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Titel   
Inkluderad eller placerad? En studie om rektorers syn på inkludering av elever med lindrig 
utvecklingsstörning i grundskolan 
 
Title 
Included or placed? A study about principals views on inclusive education of pupils with mild intellectual 
disability in primary school 
 

Författare  
Lena Ljungman Gustafsson 
 

Sammanfattning    
 
Det är rektor som beslutar om och ansvarar för utveckling och förändringsarbete i sin organisation, varvid det 
är relevant att diskutera inkludering utifrån ett rektorsperspektiv. Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för 
hur rektorer resonerar kring begreppet inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan.  
Med syftet som utgångspunkt formuleras bl.a. frågor om vad inkludering betyder, vad som är positivt och 
negativt och vad som är viktigt för att inkludering ska fungera enligt rektorer. Centrala begrepp är en skola för 
alla, inkludering, utvecklingsstörning och grundsärskola. För att nå studien syfte har en kvalitativ metod 
använts. Som metod för datainsamling har semistrukturerade intervjuer med fem rektorer genomförts. 
Studiens resultat har tolkats och analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar att huruvida 
en elev kan anses vara inkluderad eller bara placerad, har att göra med en elevs delaktighet, både socialt och 
pedagogisk. Positivt med inkludering är att en elev får vara delaktig i ett socialt sammanhang samtidigt som 
eleven utvecklas och går framåt i sitt lärande. Svårigheterna består i att ge det stöd som behövs inom ramen för 
budgeten. Särskilt viktigt för att inkludering ska fungera i grundskolan är att rektorerna tar ansvar i sin 
ledarroll och skapar förutsättningar för lärarna att undervisa och bemöta alla elever. Trots rektorernas 
övervägande positiva inställning till inkludering, visar studien att deras möjlighet att förändra påverkas av hur 
de ekonomiska förutsättningarna ser ut.  
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1 Inledning   

 

Vid varje skolenhet ska det pedagogiska arbetet ledas och samordnas av rektor som också ska 

verka för att utbildningen utvecklas. Vidare är det rektor som beslutar om och ansvarar för sin 

enhets inre organisation (Skollagen 2010:800). Syftet med utbildningen inom skolväsendet är 

att barn och elever ska inhämta och utveckla olika kunskaper och värden. Utbildningen ska 

främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt ta hänsyn till alla barns och elevers 

olika behov. Barn och elever har olika förutsättningar att ta till sig utbildningen och det är 

skolan som ska sträva efter att uppväga dessa skillnader (Skollagen 2010:800). Inkluderande 

undervisning eller en skola för alla väcker många känslor och tankar och som ett första steg 

mot en skola för alla måste vi sluta tala om normalitet och avvikelse, menar Brodin & 

Lindstrand (2010). Variation, olikheter och mångfald ska istället lyftas fram som något 

positivt, något som tillför och berikar skolans verksamhet (Emanuelsson, 2003). 

Specialpedagogik och specialundervisning är det traditionella sättet att möta elevers olikheter. 

Undervisningen har av tradition kallats speciell och riktas till elever med speciella behov, 

samt utförs av speciella lärare i speciella rum (Persson, 2007). Denna form av segregerande 

undervisning är dock svår att i dag förena med tanken om en sammanhållen inkluderande 

skola för alla menar samma författare. Skolans dilemma är således att kunna möta alla barns 

behov och bejaka elevers olikheter samtidigt som alla barn ska nå samma kunskapsmål.  

 

En anledning till att jag intresserar mig för inkludering av elever med lindrig 

utvecklingsstörning i grundskolan är att jag i mitt arbete som lärare i grundskolan fått stödja 

elever som påbörjat sin skolgång i grundskolan men efter några år, trots stora stödinsatser inte 

ansetts kunna nå målen i grundskolan. En utredning har visat att eleven har lindrig 

utvecklingsstörning och har således rätt att läsa och bli bedömd utifrån särskolans kursplan. I 

samband med detta arbete har jag uppmärksammat och funderat på hur viktig rektors vision 

om ”en skola för alla” och begreppet inkludering är. För vissa rektorer är det självklart att 

eleven går kvar i sin klass och får sitt stöd inom ramen för klassrummet medan någon annan 

menar att en diagnos är ett skäl att flyttas till särskolan/särskoleklass. Genom att undersöka 

hur rektorer ser på inkludering är min förhoppning att jag också ökar min förståelse för hur 

specialpedagogiskt stöd kan utformas för att elever med lindrig utvecklingsstörning ska kunna 

vara inkluderade i grundskolan. På så sätt kan jag som specialpedagog kanske bidra till att 
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undanröja hinder för lärande så att alla elever får känna delaktighet och gemenskap och 

utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. 

 

Jag menar att det är relevant att diskutera inkludering utifrån ett rektorsperspektiv, då det är 

rektor som beslutar om och ansvarar för utveckling och förändringsarbete i sin organisation. 

Vidare visar studier att ledarskapet är en viktig faktor för skapandet av fungerande 

inkluderande miljöer samt att rektors inställning och syn på funktionshinder har stor betydelse 

för hur personal i sin tur bemöter och förhåller sig till eleverna (Berhanu & Gustavsson i 

Ahlberg, 2009, s. 81-101). En studie av Nilholm & Göransson (2013) visar också på vikten av 

att klargöra vad vi menar med inkludering. 

 

1.1 Syfte  

 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur rektorer resonerar kring begreppet 

inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Med syftet som utgångspunkt formuleras följande frågeställningar: 

- Vad betyder begreppet inkludering för rektorerna? 

- Vad ser rektorerna som positivt med inkludering av elever med lindrig 

utvecklingsstörning i skolan och vad kan svårigheterna bestå av? 

- Vad anser rektorerna vara särskilt viktigt för att inkludering av elever med lindrig 

utvecklingsstörning i grundskolan ska fungera? 
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2 Tidigare forskning och teoretisk förankring 

 

Följande avsnitt beskriver vetenskapsteoretiska perspektiv som är relevanta i min studie. 

Vidare tar jag upp ämnet med en historisk tillbakablick, förklarar centrala begrepp i studien 

och redogör för styrdokument. Slutligen behandlas rektors uppdrag och ledarskap.  

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

 

För att kunna analysera resultaten av min undersökning måste jag tillägna mig kunskap om 

olika teorier om hur vi människor lär och tar till oss ny kunskap. Dessa inlärningsteorier 

mynnar vidare ut i olika forskningsperspektiv som beskrivs av olika forskare och utgör 

grunden för hur specialpedagogisk verksamhet praktiskt fungerar i skolan. Det är i huvudsak 

två olika inlärningsteorier som utgör grunden för de olika forskningsperspektiven. Kognitiva 

teorier beskrivs av Imsen (2006, s. 251) som ”det som händer inne i huvudet på den som lär”  

och fokuserar på individen och dennes förmåga till högre mentala processer, till stor del 

oberoende av yttre stimuli och påverkan. Dessa tankar liknar de som Piaget (i Imsen, 2006) 

har om barns utveckling. Piaget menar vidare att barnet måste gå igenom fyra biologiskt 

betingade intellektuella stadier med samma ordningsföljd för alla barn, där det ena stadiet 

förbereder för nästa och således inte kan hoppas över. Barnet kan enligt Piagets teori inte ta 

till sig kunskap som ligger på en högre nivå än utvecklingsstadiet som barnet befinner sig på.  

 

Den andra inlärningsteorin som är relevant i min studie är Vygotskijs sociokulturella teori och 

perspektiv på lärande. Vygotskij menar (i Dysthe, 2003, Imsen, 2006) att lärande och 

utveckling sker i samspel och kommunikation, ofta i gemensamma aktiviteter där deltagarna 

har olika ansvar utifrån förmåga. Lärandet ska förstås i sitt sammanhang och Vygotskijs teori 

om den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen är av stort 

pedagogiskt intresse. Han menar att det är viktigt att klargöra skillnaden i med vilket stöd 

barnet klarar att utföra saker och vad det klarar att utföra på egen hand. Stödet menar 

Vygotskij består av att utföra en handling tillsammans med någon som kan mer än barnet 

självt och barnet ska utmanas med en uppgift som är mer avancerad än det tidigare klarat. Den 

pedagogiska utmaningen blir då att i utvecklingszonen uppmuntra barnet till att aktivt arbeta 

med andra och att samtidigt hjälpa och stödja barnet mot att klara uppgiften själv. Intelligens 
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är således inte bara biologisk utan påverkas också av sociala förutsättningar (i Dysthe, 2003, 

Imsen, 2006).  

 

Det är främst det sociokulturella perspektivet som utgör delar av den grund som 

specialpedagogiska forskningsperspektiv bygger på i dag. Specialpedagogisk forskning har 

som en av sina utgångspunkter att beskriva hur barns olikheter får olika pedagogiska 

konsekvenser (Nilholm, 2007, Ahlberg, 2001).  

 

De senaste åren har frågan om vad specialpedagogik är och vad denna pedagogik innebär ofta 

diskuterats i olika grupper i samhället. Specialpedagogik har utvecklats från pedagogik och 

bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där teorier och kunskaper från flera olika discipliner 

involveras. Exempel på dessa discipliner kan vara pedagogik, psykologi, sociologi, 

handikappvetenskap och medicin (Brodin & Lindstrand, 2010, Persson, 2007). Det som 

kännetecknar specialpedagogik är att det är de åtgärder som sätts in när den vanliga 

pedagogiken på grund av elevers olikheter inte räcker till (Brodin & Lindstrand 2010, 

Persson, 2007). Detta synsätt påverkar synen på varför vissa elever är i behov av särskilt stöd 

och beskrivs i specialpedagogisk forskning ur olika perspektiv.   

 

Nilholm (2007) visar på tre olika perspektiv på specialpedagogik, ett kompensatoriskt, ett 

kritiskt och ett dilemmaperspektiv. Ahlberg (2001) benämner dem som ett individinriktat 

perspektiv, ett deltagarperspektiv samt ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv. I denna 

studie kommer jag att använda begreppen kompensatoriskt, kritiskt samt dilemmaperspektiv. 

Ser man specialpedagogik ur ett kompensatoriskt perspektiv som får sin näring från kognitiva 

lärprocesser, medicinsk och psykologisk forskning, läggs fokus på individen och det blir 

också hos individen man söker förklaringar till varför denne hamnat i svårigheter. Insatser 

görs för att träna barnet att leva upp till de krav som omgivning och miljö ställer och 

specialundervisningen syftar till att kompensera för de brister som eleven har. Detta 

perspektiv har fått stort genomslag i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd med 

ökad segregering som följd (Ahlberg, 2001, Nilholm, 2007).  

 

Med det kritiska perspektivet, som präglas av sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs tankar 

om den proximala utvecklingszonen, bejakar man barns olikheter och menar att mångfald och 

variation är det normala. Det kritiska perspektivet flyttar fokus från individen till skolans 

verksamhet och det blir skolan som ska anpassa sin struktur och inte individen. Ur det kritiska 
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perspektivet menar man att kategorisering, diagnostisering och skapandet av särlösningar på 

intet sätt gagnar eleven. Ett kritiskt moment i detta perspektiv utgörs dock av själva begreppet 

specialpedagogik, dvs det som ligger bakom begreppet och hur det har uppstått, menar en 

analys av Clark, Dyson & Millward (i Nilholm, 2007).  

 

Ovanstående författare hävdar att specialpedagogik inte är ett rationellt svar på barns naturliga 

olikheter, utan istället är en verksamhet som marginaliserar och skapar utanförskap. Det är 

aspekter som strukturellt och socioekonomiskt förtryck, professionella diskurser och intressen 

samt skolans misslyckande som ligger bakom utvecklingen av specialpedagogisk verksamhet, 

inte att det skulle vara för barns bästa (Nilholm, 2007). Här uppstår ett dilemma då både det 

kompensatoriska och kritiska perspektivet kritiseras för att vara förenklade i sina 

beskrivningar av den komplexitet som den specialpedagogiska forskningen utgörs av. På så 

sätt har dilemmaperspektivet uppstått ur kritiken av det kritiska perspektivet och tar sin 

utgångspunkt i att skolan måste hantera alla barn och det faktum att barn är olika.  

 

Persson (2007) benämner dilemmaperspektivet som relationellt och betonar vikten av att se 

vad som händer i förhållandet och samspelet mellan övrig pedagogisk verksamhet i skolan. 

Förståelsegrunden finns då inte hos den enskilda utan omfattar hela skolan. Inom vårt 

utbildningssystem finns ett dubbelt budskap som bejakar elevers olika förmågor och behov 

samtidigt som alla elever ska nå samma mål. Ur ett rättviseperspektiv ska alla elever få 

liknande undervisning samtidigt som undervisningen ska anpassas till att möta och bejaka 

elevers olikheter. Det är här som svårigheterna uppkommer (Nilholm, 2007, Brodin & 

Lindstrand, 2010, Haug, 1998).  Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa olika perspektiv 

inom specialpedagogisk forskning konstatera att de får betydelse för hur ”talet om 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd” diskuteras på skolor.   

 

2.2 Centrala begrepp     

 

2.2.1 En skola för alla  

 

I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. För att nå målet en 

integrerad, likvärdig och sammanhållen skola måste skolan kunna anpassa sin organisation 

och sin undervisning så att alla barns förutsättningar tas tillvara (Skolverket, 2008). 
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Utgångspunkten i en skola för alla är likvärdighet, delaktighet, inkludering och demokrati 

oavsett kön, etnicitet, sociala och ekonomiska förhållanden (Haug, 1998). Begreppet 

inkludering införs i relation till elever i behov av särskilt stöd för att hitta nya former för att 

hantera och bemöta eleverna.  Inkluderingsbegreppet växer fram ur visionen av skapandet av 

en skola som innefattar alla barn och ger alla rätt att delta i gemensamma aktiviteter. 

Inkluderande undervisning är på så sätt kopplat till uttrycket en skola för alla (Nilholm, 2006). 

Peder Haug, som är en av många förespråkare av en skola för alla menar dock att den 

uppdelning mellan den vanliga skolan och specialpedagogiska insatser som fortfarande finns 

är oroväckande. Haug argumenterar för social rättvisa, rätten att få delta i en gemenskap och 

vad detta helt klart innebär är frånvaro av särlösningar såsom speciella skolformer eller 

grupperingar för speciella grupper av elever (Haug, 1998).  

 

2.2.2. Inkludering   

 

Skollagen (2010:800) säger att alla ska ha lika tillgång till utbildning, oberoende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden. Vidare ska utbildningen vara 

likvärdig och utgå från alla människors lika värde och således rätt till likvärdig utbildning. 

Det särskilda stödet ska också ges i den elevgrupp som eleven tillhör. 

  

Begreppen integrering och integration är begrepp som använts för att beskriva omständigheter 

och relationer mellan barn med och utan funktionshinder (Karlsudd, 2011). Integrering kan 

ses som en process som strävar mot den optimala interaktionen mellan barn med och utan 

funktionshinder. Karlsudd menar att nackdelen med att ha detta perspektiv kan vara att all 

verksamhet som inte är fullständigt segregerad då kan definieras som integrerad. På senare år 

har termen integrering ersatts av begreppet inkludering som Karlsudd (2011, s.17) ger 

följande definition: ”om inkludering inte på förhand är självklar, är processen integrering 

vägen mot målet inkludering”.  

 

För att inte ett individperspektiv på inkludering ska uppstå, ett perspektiv som innebär 

integrering och inte inkludering betonar, Hjörne & Säljö (2008) vikten av att det finns en 

samsyn och ett inkluderande sätt att både tänka och handla. Denna samsyn handlar om att alla, 

från förvaltning, rektorer och lärare har ett inkluderande tänk. Författarna menar att ett 

individperspektiv där varken förändringar i organisation, bemötande eller förhållningssätt 
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annars kan uppstå. Detta i sin tur innebär att problemen läggs på eleven och det är upp till 

eleven att integrera sig i den befintliga organisationen.  

 

Haug (1998) menar att inkludering handlar om social rättvisa och att alla har rätt att tillhöra 

och delta i skolans alla ordinarie verksamheter. Det är elevens rätt att få sin undervisning 

inom ramen för sin klass. Vidare menar Haug att så länge skolan särskiljer elever, tar ut elever 

från sin klass för undervisning, kan man inte tala om inkludering fullt ut (Haug, 1998, 

Skolverket, 2013a).  

 

Även Nilholm & Göransson (2013) menar att inkluderingsbegreppet inom skolområdet gått 

igenom många olika utvecklingsfaser och att inkludering generellt ses som något idealt och 

eftersträvansvärt vilket gör att i stort sett all undervisning beskrivs som inkluderande. 

Författarna menar att detta synsätt skapar problem då begreppet inkludering blir alltför brett 

och oprecist. Detta leder till subjektiva tolkningar och hur undervisningen för elever med 

utvecklingsstörning organiseras varierar stort mellan kommuner. En skola för alla kan t.ex. 

innebära att skolan organiserar elever i särskolan och andra elever i behov av särskilt stöd i 

särskilda klasser och/eller klassrum eller i byggnader vid sidan av grundskolan. Det kan också 

innebära en organisation som bygger på att alla elever undervisas tillsammans, i samma 

grupper och klassrum. Inom vissa kommuner kategoriseras elever med utvecklingstörning 

tidigt för att placeras i särskola, medan andra kommuner i större utsträckning provar att 

inkludera eleven i grundskolan. Organiseringen tycks vara mer relaterad till den egna skolan 

än till någon övergripande och gemensam vision (SOU 2003:35). Utifrån skollagens 

formulering att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet man 

bor, kan man ställa sig frågan om det inte är orättvist och diskriminerande att vissa skolor 

inkluderar elever med utvecklingsstörning i grundskolans verksamhet, medan andra 

kommuner placerar elever med utvecklingsstörning i en särskild skolform (Skollagen, 

2010:800, Karlsudd, 2011). Nilholm & Göransson (2013) ger exempel på olika definitioner av 

begreppet inkludering så som gemenskapsorienterade, individorienterande samt 

placeringsorienterande.  

 

Den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering i förhållande till grundskolan 

förespråkas enligt följande: inkludering innebär att ett skolsystem har ansvar för alla elever 

oavsett individuella egenskaper och att det inte skapas segregerande lösningar för olika 

kategorier av elever. Vidare finns i ett inkluderande system gemenskap på olika nivåer i 
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systemet och man ser olikheter som en tillgång. Gemensam problemlösning och samarbete är 

viktiga delar i en sådan gemenskap och demokratiska processer är centrala. Vidare menar 

Nilholm & Göransson (2013) att alla elever ska känna sig delaktiga, både socialt och 

pedagogiskt. Att vara pedagogiskt delaktig innebär delaktighet i en lärandegemenskap och 

samtidigt rätten att få utvecklas optimalt utifrån ens egna förutsättningar. 

 

Betydelsen av att vara delaktig i en lärandegemenskap inom ramen för klassrummet belyses i 

en artikel av Dolva m.fl. (2010). Studiens syfte var att undersöka samverkan inom ramen för 

skolans aktiviteter mellan elever med Downs syndrome (Ds) och elever utan funktionshinder. 

Detta för att identifiera gynnsamma förutsättningar för interaktion mellan eleverna. Två 

huvudsakliga mönster identifierades, jämlik och ojämnlik interaktion beroende på elevernas 

olika förutsättningar. I jämlik interaktion byggde samspelet och lärandet på en gemensam 

förståelse, intresse, motivation och engagemang för aktiviteten, i detta fall pulkaåkning på en 

rast. Två pojkar, en med Ds och en utan funktionshinder pratar, skrattar och busar med 

varandra och kommunikation, samspel och lärande sker både verbalt och icke verbalt. Båda är 

uppfullda och förväntansfulla inför den gemensamma aktiviteten.  

 

I den ojämnlika interaktionen kunde forskarna i ovan artikel se att interaktionen byggde på en 

individuell kompetens och hur elever utan funktionshinder hittade olika strategier för att 

inkludera sina kamrater och få dem delaktiga i skolarbetet. Ett exempel är när två flickor 

arbetar vid datorn med matematik. Uppgiften är subtraktion, huvudräkning. Den första frågan 

är 8-4, vilket inte eleven med Ds kan svara på, men uppmuntras av läraren att räkna på 

fingrarna. I väntan på att uträkningen ska bli klar svarar en annan elev. Det blir tyst i klassen. 

Flickorna fortsätter övningen men det är för svårt och eleven med Ds blir passiv. Då tar den 

andra flickan initiativ till att byta plats framför datorn vilket medför att flickan med Ds får 

skriva svaren som i huvudsak ges av den andra flickan. När flickan kan, får hon både svara 

och skriva svaret och genomför och lyckas med uppgiften tillsammans med sin kamrat. 

Slutsatsen av studien är att gemensamma aktiviteter utgör grunden för interaktion mellan 

elever med och utan funktionshinder och det är därigenom man kan hitta positiva ingångar för 

att utveckla och möjliggöra samverkan mellan alla elever. 

 

Den individorienterade definitionen av inkludering utgör en kontrast till den 

gemenskapsorienterade definitionen på så sätt att graden av inkludering bara avgörs av hur 

den enskilda elevens situation ser ut. ”Om eleven trivs i skolan, har goda sociala relationer 
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och når målen säger man inom ramen för denna definition att eleven är inkluderad” (Nilholm 

& Göransson 2013, s. 29). Här tas inga hänsyn till huruvida det gemensamma fungerar, 

eleven kan vara i en klass där det finns få gemensamma mål och katederundervisning och 

/eller eget arbete gör att tillhörigheten och identifikationen med gruppen helt eller delvis 

saknas. Inom detta synsätt finns ofta elever i svårigheter.  

 

Nilholm & Göransson (2013) beskriver slutligen en tredje definition på begreppet 

inkludering. Den placeringsorienterade definitionen av inkludering betyder att elever i 

svårigheter befinner sig i det vanliga klassrummet. Detta är en vanlig definition av begreppet 

trots att flera forskare (Haug, 1998, Persson, 2007, Karlsudd, 2011) är överens om att 

inkludering handlar om mer än bara om var elever i svårigheter befinner sig.  

 

Haug (1998, s. 60) uttrycker att ”många författare pekar på det faktum att om skolan ska 

närma sig idealet där alla elever är fullständigt inkluderade, krävs det något mycket mer än 

bara organisatorisk förflyttning av elever från grupper och särskolor och in i klassrummet i 

normalskolan. Det löser inte särskilt många problem. Risken är istället att inkludering blir det 

samma som osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning”. Frågan om en elev är 

inkluderad eller placerad är således högst relevant. 

 

Sammanfattningsvis menar Nilholm & Göransson (2013) att det är viktigt att tydliggöra 

vilken definition vi använder oss av när vi pratar om inkludering samt att definitionerna 

speglar den kluvenhet som finns kring begreppet när vi å ena sidan pratar ideal som den 

gemenskapsorienterade definitionen där vi vill förändra skolan så den passar alla elever 

samtidigt som vi å andra sidan pratar utifrån gammalt specialpedagogiskt tänkande där vi vill 

integrera ”avvikande” elever. 

 

I en svensk studie gjord av Persson & Persson (2012) beskrivs ett projekt om skolutveckling 

och inkluderande arbetssätt. Studien visar hur man med ett systematiskt förändringsarbete i 

Essunga kommun i Västra Götaland lyckats vända en utveckling från att 2007 ha haft bland 

de lägsta skolresultaten i Sverige till att några år senare ligga i nivå med kommuner som 

redovisar bäst skolresultat. Författarna beskriver hur man med ett inkluderande synsätt, där 

särskilda undervisningsgrupper och olika nivågrupperingar togs bort gav fler elever möjlighet 

att lyckas i skolarbetet. Persson & Persson identifierar vidare olika framgångsfaktorer som 

man menar i samspel med varandra ledde till att skolresultaten så markant förbättrades. Inte 
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minst har en framgångsfaktor varit ett kompetent och trovärdigt ledarskap (Persson & 

Persson, 2012). 

 

2.2.3 Utvecklingsstörning   

 

Enligt Granlund (i Sandberg, 2009, s. 147-164) har utvecklingsstörning över tid definierats 

och diagnostiserats på olika sätt. Gemensamt för alla definitioner är dock att individen har 

svårt att ta in och bearbeta ny kunskap samt generalisera och tillämpa kunskap i olika 

situationer. Andra begrepp som används synonymt med termen utvecklingsstörning är 

begåvningsnedsättning förståndshandikapp, mental retardation, intellektuell 

funktionsnedsättning samt kognitiv funktionsnedsättning (Karlsudd, 2011). Det är begreppet 

utvecklingsstörning som oftast återfinns i lagar och styrdokument såsom skollag och läroplan. 

 

Utvecklingsstörning är ”ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i 

intelligens och adaptiva färdigheter inom skolrelaterade färdigheter, sociala färdigheter och 

praktiska färdigheter” (Granlund i Sandberg, 2009, s. 147-164, s. 155).  För att ge diagnosen 

utvecklingsstörning ska således ett intelligenstest visa på en intelligenskvot på ca 70 eller 

lägre, vidare ska samtidigt tre dimensioner av adaptiva, vardagsfungerande färdigheter 

bedömas vara nedsatta. Dessa svårigheter kan aldrig beskrivas med testresultat utan bara 

genom analys av hur barnet fungerar i sin vardag. Dessa allmänna svårigheter i lärande, 

tillämpning av kunskaper, praktiskt och socialt fungerande samt en intelligensnedsättning 

måste dessutom ha uppvisats före 16 års ålder. ”En utvecklingsstörning innebär en 

långsammare utvecklingstakt under barn – och ungdomsåren och finns sedan med under hela 

livet” (SOU 2011:8, s.142).  Det är framför allt i skolåldern som dessa svårigheter blir som 

störst, då stort fokus ligger på att lära sig räkna, läsa och skriva samt skapa och upprätthålla 

kamratrelationer. Att förstå lekars regler i olika kontexter samt förmågan att umgås med olika 

vuxna är också sådant som påverkar barnets möjligheter att fungera i en social kontext.  

 

En studie av Ytterhus (2012) visar att barn som inte kan identifiera eller förstå nyanser och 

tecken i form av informella samspelsregler blir marginaliserade. Barn i behov av särskilt stöd 

riskerar att hamna efter på grund av deras sämre förmåga att identifiera och kvalificera sig i 

olika kamratgrupper och kamratkonstellationer. Dessa barn hade i studien svårt att förstå de 

oskrivna reglerna i olika samanhang, vilka också ökas och förändras över tid.       
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På senare tid har man gått från att beskriva grad av utvecklingsstörning, lindrig, måttlig eller 

grav, som bara en egenskap hos barnet till att istället se med vilket stöd barnet klarar sin 

situation. Det är således inte diagnosen i sig som avgör hur utvecklingsstörd en person är 

(Granlund i Sandberg, 2009, s. 147-164, Granlund & Göransson, 2011). Definition av 

utvecklingsstörning är skapad för att kategorisera andra människor, och kan variera beroende 

på vem som gör den och vad utvecklingsstörningen innebär för personen själv. ”Blomman” 

säger så här:  

 

Jag hade Downs syndrom och funktionshinder – hade jag. Men det var inget fel 

på mig bara för det. Det är det inte (Frithiof, 2007, s. 153). 

 

Bortsett från begåvningshandikappet är utvecklingsstörda precis lika olika som alla andra 

människor och har som alla andra också olika styrkor, svagheter, talang, personlighet och 

behov (Karlsudd, 2011). I Sverige har Kyléns teori om begåvning använts för att beskriva 

innebörden av diagnosen utvecklingsstörning. Kylén (1981) utgår från en helhetssyn där 

människan samverkar med miljön och utifrån den upplever vår verklighet i tid, rum, kvalité, 

kvantitet och orsak. Kylén menar att elever med lindrig utvecklingsstörning har en viss 

förmåga till abstrakt förståelse, såsom att förstå att människor och platser finns, trots att man 

inte fysiskt varit där eller träffat personerna. Förmågan att lära sig läsa, räkna och skriva är 

också god (Kylén, 1981;1985). Barnets egen uppfattning om sig själv, sina möjligheter och 

svårigheter har betydelse för identitetsutveckling och självförtroende. De barn som är i 

gränslandet mellan grundskolan och särskolan, som har svårigheter i skolarbete, är ofta enligt 

föräldrarna medvetna om att de behöver extra stöd för att hänga med (Tideman, 2000). 

 

I de flesta fall är det ingen tvekan om vilken elevkrets ett barn tillhör. Men barn med en 

lindrig utvecklingsstörning befinner sig ofta i gråzonen eller gränslandet mellan grundskolan 

och grundsärskolan och har kanske börjat sin skolgång i grundskolan, men har efter en tid 

blivit inskriven i grundsärskola istället (Tideman, 2000). Det är i denna grupp som man kan 

konstatera att den stora ökningen av barn i särskola över tid finns (SOU 2011:8). Särskolans 

elevkrets är således stor och eleverna har i och med det mycket olika förutsättningar 

(Skolverket, 2002). 
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2.2.4 Grundsärskola 

 

För att tas emot i grundsärskolan måste barnet ha fått diagnosen utvecklingsstörning och 

bedöms därför inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Ett beslut om att tas emot i 

grundsärskolan bygger på en utredning som består av en pedagogisk, psykologisk medicinsk 

och social bedömning. Detta ska ske i samråd med vårdnadshavare (Skolverket, 2013b). 

Utbildningen i grundsärskolan anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är 

möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Utbildningen ska vara en grund för 

fortsatta studier och också i övrigt, så långt det är möjligt motsvara det som anges för 

grundskolan. Inom grundsärskolan finns också en inriktning som benämns träningsskola och 

är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av de ämnen som läses i 

grundskolan (Skollagen, 2010:800).  

 

Skolinspektionens granskning (2011) visar dock att handläggningen inför mottagandet i 

särskola brister på flera punkter och visar kompetensbrister i alla fyra bedömningar som utgör 

den utredning som är underlag för inskrivning, vilket medför att det finns risk att barn med 

mycket svaga studieresultat felaktigt tas emot i särskolan. Även andelen elever födda utom 

landet samt elever med utrikesfödda föräldrar är fler i särskola än motsvarande grupp i 

grundskolan. Det är barn som med rätt stöd skulle ha förutsättningar att nå kunskapsmålen för 

grundskolan (Skolinspektionen, 2011). Således blir barn ibland felaktigt placerade i särskola 

och Nissen (2010)  menar att det kan vara slump eller bostadsort som blir avgörande för om 

ett barn som befinner sig i gråzonen mellan grundskola och särskola hamnar i den ena eller 

andra skolformen. Utbildningen ska enligt 9 § Skollagen (2010:800) inom varje skolform vara 

likvärdig, oavsett var i Sverige den anordnas.  Karlsudd (2011) menar att de tydligaste 

bristerna vad gäller likvärdighet är skillnaden i skolors vilja och förmåga att bemöta elever i 

behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Vidare menar samma författare att det inte är 

rimligt att särskolans stora mottagande av elever i vissa kommuner, ofta 

landsbygdskommuner, förklaras av att andelen barn med utvecklingsstörning är ojämnt 

fördelat över landet. Att bli felaktigt mottagen i särskola är en kränkning ur flera perspektiv 

och konsekvenserna i framtiden, dels den känslomässiga tilltron till sig själv och sin förmåga, 

men också möjligheten att utbilda sig och försörja sig på den öppna arbetsmarknaden 

begränsas avsevärt (Tideman, 2000, Karlsudd, 2011).  
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Nissen (2010) uppskattar kostnaden av en felaktig placering i särskola enligt följande: 

 

En grundskoleplats kostar ca 80 000 kronor per år, medan en särskoleplats 

kostar tre till fyra gånger mer, vilket ger en merkostnad på cirka 160 000 – 

240 000 kronor per skolår. Om en del av dessa pengar istället utnyttjades till att 

tillhandahålla ett adekvat elevstöd för grundskolans elever, skulle det medföra 

samhällsekonomiska vinster på både kort och lång sikt. Barnet skulle som vuxen 

komma att betala kanske 80 000 i skatt om året under cirka 40 år, och därmed 

bidra med i storleksordningen 3 miljoner kronor under sitt arbetsliv, istället för 

att kosta lika mycket i bidrag. Den samhällsekonomiska förlusten kan således 

uppskattas till 6 miljoner kronor, en summa som ska multipliceras med det antal 

barn som varje år sätts i särskolan, men som skulle kunnat gå i grundskolan 

med tillräckligt stöd. (Nissen, 2010, s. 11). 

 

Kommuner har inte någon ekonomisk vinning i felaktiga och onödiga placeringar i särskolan. 

Dock kan den enskilda skolan se möjligheter att spara pengar genom att definiera eleven till 

en annan personkrets och lämna över ansvaret till en annan skola/skolform, istället för att öka 

resurserna till elevstöd på elevens skola, som skulle kunna ges inom ramen för den ordinarie 

kommunbudgeten (Karlsudd, 2011). 

 

Som studien tidigare påvisat är skolgången också för elever som är rätt placerade i särskola 

väldigt olika och elevers möjligheter att få delta i en skolövergripande gemenskap varierar 

över landet. 

 

2.3 Historisk tillbakablick av individintegrerade elever med 

utvecklingsstörning i grundskolan 

 

Skolan har tidigt delat in elever i olika kategorier och med hjälp av olika tester undersökt och 

nivåbestämt elevernas begåvning. Elever med utvecklingsstörning som tidigare 

kategoriserades som idioter, sinnesslöa eller imbecilla uteslöts ur den allmänna skolan då man 

trodde att folkskolans rykte skulle skadas (Brodin & Lindstrand, 2010, Judith Areschoug i 

Börjesson & Palmblad, 2003, s. 93-134). Dessa elever blev då hänvisade till hjälpklasser, 

svagklasser eller sinnesslöanstalter. 1968 trädde den så kallade omsorgslagen i kraft. 
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Omsorgslagen gav alla personer med utvecklingsstörning, oavsett grad av funktionshinder 

rättigheter till skolgång och daglig verksamhet. Allmän skolplikt infördes för alla barn. Detta 

gjorde att träningsskolor för barn med grav utvecklingsstörning startades och särskolor 

började lokalintegreras i grundskolor. 

 

Mellan 1986 och 1996 skedde succesivt ett övertagande av särskolan från landstinget till 

kommunerna och man hoppades på en ökad integrering. I Lgr 80 beskrivs hur skolan ska 

förhålla sig till elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om att inta ett förhållningssätt som 

utgår från att varje elev är unik och att undervisningen ska anpassas för att underlätta för 

eleverna och för att undvika att de får problem i skolarbetet. Läroplanen för särskolan, LSÄ 

90, ses som ett sätt att närma sig klyftan mellan särskola och grundskola, vilket kan tolkas 

som lite motstridigt då man trots en önskan om ökad integrering ändå framhåller att särskolan 

ska ha en egen läroplan. Tanken om att elever i särskola och elever grundskola skulle lära 

tillsammans utifrån synsättet att alla är unika fick dock i många fall motsatt effekt och istället 

ökade elevantalet i särskolan (Brodin & Lindstrand, 2010). I Lpo 94 betonas 

integreringstanken, nu med begreppet inkludering som innebar att skolan skulle anpassa sig 

till eleverna och att elever i behov av särskilt stöd skulle undervisas tillsammans med andra 

elever. Detta kom dock i likhet med integreringsbegreppet i vissa sammanhang, att endast 

betyda rena organisatoriska åtgärder såsom en beskrivning av var elever placeras (Eriksson 

Gustafsson, Göransson & Nilholm, 2011). Dock var Lpo 94 tydlig med alla elevers rätt att tas 

emot i skolan utifrån sina förutsättningar. 

             

Undervisningen ska anpassas till alla elevers förutsättningar och behov  

(Lpo, 94, s. 6).  

 

Läraren skall Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (Lpo, 94, s.12). 

 

Begreppet ”integrerad elev” används i 7 kap. 9 § Skollagen (2010:800) när en elev i 

grundskolan får sin undervisning inom särskolan och när en elev i grundsärskolan får sin 

undervisning inom grundskolan eller sameskolan (Skolverket, 2013b).  

 

Andelen elever som är inskrivna i särskolan och är integrerade i grundskolans ordinarie 

klasser har enligt skolverkets statistik varierat över tid från att ligga på 13 procent 1998, ökat 
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till 17 procent under år 2003 och sedan minskat till 14 procent år 2011 (Skolverket, 2012).  

Kommuner ser mycket olika på hur elever med lindrig utvecklingsstörning ska få sin 

undervisning. En del förespråkar individintegrering i grundskolan medan andra förespråkar en 

samlad grundsärskola (Skolverket, 2006). En elev i grundsärskolan kan få sin utbildning inom 

grundskolan om huvudmännen som berörs är överens och om elevens vårdnadshavare medger 

detta. Som vårdnadshavare kan man önska att ens barn ska vara integrerad i en 

grundskoleklass och läsa utifrån grundsärskolans kursplaner. Det finns dock ingen ovillkorlig 

rätt till detta (Skolverket, 2013b). Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål ”om den 

önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

för kommunen”, eller, ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och 

studiero” (10 kap. 30 § Skollagen 2010:800).  

 

2.4 Styrdokument och konventioner   

 

Skollagen och läroplan med kursplaner är de nationella styrdokument som styr verksamheten 

i skolan. I skollagen slår man fast att utbildningen inom skolan ska ha som syfte att elever ska 

ta in och utveckla både kunskaper och olika värden. Alla elevers utveckling och lärande ska 

främjas och lusten att lära ska vara livslång. Respekt för mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar som finns i det svenska samhället ska förmedlas och förankras 

(Skollagen 2010:800, Lgr 11, s. 7). Lagen säger vidare att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs behov och förutsättningar samt vara likvärdig, oberoende av var i landet den ges. 

En likvärdig utbildning innebär dock inte att undervisning och resurser behöver utformas eller 

fördelas lika överallt. Lagen menar att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 

behov.  

 

Vidare har skolan ett speciellt ansvar för elever som har svårigheter att nå utbildningsmålen 

och därför kan utbildningen aldrig utformas lika för alla (Skollagen 2010:800, Lgr 11 s. 7- 8). 

Styrdokumenten har som avsikt att styra skolans arbete och medvetet sträva mot den riktning 

som huvudmännen, det vill säga stat och kommun, önskar. Det finns dock en motsättning 

mellan budskap och formuleringar i läroplanerna när man tittar på hur specialundervisning 

organiseras utifrån skollagen. Värdegrunden som läggas fram i begreppet en skola för alla 

skiljer sig avsevärt från den etablerade, traditionella skolan (Haug, 1998). Samtidigt som 

lagen uttrycker respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och alla 
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människors lika värde organiserar vi särskolor och specialskolor för barn som inte når upp till 

målen i skolan.  

 

I internationella styrdokument som Salamancadeklarationen och WHO, vilka Sverige har 

anslutit sig till, framkommer tydliga riktlinjer för att elever i behov av särskilt stöd har rätt till 

undervisning och stöd inom ordinarie undervisning och kursplaner (Svenska Unescorådet, 

2006, WHO, 2001).  

 

Styrdokumenten ska styra skolans arbete och medvetet sträva mot den riktning som 

huvudmännen, det vill säga stat och kommun, önskar. Detta är styrningen av skolan, menar 

Gunnar Berg (2003). Författaren framhåller dock att det inte är helt okomplicerat att styra 

skolan genom formella uppdrag enligt måldokument, förpliktelser och ålägganden. Han 

menar att det istället är styrningen i skolan och skolkulturen som utgör den verkliga 

styrningen. Det är den så kallade dolda läroplanen och osynliga regler och vanor som 

medvetet eller omedvetet styr, begränsar, reglerar verksamhet och arbetsförhållanden (Berg, 

2003). Berg menar att denna motsägelsefyllda styrning inom och mellan stat och samhälle 

skapar ett så kallat frirum där skolor utan att bryta mot givna mål, regler och ramar kan 

bedriva sitt vardagsarbete på olika sätt och att skolans faktiska arbete och innehåll avgörs i ett 

maktspel mellan å ena sidan statliga och kommunala regelsystem och å andra sidan skolans 

och lärarnas autonomi (Berg, 2003).  

 

2.5 Rektors uppdrag och ledarskap 

 

Rektors uppdrag har i den nya Skollagen (2010:800) blivit mycket tydlig och också mer 

omfattande. Rektor har som pedagogisk ledare för skolan och som chef för all personal enligt 

läroplanerna det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att rektor har god 

kunskap om detta ansvar enligt skollag och läroplan samt en förmåga att leda skolans inre 

arbete, så att god kvalitet behålls och utvecklas. Rektorsprogrammet är ett stöd för rektorer i 

deras uppdrag, roll och ansvar samt tydliggör rektorsfunktionens komplexa arbetsuppgifter. 

Rektorsprogrammet är från och med mars 2010 obligatoriskt (Rektorsprogrammet, 2010). 

Rektor har i Skollagen (2010:800) mandat att skapa en likvärdig utbildning för elever med 

funktionsnedsättningar och det är också rektor som har det övergripande pedagogiska ansvaret 

för en elev. Om det framkommer att en elev befaras inte kommer nå kunskapskraven eller har 
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andra svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att elevens behov utreds. Om rektor 

beslutar att ett åtgärdsprogram ska utarbetas till elever i behov av särskilt stöd ska detta 

föregås av en kartläggning av elevens behov. Det ska också framgå hur åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas. Om det särskilda stödet ska ges i annan elevgrupp eller enskilt är det 

rektor som beslutar om detta (Skollagen, 2010:800). Vidare ansvarar rektor för innehållet i ett 

åtgärdsprogram och det är innehållet som beskriver vilka insatser som ska sättas in och 

upprättas. Detta sker oftast i elevhälsoteamet där rektor också vanligtvis fungerar som ledare 

och ordförande (Hjörne & Säljö, 2008). Det är rektor som har mandatet att organisera de 

specialpedagogiska insatserna samt prioritera och fördela resurser. 

 

Skolledning och rektor har också ett särskilt ansvar för att skapa en positiv syn på inkludering 

av särskoleelever, menar Karlsudd (2002). Det sätt som skolledning signalerar sina 

värderingar kring inkludering, har en avgörande betydelse för hur väl en skola lyckas med att 

skapa en skola för alla. Berhanu & Gustavsson i Ahlberg (2009, s. 81-101) menar att en av de 

mest framträdande faktorerna som ökar elevers delaktighet både i sitt lärande och andra 

skolaktiviteter är skolledningens attityd och kunskap. Skolledningens syn på och kunskap om 

det specifika funktionshindret tycks också ha stor betydelse för hur den övriga personalen 

förhåller sig. Vidare menar författarna att skolledningen bör ha mycket god kännedom om 

elevers funktionshinder och svårigheter samt vilka pedagogiska konsekvenser det medför i 

elevens vardag.  

 

I en studie gjord av Lindqvist & Nilholm (2011) behandlas skolledares åsikter om just 

inkludering. Genom deras forskning kan man konstatera att tre fjärdedelar av deltagarna i 

studien tycker att medicinska diagnoser inte ska vara viktigt för huruvida barn i kommuner 

ska erhålla särskilt stöd. Nästan alla skolledare i förskolan menar vidare att medicinska 

diagnoser bör ha en liten betydelse för att kunna erbjuda särskilt stöd. Detta innebär att 

majoriteten av skolledare i studien är öppna för andra perspektiv än att enbart fokusera på 

individens tillkortakommanden och svårigheter i skolan. Förutom hur skollednng ser på vilka 

elever som bör erbjudas särskilt stöd, menar Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen (2009) 

att det också är av betydelse var eleven placeras. Elever i behov av särskilt stöd som flyttas 

från sin klass till särskilda undervisningsgrupper eller specialskolor ökar risken för att dessa 

barn blir ”osynliga” och marginaliseras. Forskarna menar alltså att det i sådana fall minskar 

kommunens ansvar att ge elen bästa möjliga utveckling och den utbildning de enligt lagen har 

rätt till.  
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I en kvalitativ studie har man tittat på hur skolkulturen influerar och påverkar stödet för elever 

i behov av särskilt stöd. Där menar författarna att rektorer har en viktig roll och är en 

betydande faktor i stödet, implementeringen och i det fortlöpande arbetet med ett 

inkluderande arbetssätt. Denne är också betydande för utvecklingen av en inkluderande 

skolkultur. Rektorer är ansvariga för att se till att skolan och lärarna är förberedda för att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd och tillhandahålla uppbackning i både resurser och 

engagemang för att inkluderingen ska lyckas. För att kunna tillförsäkra en känsla av 

tillhörighet för elever i behov av särskilt stöd måste rektorn ha en egen bild av vilka 

kunskapsmål som ska uppfyllas (Carroll, 2011).   

 

Ensure quality education for students with significant support needs begins with 

leadership and extends to teacher accountability (Carroll, 2011, s. 6).      

 

3 Metod och analys 

 

Följande avsnitt beskriver och motiverar mitt val av metod och genomförande. Urvalet av 

informanter och vad det grundas på och därefter tas bland annat databearbetning och 

forskningsetik upp.  

 

3.1 Val av metod 

 

Syftet med studien är att fördjupa förståelse för hur rektorer resonerar kring begreppet 

inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan. Val av ansats är 

beroende av vilken form av kunskap som vill uppnås. Bryman (2011) menar att sättet vi 

närmar oss en forskningsfråga på, hur vi tar oss an forskningsuppgiften samt förstår 

karaktären av det syfte och frågeställningar som vi har är avgörande för val av ansats. 

Eftersom denna studie syftar till att öka förståelsen och komma in under ytan på rektorers 

föreställningar om inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan 

kommer en kvalitativ ansats att användas för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Trost (2012) menar att en kvalitativ studie är rimlig om jag är intresserad av att försöka förstå 

människors sätt att resonera, reagera eller hitta olika handlingsmönster. Samma författare gör 

också en förenklad beskrivning av val av ansats:  
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om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då ska man 

göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 

att hitta mönster, ska man göra en kvalitativ studie (s. 23). 

 

Utöver skillnaden i att rikta in sin forskning på ord kontra siffror påvisar Bryman (2011) 

ytterligare några skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning såsom den induktiva 

synen på förhållandet mellan teori och praktik, han menar att teorin uppstår utifrån 

forskningsresultaten, tolkningsinriktad kunskapsteori, tyngden ligger på förståelsen av den 

sociala kontexten samt hur den tolkas av deltagarna och ontologisk ståndpunkt som utgår från 

att sociala egenskaper är resultat av samspel mellan olika individer i ett sammanhang.  

 

Även Backman (1998) beskriver det kvalitativa perspektivet som ett sätt att se den omgivande 

verkligheten subjektivt. Han menar att individen ingår i och är beroende av sin omvärld i ett 

socialt sammanhang. Fokus ligger på att studera hur människor uppfattar och tolkar sin 

omgivning och filosofin är riktad mot individen.  

 

Vidare ligger tonvikt på hur det i relation till tidigare kunskap och erfarenhet formar sin 

verklighet och det är förloppet och processen som är tyngpunkten i ett kvalitativt 

förhållningssätt (Backman, 1998). Kritik av kvalitativ forskning framförs ibland, eftersom det 

kan vara svårt att vara objektiv och öppen för nya upptäckter på grund av studier av tidigare 

forskning. Det nära och ofta personliga förhållandet som man skapar med 

undersökningspersonerna kan begränsa forskarens objektivitet till det som ska undersökas 

(Backman, 1998, Bryman, 2011).  

 

 I ett hermeneutiskt perspektiv är det centrala att tolka, förstå och förmedla. Då mitt syfte är 

att försöka förstå och tolka rektorers tankar och värderingar kring inkludering av elever med 

lindrig utvecklingsstörning i grundskolan kommer jag att utgå från en hermeneutisk ansats. 

Teorin ger också informanterna stort utrymme att själva välja vad de vill tala om (Westerlund 

i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79). Vidare ger en hermeneutisk ingång möjlighet att tolka 

resultat utifrån min förförståelse av inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i 

grundskolan, vilket jag har erfarenheter av och har arbetat med i många år. ”Den 

hermeneutiska spiralen bygger på att det finns en dialektik mellan föregående forskning och 

det empiriska material du har att tolka” (Westerlund i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79, s. 

76). Då fokus ligger på att undersöka vad just mina informanter tänker kring inkludering finns 
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också en fenomenografisk ansats. Fenomenografin riktar uppmärksamhet mot att beskriva 

enskilda människors sätt att förstå olika fenomen samt variationen av uppfattningar om dessa 

(Dahlgren & Johansson i Fejes & Thornberg, 2009, s. 122-134). 

 

Som metod för datainsamling kommer intervju att användas. I kvalitativa studier bygger 

forskningsstrategin oftare på ord än på kvantifiering vid insamlandet och analysen av data 

(Bryman, 2011). Syftet med en intervju är att få informanten att beskrivande och träffande 

berätta hur den upplever olika sidor av sin livssituation. Det gör en kvalitativ intervju speciellt 

lämpad för att ge intervjuaren insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor 

(Dalen, 2007).  I kvalitativa intervjuer har intervjufrågorna nästan alltid en låg standardisering 

och ger intervjupersonen utrymme för att svara med egna ord. Intervjuare och intervjuperson 

skapar ett samtal och det är viktigt att intervjun får röra sig i olika riktningar eftersom detta 

ger en uppfattning om vad intervjupersonen upplever som viktigt och relevant (Patel & 

Davidson, 2003, Bryman, 2011). För att kunna vara både aktiv och inlyssnande kommer en 

halvstrukturerad intervju med en intervjuguide att användas (se bil. 2). Samtalet kommer 

också att spelas in för att sedan transkriberas.  

 

I mötet med informanten och det insamlade materialet kommer alltid min förförståelse, mina 

åsikter och uppfattningar om inkludering att finnas med. Det centrala blir att försöka hantera 

den på ett sådant sätt att den bidrar till att ge största möjliga förståelse av informantens 

upplevelser och uttalanden. Att ha en medvetenhet om den egna förförståelsen gör forskaren 

känsligare och också bättre på att se möjligheter till att utveckla teorier utifrån det egna 

intervjumaterialet (Gadamer, 1984 i Dalen, 2007).  

 

Ingrid Westerlund (i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79) menar att förförståelsen, speciellt 

inom den existentiellt inriktade hermeneutiken, dvs. att förståelsen är inriktad på att förstå 

författaren bakom texter och utsagor, har en stor betydelse för hur forskaren kan hantera sitt 

material. Beroende på egna upplevelser och kännedom om den miljö och det sammanhang 

som intervjuerna sker i, kan man antingen utse offer respektive hjältar. Vi alla bär på 

fördomar, förutfattade meningar och övertygelser som det är viktigt att kunna förhålla sig till 

genom tolkningsprocessen. Westerlund menar att hon i sin forskning betraktar sin erfarenhet 

av skola och utbildning som en tillgång, då förförståelsen av sammanhanget minskar den 

kulturella distansen och på så sätt också underlättar tolkning av materialet. Min förhoppning 
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är således att även min förförståelse av inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning 

i grundskolan ska vara en positiv tillgång i min analys av det insamlade materialet.  

 

3.2 Urval 

 

Jag har gjort ett målinriktat urval av intervjupersoner. Det är en samplingsteknik som är 

strategisk och utgår från att personerna är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Min frågeställning handlar om att få svar på hur rektorer tänker kring inkludering av elever 

med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan. Förutsättningslöst och även oberoende av 

huruvida det finns lokalintegrerad särskola eller individintegrerade elever på sin skola.   

 

För att bejaka mångfalden av informanter var det viktigt att tala med rektorer från både F-6 

och 7-9 för att täcka in hela grundskolan samt att både kvinnliga och manliga rektorer 

representeras. Då jag efter många års arbete i min kommun skulle vara mer eller mindre känd 

av informanterna, vilket skulle kunna påverka resultatet av undersökningen samt att de etiska 

kraven skulle kunna vara svårare att följa, sökte jag informanter utanför kommunen. Valet av 

skola och informant har således skett utifrån ovanstående kriterier samt utifrån förklaringen 

att jag visste ungefär var i kommunen skolan var belägen. Informantgruppen består av fem 

rektorer, tre kvinnor och två män. Följande citat understryker vikten av skydda informanterna:  

 

Forskningsetik handlar om forskarens förhållningssätt till deltagarna i studien, 

eller med andra ord hur forskaren upprätthåller individskyddskravet 

(Hammar, Chiriac & Einarsson, 2013, s. 43).  

 

3.3 Informanterna 

 

Informanterna benämns som följer: 

 

Rektor A: är rektor på en F-6 skola. Elevantalet på skolan är 280. För närvarande finns ingen 

elev med utvecklingsstörning som är individintegrerad i grundskolan. Rektor genomförde 

rektorsutbildning på 90-talet och har senare också fortbildat sig genom rektorslyftet, en så 

kallad uppdatering av rektorsutbildningen. Det finns en specialpedagog och två speciallärare 

på skolan. En av speciallärarna arbetar också kommunövergripande ca 50 %. 
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Rektor B: är rektor på en 3-6 skola. Elevantalet är 180. Ingen elev med utvecklingsstörning 

finns integrerad på skolan. Rektorsutbildning pågår och beräknas vara klar under vt 2014. 

Skolan har ingen specialpedagog men två speciallärare. 

 

Rektor C: är rektor på en 7-9 skola. Elevantalet är ca 400. På skolan finns lokalintegrerad 

särskola, båda inriktningarna. Särskolans elever har alla klasstillhörighet i särskolan men 

deltar efter behov och förutsättningar i olika ämnen i grundskoleklasser. Särskolan deltar i alla 

skolgemensamma aktiviteter. Särskolan leds av annan rektor och rektorerna har ett gott 

samarbete och kännedom om varandras uppdrag. För tillfället läser ingen elev 

individintegrerad i grundskoleklass.  Rektor har genomgått rektorsutbildning i mitten av 

2000-talet och senare också rektorslyftet. Skolan har en specialpedagog och varje arbetslag, 

7,8 och 9 har en speciallärare. 

 

Rektor D: är rektor på en 7-9 skola. Elevantalet är 190.  Ingen elev med utvecklingsstörning 

läser individintegrerad i grundskoleklass. En kommunövergripande klass med elever med 

neuropsykiatrisk problematik finns på skolan. Dessa elever har lokaler avskilt från övriga 

klasser och också egen ingång till skolan. Rektor har ej genomgått rektorsutbildning. Det 

finns en specialpedagog men inga formellt utbildade speciallärare på skolan. 

 

Rektor E: är rektor på grundsärskola som ligger lokalintegrerad på en F-9 skola med ca 300 

elever. Rektor leder även en särskild undervisningsgrupp som finns i kommunen samt 

skolnärvaroteam. 7 elever läser som individintegrerade elever i grundskoleklass på olika 

skolor i kommunen. Dessa elever är inskrivna i särskolan och läser helt eller delvis utifrån 

särskolans kursplan. Ansvaret för dessa elever ligger på respektive skolas rektor. Visst stöd i 

form av rådgivning och handledning kan fås av både rektor och specialpedagog från 

särskolan. Rektor avslutade rektorsutbildning 2013 och har även en specialpedagogutbildning. 

Särskolan har en specialpedagog under utbildning, samt en specialpedagog med 

spetskompetens inom autism men inga formellt utbildade speciallärare i någon inriktning. 

 

3.4 Pilotstudie      

 

Genom att gå igenom frågor i liknande studier som denna har jag fått idéer om hur jag på 

bästa sätt kan formulera mina egna frågor. Bryman (2011) menar att:  
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man mycket väl kan använda frågor som andra forskare använt i sina 

undersökningar, i varje fall som komplement till eller som idekälla för den egna 

enkäten eller det egna frågeschemat” (s. 259).  

 

Då jag inspirerats av redan existerande frågor utöver de frågeställningar som jag själv anser 

relevanta borde inte en pilotstudie vara nödvändig då bärigheten i flera frågor redan testats. 

Dock valde jag att göra en pilotstudie med en person dels för att försäkra mig om frågornas 

kvalitet samt för att ”träna” på en intervjusituation och att spela in ett samtal. Jag använde mig 

av telefonens röstmemofunktion som fungerade alldeles utmärkt. Informanten sa sig förstå 

syfte och frågeställningar och inga korrigeringar i intervjuguiden gjordes. 

 

3.5 Genomförande  

 

Jag började med att via telefon ta kontakt med de rektorer som jag med utgångspunkt i 

urvalskriterierna hade på min lista. Jag hade sex personer som var tänkbara och de fem 

personer som jag fick kontakt med svarade alla ja till att delta i undersökningen varför 

ytterligare kontakt inte togs. Efter ett inledande samtal skickades ett informationsbrev ut (bil. 

1) som beskrev vem jag var, syftet med studien samt information om etiska förhållningsregler. 

Även min intervjuguide (bil. 2) skickades till respektive rektor. Att skicka frågor i förväg kan 

säkert innebära att informanten tillrättalägger sina svar och svarar utifrån vad ”man tror är det 

rätta”. Men det ger större utrymme för reflektion och eftertanke inför frågor som är så pass 

komplexa som de jag söker svar på. Det kan behövas tid att förbereda sig för dessa frågor inte 

minst för att känna att man får med det man vill få fram.  

 

Vidare handlar det inte om rätt eller fel och jag tror att intervjun kan bli mer filosofisk och 

uttömmande om informanten har en förförståelse om intervjuns innehåll. Intervjuerna 

genomfördes på varje rektors skola, både för att underlätta men också för att skapa trygghet 

(Dalen, 2007). Vi började med att småprata kring huruvida informationsbrev och 

intervjufrågor kommit informanten till del och om det fanns några funderingar eller 

invändningar kring dessa. Jag repeterade de etiska förhållningsreglerna samt syftet med 

studien. Telefonens röstmemo sattes på och därefter påbörjades intervjun. 
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3.6 Databearbetning och analys 

 

Intervjuerna skedde under en period av två veckor. Varje transkribering gjorde en till två 

veckor efter intervjuerna. Transkribering är ett översättningsarbete och redan i insamlandet av 

data påbörjas analysen, analys och insamling av data sker i växelverkan (Bryman, 2011). ”Det 

finns ingen generell arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys- och 

tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning” (Westerlund i Fejes & Thornberg, 2009, s. 

62-79, s. 70). Detta menar Westerlund bland annat beror på att man som forskare utgår från 

olika förförståelse och därför kan välja olika sätt att ta sig an, förstå och tolka sitt empiriska 

material. I den hermeneutiska tolkningen har dock ”forskaren ansvar för att möta det 

empiriska materialet med lyhördhet och fantasi” (Westerlund i Fejes & Thornberg, 2009, s. 

62-79, s. 72).   

 

Westerlund (i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79) ger dock förslag på några hållpunkter som 

kan användas som ledstång och det är i huvudsak utifrån dessa som min bearbetning av 

insamlat material har gjorts. 

 

Val av empiriskt material: Med semistrukturerade intervjuer har jag försökt att samla in 

material som gett informanterna möjlighet och utrymme att utveckla sina egna upplevelser 

och erfarenheter utan för hård styrning av mig som forskare. Igenkännande och öppen 

genomläsning: Jag har läst det transkriberade materialet flera gånger och försökt att inte ha 

mina forskningsfrågor i åtanke initialt. Detta för att inte min förförståelse ska hindra att jag 

genomskådar textens huvudbudskap Engagemang i texten: jag har försökt uppmärksamma om 

det i texten finns något som särskilt tycks engagera eller beröra informanten. Registrera 

återkommande utsagor: Jag har noterat om och hur ofta informanten upprepar vissa uttryck i 

de olika frågorna som den svarar på. Jämför och ordna de huvudbudskap som finns: Jag har 

sökt efter mönster i intervjusvaren. Litteratur och relevant forskning: Jag har använt mig av 

tidigare forskningsresultat i tolkningsprocessen. Kontroll av inre logik och yttre logik: Under 

hela tolkningsprocessen är det viktigt att ställa sig frågor om logiskt sammanhang mellan 

olika delar i texten, relevans till läst litteratur och forskning om temat, är tolkningen realistisk 

osv. Detta med syfte att kontrollera att det finns trovärdighet och substans i tolkningen 

Westerlund (i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79). Detta har jag försökt göra kontinuerligt och 

i samarbete med min handledare. Resultatet, dvs. svaren från informanterna, redovisas sedan 
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utifrån mina frågeställningar, dels med rena citat och ibland med sammanfattningar av 

informanternas svar. 

 

3.7 Forskningsetik 

 

Etiska frågeställningar blir vid flera tillfällen aktuella i en undersökning och måste därför 

redan från studiens start uppmärksammas och beaktas. Etiska dilemman uppstår vid all 

forskning om människor och verksamheter eftersom resultatet och den nya kunskap som 

kommer fram i forskningen är beroende på den sociala relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson (Bryman, 2011, Kvale & Brinkman, 2009). I min studie har jag utgått från de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2013) nämner som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Rektorerna har således fått 

information om studiens syfte, frågeställning, metod samt att ett deltagande var frivilligt och 

närsomhelst kunde avbrytas. Vidare har jag informerat om att allt material är konfidentiellt 

och att endast jag kommer att ha tillgång till det inspelade intervjuerna samt att resultaten 

kommer att redovisas så att de inte går att spåra för utomstående vem som deltagit i studien. 

Alla informanter får ta del av studiens resultat genom att ett exemplar av uppsatsen skickas 

via mail. 

 

4. Resultat  

 

I kommande kapitel redovisas resultaten från intervjuerna. Här delas studiens tre 

frågeställningar och dess svar in i tre olika underavsnitt. 

 

4.1 Vad betyder begreppet inkludering för rektorerna? 

 

Fyra av de fem rektorerna menar att inkludering, att vara inkluderad, innebär att alla barn har 

rätt att gå i skolan.  

 

Rektor A: det ska vara en skola där vi ska kunna tillrättalägga så att alla ska 

kunna gå. Rektor B: alla barn i detta land har rätt att gå i skolan och vi som 

jobbar i skolan ska se till att de trivs och utvecklas i skolan. Rektor C: 

inkludering betyder att alla har lika stor rätt och möjlighet att vara i skolan. 
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Rektor D har svårt att beskriva vad inkludering betyder men uttrycker att det är för mycket 

prat kring inkludering och att många elever inte kan vara i klassrum utan måste få vara i en 

mindre grupp:  

 

Jag tror att det är mycket skitsnack om att elever mår så bra av att vara 

inkluderade. Det är bara ett fåtal som gör det, det måste vara från elev till elev. 

Jag är kluven när det gäller inkludering.     

 

Rektor E menar alla barn ska ha möjlighet att gå i skola och har man särskilda behov går man 

kvar i sin skola om man så vill, och får det stöd man behöver där. 

 

Vidare menar fyra av de intervjuade rektorerna att det är viktigt att eleverna finns med i ett 

sammanhang, att den sociala biten fungerar och att eleverna har kamrater och är en som 

räknas. Rektor A uttrycker:  

 

inkludering är ju att man är i ett sammanhang, tillsammans med sina kamrater, 

det är där lärande och den sociala utvecklingen sker. Det är där vi måste lägga 

krutet. 

 

Även rektor B och C framhåller vikten av att vara en del i gruppen och att det sociala 

sammanhanget fungerar. Rektor B:  

 

Eleven ska ju vara en del i gruppen, tycker jag är viktigt. Det sociala 

sammanhanget är nästan viktigast. Får man inte till det, att det inte fungerar så 

tror jag att den eleven mår väldigt dåligt, med raster och sådär. 

 

Rektor E: det är viktigt att man har jämnåriga kamrater och vänner för att vara 

inkluderad. 

 

Rektor D uttrycker vad som inte är inkludering enligt hans mening:  

 

Det värsta jag vet är när en elev på pappret är inkluderad och sedan går och 

sätter sig med en assistent i ett eget rum.  
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När jag ber rektorerna att sammanfatta vilka kriterier de tycker ska vara uppfyllda för att en 

elev ska vara inkluderad, framhåller de som tidigare hur viktigt det är att elevens sociala 

situation fungerar, att man räknas som en i klassen, att man tillhör klassen. Rektor A 

understryker också vikten av elevens egen upplevelse av inkludering med orden:  

 

Man måste känna sig som en som räknas, som en som deltar på lika villkor, 

även om man försöker kompensera villkoren. Men upplevelsen ska ju vara det, 

att man tillhör. Rektor C: det är när man räknas som vilken elev som helst, att 

alla elever ser varandra och att man har rätt att vara som man är.  

 

Rektor B: kunskapsmässigt tror jag att man kan hitta olika sätt att komma runt, 

men det sociala tror jag är jätteviktigt.  

 

4.2 Vad ser rektorerna som positivt med inkludering av elever med lindrig 

utvecklingsstörning i skolan och vad kan svårigheterna bestå av? 

 

Rektor A menar att man måste utgå från att det sociala, så som kamratrelationer osv, fungerar. 

Det positiva är eleven stannar i sitt bostandsområde, man har sina kompisrelationer och ett 

fungerande arbettssätt i klassen. Det som kan vara svårt är om föräldrar önskar att deras barn 

ska gå i en liten grupp, vilket kan vara svårt att tillgodose, ofta kan det vara det som föräldrar 

önskar, att det ska vara lugnt omkring deras barn. Rektor A: 

 

Men det är ju ingen idé att vi har en liten grupp i vår grupp?  

 

Något annat som kan försvåra är att timplanerna ser olika ut för grundskolan och särskolan. 

Grundskolan har en gemensam timplan, då kan det vara svårt att få ihop det när man t.ex. ska 

ha dubbelt så mycket idrott eller hemkunskap som sin klass, menar rektor A.  

 

Rektor A: Man kan ju inte ha idrott själv, det är ju inte meningen eller så kul. 

Man måste tänka för vems skull?  

 

Både rektor A och B menar att det är en svårighet och kan vara problematiskt att uppfylla 

stödet för alla elever inom ramen för budgeten. Rektor A:  
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Jag får lite extra pengar för en individintegrerad elev men det är ju stor skillnad 

mot vad en plats i särskolan kostar. Att byta gatuadress på skolan ger en annan 

prislapp och det är ett hinder.   

 

Rektor B säger att det är positivt är att man får möta olikheter i skolan, och att man har 

möjlighet att bli bedömd utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att vara med i ett socialt 

sammanhang:  

 

Jag tror också att det blir svårare och svårare med den sociala biten ju äldre 

barnen blir. Det ställer stora krav på oss att hjälpa dem i stadiet från lek på 

rasten till att bara ”hänga” med kompisar på rasterna. Där blir det svårt. 

 

Rektor C: det berikar hela verksamheten att vi har den blandning som vi har. 

Det är positivt att alla elever får se varandra för den man är.  

 

Rektor D ser svårigheter med att elever med utvecklingsstörning skulle kunna få sina behov 

tillgodosedda i en grundskoleklass på denna skola, eftersom det är så oerhört blandat 

elevunderlag. Spännvidden är redan så stor och klimatet är tufft, och specialisterna finns på 

särskolan.  

 

Rektor E menar att vara inkluderad i grundskolan underlättar ju och gör det mer naturligt att 

läsa utifrån två läroplaner, man följer klassen och får betyg i de ämnen man klarar utifrån 

grundskolan och andra utifrån särskolan.  

 

Rektor E: Svårigheterna ligger nog hos lärarna, att undervisa utifrån två 

läroplaner. Det finns mycket kompetens hos lärare i särskolan men elever med 

lindrig utvecklingsstörning som vi talar om här är ju ofta ”gränsbarnen” som 

fått en diagnos och därmed rätt att läsa utifrån annan läroplan. Är man en 

intresserad lärare tror jag nog att man klarar det. Det stora hindret är nog 

tyvärr lärares och rektorers inställning till elever i behov av särskilt stöd. 

 

Utifrån rektorernas resonemang om den ekonomiska svårigheten att tillgodose stödet för 

individintegrerade elever, ställer jag frågan om inskrivning i särskolan är ett skäl att flytta 

eleven från sin klass. 
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Fyra av fem rektorer svarar nej. Rektor A och C konstaterar att det inte är ett skäl i sig, 

huvudsaken att man går framåt och utvecklas. Den femte menar dock att det kan vara ett skäl, 

eftersom det kan vara svårt att möta behovet i klassen, eftersom det är på särskolan experterna 

finns och där är det mer lärartätt.   

 

Alla rektorer menar att den sociala gemenskapen och det sociala sammanhanget är viktigt.  

 

Rektor C: om det inte funkar i det sociala sammanhanget och man hindras från 

att komma fram som man kanske skulle göra i en särskoleklass kan det vara ett 

skäl.  

 

Rektor E: jag behöver inte flytta från min grundskoleklass för att läsa enligt 

läroplan särskola. Det är ju en hel del fördelar med att gå kvar i klassen. Den 

sociala gemenskapen blir ju som regel på ett annat sätt, kamratrelationerna kan 

vara fler och se annorlunda ut. Men skolan måste vara uppmärksam på hur det 

fungerar. 

 

4.3 Vad anser rektorerna vara särskilt viktigt för att inkludering av elever 

med lindrig utvecklingsstörning ska fungera i grundskolan? 

 

För att klargöra vad som enligt rektorerna är viktigt för att inkludering ska vara lyckad i 

grundskolan, har rektorerna resonerat utifrån frågorna om det finns det någon beredskap för 

hur lärare ska undervisa elever utifrån två kursplaner i klassrummet och hur det 

specialpedagogiska stödet organiseras. Utöver det har också frågan ställts om hur rektors roll i 

en inkluderande skola ser ut.  

 

Rektor A säger att det inte finns någon beredskap för inkludering, men menar att det inte är så 

komplicerat. Behöver skolan förstärka kompetensen på vissa områden, t.ex. läsinlärning eller 

bildstöd, görs det. Rektor A: 

 

Det är viktigt att vi utvecklar vår kompetens kring utvecklingsstörning och 

särskolans kursplaner.  
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Vi tittar på vad det är i miljön som gör att eleven blir föremål för EHT. Vad och 

hur kan vi göra annorlunda? Det är så lätt att lägga problemen på eleven.  

 

Vidare säger rektor A att skolan organiseras så att specialläraren och elevstödjare finns i 

klassen. Specialpedagogen har övergripande ansvar och handleder och stödjer personalen 

tillsammans med mig:  

 

Min värdegrund, hur jag ser på elever i behov av särskilt stöd avspeglar sig ju i 

hela verksamheten.  

 

Rektor B säger att det är viktigt att eleven fungerar socialt, dvs. har kompisar, trivs och är 

delaktig i rasternas aktiviteter:  

 

Det är ju viktigt att eleven får rätt stöd och har den gått oss länge händer ju 

inget revolutionerande för att eleven får en diagnos på pappret och skrivs in i 

särskola. Det är också viktigt att jag ger stöd och tid för pedagoger att läsa in 

sig på grundsärskolans läroplan. Det viktigaste är inte alltid stöd utifrån 

människor, utan att titta på hur vi ska jobba för att möta alla olikheter. Det 

jätteviktigt att jag som rektor stöttar men också är bestämd med att det är 

läraren som måste försöka anpassa sin undervisning till alla.  

 

Rektor C menar att specialpedagog och speciallärare har koll på eleverna, och blir någon 

aktuell för inskrivning så har det varit en lång process innan man kommer dit. Kunskap kring 

att läsa från två läroplaner finns på skolan. Vidare säger rektor C att deras organisation ligger 

lite cross over.  

 

Rektor C: alla på skolan är medvetna om att undervisning av särskoleelever kan 

bli aktuell när som helst och att det kan ingå i ens tjänst. Jag förmedlar att 

skolan är till för alla, att alla ska ha en plats, vi lyfter upp och bejakar olikheter.   

 

Rektor D säger att det viktiga är att elever får rätt stöd vilket ges bäst i särskolan. Man kan 

tillhöra en klass och samtidigt få gå i den prioriterade gruppen om ca 10 elever som finns på 

grundskolan. Denne menar att på skolan, präglad av stora sociala svårigheter, kriminalitet och 

utanförskap, krävs en annan form av ledarskap:  
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Jag måste lägga kraft på att få lärarna att orka. 

 

Rektor E säger att det viktigaste för eleven är att ha kompisar, att ha någon att vara med, att 

man räknas, men också att:  

 

Det är viktigt att ha en beredskap och en öppenhet för att ta emot alla barn, 

vilket förutsätter en väl fungerande elevhälsa och att man ligger ett steg före. 

Det är viktigt att avdramatisera särskola.  

 

Rektor E menar också att dennes inställning till individintegrerade elever avspeglar sig på 

lärares syn på individintegrering. Framför allt måste man ha med lärarna på tåget, man måste 

jobba med olika begrepp kring barn i behov av särskilt stöd: 

 

Man måste ge tid och möjligheter att resonera med andra som jobbar med 

liknande uppgifter. 

 

5. Analys och diskussion 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras vald metod och om den varit framgångsrik för att nå 

studiens syfte. Därefter följer analys och diskussion om studiens resultat som helhet utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.   

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Då studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur rektorer resonerar kring begreppet 

inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan, har en kvalitativ ansats 

har varit lyckad för att nå fram till studiens syfte. En sådan ansats fokuserar på att hitta och 

förstå mönster, förståelse av social kontext samt hur kontexten tolkas av deltagare. Kvantitativ 

ansats hade förmodligen varit mindre framgångsrik, då den riktar in sig på frågeställningar 

som har att göra med hur ofta, hur många eller hur vanligt något är (Trost, 2012, Bryman, 

2011). Intervju som datainsamlingsmetod har också i stort sett fungerat som planerat. 
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Fyra av de fem intervjuerna som gjordes tog ungefär lika mycket tid i anspråk, medan en 

intervju avviker markant på så sätt att den tog nästan dubbelt så lång tid att genomföra då jag 

som intervjuare med jämna mellanrum var tvungen att återföra samtalet till ursprungsfrågan. 

Den provintervju som gjordes var med en rektor som var väl insatt i mina frågeställningar. 

Kanske skulle jag ha genomfört och testat bärigheten i mina frågor på någon som inte var fullt 

lika insatt, det hade förmodligen mer liknat intervjutillfällena som de sedan blev, då mitt urval 

av informanter var förutsättningslöst och utan krav på erfarenhet av individintegrerade elever 

på sin skola. Vid den inledande telefonkontakten med informanterna informerade jag om att 

min intervjuguide tillsammans med ett informationsbrev skulle skickas till respektive rektor 

cirka en vecka före intervjun, vilket också gjordes för att informanten skulle kunna förbereda 

sig. Dock hade endast två av de fem intervjuade rektorerna läst igenom frågorna före 

intervjun. Som skäl till detta angavs tidsbrist. Tanken med att skicka frågorna i förväg var att 

frågor med hög komplexitet, som jag anser att studiens frågeställning är, kräver eftertanke och 

förberedelse. Nu svarade tre av fem rektorer direkt och spontant på frågorna och kanske hade 

svaren sett annorlunda ut om samtliga läst igenom frågorna och på så sätt varit mer 

förberedda.  

 

Materialet som samlades in har varit svårt att tolka och analysera då det varit spretigt och 

ibland motsägelsefullt, vilket säkert kan bero på min förmåga att ställa följdfrågor och fånga 

upp viktiga undertoner i samtalet likväl som det kan bero på att informanten inte varit 

tillräckligt förberedd och kanske blivit överraskad av frågornas komplexitet.  Poängteras ska 

dock att det inte finns något rätt eller fel i informanternas svar och att samtalen över lag har 

genomförts på ett trevligt och respektfullt sätt. 

 

5.2 Analys och resultatdiskussion 

 

När jag analyserar och tolkar studiens resultat utgår jag från ett hermeneutiskt perspektiv.  En 

hermeneutisk ingång möjliggör en tolkning av resultatet utifrån min förförståelse av 

inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan samt rektors syn på detta 

(Westerlund i Fejes & Thornberg, 2009, s. 62-79).   

 

De rektorer som intervjuats i denna studie menar att begreppet inkludering innebär alla barns 

rätt att gå i skola och att få finnas med i ett sammanhang där man utvecklas och är en som 



 

 

33 

 

räknas. Vidare är vikten av att det finns goda sociala relationer och vänner att bygga 

gemenskap på i klassen en utsaga som återkommer flera gånger. Detta synsätt liknar delar ur 

den gemenskapsorienterade definitionen på inkludering där Nilholm & Göransson (2013) 

menar att gemenskap genomsyrar hela skolsystemet och finns på olika nivåer. En nivå är att 

vara pedagogiskt delaktig, det vill säga att vara delaktig i en lärandegemenskap samtidigt som 

man ges rätten att få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Rektorerna framhåller att 

lärandet sker i samspel med kamrater i ett sammanhang och att vara inkluderad innebär att 

lära och utvecklas tillsammans. En rektor uttrycker: ”kunskapsmässigt tror jag att man kan 

hitta olika sätt att komma runt, men det sociala tror jag är jätteviktigt” detta kunde tolkas som 

att lärandet är underordnat social gemenskap men min tolkning är att rektorerna menar att 

social gemenskap och tillhörighet är en förutsättning för lärande. Vygotskij menar utifrån 

sociokulturell teori (i Dysthe, 2003, Imsen, 2006) att lärande och utveckling sker i samspel 

och kommunikation, ofta i gemensamma aktiviteter där deltagarna lär av varandra.  

 

Begreppet inkludering inom skolområdet har över tid gått igenom olika utvecklingsfaser och 

begreppet ses generellt som något positivt och eftersträvansvärt vilket min tolkning är att 

ovanstående rektorer också vill förmedla. Flera forskare menar dock att detta har bidragit till 

att så gott som all verksamhet, så länge den inte är uppenbart segregerad kan definieras som 

inkluderad (Karlsudd, 2011, Nilholm & Göransson, 2013). Detta gestaltas av en rektor som 

avviker från den generella synen på inkludering och framhåller att det pratas för mycket om 

inkludering och om att det ska vara så bra för eleverna, vilket enligt honom bara stämmer på 

ett fåtal elever. Rektor uttrycker att ”det värsta jag vet är när en elev på papperet är inkluderad 

och sedan går och sätter sig med en assistent i ett eget rum”. Detta kan tolkas som att det finns 

en medvetenhet om och erfarenhet av att begreppet inkludering är brett och har olika innebörd 

för olika personer och skolor vilket leder till olika uppfattningar om hur undervisning och 

bemötande utifrån inkluderingsperspektivet bör utformas. Denna rektor, i likhet med Haug 

(1998), menar att begreppet inkludering helt klart innebär absolut frånvaro av särskiljande 

lösningar.  

 

Här tydliggörs också det dilemma som Berg (2003) beskriver som skolors frirum, det vill säga 

att skolor utan att bryta mot givna mål, regler och ramar kan bedriva sitt vardagsarbete på 

olika sätt och att skolans faktiska arbete och innehåll avgörs av ett maktspel mellan å ena 

sidan statliga och kommunala regler och å andra sidan skolans och lärarnas autonomi. I likhet 

med Nilholm & Göransson (2013) anser jag att det är oerhört viktigt att vi i skolan har en 
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gemensam syn på vad vi menar med inkludering, vad det står för, vad det är vi vill sträva mot 

och hur detta förhåller sig till våra styrdokument och konventioner.  

 

Det positiva med inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan menar 

informanterna är att olikheter berikar verksamheten och att det är viktigt att alla elever får se 

varandra för den man är. Vidare menar man att det är naturligt att stanna i sin klass och 

underlättar att kunna läsa och bli bedömd utifrån både grundskolans och särskolans 

kursplaner. Detta kan tolkas som att vara inkluderad är ett bra sätt att dels få utbildningen 

anpassad efter sina förutsättningar samtidigt som den så långt det är möjligt motsvarar den 

utbildning som ges i grundskolan (Skollagen, 2010:800). Dock ser jag också en fara med detta 

synsätt då det också kan innebära att eleven är inkluderad ur ett individorienterat perspektiv 

som innebär att inga eller få hänsyn tas till huruvida det gemensamma lärandet fungerar. Detta 

innebär alltså att graden av inkludering bara avgörs utifrån hur den enskilda elevens situation 

ser ut. Detta kan i sin tur mynna ut i svårigheter att identifiera sig och känna tillhörighet med 

gruppen (Nilholm & Göransson, 2013).  

 

Det är också positivt att man är kvar i sitt bostadsområde och sin klass där kamratrelationer 

och ett fungerande arbetssätt redan finns menar rektorerna. Också denna utsaga kan tolkas 

utifrån ett perspektiv som flera forskare (Haug, 1998, Persson, 2007, Karlsudd, 2011) är 

överens om inte är tillräcklig för att en elev ska anses vara inkluderad, nämligen den som 

Nilholm & Göransson (2013) benämner som den placeringsorienterade definitionen. 

Forskarna menar att inkludering handlar om mer än bara om var elever i svårigheter befinner 

sig. Haug (1998, s. 60) framhåller att med detta synsätt finns risk ”att inkludering blir det 

samma som osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning”. Rektorerna förmedlar 

också här att inkludering är något positivt och eftersträvansvärt och menar som Emanuelsson 

(2003) att variation, olikheter och mångfald ska lyftas fram som något positivt. Dock framstår 

frågan huruvida en elev är inkluderad eller placerad återigen som högst relevant.     

 

Av de svårigheter som lyfts fram är flera av ekonomisk karaktär. Informanterna menar att det 

kan vara svårt att ge alla elever det stöd de behöver inom befintlig budget. Man påvisar 

återigen hur viktigt det är att den sociala gemenskapen och tillhörigheten fungerar och att det i 

sin tur ställer stora krav på att det finns personal som kan vara behjälplig vid raster och andra 

tillfällen där informella och oskrivna samspelsregler gäller. I artikeln av Ytterhus (2012) 
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beskriver forskarna hur elevers förmåga att socialt kunna identifiera sig i karmratgrupper 

förändras över tid, som också en rektor i min studie påpekar. 

      

Andra svårigheter som lyfts fram i studien är individuella anpassningar som att tillgodose 

behovet av att få finnas i lite mindre och lugnare sammanhang delar av dagen samt 

svårigheter att följa särskolans timplan i förhållande till grundskolans timplan. Inkludering 

kan således kräva kostsamma anpassningar som man menar är svårt att uppfylla inom ramen 

för budgeten. Bland annat uttrycker en rektor att ”jag får lite extra pengar för en 

individintegrerad elev men det är ju stor skillnad mot vad en plats i särskolan kostar. Att byta 

gatuadress på skolan ger en annan prislapp, och det är ett hinder”. Detta kan tolkas som att 

inskrivning i särskola är ett skäl att flyttas till särskola för att få det stöd som eleven är i behov 

av. Karlsudd (2011) menar att den enskilda skolan kan se möjligheter att spara pengar genom 

att definiera eleven till en annan personkrets och lämna över ansvaret till en annan skolform. 

Författaren menar att en annan lösning istället vore att öka resurserna för elevstöd inom den 

ordinarie kommunbudgeten, då en kommun inte har något att tjäna på en onödig och felaktig 

inskrivning i särskola.   

 

Både Nissen (2010) och Karlsudd (2011) påvisar just problematiken kring den ekonomiska 

aspekten. Huruvida en elev ges möjlighet att gå kvar i sin skola och sin klass som 

individintegrerad kan således vara avhängt av vilket stödbehov eleven har. Skollagen 

(2010:800, 10 kap. 30 §) uttrycker att kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om 

”den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter”. Så gott som alla rektorer menar att en förutsättning för att inkludering i 

grundskolan ska fungera är att elevens sociala situation fungerar och att det ställer stora krav 

på skolan. Frågan blir då om behovet av en resursperson medför betydande ekonomiska 

svårigheter och blir ett skäl att frångå elevens och föräldrars önskemål. Placerad eller 

inkluderad, vem och vad avgör? 

 

Ytterligare en anledning som kan göra det svårt med att inkludera elever med lindrig 

utvecklingsstörning är lärarnas inställning och svårigheter att undervisa dessa elever. En 

rektor menar att mycket av kunskaperna om elever med utvecklingsstörning självklart finns 

på särskolan, men att elever med lindrig utvecklingsstörning ofta är ”gränsbarn”, dvs., som 

jag tolkar det, barn i behov av särskilt stöd som ofta pendlar mellan särskolans och 

grundskolans krav. Detta kan tolkas som att undervisning av elever med lindrig 
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utvecklingsstörning inte borde skilja sig avsevärt från ”vanlig” undervisning där man, som 

skollagen uttrycker, ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt strävar efter att 

uppväga skillnaderna i barns olika förutsättningar att ta till sig utbildningen (Skollagen, 

2010:800). Särskolan har också samma krav på, som övrig skolverksamhet, vad gäller att ta 

ansvar för och främja elevernas kunskapsutveckling och meningen med att bli mottagen i 

särskolan är elevens rätt att bli undervisad och bedömd efter en kursplan som är anpassad till 

funktionsnedsättningen utvecklingstörning. En annan rektor menar att ”det inte är så 

komplicerat”. Behöver skolan förstärka med kunskap inom vissa områden, t.ex. läsinlärning 

eller bildstöd så görs det. Hjörne & Säljö (2008) påpekar vikten av att det finns en samsyn 

kring inkludering, som involverar alla, från förvaltning, rektorer och lärare. Annars kan ett 

individperspektiv, där varken förändring i organisation, bemötande eller förhållningssätt 

uppstår, vilket i sin tur leder till att det blir upp till eleven att integrera sig i den befintliga 

organisationen. 

 

När det handlar om lärarens inställning till inkludering har rektorerna ett väldigt stort ansvar i 

frågan om vad som är särskilt viktigt för att inkludering ska fungera. Berhanu & Gustavsson (i 

Ahlberg, 2009, s. 81-101) menar att en av de mest framträdande faktorerna som ökar elevers 

delaktighet både i sitt lärande och andra skolaktiviteter är skolledningens attityd och kunskap. 

Här kan jag se att detta perspektiv också framförs av rektorerna i studien, där de betonar 

vikten av att ge stöd till lärarna som en förutsättning för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Särskilt viktigt för att inkludering ska fungera menar rektorerna är att lärarna ges 

möjlighet och förutsättningar att utveckla kunskap och kompetens om elever med lindrig 

utvecklingsstörning och särskola. Samtidigt som lärarnas kompetens anses vara viktig, 

framhåller en rektor också att ”det viktigaste är inte alltid stöd utifrån människor, utan att titta 

på hur vi ska jobba för att möta alla olikheter.” Här ser jag vikten av att kunna differentiera 

undervisningen i verksamheten och kunna möta alla elever där de befinner sig. Bland annat 

anser en rektor att det är ”jätteviktigt att jag som rektor stöttar men också är bestämd med att 

det är läraren som måste försöka anpassa sin undervisning till alla.”  

 

6. Slutsats 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att huruvida en elev kan anses vara inkluderad eller 

bara placerad, har att göra med en elevs delaktighet, både socialt och pedagogisk. Positivt 
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med inkludering är att en elev får vara delaktig i ett socialt sammanhang samtidigt som eleven 

utvecklas och går framåt i sitt lärande. Svårigheterna består i att ge det stöd som behövs inom 

ramen för budgeten. Särskilt viktigt för att inkludering ska fungera i grundskolan är att 

rektorerna tar ansvar i sin ledarroll och skapar förutsättningar för lärarna att undervisa och 

bemöta alla elever. Följande citat beskriver också vikten av rektorns ansvar: “Ensure quality 

education for students with significant support needs begins with leadership and extends to 

teacher accountability.” (Carroll, 2011, s. 6).   

 

Då det inte finns en övergripande vision om hur en kommun och skolornas rektorer ska 

organisera och budgetera för sin undervisning av elever med lindrig utvecklingsstörning kan 

skolor använda sitt frirum, dvs. deras egna osynliga regler och vanor. Det innebär att 

undervisningen av dessa elever också fortsättningsvis, mycket orättvist och kanske också 

diskriminerande, kan se olika ut i landet. Trots rektorernas övervägande positiva inställning 

till inkludering, visar studien att deras möjlighet att förändra påverkas av hur de ekonomiska 

förutsättningarna ser ut.  

 

Avslutningsvis anser jag, i likhet med tidigare forsking, att det är viktigt att klargöra vad vi 

menar med inkludering – vad det står för och åt vilket håll skolan ska sträva.    

 

Denna studie har tagit upp rektorers syn på inkludering av elever med lindrig 

utvecklingsstörning i grundskolan. Ett uppslag för framtida forskning skulle kunna vara att 

undersöka rektorers kunskap kring elever med utvecklingsstörning och särskola. Vidare skulle 

det vara intressant att göra en jämförande studie som istället tar upp lärarens och elevers syn 

på inkludering av elever i denna målgrupp.  

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Litteraturlista 

Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur AB.   

Areschoug, Judith (2003). Den som icke kan tillgodogöra sig folkskolans undervisning i Mats 

Börjesson & Eva Palmblad (red.) Problembarnets århundrade – normalitet, expertis och 

visionen om framsteg, s. 93-134, Lund: Studentlitteratur AB.  

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.   

Berg, Gunnar (2003). Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som 

organisationer. Lund: Studentlitteratur AB.   

Berhanu, Girma & Gustavsson, Bertil (2009). Delaktighet och jämlikhet för elever med 

funktionshinder i Ann Ahlberg (red.). Specialpedagogisk forskning – en mångfasetterad 

utmaning, s. 81-101, Lund: Studentlitteratur AB.   

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber AB.  

Carroll, Diane mfl. (2011). School Culture for Students with Significant Support Needs: 

Belonging is Not Enough, International Journal of Special Education, vol 26, No 2.  

Dahlgren, Lars- Ove & Johansson, Kristina (2009). Fenomenografi i Andreas Fejes & Robert 

Thornberg (red.) Handbok i kvalitativ analys, s. 122-134, Stockholm: Liber AB.  

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB.   

Dolva, Anne-Stine, Hemmingsson, Helena, Gustavsson, Anders & Borell, Lena (2010). 

Children with Down Syndrome in Mainstream Schools: Peer Interaction in Activities, 

European Journal of Special Needs Education, vol 25, No 3, 283-294.  

Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Emanuelsson, Ingemar (2003). En skola för alla – om specialpedagogik, i Staffan Selander 

(red) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, s. 

291-304, Kalmar: Myndigheten för skolutveckling.  



 

 

39 

 

Eriksson Gustafsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (2011). 

Specialpedagogiks verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur AB.   

Frithiof, Elisabeth (2007). Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för personer 

med utvecklingsstörning. Växjö Universitet, Institutionen för pedagogik.   

Granlund, Mats (2009). Barn med utvecklingsstörning i Anette Sandberg (red.) Med sikte på 

förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur AB.    

Granlund, Mats & Göransson, Kerstin (2011). Utvecklingsstörning i Lena Söderman & Sivert 

Antonson (red.) Nya omsorgsboken, s. 147-164, femte upplagan. Stockholm: Liber AB.     

Hammar Chiriac, Eva & Einarsson, Charlotta (2013). Gruppobservationer teori och praktik. 

Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Liber AB. 

Heimdahl Mattson, Eva & Malmgren Hansen, Audrey (2009). Inclusive and Exclusive 

Education in Sweden: Principals Opinions and Experiences, European Journal of Special 

Needs Education, vol 24, No 4, 465-472.   

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. Nordstedts.  

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Fjärde upplagan. 

Lund: Studentlitteratur AB.   

Karlsudd, Peter (2002). Tillsammans – integreringens möjligheter och villkor. Kalmar 

Högskola, Institutionen för hälso- och beteendevetenskap.      

Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskriminering eller inkludering. Specialpedagogiska 

rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, Nr 6.  

Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kylén, Gunnar (1981). Begåvning och begåvningshandikapp. Stockholm: Stiftelsen ALA. 

Kylén, Gunnar (1985). En begåvningsteori. Stockholm: Stiftelsen ALA.  

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 



 

 

40 

 

Lgr 80.  Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolverket.  

Lindqvist, Gunilla & Nilholm, Claes (2011). Making Schools Inclusive? Educational Leaders 

views on how to Work with Children in need of Special Support, International Journal of 

Inclusive Education, vol 17, No 1, 95-110.  

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartemenet.    

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och 

vad vet vi? Forskning i fokus nr 28. Myndigheten för skolutveckling. 

Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur AB.  

Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära 

av forskingen? FoU skriftserie nr 3. Specialpedagogiska skolmyndigheten.    

Nissen, Edgar (2010). Kommunernas ersättningsansvar vid felaktig placering i särskola. 

Examensarbete 30 hp i civilrätt. Juridicum. Stockholm: Stockholms universitet.    

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Tredje upplagan. Studentlitteratur.  

Persson, Bengt (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Andra upplagan, 

Stockholm: Liber AB. 

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå 

framgång med alla elever. Stockholm: Liber AB. 

Skollagen (2010:800).  

Skolinspektionen (2011). Mottagandet i särskola under lupp. Granskning av handläggning, 

utredning och information i 58 kommuner. Skolinspektionens rapport riktad tillsyn dnr 40-

2011:348. Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolverket (2002). I särskola eller i grundskola? Regeringsuppdrag särskola dnr 103404. 

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket, (2006). Kommunernas särskola. Elevökning och variation i andel mottagna i 

särskolan. Skolverkets aktuella analyser. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2008). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Fritzes. 



 

 

41 

 

Skolverket (2010). Rektorsprogrammet. Stockholm: Fritzes.  

Skolverket (2012). Jämförelsestatistik. Webbadress 2014-05-01: http://www.jmftal.artisan.se/ 

Skolverket (2013a). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

i praktiken. Stockholm: Fritzes.   

Skolverket (2013b). Allmänna råd - Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Stockholm: Fritzes.  

SOU 2003:35. För den jag är. Om utbildning och utvecklingsstörning.  

SOU 2011:8. Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med 

utvecklingsstörning. 

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. Svenska Unescorådet skriftserie nr 

2/2006. Stockholm: Utbildningsdepartementet.    

Tideman, Magnus (2000). Normalisering och kategorisering: Om handikappsideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Stockholm: 

Johansson & Skyttemo förlag AB.   

Trost, Jan (2012). Enkätboken. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.  

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.     

Westerlund, Ingrid (2009). Hermeneutik i Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.) Handbok 

i kvalitativ analys, s. 62-79, Stockholm: Liber AB.  

WHO (2001). International Classification of Functioning, Disability and Helath (ICF). 

Genève: WHO.    

Ytterhus, Borgunn (2012). Everyday Segregation amongst Disable Children and Their Peers: 

a Qualitative Longitudinal study in Norway, Children and Society, vol 26, 203-213.  

 

 

 



 

 

42 

 

Informationsbrev     Bilaga 1  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Lena Ljungman Gustafsson, student vid Linköpings universitet. Jag läser sista 

terminen på specialpedagogprogrammet. Under denna termin kommer jag att skriva ett 

examensarbete med syfte att öka förståelse för hur rektorer resonerar kring begreppet 

inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan. Ytterligare en anledning 

till att jag intressear mig för detta är att jag vill får en tydligare bild av hur jag som 

specialpedagog kan arbeta med insatser förhållandet till begreppet inkludering.  

 

Examensarbete kommer bygga på intervjuer med ett antal rektorer med eller utan särskola på 

sina enheter och fokus ligger på inkluderingsbegreppet. Det är därför oerhört värdefullt för 

mig om du som rektor vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar genom att delta i en 

intervju.  

 

Vid tidigare telefonkontakt utlovande jag att intervjufrågorna ska tillhandashållas före 

intervjun och är därför bifogade detta brev. Jag kommer att spela in samtalen som tar ca. 40 

min, för att kunna skriva ut och bearbeta materialet. Det är bara jag som kommer att ha 

tillgång till de inspelade intervjuerna och resultatet kommer att redovisas på ett sätt som gör 

att det inte går att spåra vem som har deltagit i undersökningen.  

 

Allt material/information kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till detta 

forskningsändamål. Du kan när som helst under intervjuns gång välja att inte svara på någon 

fråga eller avsluta din medverkan utan att motivera varför. Om du skulle vara intresserad av 

att få den färdiga rapporten skickar jag gärna ett ex. till dig.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien får du gärna höra av dig till mig eller 

min handledare. 

 

Med vänlig hälsning och tack på förhand! 

 

Lena Ljungman Gustafsson 

lena.ljungman-gustafsson@finspang.se 

070-5219909 

Handledare 

Barbro Svennson 

barbro.svensson@liu.se 
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Intervjufrågor    Bilaga 2 

 

För att ta mig an specifika intervjufrågor med ett relativt tydligt fokus använder jag mig av 

semisstrukturerad intervju. Detta är min intervjuguide som ger informanten stor frihet att 

utforma svaren själv och mig att ställa följdfrågor. Intervjun kommer att utformas som ett 

samtal där jag vill få fram tankar och uppfattningar om inkludering. Det handlar inte om rätt 

eller fel.  

Bakgrund 

Var är skolan belägen? 

Är det en F-6 eller 7-9 skola? 

Beskriv skolan, elevantal i grundskolan. 

Om särskola finns – elevantal. 

Om individintegrerade elever finns – antal och årskurs. 

Finns någon specialpedagog knuten till skolan? 

Finns någon speciallärare knuten till skolan? 

Rektors utbildningsbakgrund. 

Rektorsutbildning?  

När?  

 

Rektors uppfattning och formulering av begrepp 

 

Vad innebär begreppet en skola för alla för dig? 

Hur tänker du kring en skola för alla? 

Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

Hur tänker du kring inkludering? 

Vilka kriterier anser du ska vara uppfyllda för att elever ska anses inkluderade? 

Hur ser visionen för din skola ut? 

På vilket sätt förmedar du detta i din organisation? 
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Hinder och möjligheter kring inkludering, bemötande och undervisning 

 

Vad ser du som positivt med inkludering? 

Vilka svårigheter ser du? 

Vad är särskilt viktigt för att inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning ska 

fungera i grundskolan? 

Hur förmedlar du detta i din organisation? 

Är inskrivning i särskola ett skäl att flytta eleven från sin klass? 

Hur organiserar ni de specialpedagogiska insatserna/stödet i grundskolan? 

Specialpedagogens roll? 

Speciallärarens roll? 

Hur ser samarbetet ut mellan grundskola och särskola? (de enheter som har båda 

skolformerna) 

Finns det någon plan/beredskap för hur lärare kan bemöta, undervisa och bedöma elever 

utifrån två kursplaner inom ramen för klassrummet? 

Finns det kunskap kring detta? 

Vilken kunskap skulle behövas? 

 

Rektors ansvar 

Vad blir rektor roll i skapandet av en skola som präglas av inkludering? 

Vilka krav ställs på rektor i en inkluderande skola? 

Finns kunskap krig detta? 

Vilken kunskap skulle behövas?  

 


