstillhörighet 

också, men jag vet inte om det riktigt var så det fungerade överallt. 

 

Flera av respondenterna säger uttryckligen att inkludering inte nödvändigtvis behöver 

innebära att eleven hela tiden är i klassrummet med sin ordinarie undervisningsgrupp utan att 

det finns barn som mår bra av mindre sammanhang under delar av skoldagen samtidigt som 

de säger liknande saker som i citatet ovan att ”de ska inte stuvas undan i någon källarlokal” 

eller ”inte sitta i en stuga på gården eller i en källare” (R4, s. 2). R5 beskriver det som att det 

handlar om att göra undervisningsmiljön tillgänglig för alla elever, att anpassa sig efter 

elevernas olika behov och att utopin är att inte behöva ta till särlösningar utan att man har 

möjlighet att anpassa efter behoven som finns i gruppen. 
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R5: … en del har ju fått för sig att alla elever alltid ska vara i klassrummet så man får aldrig lämna 

klassrummet för då gör vi något fult. Man har inte förståelsen för elevsynen, dels eftersom att 

behoven inte kan mötas i klassrummet för den här eleven koncentrera sig om han har en eller två 

kamrater, har man 25 är det dödsdömt. Då går det inte att lösa och alla de andra som också säkert 

blir störda i sin arbetsro för den här eleven visar eller stör med ljud. Så inkludering är ju inte att 

alla, till varje pris, ha kvar eleven i klassrummet all tid, men kopplingen däremot är ju viktig. (s. 4– 

5) 

 
R5 får medhåll i sitt resonemang av R6: 

 
Inkludering innebär, för mig, att alla elever har rätt till det stöd de behöver. Ibland kan det vara så 

att man inte kan vara i stor klass, vilket många tror att inkludering innebär, att alla ska vara i ett 

och samma rum med jämnåriga kamrater. Det är det inte för mig utan man får se på lärmiljöer och 

hur man arbetar efter dem. Inkludering kan vara att man sitter enskilt, man kan sitta i grupp, men 

också att man har en klasstillhörighet och att man träffar jämnåriga kamrater regelbundet. Det kan 

se helt olika ut beroende på vilken elev det är och vilka diagnoser de har osv. 

 

Flera av respondenterna menar att särlösningar kan behövas och att de även kan ses som steg 

mot inkludering. R3 menar att särlösningar kan behövas och grundar det på att kunskaper om 

hur man ska bemöta elever, i olika behov av särskilt stöd, saknas hos pedagogerna: 

 
R3: Jag vet när jag kom som rektor, då hade jag varit på särskolan och så kom jag till grundskolan 

och då tänkte jag: ”hjälp, vad dåliga de är på att göra anpassningar för de här eleverna” och så 

började jag tänka efter kring min bakgrund… Den var ju lite annorlunda då, men då var ju 

synsättet att ”han ska vara någon annanstans, det här passar inte honom” och så försöker man göra 

på allra bästa sätt och man lyckas ju väldigt många gånger, men det finns barn som man inte 

lyckas med utan man måste ha mindre sammanhang och utbildad personal som vet vad det här 

handlar om, men annars är min filosofi att så länge som möjligt ska man gå i ett vanligt 

sammanhang i grundskolan och det gäller även särskolebarn som är inkluderade, så jag förespråkar 

att även de skulle vara inkluderade istället för att gå i klasser på särskolan. (s. 1) 

 

R4 lyfter fram vikten av tolerans och kunskap: 
 

R4: Det ska finnas en tolerans och en kunskap i klassen, att alla är inte lika och alla har inte samma 

förutsättningar utan man lär på olika sätt och i olika takt. 
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För att uppnå inkludering menar respondent 4 vidare att eleverna behöver bli medvetna om 

allas olikheter och se denna mångfald som styrkor, samtidigt som de behöver vara toleranta 

gentemot varandras olikheter. R1 lyfter även fram vikten av elevernas delaktighet och att alla 

elever kan tillföra något. 

Alla respondenter förespråkar inkludering, men är tydliga med att skolan, som den ser ut idag, 

kanske inte passar alla elever. 

 
5.5 Resultatet av omorganiseringen 
Det råder skilda uppfattningar om huruvida deras verksamheter är inkluderande idag eller 

inte. Hälften av respondenterna svarar ja när jag frågar om de anser att deras verksamheter är 

inkluderande idag: 

 
R1: Jo, jag tycker det faktiskt. Jag tycker att vi försöker hitta alla där de är. Det som är viktigt är ju 

att komma ihåg alla så att man inte bara lägger krutet på några utan att alla i skolan måste få 

samma stimulans för att kunna gå framåt hela tiden. (s. 13) 

 
R1 lyfter fram vikten av att i undervisningen inte fokusera på ett fåtal elever utan alla. 

 
R2: Ja, det gör jag. Och ändå så tycker jag att vi har kommit långt på den här skolan och 

likförbaskat ser man ju att det finns massor kvar att göra, men om jag jämför mig med mina 

rektorskollegor här i NN (kommunens namn) så är jag stolt över vår verksamhet. (s. 14) 

 
R2 menar att man inkluderar eleverna, men att det fortfarande finns saker kvar att arbeta 

med, även om hen uttrycker stolthet över hur verksamheten utvecklats fram till idag. 

 
R4: Ja, det är den. Den är inkluderande på grund av att eleverna tillbringar majoriteten av sin tid i 

klassrummet och den vuxna kommer till eleven om den behöver stöd av speciallärare. Det kan 

finnas vissa moment som läsinlärning då man vill sitta lite mer i lugn och ro och då kan man få 

besöka specialläraren under en kortare tid, men majoriteten av undervisningen sker tillsammans 

med de andra. Sen är vi inte i mål med alla elever. Om vi har en elev som inte klarar att vara i 

klass på grund av sin problematik som kan vara på skalan då så kanske vi har gått från att en elev 

har varit hemmasittare till att den har kommit till skolan. Till att den är i skolan och klassen ett 

tillfälle i veckan, tre tillfällen i veckan så man bygger upp detta successivt med tanke på att ”här 

framme ska det vara inkludering”, men det i lite olika takt. Vi har nog en inkluderande syn, eller 

förhållningssätt. (s. 13) 
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R4 beskriver den fysiska inkluderingen och att specialläraren kommer till eleven istället för 

det motsatta som incitament på att de är inkluderande. Respondenten beskriver en 

växelverkan mellan enskild undervisning och undervisning i ordinarie undervisningsgrupp. 

Sedan är R4 tydlig med att alla inte är inkluderande idag, men att förhållningssättet på skolan 

är inkluderande. R3, R5 och R6 svarar nej på frågan om huruvida deras verksamheter är 

inkluderande idag. De menar att de är mer inkluderande idag än tidigare, men att de har saker 

att utveckla för att de skulle kalla verksamheten för inkluderande. R3 motiverar sitt svar på 

följande sätt: 

 
R3: Det är den inte. Det är lång väg kvar och det handlar lite om… ja, dels är det synsätt, men sen 

osäkerhet, man behöver mer kunskap, hitta rätt personer, rätt funktioner här också. Så det finns 

mycket mer att göra, det gör det. (s. 13) 

 
R5 menar att dennes verksamheter behöver utvecklas ytterligare gällande organisation 

och likvärdighet gällande struktur och generell målbild. R5 menar att tillgängligheten 

inte är helt öppen då det fortfarande finns de pedagoger som menar att eleven ska 

anpassa sig till undervisningen istället för det motsatta. 

 
R6 anser att dennes organisation behöver bli bättre och respondenten ser möjligheten i 

en kommande specialpedagogtjänst där denne bland annat ska agera länk mellan trygga 

boet och ordinarie undervisning samt handleda pedagogerna. 



47  

6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att analysera mina resultat utifrån samma disposition som innan, 

dvs. ett första avsnitt som rör tiden före omorganiseringen, ett andra avsnitt kopplat till tiden 

under och ett avsnitt som berör tiden efter omorganiseringen. Därefter kommer ett avsnitt där 

jag lyfter fram framgångsfaktorer och hinder för inkludering som framkommit i min analys. 

Efter det presenteras en analys och diskussion om respondenternas syn på inkludering och 

huruvida de idag anser sina skolor vara inkluderande verksamheter. 

 
För att kunna analysera mina respondenters svar använder jag mig av de specialpedagogiska 

perspektiven; det kategoriska perspektivet där eleven är bärare av skolsvårigheterna, det 

relationella perspektivet där miljön är det som anses skapa skolsvårigheter och 

dilemmaperspektivet där dilemman uppstår mellan att kunna möta alla elever utifrån deras 

behov och förutsättningar samtidigt som skolan förväntas ge alla elever samma utbildning. 

 
6.1 Före omorganiseringen 
Före omorganiseringen hade kommunen exkluderande särlösningar i form av SU-grupper där 

elever i behov av särskilt stöd kunde placeras. Det rådde en stor tillit till experter gällande 

elever i behov av särskilt stöd och främst till experter inom NPF. Pedagogiken i den ordinarie 

undervisningen nådde inte alla elever vilket gjorde att elever som utmanade lärarna ansågs 

behöva något annat än ordinarie undervisning. Därför gjordes många ansökningar till SU- 

grupper. Då alla elever som upplevdes behöva denna form av stöd inte fick plats i grupperna 

blev det köbildning till dessa. Utöver detta var det ett orättssäkert förfarande då de som antog 

elever till grupperna fick avgöra från fall till fall vilket gjorde att t.ex. en ansökan som gjordes 

för sent eller var bristfälligt utformad kunde göra att elever inte fick det stöd de var i behov 

av. Verksamheten i SU-grupperna var inriktade mot det relationella snarare än det 

pedagogiska vilket kunde göra att eleverna inte fick den undervisning de var berättigade till 

enligt respondenterna. 

 
Grundat på ovanstående kan man hävda att kommunen före omorganiseringen hade ett 

kategoriskt perspektiv på skolsvårigheter då det fanns SU-grupper på andra platser än 

hemskolan dit eleverna skickades, en bristande tilltro till skolornas egna förmåga, en övertro 

på experter och diagnoser eller andra individbundna förklaringar till elevers skolsvårigheter 

(Nilholm, 2007 och Persson, 2013). Pedagogiken i ordinarie undervisningsgrupper behövde 
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inte möta alla elevers behov då vissa av eleverna ansågs behöva särskilt stöd utanför den 

kontexten, vilket också är i linje med det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2007 och 

Persson, 2013). Vissa av SU-grupperna hade verksamhet som enbart var till för elever med 

autismdiagnos och de andra SU-grupperna var kopplade till beteendeproblematik. Båda kan 

tolkas lägga ansvaret för problematiken på individnivå, vilket även det är typiskt för en 

kategorisk elevsyn (Nilholm, 2007 och Persson, 2013). 

 
Eleverna i SU-grupp var innan omorganiseringen exkluderade på flera sätt. De var fysiskt 

exkluderade då de flyttades från sina hemskolor och sina ordinarie lärmiljöer. De riskerade 

därför att tappa kontakten med sina klasskamrater som de inte längre gick i skolan med. På 

grund av detta var de även socialt exkluderade då barn och ungdomar från närområdet inte 

gick i den aktuella SU-gruppen. 

 
Eleverna i SU-grupperna skulle ha kunnat haft en grupptillhörighet inom SU-gruppen och sett 

sig som en del av skolan där de gick. R4, som varit rektor på en skola med aspergerklasser, 

berättar om att eleverna såg sig som en del av verksamheten och deltog i viss omfattning i 

ordinarie undervisningssituationer på den nya skolan. Detta skulle kunna tolkas som att de 

faktiskt, i alla fall till viss del, var socialt och fysiskt inkluderade i den nya skolkontexten. 

 
Huruvida eleverna var pedagogiskt inkluderade eller ej i SU-grupperna kan jag inte avgöra då 

jag inte funnit något om detta i mina resultat. Eleverna kan ha varit pedagogiskt inkluderade 

inom SU-grupperna då de kunnat ges individanpassade uppgifter och fått den ledning och 

stimulans av pedagogerna som var där. Att de inte var pedagogiskt inkluderade i den tidigare 

ordinarie undervisningsgruppen på hemskolan är dock tydligt, även om vissa skolor, enligt 

respondenterna, försökte anpassa undervisningen så att elever inte skulle behöva söka sig till 

SU-grupp. 

 
6.2 Under omorganiseringen 
Både inför och under omorganiseringen fanns det en stor oro både bland vårdnadshavare och 

personal. Denna oro grundades på en bristande tilltro till att skolorna skulle kunna tillgodose 

de tidigare SU-gruppernas elevers behov och lärarna kände själva att de inte hade kompetens 

att möta dessa elever menar respondenterna. Detta tyder på att det inom kommunen fanns en 

tilltro till experter och en bristande tilltro till den egna förmågan, vilket är i linje med det 
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kategoriska perspektivet. För att möta elevernas behov gjordes även kartläggningar och 

behovsanalyser av specialpedagogen som var kopplad till respektive SU-grupp. 

 
För att kunna genomföra omorganiseringen krävdes det bland annat fortbildning för lärarna 

och kommunen tog beslut om att denna skulle beröra NPF, ICDP och digitala verktyg. Här 

blir det intressant då NPF-blocket tar upp just elevers svårigheter, vilka förklaras med 

bristande neurologiska funktioner hos eleven. Även detta skulle kunna ses ur ett kategoriskt 

perspektiv, då eleven tillskrivs problemen och läraren ska ges verktyg för att anpassa för 

eleven så att symptomen minskar. Om de haft ett relationellt perspektiv hade de kunnat 

fokusera mer på fortbildning kopplad till inkluderande undervisning snarare än NPF. 

Fortbildningen gav dock lärarna kunskap, vilket gjorde att det så småningom skedde en 

synvända inom kommunen. Flera av respondenterna menar att man under omorganiseringen 

gick från att ha ett kategoriskt perspektiv till att ha ett mer relationellt perspektiv på 

skolsvårigheter. Den ökade kunskapen hos lärarna gällande funktionsvariation ledde till att de 

dels fick en ökad förståelse för elevers olikheter och förutsättningar och dels en tilltro till sin 

förmåga att möta eleverna de tidigare inte kunnat möta pedagogiskt. 

 
6.3 Efter omorganiseringen 
Kommunen är fortfarande inne i en process mot inkluderande undervisning. Respondenterna 

har delade meningar om hur långt de kommit i denna process. Vissa menar att det är en lång 

väg kvar medan andra menar att deras verksamheter idag är inkluderande. Alla respondenter 

förespråkar inkludering och menar att mångfald berikar deras verksamheter. 

 
Resursfördelningssystemet har gjorts om vilket lett till att rektorerna själva får avgöra vad de 

vill investera i. Detta har lett till en ökad flexibilitet, vilket respondenterna varit nöjda med. 

Detta torde gynna verksamheten då varje rektor själv kan avgöra vilken kompetens och 

personal som behöver rekryteras utifrån hur behoven ser ut i verksamheten, vilket kan tolkas 

vara mer i linje med ett relationellt perspektiv. 

 
Skolan har efter omorganiseringen i större utsträckning själva fått möta elevernas behov då 

SU-grupperna lagts ned, vilket är i linje med ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2007, 

Persson, 2013, Persson & Persson, 2012). Innan omorganiseringen placerades elever som 

skapade problem på olika sätt, genom deras beteende eller låga studieresultat, i SU-grupper, 
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men nu ser man detta som något förlegat och konstigt, enligt flera respondenter. Det tyder på 

att det faktiskt skett en synvända från ett kategoriskt till ett mer relationellt perspektiv på 

skolsvårigheter. 

 
Respondenterna menar att det ännu saknas kompetens att möta alla elevers förutsättningar och 

behov inom ramen för den ordinarie undervisningen. För att möta detta ges det riktad 

fortbildning utifrån de behov som finns. Utöver detta finns det fortfarande en tilltro till att 

kompetens och kunskap ska lösa de utmaningar man står inför gällande inkludering, varför nu 

specialpedagoger nyanställs på flera av de aktuella skolorna. 

 
Det har dock startats en ny kommungemensam SU-grupp, där elever får gå under en 

begränsad period. SU-grupp är en exkluderande särlösning vilket inte är i linje med ett 

relationellt synsätt. Möjligen kan den ur ett dilemmaperspektiv ses som ett resultat av att 

kraven i Lgr 11 tillsammans med bristande lokala förutsättningar för inkludering, som 

exempelvis icke flexibla lärmiljöer med få utrymmen, lett till att kommunen ansett sig 

tvingade att göra detta val. På samma sätt har vissa skolor valt att göra lokala särlösningar 

vilka vissa av respondenterna sett som nödvändiga. De respondenter som gjort detta menar att 

de kan göra det i en inkluderande anda, även om det kan vara svårt att se detta som 

inkluderande ur ett strikt relationellt perspektiv (Nilholm, 2007, Persson, 2013, Persson & 

Persson, 2012). Detta skulle kunna tolkas som att man ännu inte helt övergett det kategoriska 

perspektivet. 

 
6.4 Framgångsfaktorer och utmaningar för inkludering 
Respondenterna lyfter fram flera viktiga faktorer som påverkat kommunens arbete i en 

inkluderande riktning. De nämns inte nödvändigtvis som framgångsfaktorer eller utmaningar, 

men jag har i min analys hittat teman som återkommer och som beskrivs som antingen viktiga 

eller fungerande respektive problematiska, vilka jag då översatt till framgångsfaktorer eller 

utmaningar för inkludering. Utöver dessa finns det fler framgångsfaktorer som tagits upp i 

andra studier (Persson & Persson, 2012). Dessa kommer jag att presentera i avsnitt 6.5 

Utvecklingsområden. 
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6.4.1 Kunskap och kompetens 

Det flest respondenter lyfter fram som en framgångsfaktor och som stundtals upplevts som en 

utmaning för inkludering är kunskap och kompetens eller brist på desamma. Vikten av att 

förstå bakomliggande orsaker till elevers olikheter både kunskapsmässigt och socialt i arbetet 

för inkludering lyfts fram av alla respondenter. Vissa av respondenterna menar att kunskapen 

finns i deras verksamheter medan andra menar att den saknas hos vissa delar av personalen. 

En av mina respondenter, R3, uttryckte att man som rektor behöver inventera vilka 

kompetenser som finns inom verksamheten för att sprida dessa vidare till andra på skolan 

genom kollegialt lärande. Att arbeta med kollegialt lärande lyftes även fram av andra 

respondenter som ett bra sätt att utveckla verksamheten i en inkluderande riktning. Kunskap, 

kompetens och kollegialt lärande är faktorer som även forskning lyfter fram som 

framgångsrika för inkludering (Persson & Persson, 2012). 

 
6.4.2 Pedagogens tilltro till den egna förmågan och avskaffandet av SU-grupper 

Tron på den egna förmågan att kunna undervisa alla elever utifrån deras specifika behov och 

förutsättningar lyfts också fram av respondenterna som en framgångsfaktor för att arbeta 

inkluderande. Respondenterna menar att de lärare som förespråkar särlösningar i form av t.ex. 

specialundervisning, enskild undervisning eller placering i SU-grupp blir allt färre i deras 

verksamheter vilket även det tyder på att tron på den egna förmågan att möta alla elever ökat. 

Detta tillsammans med att det i stort sett inte längre finns SU-grupper att skicka elever, som 

utmanar lärarna, till gör att verksamheterna utvecklas menar flera av respondenterna. Både 

tron på den egna förmågan och avskaffandet av SU-grupper lyfts även fram som framgångs- 

faktorer för inkludering i aktuell forskning (Persson & Persson, 2012). Här kan man säga att 

utvecklingen har tvingats på lärarna då rektor beslutat om att verksamheten ska vara 

inkluderande utifrån de politiska beslut som fattats. Genom detta har lärarna tagit sig an 

utmaningen och överkommit ett hinder som, i alla fall vissa av dem, innan såg som mer eller 

mindre omöjligt. 

 
6.4.3 Samsyn kring att mångfald berikar 

Alla mina respondenter uttrycker att mångfald berikar deras verksamheter och att den leder 

till en ökad acceptans mot oliktänkande och andras beteenden. Respondenterna menar att den 

övervägande delen av deras personal delar denna syn, vilket tyder på att det finns en samsyn 

kring att mångfald berikar verksamheterna, vilket även forskning hävdar är en förutsättning 

för att kunna arbeta inkluderande (Persson & Persson, 2012) 
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6.4.5 Goda relationer 

Flera av respondenterna lyfter fram goda relationer mellan lärare och elever som en 

framgångsfaktor för inkludering. Vikten av att läraren ser eleven och lyssnar på denne för att 

på så vis få en ökad förståelse för hen är avgörande, menar respondenterna. Detta bygger upp 

ett förtroende och en respekt för läraren hos eleven, vilket gör att denne t.ex. lättare kan be om 

hjälp. Några av respondenterna menar att detta tillsammans med kunskap kring elevens 

förutsättningar och orsaker till desamma är de viktigaste faktorerna för att kunna möta elever i 

behov av särskilt stöd på ett adekvat sätt. Även aktuell forskning (Hugo, 2011) lyfter fram just 

goda relationer eller mellanmänskliga relationer som en framgångsfaktor för inkludering eller 

för att nå och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. De menar att utan denna relation kan 

man inte nå ut till dessa elever. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att de tidigare 

SU-grupperna, enligt respondenterna, var mer inriktade på det relationella snarare än 

kunskapsförmedling. 

 
6.4.6 Fysiska förutsättningar för inkludering 

Den fysiska miljön kan bli en utmaning för en inkluderande undervisning menar flera av 

respondenterna. Denna skiljer sig åt mycket på de skolor jag besökt. Vissa skolor har bra 

lokalmöjligheter medan andra har svårare att anpassa undervisningen med hjälp av t.ex. 

grupprum. Det finns avskärmande hjälpmedel i klassrummen, men dessa hjälper inte alltid 

tillräckligt mycket, enligt respondenterna. Att viljan finns, men att lokala förutsättningar sätter 

gränser kan ses som ett dilemma. För att detta ska kunna lösas behöver skolornas lärmiljöer 

utvecklas. Denna förändring skulle kosta en del pengar, vilket skulle kunna göra att 

kommunen ser särlösningarna som ett billigare alternativ. 

 
6.4.7 Ledarskapets betydelse 

I min analys av mina data framkommer det att det saknas diskussioner om ledarskapets 

betydelse för det inkluderande arbetet. Flera av respondenterna beskriver gemensamma 

strukturer som arbetslag och resursgrupper där rektor ibland är med. Ofta har rektor en dialog 

med arbetslagsordföranden om vad som ska behandlas under arbetslagsmöten och rektor sitter 

själv med i olika gruppkonstellationer som ska arbeta verksamhetsutvecklande. Rektor kan 

därför antas ha stor betydelse för verksamhetens utveckling även i mina fall, trots att dessa 

inte uttryckligen diskuterats. Förespråkar rektor gemensam problemlösning och ett delat 

ansvar för skolans utmaningar, vilket ovanstående kan tolkas som, är detta något som gynnar 
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inkludering, vilket flera forskare (von Ahlefeld Nisser, 2014, Persson & Persson, 2012 och 

Lindqvist & Nilholm, 2014) kommit fram till. 

 
Mina respondenter förespråkar alla inkludering och ser detta som målet för deras 

verksamheter. Kan de överföra denna vision om inkludering till kollegiet visar forskning 

(Lindqvist & Nilholm, 2014) att detta är mest avgörande för huruvida pedagogerna inom 

verksamheten verkar för en inkluderande undervisning eller inte. Rektor har i uppdrag att 

förmedla skolans inkluderande uppdrag (Lindqvist & Nilholm, 2014) och tillsammans med 

den omorganisering som gjorts, och den fortbildning som lärarna fått, borde detta vara 

möjligt. 

 
Då rektorerna inte tycks ge specialpedagogen en traditionell speciallärarroll, vilket forskning 

(von Ahlefeld Nisser, 2014) menar tenderar leda till att lärare som avsäger sig ansvaret för 

elever i behov av särskilt stöd, är detta i linje med det relationella perspektivet. Det ska 

tilläggas att specialpedagogens roll inte tydligt definieras av mina respondenter, men det som 

sägs handlar om att specialpedagogen ska vara rektors högra hand, vilket jag tolkar som att de 

ska arbeta mer verksamhetsutvecklande än med enskild undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

6.5 Utvecklingsområden 
I den analys jag gjort av min empiri framkommer det att den kommun som jag studerat är 

fortfarande inne i en inkluderingsprocess, vilket jag nämnt tidigare. Det råder delade 

meningar bland mina respondenter om hur långt man kommit i denna process, vilket jag 

kommer att komma in på senare i detta kapitel, men det går ändå att urskilja utvecklings- 

områden för kommunen i deras arbete för en ökad inkludering. 

 
6.5.1 Gemensamma strukturer och ett gemensamt språk 

Min analys av mina respondenters uttalanden visar att det saknas gemensamma strukturer för 

t.ex. utformning av undervisning, schema och lärmiljöer, vilka forskning menar behövs för att 

arbeta inkluderande (Persson & Persson, 2012). En av mina respondenter, R5, sa att ”den här 

(inkluderande) undervisningen är som diabetesmat. Det är livsviktigt för några, men bra för 

alla”. Analysen visar att vi under mina intervjuer främst diskuterat elever i behov av särskilt 

stöd som nu ska eller är inkluderas i deras verksamheter. Det i sig är kanske inte så konstigt, 
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då de tidigare SU-grupperna diskuterats, vilket kan ha gjort att mina respondenter styrts in på 

denna elevgrupp. Det som analysen vidare visar är att diskussioner om andra elever än dessa 

till stor del saknas. Analysen av empirin visar att respondenterna upplever att även dessa 

gynnas av inkludering, vilket kan belysas med R5:s citat ovan, men diskussionerna stannar 

där. 

 
6.5.2 Bristande kunskaper 

I min analys av empirin har det framkommit att det fortfarande saknas, eller upplevs saknas, 

kompetens och kunskap för att bemöta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och 

behov. Då inkluderingsprocessen fortfarande pågår, även om omorganiseringen formellt sett 

är klar, finns det möjlighet att utveckla detta ytterligare inom den aktuella kommunen. 

Bristande kunskap är något som lyfts som ett hinder för inkluderande undervisning i aktuell 

forskning (Hjörne, 2016, Malmqvist & Nilholm, 2016, Abbas m.fl., 2016 och Tungaraza, 

2014). Bristen av kompetens i kombination med att SU-grupperna lagts ner gör dock att 

verksamheterna tvingas utvecklas för att möta även dessa elever, även om det i nuläget finns 

inte tillräckligt med kompetens för att möta alla elever. Den kompetens som fanns samlad i 

SU-grupperna finns nu, i alla fall till viss del, ute på skolorna. Det gäller därför att ta tillvara 

på denna kompetens och arbeta kollegialt för att utveckla alla. Att ta vara på kompetens inom 

verksamheten och sprida densamma är något som forskning kring inkludering förespråkar 

(Persson & Persson, 2012 och Allan & Persson, 2016). Ett hinder för inkludering som 

uppstod i samband med omorganiseringen var att delar av personalen från SU-grupperna, som 

hade kunskap om funktionsvariationer och visste hur eleverna kunde mötas på ett bra sätt, 

försvann till andra kommuner. 

 
6.5.3 Kunskap som vilar på vetenskaplig grund 

Något som Persson & Persson (2012) dessutom lyfter fram är att kunskapen ska vila på en 

vetenskaplig grund, vilket skulle kunna tolkas på olika sätt beroende på vilket perspektiv man 

intar. Förespråkare av ett relationellt perspektiv vill att forskningen ska vara riktad mot 

inkludering medan om förespråkare av ett mer kategoriskt perspektiv snarare vill att 

forskningen har en mer medicinsk eller psykologisk förklaringsmodell till varför skol- 

svårigheterna uppstår. I kommunen där min studie gjordes hade specialpedagogerna och 

annan personal i SU-grupperna en stor del i hur eleverna togs emot på skolorna. De gjorde 

behovsanalyser och kartläggningar på eleverna i SU-gruppen, vilka beskrevs som gedigna av 

R2. Dessa låg till grund för hur man, för att möta elevernas behov, anpassade miljöerna ute på 
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skolorna. Här menar jag att det kan ha blivit ett problem, då verksamheten i SU-grupperna 

kritiserades innan omorganiseringen. Om då denna verksamhets syn på adekvata insatser inte 

var i linje med ett relationellt perspektiv, vilket nu skulle genomsyra skolans verksamhet, utan 

förespråkade ett mer kategoriskt perspektiv med medicinska och psykologiska förklaringar till 

skolsvårigheter (Gillberg, 2013) finns det en risk att SU-gruppsarbetet flyttats ut på skol- 

enheterna istället för att vara samlade. Något som talar för detta är vissa skolors lokala 

särlösningar. Detta skulle då kunna ses som ett hinder för inkludering eller att man inte 

övergett det kategoriska perspektivet helt. Nu har kommunen precis genomgått en stor 

fortbildningssatsning, men för att få ytterligare kunskap om inkludering och genom kollegialt 

lärande utvecklas tillsammans, skulle man kunna gå det specialpedagogiska lyftet som 

Skolverket anordnar där texter som behandlas är sammanställningar av aktuell forskning. 

 
6.5.4 Specialpedagogens roll 

I analysen av min empiri framgår det att specialpedagogens roll behöver tydliggöras, då 

förväntningarna på dessa skiftar ute bland skolornas personal och rektor ser, de ej ännu 

anställda, specialpedagogerna som rektors högra hand. Specialpedagogens roll skulle kunna 

definieras utifrån examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) där det framgår att 

specialpedagogen ska utveckla den pedagogiska verksamheten, genomföra utredningar, delta i 

arbetet med åtgärdsprogram, stödja elever, agera kvalificerad samtalspartner till kollegor och 

andra berörda, självständigt kunna leda samt följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet. 

De ska göra sina bedömningar utifrån aktuell forskning och de gällande styrdokumenten samt 

kunna identifiera både vad skolan och specialpedagogen själv behöver utveckla (SFS 

2007:638). Vikten av handledning för utvecklandet av en inkluderande undervisning lyfts 

fram i aktuell forskning (Sundqvist, 2012 och von Ahlefeld Nisser, 2014). Vikten av att 

specialpedagogen ges möjlighet att jobba proaktivt, i förebyggande syfte, istället för reaktivt, 

genom att ”släcka bränder”, lyfts också fram som framgångsfaktorer för inkludering (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). 
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6.6 Respondenternas syn på inkludering och huruvida de anser att de 

uppnått det 
Alla mina respondenter sa sig förespråka inkludering, men när det gäller synen på inkludering 

så skiljde sig mina respondenters svar åt; vissa pratade mer om fysisk inkludering, medan 

andra menade att den pedagogiska inkluderingen var minst lika viktig. Här var mina 

respondenter tydliga med att tillfälliga grupper utanför, som inte var på varaktig basis eller 

fasta, kunde vara bra att kunna ha då vissa elever mår bra av mindre sammanhang både 

pedagogiskt och socialt. Den sociala inkluderingen nämndes av ett fåtal respondenter, men 

fokus låg på fysisk och pedagogisk inkludering (Nilholm & Göransson, 2017 och Persson & 

Persson, 2012) även om flera av respondenterna pratade om att eleven skulle tillhöra ett 

sammanhang. 

 
Den studie som Nilholm & Göransson (2017) genomförde visar att det även i den akademiska 

diskursen inom det specialpedagogiska området råder delade meningar om vad inkludering 

egentligen innebär. De tar upp just fysisk inkludering av elever med funktionsvariation, 

pedagogisk inkludering i två former, dels pedagogiskt och socialt individanpassad 

undervisning för elever med funktionsvariation och dels pedagogiskt och socialt anpassad 

undervisning för alla elever samt en form av inkludering där alla elever är inkluderade genom 

att de är fysiskt, pedagogiskt och socialt inkluderade och då känner en gemenskap (Nilholm & 

Göransson, 2017). Om forskare inom området har svårt att komma överens om en definition 

är det kanske inte så lätt att få till en samsyn inom den aktuella kommun, såvida man inte på 

förhand definierat vad man menar med inkludering, men det tycks man inte ha gjort då alla 

har olika definitioner på det. Detta innebär, med stor sannolikhet, problem för den praktiska 

verksamheten då oklarheter i definitioner, och därmed ett bristande gemensamt språk, kan 

utgöra hinder för inkludering. Om inkludering är målet, behöver inkludering först definieras 

så att alla har samma målbild. 

 
Vissa av mina respondenter menar att särlösningar, som ”trygga bo” eller ”lugna bo”, kan 

vara en del i ett inkluderande verksamhet, medan andra menade att särlösningar inte ingick i 

ett inkluderande arbete. En anledning till dessa särlösningar som lyftes under intervjuerna var 

att elever som varit hemmasittare eller av andra skäl inte deltagit i undervisningen kunde vara 

i behov av en ”bro” eller ”inslussning” som ett första steg mot att kunna bli inkluderade på 

sikt. Lindqvists och Nilholms studie (2014) visar även den att rektorerna de intervjuat 



57  

förespråkar inkluderande undervisning samtidigt som de även är benägna att föreslå 

individuella lösningar som exempelvis särskilt stöd utanför klassrummet. Detta skulle kunna 

ses ur flera specialpedagogiska perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv är särlösningar inte 

förenligt med inkluderande undervisning, men ur ett dilemmaperspektiv kan man ändå förstå 

vissa av respondenternas val att trots allt ha dessa SU-grupper då svårigheten i att möta alla 

elevers behov, tillsammans med fokus på att förmedla kunskaper inom svensk skola, skapar 

ett dilemma. Ett sätt att lösa detta är, och har historiskt sett varit, att ha organisatoriskt 

differentierade grupper (Hjörne, 2016), som SU-grupper, vilket inte är inkluderande ur ett 

relationellt perspektiv. 

 
Alla respondenter menar att det fortfarande finns många saker att arbeta med för att göra deras 

verksamheter mer inkluderande. De respondenter som inte anser att deras verksamheter är 

inkluderande idag är alla tydliga med vilka områden som behöver utvecklas ytterligare för att 

verksamheterna ska kunna bli mer inkluderande. Det tyder på att inkluderingsprocessen 

fortsätter framöver. Respondenterna menar att målet är att det inte ska behövas särlösningar, 

utan att man har möjlighet att göra anpassningar i undervisningen utifrån gruppens 

förutsättningar och behov. Detta tyder på att de intagit ett relationellt perspektiv, men att de på 

grund av olika anledningar inte uppnått en inkluderande verksamhet än. 
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 
Som jag nämnde i inledningen kan inkludering liknas vid ett förhållningssätt som är tänkt att 

genomsyra det svenska skolväsendet. Alla som arbetar inom skolan förväntas arbeta för en 

inkluderande undervisning och verksamhet, då skolan ska vara en skola för alla. Detta kan ha 

påverkat mina respondenter då de vet vad de, enligt det rådande förhållningssättet kring 

inkludering, borde svara på frågorna kring inkludering och en skola för alla. 

 
Kommunen har nu, enligt de rekommendationer som XXX (2012) gett dem, avvecklat 

resursskolorna och aspergergrupperna, men en SU-grupp som samarbetar med socialtjänsten 

har startats. Resurssystemet har setts över och den totala elevpengen har utökats från 32 000 

kronor per elev och år till 36 000 kronor utöver detta finns ett tilläggsbelopp att söka vid 

särskilda behov. Skolorna har gått fortbildningsblocket ICDP för att utveckla värde- 

grundsarbetet och vad gäller behovet av utveckling av den specialpedagogiska kompetensen 

så har skolorna gått fortbildningsblocken riktade NPF och digitala verktyg. Om 

elevassistenternas uppdrag har tydliggjorts eller ej har inte framkommit i mina data. 

Sammantaget kan man säga att kommunen försökt utveckla de områden som XXX:s (2012) 

utredning ansåg behövde utvecklas. Huruvida denna lösning varit lyckad eller ej har min 

studie inte för avsikt att utvärdera. 

 
Alla mina respondenter sa sig förespråka inkludering, men deras syn på vad inkludering 

innebär skilde sig åt. Vissa av mina respondenter beskrev inkludering som fysisk inkludering 

där eleven är inkluderad då denne befinner sig i samma fysiska kontext som andra elever. 

Andra menade på att detta inte räckte för att vara inkluderad utan att eleven behövde även 

vara pedagogiskt inkluderad; kunna arbeta med samma uppgifter som övriga, även om dessa 

var individanpassade. Vissa respondenter menade att tillfälliga grupper utanför klassrummet 

kunde vara bra för vissa elever under vissa perioder, då elever kan vara i behov av mindre 

sammanhang och lugn och ro. Den sociala inkluderingen var det endast ett fåtal respondenter 

som nämnde, men begrepp som tillhörighet och gemenskap togs upp av flera av dem vilket 

skulle kunna tolkas som social inkludering. På grund av ovanstående kan man säga att det 

saknas samsyn kring begreppet inkludering bland mina respondenter vilket torde kunna göra 

att det även saknas en samsyn mellan skolornas personal. Det gemensamma språket, vilket är 

en av framgångsfaktorerna för inkludering, brister därmed i nuläget. Därför behöver man 

inom den aktuella kommunen hitta strategier för att utveckla detta. 
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Erfarenheterna från omorganiseringen är i stort sett desamma hos mina respondenter. De 

menar att grundidén, med en skola för alla, är bra och att de tidigare SU-gruppernas 

verksamhet inte var i linje med en skola för alla. Det efterfrågas fortfarande kunskap kring 

elever i behov av särskilt stöd och den fortbildning som kommunen erhållit har upplevts på 

olika sätt av respondenterna. Delar av den, som NPF-blocket, var uppskattad medan andra 

delar var mindre bra som ICDP och digitala verktyg. Flera av respondenterna har lyft vikten 

av att ta vara på den kompetens som finns inom verksamheten och sprida den genom 

kollegialt lärande. Ett sätt att underlätta detta arbete skulle vara att specialpedagoger anställs 

vid skolorna, enligt de tankar som finns inom kommunen, vilka skulle kunna leda denna 

utveckling i en inkluderande riktning. Specialpedagogernas uppdrag måste dock specificeras 

för att undvika att det uppstår missförstånd kring deras uppdrag. 

 
Vidare visar min analys av min empiri att det skett en synvända, från ett kategoriskt till ett 

mer relationellt perspektiv, inom kommunen. Trots denna synvända finns en nystartad 

kommungemensam SU-grupp, vilken skulle kunna öppna för ett exkluderande synsätt. Detta 

skulle i så fall kunna utgöra ett hinder för inkludering. 

 
Huruvida skolorna idag är inkluderande eller inte går att besvara på olika sätt. Hälften av 

respondenterna menar att deras verksamheter är inkluderande medan andra hälften menar att 

de kommit en bit på vägen, men att de ännu inte är där. De som säger sig vara inkluderande 

har enligt respondenternas utsagor inga särlösningar, vilket talar för en fysisk inkludering, 

men huruvida eleverna är pedagogiskt inkluderade eller ej kan vara svårt att avgöra. Då 

eleverna ingår i ordinarie undervisning torde de ges möjlighet att vara socialt inkluderade, 

men även detta kan vara svårt att kontrollera, även om respondenterna säger att de är en del av 

gruppen. För att kontrollera detta hade jag behövt intervjua elever eller varit ute och 

observerat i verksamheten under en längre period, vilket inte var möjligt inom ramen för min 

studie. 

 
Frågan är vilken typ av inkludering man eftersträvar i den aktuella kommunen, och även i 

Sverige för den delen? Om fullständig inkludering är målet, att alla elever ska ges 

undervisning inom grundskolan, behöver SU-grupper och särskolan läggas ned. 

Särskoleintegrering förekommer, men eleverna läser fortfarande efter en egen läroplan och 

har en annan timplan än elever i grundskolan. Om endast fysisk inkludering är målet, har man 

snart uppnått det då delar av undervisningen även för elever i SU-grupp sker i skolans lokaler. 
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De lugna/trygga bon som finns på vissa av skolorna, istället för en extern SU-grupp på en 

annan skola, möjliggör gemensamma raster och andra gemensamma aktiviteter vilket kan 

tolkas som att dessa elever är fysiskt och delvis socialt inkluderande. Bristen på samsyn 

gällande definitionen av inkludering kan leda till att man inte arbetar mot samma mål, då en 

specialpedagogs mål kanske är fullständig inkludering, medan rektor och andra kollegor har 

en fysisk inkludering som mål. Bristen av samsyn gällande inkludering, både i de 

verksamheter jag studerat och i den specialpedagogiska diskursen som Göransson och 

Nilholm (2017) lyfter fram, kan tolkas hindra inkludering, då det gemensamma målet skiljer 

sig åt beroende på vem du frågar. 

 
Nilholm (2007) definierar specialpedagogik som pedagogik som tar vid när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Målet för oss specialpedagoger är att utveckla den vanliga 

pedagogiken så att alla elevers behov och förutsättningar möts i en inkluderande 

undervisning. Där är vi inte riktigt än, varför specialpedagoger och speciallärare fortfarande 

kommer att ha en viktig roll i arbetet mot det målet. Ett tydligt ledarskap, från rektors sida, 

med ett inkluderande förhållningssätt där gemensam problemlösning och delat ansvar för 

skolans utmaningar, är också av största vikt i arbetet mot en inkluderande skola. 

 
Genom denna studie har jag blivit än mer övertygad om att inkluderande undervisning är det 

som ska eftersträvas då det kan liknas vid diabeteskost. Det är livsviktigt för några, men bra 

för alla. 
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8. Förslag på vidare forskning 
Det finns en uppsjö av forskning om inkludering, även om mitt bidrag kan motiveras med det 

saknas studier kring inkluderingsprojekt i Sverige, som inte handlar om Essunga kommun. 

Då jag i min studie endast studerat rektorers syn på inkludering och deras erfarenheter av ett 

inkluderingsprojekt vore det väldigt intressant att studera lärare och annan skolpersonals syn 

på detsamma. Kan liknande resultat finnas i den målgruppen? Vilka erfarenheter har de av 

omorganiseringen och vilka hinder och möjligheter för inkludering ser de? Studier kring detta 

saknas idag. I dagsläget har specialpedagoger i den aktuella kommunen otydliga uppdrag och 

många specialpedagoger ska nyanställas enligt flera av respondenterna. Därför vore det 

intressant att intervjua specialpedagoger i kommunen om ett par år för att undersöka deras syn 

på huruvida verksamheterna blivit mer inkluderande och hur deras roll i arbetet sett ut. 

Stämmer denna roll överens med det som står i examensordningen för specialpedagoger? Om 

inte, vilka delar arbetar de med mest och varför? 

 
På samma sätt saknas forskning om elevernas syn på inkluderingsprojektet och därför vore det 

intressant att få deras bild av denna. Det skulle kunna göras en studie om elevers erfarenheter 

av att ha gått i SU-grupp och sedan återgått till sina hemskolor. Elevernas egna röster kring 

detta saknas i aktuell forskning. Det finns studier gjorda för ett tiotal år sedan (Brodin & 

Lindstrand, 2010, Ljusberg, 2007 och Mattson & Roll-Pettersson, 2007) om elevers 

erfarenheter av exkluderande lösningar och det finns enstaka aktuella studier om detta, bland 

annat Allan & Perssons (2016), men den tar upp alla elevers syn och inte just hur det var för 

elever som upplevt en övergång från det ena till det andra. Förändrades elevernas självbild 

efter övergången? Upplevde de sig vara inkluderade? Hur uttryckte sig i så fall detta? 

 
En uppföljande studie om ett par år om hur det gått i kommunen sedan omorganiseringen vore 

också av intresse för vidare forskning då få studier finns som utvärderar inkluderingsprojekt. 

Det skulle även kunna göras en kvantitativ studie om skolresultat före och efter 

omorganiseringen för att undersöka eventuell korrelation mellan dessa. 



62  

Referenser 
Abbas, F., Zafar, A., & Naz, T. (2016). Footstep towards Inclusive Education. Journal of Education and 

Practice, 7(10), 48–52. 

 
Allan, J & Persson, E. (2016). Student’s perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, 

Sweden. Educational Review, 68 (1), 82–95. 

 
Back, C. & Berterö, C. (2015). Interpretiv fenomenlogisk analys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.). Handbok i 

kvalitativ analys (s. 148–161). 2. Upplagan. Stockholm: Liber 

 
Brodin, J. och Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

Canino, G. & Alegría, M. (2008). Psychiatric diagnosis – is it universal or relative to culture?, Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 49 (3), 237–250. 

 
Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.). Handbok i 

kvalitativ analys (s. 162–175). 2. Upplagan. Stockholm: Liber 

 
Dalén, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups 

 
 

DuPaul, George J., Weyandt, Lisa L. & Janusis Grace M. (2011) ADHD in the Classroom: Effective 

Intervention Strategies, Theory Into Practice, 50 (1), 35-41. 

 
Eriksson, A-L., Göransson, K. & Nilholm, C. (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: 

Studentlitteratur 

 
Evaldsson, A-C. & Velasquez, A. (2012). ”Impulskontroll nada” – Maskulina iscensättningar och sociala 

kategoriseringar i en ADHD grupp. Utbildning och demokrati, 21:3, 13–33. 

 
Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

 
 

Gerrbo, I. (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2012. 

 
Gillberg, C. (2013) Ett barn i varje klass – om ADHD och DAMP. Lund: Studentlitteratur 

Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, N., Magnusson, G. & Nilholm, C. (2015). Speciella yrken? 



63  

Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. En enkätstudie. Forskningsrapport. 

Karlstad University Studies 2015:13. Karlstad universitet. 

 
Hellberg, K. (2007). Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter. 

Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet : Nationella 

forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA), 2007. 

 
Hjörne, E. (2016). The narrative of special education in Sweden: History and trends in policy and practice, 

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(4), 540-552. 

 
Hjörne, E. & Evaldsson, A-C. (2015). Reconstituting the ADHD girl: accomplishing exclusion and solidifying a 

biomedical identity in an ADHD class, International Journal of Inclusive Education, 19:6, 626– 

644. 

 
Hjörne, E. & Säljö, R. (2014) Defining student diversity: categorizing and processes of marginalization in 

Swedish schools, Emotional and Behavioral Difficulties, 19(3), 251-265. 

 
Hornby, G. (2011). Inclusive Education for Children with Special Educational Needs: A critique, International 

Journal of Disability, Development and Education, 58:3, 321–329. 

 
Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber 

 
 

Karlsson, Y. (2012). Barns aktörskap och identitetsarbete i en särskild undervisningsgrupp. Utbildning och 

demokrati, 21 (3), 35–52. 

 
Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur 

 
 

Lindqvist, G. & Nilholm, C. (2013). Making schools inclusive? Educational leaders’ view on how to work with 

children in need of special support, International Journal of Inclusive Education, 17:1, 95–110. 

 
Lindqvist, G. & Nilholm, C. (2014) Promoting inclusion? ‘Inclusive’ and effective head teachers’ descriptions of 

their work, European Journal of Special Needs Education,29:1, 74–90. 

 
Ljusberg, A-L. (2009). Pupils in remedial classes. Stockholm University: Departement of Child and Youth 

Studies. (Diss.) 

 
Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på en skola för alla – mote med det som inte anses LAGOM, 

Stockholm: Liber 

 
Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet 



64  

Malmqvist, J. & Nilholm, C. (2016) The antithesis of inclusion? The emergence and functioning of ADHD 

special education classes in the Swedish school system, Emotional and Behavioral Difficulties, 

21(3), 287-300. 

 
Mattson, E. H., & Roll-Pettersson, L. (2007). Segregated Groups or Inclusive Education? An Interview Study 

with Students Experiencing Failure in Reading and Writing. SCANDINAVIAN JOURNAL OF 

EDUCATIONAL RESEARCH, (3). 239–252. 

 
Nilholm, C. (2006). Special education, inclusion and democracy, European Journal of Special Needs Education, 

21:4, 431–445. 
 
 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Liber 
 
 

Nilholm, C. & Alm, B. (2010) An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, and 

children's experiences, European Journal of Special Needs Education, 25:3, 239–252. 

 
Nilholm, C. & Göransson, K. (2017). What is meant by inclusion? An analysis of European and North American 

journal articles with high impact, European Journal of Special Needs Education, 32:3, 437–451. 

 
O'Rourke, J. (2015). Inclusive schooling: if it's so good – why is it so hard to sell?, International Journal of 

Inclusive Education, 19:5, 530–546. 

 
Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

 
 

Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. Stockholm: 

Liber 

 
Persson, B. & Persson, E. (2016). Inkludering och socialt kapital – Skolan och ungdomars välbefinnande. Lund: 

Studentlitteratur 

 
Programmet Vägledande Samspel ICDP AB. (2018). Programmet Vägledande samspel/ICDP. Stockholm 

http://www.icdp.se/stiftelsen-icdp/om-vagledande-samspel/, hämtad 2018-05-18. 

 
Ravet, J. (2011). Inclusive/exclusive? Contradictory perspectives on autism and inclusion: the case for an 

integrative position, International Journal of Inclusive Education, 15:6, 667–682. 

 
Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006). Stockholm: Svenska Unescorådet, 2006. 

SFS 2007:638 Examensordning för specialpedagoger 

http://www.icdp.se/stiftelsen-icdp/om-vagledande-samspel/


65  

Sikes, P., Lawson, H. & Parker, M. (2007). Voices on: techers and teaching assistants talk about inclusion, 

International Journal of Inclusive Education, 11:3, 355–370. 

 
Skollagen (2010). SFS 2010:800. 

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan: En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. 

Stockholm: Skolverket 
 
 

Sundqvist, Christel (2012). Perspektivmöten i skolan och handledning. Lärares tankar om specialpedagogisk 

handledning. Åbo: Åbo Akademis förlag. 

 
Szklarski, A. (2009). Qualitative research – a viable methodological alternative in education. Issues in early 

education, 2, 9–19. 

 
Takala, M., Sarromaa Hausstätter, R., Ahl, A. & Head, G. (2012). Inclusion seen by student teachers in special 

education: differences among Finnish, Norwegian and Swedish students. European Journal of 

Teacher Education, 35:3, 305–325. 

 
Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 

 
 

Tungaraza, F.D. (2014). The Arduous March toward Inclusive Education in Tanzania: Head Teachers' and 

Teachers' Perspectives. Africa Today, (2), 109–123. 

 
Unicef Sverige. (2009). FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen i sin helhet. Stockholm: 

Unicef Sverige. 

 
Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
 

Von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag: skilda 

föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. (2014). Nordic Studies in Education, (4), 

246–264. 

 
www.icdp.se 

 
 

XXX. X. (2012). En skola för alla: Rapport 

http://www.icdp.se/


66  

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
 
 

Rektorers syn på och erfarenheter av inkludering 

Hej! 

Mitt namn är Erik Losand och jag gör mitt examensarbete på specialpedagogprogrammet vid 

LiU. 

 
Inkludering är ett begrepp som ofta diskuteras i skolans värld och kanske framförallt när vi 

pratar om specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Då jag i min kommande 

profession som specialpedagog kommer att arbeta med bland annat skolutveckling och 

handledning av kollegor i syfte att öka inkludering av elever i behov av särskilt stöd är jag 

intresserad av vad du har för erfarenheter av just inkludering. 

 
Syftet med studien är att undersöka grundskolerektorers syn på fenomenet inkludering och 

deras erfarenheter av att ha övergått från specialundervisning i särskilda undervisningsgrupper 

till en mer inkluderande undervisning. 

 
Totalt kommer 5–7 rektorer att intervjuas i denna studie. Intervjuerna kommer att spelas in 

och därefter transkriberas. Du kommer att avidentifieras och allt material kommer enbart att 

användas i forskningssyfte och endast läsas av mig och eventuellt av en opponent. Resultaten 

av studien kommer att presenteras i en uppsats som du kommer få möjlighet att läsa om du så 

önskar. Uppsatsen kommer publiceras vid LiU. 

 
Din medverkan är mycket betydelsefull för mig då jag verkligen vill veta vad just du har för 

syn på inkludering och vilka erfarenheter du har av inkluderande undervisning i din 

verksamhet. Ditt deltagande är helt frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande närhelst 

du önskar. 

 
Intervjun tar ca 45 minuter att genomföra och jag kommer gärna till dig och gör intervjun. 
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Jag ber dig att besvara detta mejl så snart som möjligt för att jag ska kunna veta om du är 

intresserad av att delta eller inte. Hör jag inget så återkommer jag via mejl eller telefon. 

 
Har du några funderingar kring ovanstående är du välkommen att kontakta mig via mail eller 

telefon: 

Erilo905@student.liu.se 

0708 – 59 51 58 

 
Handledare: 

Nina Nikku 

Nina.nikku@liu.se 

013 – 28 22 16 

 
Med Vänlig hälsning 

Erik Losand 

mailto:Erilo905@student.liu.se
mailto:Nina.nikku@liu.se


68  

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning och information 

Mitt namn är Erik Losand och jag gör mitt examensarbete på specialpedagogprogrammet vid 

LiU. Syftet med studien är att undersöka grundskolerektorers syn på fenomenet inkludering 

och deras erfarenheter av att ha övergått från specialundervisning i särskilda undervisnings- 

grupper till en mer inkluderande undervisning. Därför är jag intresserad av dina erfarenheter 

av och syn på detta. Totalt kommer 5-7 rektorer att delta i denna studie. Intervjun kommer att 

spelas in och därefter transkriberas. Alla respondenter kommer att avidentifieras och 

transkriberingarna kommer endast att läsas av mig och eventuellt av en opponent. Resultaten 

av studien kommer att presenteras i en uppsats som du kommer få möjlighet att läsa om du 

skulle vilja det. Uppsatsen kommer sedan att publiceras på LiU. Din medverkan är 

betydelsefull för mig, men du ska veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du kan 

avbryta ditt deltagande närhelst du önskar. 

Har du några frågor innan vi börjar själva intervjun? 
 
 

Inledande frågor 

1. Vilken utbildning har du? 

 
2. Hur länge har du arbetat som rektor? – totalt och i aktuell kommun? 

 
3. Över vilket/vilka stadium/stadier är du rektor? 

 
Inkluderingsbegreppet 

Inkludering är ju ett ord i tiden som ofta diskuteras i skolan. Ett ord som kan ha olika 

betydelse för olika människor. Vad innebär inkludering för dig? 

 
Övergången från särskilda undervisningsgrupper till inkluderande undervisning 

1. För några år sedan avskaffades särskilda undervisningsgrupper i er kommun. Var du 
rektor i kommunen på den tiden? 

a. Hur upplevde du den här omorganiseringen? 
b. Varför genomfördes den? 
c. Hur förankrades den bland er rektorer? 
d. Hur förankrades den hos lärare och annan skolpersonal? 
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2. Hur förberedde ni er på att ta emot eleverna som tidigare gått i särskilda 

undervisningsgrupper som aspergergrupperna eller resursskolorna? 

 
3. Hur påverkades din verksamhet av denna omorganisering? 

a. Gjordes det inkluderande insatser av kommunen? 
i. Inledande insatser som information? 

ii. Fortbildning för personal? 
iii. Personalförstärkning? 
iv. Omorganisering av personal? 

 
b. Resurser? 

i. Följde de med eleverna? 
ii. Utökades era tidigare anslag? 

iii. Vilket externt stöd fanns/finns att få? 

 
c. Vilken roll hade specialpedagogen i arbetet med övergången? 

 
d. Specialpedagogisk verksamhet på skolan? 

i. Är den inriktad mot elever, lärare och/eller miljö? Hur? 
1. Mindre grupper/klasser? 

ii. Speciallärarens roll? 
iii. Specialpedagogens roll? 
iv. Extra anpassningar/särskilt stöd? 
v. Lokaler? – förutsättningar på skolan. 

 
e. Hur påverkades era förväntningar på elever? 

i. Elever från SUG 
ii. Elever som inte gått i SUG 

iii. Elevsyn innan och efter omorganiseringen? 

 
f. Gemensamma strukturer (lektioner, rastverksamheter m.m.)? – gemensam 

vision? 
i. Gemensamt språk – professionellt språk? 

ii. Gemensamma förhållningssätt? 
iii. Gemensamma strukturer på skolan/arbetslag/ämneslag? 
iv. Tydlighet? 

 
g. Fortbildning för personal? 

i. Forskningsanknytning? – lokal, kommunal eller nationell (Spec.lyft)? 
ii. Gemensam kompetens? 

 
h. Perspektiv – relationellt/kritiskt eller kategoriskt/kompensatoriskt? 

i. Vem är bärare av skolproblem? 
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1. Eleven själv 
2. Lärarna? 
3. Skolan? 
4. Kommunen? 

 
4. Hur har lärare reagerat på denna omorganisering? 

a. Grupperingar inom kollegiet? 
b. Ändrade inställningar? 
c. Hur har deras reaktioner påverkat verksamheten? 

 
5. Hur har eleverna reagerat på denna omorganisering? 

a. Hur har deras reaktioner påverkat verksamheten? 

 
6. Hur har vårdnadshavare reagerat på omorganiseringen? 

a. Vilka förändringsprocesser krävdes för att nå dit ni är idag vad gäller 
inkludering? 

b. Hur motiverar man till förändring? 
c. Vilket stöd/motstånd för inkludering kan man se i det omgivande samhället 

idag? 
d. Hur påverkar det skolans inkluderingsarbete? 
e. Hur har deras reaktioner påverkat verksamheten? 

 
7. Hur arbetar ni för att alla elever vara och ska känna sig delaktiga (inkluderade) i 

undervisningen? 

a. Vad kan bli bättre? 

b. Hur ska man behålla det man uppnått? 

c. Vilka strategier har ni inför framtiden? 
 
 

8. Upplever du att er verksamhet är inkluderande idag? 
a. Om ja, motivera varför. 
b. Om nej, vad skulle behöva göras för att verksamheten skulle bli inkluderande? 

 
9. Vilka svårigheter har du upplevt i processen? 

a. Något ni trodde skulle bli problematiskt, men som inte blev det? 
b. Något ni trodde skulle gå bra, men som blev problematiskt? 

 
10. Vilka framgångsfaktorer anser du har varit viktiga i processen? 

 
11. Hur upplever du att skolan har förändrats sedan omorganiseringen? 

a. Skolresultat – betyg? 
b. Trivsel? 
c. Sammanhållning? 
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12. Skulle du vilja att man återgick till den form av specialpedagogisk verksamhet med 
resursskolor och aspergergrupper som man hade innan i din kommun? 

a. Varför? 
b. Varför inte? 

 
 

Efter intervjun: 

Tack för att du tog dig tid! 

Hur kändes det? – något som jag ska tänka på framöver? 

Har du några frågor? 
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