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      Abstrakt 
Studien kommer att behandla frågor som rör inkludering av barn i behov av 

stöd. Vi vill undersöka hur rektorer uppfattar inkluderingsfrågan när det 

gäller barn i behov av stöd och hur man kan komma fram till en skola för alla. 

För att tydliggöra vilka faktorer och metoder som är avgörande för ett 

inkluderande klassrum kommer vi se på detta i relation till andra forskares syn 

på inkludering och specialpedagogik samt med hjälp av olika perspektiv på 

specialpedagogik. Vår undersökning kommer att bestå av intervjuer med sex 

rektorer från förskoleklass till årskurs nio om hur de uppfattar 

inkluderingsbegreppet och om rektorerna anser att det är en skola för alla 

idag. Några av de slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie är att 

rektorerna anser att de har ett viktigt ansvar och vikten av ett tydligt 

ledarskap. Rektorernas uppfattning är också att det ska ske snabba beslut och 

tidiga insatser när det gäller barn i behov av stöd. Vi kan sammanfatta utifrån 

rektorernas uppfattningar att idag sker en integrering istället för en 

inkludering eftersom elever oftast placeras i den redan befintliga skolmiljön 

först för att sedan inkluderas tillbaka till klassrummet. Fyra viktiga faktorer 

utifrån rektorernas uppfattningar när de talar om begreppet inkludering av 

barn i behov av stöd är engagemang, kompetens, tid och resurser.  

 

Nyckelord: Inkludering, en skola för alla, perspektiv, barn i behov av stöd, 

specialpedagogik, segregering, exkludera  
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1. Inledning  
I klassrummet idag finns det många olika individer med olika behov, 

förutsättningar och förmågor. Inkludering är ett begrepp som ständigt 

kommer på tal i skolan. Alla elever ska känna sig delaktiga i en gemenskap 

tillsammans för att växa i olikhet och detta handlar inkludering om. Det är okej 

att inte vara som alla andra och alla har rätt att vara sig själva. 

 

Sverige som land tillsammans med nittiotvå andra stater delar UNESCO:s 

Salamanca deklaration som antogs år 1994. Där står det tydligt och klart vad 

det är som gäller för barn i behov av stöd i skolan. I dokumentet kan man läsa 

att alla elever bör undervisas tillsammans och ett stöd skall förekomma inom 

gemensamma ramar i den ordinarie skolan. Deklarationen vill tydligt peka på 

alla elevers lagliga rätt att få befinnas i en gemenskap och i en delaktighet i 

inkluderande skolmiljöer. I vår studie vill vi undersöka om det eventuellt finns 

gemensamma mönster, gemensamma tankar och variationer när vi talar om 

inkludering och ”en skola för alla”. Vad kan det i sådant fall bero på? Kan det 

bero på organisatoriska svårigheter, bristande kunskap och kompetens eller 

handlar det mer om tidsbrist eller förhållningsätt? 

 

Våra resultat hoppas vi ska leda till och ge en ökad medvetenhet hos 

pedagoger. Vi vill också berätta om hur det idag ser ut i skolan utifrån 

rektorernas uppfattningar. Vilka svårigheter som vi kan ställas inför i vårt 

kommande arbete, inse värdet av rätt kompetens för att möta barnen i behov 

av stöd och på bästa sätt skapa inkluderande miljöer. Skolan behöver se 

helheter inte bara enstaka pusselbitar i ett pussel. Vi tror att våra resultat kan 

leda till en insikt i hur rektorer uppfattar begreppet inkludering.  

 

I en studie av Persson (2012) talas det om att särskilt stöd bör ges till elever i 

behov av specialundervisning. Sådant stöd handlar i första hand om att vara i 

den vanliga klassen eller vara en del av gruppen som eleven tillhör. Men om 

det finns särskilda skäl kan ett stöd ges i en speciell undervisningsgrupp men 

då endast efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare  

(SFS 2000:1 108). 

 

Vi tycker att lärarna idag skall ges större frihet att själva forma sin 

undervisning. Svårigheterna uppstår när det hela tiden ska vara resultat som 

ska upprätthållas. Här blir det svårigheter med inkludering när vissa barn inte 

har kunskapen med sig, som i sin tur leder till att det blir svårt att uppnå 

måluppfyllelsen för varje klass.  

 

I skollagen står det att lärare samt övrig skolpersonal, föräldrar och elever kan 

väcka frågor kring behov av särskilt stöd om man tror att en elev inte kommer 

att uppnå de kunskapskrav som krävs. Rektorn ansvarar då för att man 

utreder skyndsamt. Elevhälsan bör också konsulteras vid en utredning 
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(Nilholm, 2012). Skolan måste hitta verktyg och metoder för olika elevers 

lärande. Det bästa för alla vore att få en egen individuell utvecklingsplan. Hur 

kan detta bli möjligt för att uppnå god inkludering och att samtidigt inte 

försöka särskilja någon elev? Om elever får rätt stöd så uppstår chansen för 

elever att lära sig i sin egen takt utan att särskiljas. Men hur kan detta 

genomföras i skolans verksamheter när kunskapskrav ständigt ökar och 

förändras för alla elever idag? 

 

Just nu pågår en pedagogisk debatt om integrering, exkludering och 

inkludering när man talar om barn i behov av stöd. Vi skriver om inkludering 

och om hur rektorer uppfattar inkludering. Vi avgränsar oss i vår studie 

genom att behandla inkluderingsbegreppet. Men vi vill poängtera att vi är 

medvetna om att vissa hävdar att det antingen handlar inkludering eller 

integrering. I denna studie utgår vi ifrån en fenomenografisk forskningsansats 

och hoppas att den ska kunna bidra till en ökad förståelse kring rektorers 

uppfattningar av barn i behov av stöd i det vanliga klassrummet. 

 

 Studiens problemformulering: Är skolan en värld för alla? 
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2. Bakgrund 
I denna bakgrundsdel kommer vi att utgå ifrån tre olika perspektiv på hur 

man kan se på specialpedagogik. Det kompensatoriska perspektivet, dilemma 

perspektivet samt kritiska perspektivet. Dessa perspektiv kan förstås på olika 

sätt och det kommer vi att problematisera. Vi behandlar aktuell forskning 

kring inkluderingsfrågan av barn i behov av stöd. Vi börjar med att skriva ned 

olika centrala begrepp som kommer att behandlas i vår studie.  

 

Centrala begrepp i uppsatsen 

 

Inkludering: Handlar om en förändring i skolmiljön för att anpassa skolans 

miljö för barns olikheter i en delaktighet och gemenskap (Nilholm, 2007). 

 

Integrering: Handlar om hur avvikande barn ska kunna bli en del av de redan 

existerande skolmiljöerna i skolan (Nilholm, 2007). 

 

Exkludering: Ta bort, inte ta med som i stora drag betyder samma sak som 

uteslutning ur en grupp (Nilholm, 2007).  

 

Segregering: Handlar om att särskilja grupper eller elever (Nilholm, 2007).   

 

Differentiering: Begreppet används för att beskriva att en undervisning 

utformas olika för olika individer och ses som en positiv särbehandling 

(Nilholm, 2007). 

 

Omvänd integrering: Ett verktyg som används i situationer där det är elever 

från grundsärskolan som integreras i ålderadekvata grupper, eller vid tillfällen 

då elever från grundskolan deltar i grundsärskolans undervisning i enstaka 

ämnen (Muntlig källa, rektor 2). 

 

Barn i behov av stöd: Målgrupperna är barn med funktionshinder, döva samt 

hörselskadade barn, barn med synnedsättningar, blinda och barn som har det 

svårt i lärandesituationer samt psykosociala svårigheter och lässvårigheter 

(Nilholm, 2007). 

 

Det vanliga klassrummet: Klassrum där alla är tillsammans i en gemenskap. 

Där alla tar del av undervisningen av lärare. 
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Kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet baseras på att placera individerna i olika 

problemgrupper. Man vill här förstå problem utifrån neurologiska eller 

psykologiska processer för att finna vägar och metoder som kan hjälpa 

individer att behärska sina problem. Inom detta perspektiv läggs allt fokus på 

barnet som problem. Det är barnet som ska behärska sina problem och inte 

förändra i verksamheten till barnets behov. Problemet finns inte i 

verksamheten utan problemet är något som barnet bär med sig. Inom det 

kompensatoriska perspektivet kan man säga att specialpedagogiken kan vara 

svaret på barns brister. Genom att identifiera bristerna kan man träna barnen 

att barnet kan anpassa sig till omgivningens krav. Det kompensatoriska 

perspektivet handlar om att se till individer och att de kompenseras för sina 

problem. Perspektivet baseras på att sätta in olika individer i problemgrupper 

för att försöka förstå elevens problem utifrån psykologiska och neurologiska 

processer för att på så sätt hitta metoder som kan stödja eleven till att hantera 

sina problem (Nilholm, 2010). Inom skolan har alltid kategorisering funnits och 

det har skiftat beroende på vad som har ansetts varit normalt. Kategorisering 

finns för att kunna erbjuda elever ett stöd som de har rätt till enligt skollagen. 

För att eleverna ska få det stöd som de behöver så behöver lärarna se och 

kategorisera eleverna i den ordinarie klassen (Isaksson, 2009).  

 

Det finns både integrering och segregerande integrering. Den segregerande 

integreringen handlar om att man särskiljer enskilda elever från skolan eller 

ifrån den ordinarie klassen under stora delar av undervisningen. Det är 

elevens olika behov som styr i hur man bör organisera undervisningen som 

kan utövas i en särskola, speciallärare eller i en liten grupp, detta sker oftast 

efter en diagnostisering av eleven (Haug, 1998).   

 

Ett klassrum där lärarna ser alla elever som enskilda individer med olika 

behov skall ses som något unikt, där alla får samma utrymme till att lära och 

möjlighet till lika undervisning (Nilholm, Alm, 2010). För att kunna arbeta med 

effektiva insatser och behandlingsmetoder behöver man kunskaper om 

faktorer som påverkar elevers utveckling. Inom skolan finns många olika 

elever som har olika behov och skolan behöver se alla elever som unika i en 

gruppsammansättning. I skolans verksamhet talar man om de lugna barnen 

som ”de goda barnen” och de stökiga barnen som utmanar. En del lärare 

värderar bara barnens beteende utifrån hur barnen påverkar deras 

arbetsvillkor och ser inte de konflikter och dilemman som barnet tidigare har 

erfarenheter från. För att stödja barn som utmanar behöver skolan lyfta barnets 

styrkor. Skolan behöver arbeta med barnens eget identitetsskapande. Elever 

behöver lära sig hur de själva ska arbeta och hur de ska fungera och agera 

tillsammans med andra. Alla är vi olika individer. Elever behöver se att de 

vuxna bryr sig, att de är intresserade, öppna och lyhörda för elevers integritet. 
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Då bortse från det oönskade beteendet och där stödja till att bryta mönster 

(Juul, & Jensen, 2003).  

 

Inom vetenskapsområden har man talat om vad som anses normalt och vad 

som är avvikande från normen. Olika professioner i det postmoderna 

samhället har kommit att få rättighet att tolka vad som ska betraktas som 

onormalt. Därmed också tolka det som ska betraktas som normalt och föreslå 

olika behandlingar på det som anses vara onormalt (Foucault, 1986).    

 
Specialpedagogiken är viktig för att elever ska lyckas i skolan när behov 

uppstår. Alla barn kan befinna sig i behov av stöd i olika skeenden i livet. 

Begreppet specialpedagogik används när den normala pedagogiken inte är 

tillräcklig. De specialpedagogiska åtgärderna har riktats till vissa grupper av 

barn. Målgrupperna är barn med funktionshinder, döva samt hörselskadade 

barn, barn med synnedsättningar, blinda och barn som har det svårt i 

lärandesituationer samt psykosociala svårigheter och lässvårigheter. 

Gruppavgränsningar är problematiska när man talar om barn i svåra 

lärandesituationer och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogik 

ska inte ses som ett rationellt svar till barns existerande olikheter utan snarare 

som en verksamhet. Specialpedagogiken kan också ses som att man 

marginaliserar och visar på barns olikheter (Nilholm, 2007).  

 

Många problem som finns i verksamheten skulle kunna minskas drastiskt om 

man hade specialpedagogiska kunskaper i det egna klassrummet. 

Eleverna kan då få stöd och tidiga insatser med hjälp av en speciallärare/ 

specialpedagog när man ser att behov finns. Ibland arbetar speciallärare och 

specialpedagoger enskilt med vissa elever och det är inte ovanligt. Men i 

lagstiftningen framgår det inte vilka skäl som behövs för att kunna göra det. 

I skollagen står det också om att särskilda undervisningsgrupper kan startas. 

Denna möjlighet gör det möjligt att placera eleverna i särskilda 

undervisningsgrupper och öppnar då upp för en mer permanent särlösning 

inom skolansformer (Nilholm, 2012).   

 

Man behöver se till helheter och vad som är bäst för eleverna. Finns det 

möjlighet till en skola för alla om specialskolor och särskolor som skolformer 

sammankopplas med begrepp som specialpedagogik? Vilket kan vara bra om 

man reflekterar över verksamheternas speciella utformning och organisation. 

Specialpedagogiska insatser är betydelsefulla för alla barn. När man talar om 

särskola/specialskola så glömmer man oftast bort att skolornas verksamhet 

enbart utgör en väldigt liten del av den totala utbredningen av de 

specialpedagogiska insatserna i skolans värld. Exempelvis är det mindre än två 

procent av barnen i årskullarna som har under hela eller till viss del av sin 

skoltid tillhört dessa skolformer så som särskolor och specialskolor. Minst en 

tredjedel av de totala eleverna tar del av specialpedagogiska resurser i form av 

specialundervisning (Emanuelsson, Persson, Rosenqvist, 2001).  
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Sammanfattningsvis har begreppet specialpedagogik förändrats över tid där 

man talar om det som är normalt och det som är avvikande beteenden. Alltså 

att man ansåg att barnet ägde problemet men senare har man kommit fram till 

att lärmiljön, undervisningen och sociala gruppsammansättningar har 

betydelse. Delaktighet och gemenskap är också avgörande för barns lärande 

och utveckling. Kan det finnas en möjlighet till en skola för alla när skolformer 

som särskola och specialskolor sammankopplas med begrepp som 

specialpedagogik och att särskola och specialskola endast utgör en väldigt liten 

del av de totala specialpedagogiska insatserna. 

 

Dilemma perspektivet 

Dilemma perspektivet handlar om vårt utbildningssystem som vi har idag. 

Man ska se alla barn individuellt och ta hänsyn till varje barn. Alla barn ska 

också få lära tillsammans och här blir det svårt att ta hänsyn till alla barns 

behov som individer när man samtidigt ska lära ut och undervisa. Ett dilemma 

skapas när man placerar barn i olika fack som vi tidigare nämnt under det 

kompensatoriska perspektivet. Ska man lättare kunna se barns olika behov och 

bedöma dem i olika grupper eller ska kategorisering uteslutas helt? Ska barnen 

ses som individer och hur arbetar man då för att bejaka alla barn utifrån deras 

nivå? Utifrån dilemma perspektivet är forskning och verksamhet ganska lika 

varandra i sina förutsättningar. Båda verksamheterna ses som präglade av sin 

nuvarande tid. Det finns i det sociokulturella perspektivets villkor att 

perspektivets idéer är sammanlänkade till utmärkande historiska samt 

kulturella platser. Inom det sociokulturella perspektivet är man aktör i 

specialpedagogiska verksamheterna. Man förhåller sig alltid till olika 

perspektiv och detta gör man när man utarbetar åtgärdsprogram till hur man 

samtalar kring elevers kapacitet och olikheter till vad de behöver för att uppnå 

ett lärande (Nilholm, 2007). Nilholm (2007) frågar sig 

 

”Ska vi bejaka mångfald eller värdera skillnader” (s. 135) 

 

Hur faller inkludering samman med dilemma perspektivet? Inkludering 

handlar i stora drag om hur man strävar mot en skola för alla. För att kunna nå 

detta mål behöver man ta ett steg tillbaka och inte bara tala om normaliteter 

och avvikelser. Fokus bör istället ligga på variationer och olikheter. Se dessa 

olikheter som något värdefullt och berikande (Brodin, Lindstrand, 2009). Även 

så talar Haug (a.a., s. 170) om att alla har rätt till att delta i de sociala 

sammanhangen inom skolans värld. Samt ges rätten till att få delta utifrån 

varje elevs egna förutsättningar. Rätten till att göra sig hörd och att få 

möjlighet till att påverka sin utbildning och ges ett kunskapsmässigt utbyte av 

sin utbildning (Nilholm, 2006). Barnen äger aldrig problemet utan problemet 

ligger alltid i verksamheten (Gary & Loxley, 2001).  
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Om inkluderande processer på bästa sätt skall uppstå så behöver man ett 

ledarskap som är tydligt, ett engagemang både från föräldrar samt elever.  

Lärarna behöver vara engagerade i eleverna och ha en tydlig planering med 

uppföljningar och tid för att reflektera över lärarnas arbete. Samt ges möjlighet 

till kompetensutveckling och vara ett bra stöd till eleverna i skolan. Stöd från 

kollegor i undervisningen och en god ekonomi gör arbetet lättare för lärarna. 

Resurserna ska inte bara gälla för elever i behov av särskilt stöd utan dessa 

resurser ska vara tillgängliga för alla elever (Nilholm 2006).  

 

Man behöver tänka på hur man inkluderar så att det inte blir en segregerande 

verksamhet. Man använder sig ofta av mindre grupper när man ska ge 

specialpedagogiskt stöd så som läs- och skrivgrupper. Detta resulterar i att 

eleverna blir segregerade och inte inkluderade när det startas många olika små 

grupper. Målet är att alla barn ska bli en del av den vanliga klassen igen. I 

skolan använder man sig flitigt av diagnoser. Med en diagnos som AD/HD 

skapas en förståelse och det blir lättare för lärare och föräldrar att acceptera 

olikheter barnen i mellan. En diagnos skapar också möjlighet till flera olika 

resurser och det blir enklare att använda diagnosen som ett stöd till att förstå 

och stödja barnet. Det blir en förklaring till skolans problem idag. Det blir lätt 

att lägga ansvaret på en diagnos och att barnet äger problemet (Hjörne & Säljö, 

2010). Det är här det kan uppstå ett dilemma för skolan. Därför är det 

betydelsefullt att utveckla inkluderande lärandemiljöer och då är det viktigt 

med ett tydligt ledarskap och tydliga visioner i specialpedagogiska frågor och 

frågor kring kompetensutveckling (Dyson och Millward, 2000). Barn med 

särskilda behov behöver allra mest ett genomgående stöd från alla. Skolan 

behöver lägga fokus på att bekräfta och stärka personers integritet samt 

ansvarstagande. Utifrån specialiserade insatser arbetar man med att stärka 

individen (Juul, Jensen, 2003).  

 

I en studie har man tittat på en kommun som hade framgång att bryta en 

negativ spiral från ett bottenläge 2007 till en topposition 2010 genom 
inkludering. Syftet med studien var att forska kring viktiga delar som gör 

skillnader i skolan och i ett klassrum med alla elever. Skolan beslutade att 

stoppa all segregerad undervisning i små gruppaktiviteter för att kunna 

inkludera alla barn i det vanliga klassrummet. Med en gemensam strategi ökar 

man elevers prestationer i skolan. I studien ansåg vissa lärare att 

nivågrupperingar stödjer dem eftersom det blir lättare att anpassa 

undervisningen till de olika eleverna i smågrupper. Man anser att på detta sätt 

kan man ytterligare ge stöd till elever som riskerar att inte nå godkända betyg. 

Några vidare effektstudier av denna typ av organisatorisk differentiering har 

aldrig utförts i Sverige de senare åren. Detta kan kanske bero på att skollagen 

inte tillåter sådana lösningar. I den här studien visade det sig att 

huvudansvaret för arbetet gavs till en av de kommunala rektorerna som fick 

en mer precis definierad uppgift som grundläggande rektor och pedagogisk 

ledare. Tillsammans med specialpedagoger var det deras uppgift att verkställa 

målet för alla elever som blev godkända i alla ämnen under 2010. 
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 ”Studentens framgång - skolans skyldighet". Grunden för att uppnå målen i 

läroplanen och kursplanen var principen att utgå från integration. 

Personerna betonade att arbetet utifrån nivågruppering och traditionell 

specialundervisning (en särskiljande undervisning) var mindre möjliga för att 

nå visionen om fullständig måluppfyllelse. Om man inte för tillbaka eleverna 

till klassrummen så skapas en situation av utanförskap för dessa elever. De 

pratade också om elevernas framtid. Var befinner sig dessa elever i nian? Vad 

vill vi att skolan ska ge eleverna? menar specialpedagogen. Rektorn och 

specialpedagogen hade även en annan viktigt uppgift. Det var att övertyga 

skolans övriga personal om att det skulle var möjligt att undervisa alla elever i 

de vanliga klassrummen och att stödet bör ges där. Ökningen i elevernas 

studieresultat användes som ett argument för att övertyga övrig personal och 

att arbetet gick framåt. Man ville få föräldrar och elever att se konsekvensen av 

att bryta upp de små specialgrupperna. Inkludering rör sig inte bara om 

personliga känslor utan handlar precis lika mycket om de andra i gruppen, hur 

man skall bemöta människor och hur man ser på människor (Persson, 2012).  

 

I en annan studie har författarna tittat på det praktiska kring en full 

delaktighet och hur man kan förstå inkludering som en strävan mot social 

rättvisa och mänskliga värderingar i ett teamarbete. I denna studie är deras 

utgångspunkt att utbilda studenter med funktionshinder inom den allmänna 

utbildningen som i klassrummet. Detta innebär att eleverna inte bara är 

medlemmar inom klassrummet och skolan. Eleverna värderas också inom 

skolans gemenskap. Integration kräver resurser från skolan, tyngden av 

integrering ska inte bara vara lärarnas uppgift utan ansvaret ligger lika mycket 

hos skolledare och föräldrar. Samhället bör ta ansvar över att inkludera alla i 

processen. I grund och botten så fungerar inkludering väl i inkluderande 

skolor och samhällen där samförstånd skapar ordning för dagen 

(Obiakor,Festus,E, Mateba, Harris, Kagendo, Mutua, Rotatori, Anthony, 

Algozzine, Bob, 2012). 

 

Vad kännetecknar ett inkluderande klassrum? Forskarna i denna studie ville 

försöka förstå ett inkluderande klassrum och se vilka strategier som lärarna 

använder sig av för att lyckas nå alla elever. Forskarna valde att intervjua två 

lärare som arbetade i skolklass samt eleverna i den. Undersökningen visade på 

att lärarna hade tydliga strategier för att undervisa i det inkluderande 

klassrummet. Dessa strategier var bestämda strukturer under elevernas 

skolgång och en direkt återkoppling krävdes när problem uppstod och att de 

arbetade med gruppstärkande aktiviteter. I arbetet kring inkludering i 

klassrummet var målet att hitta en balans med att skapa en grupp och ta 

hänsyn till elevers olikheter. Fallstudiens slutsats: Det som kännetecknar det 

inkluderande klassrummet är en liten grupp med elever och två lärare, med 

tydliga regler och direkt återkoppling när problem uppstår, relevant stöd för 

alla lärare och en anpassning av lärmiljön. Med tydliga strukturer och regler 

kan man förändra en verksamhet till att bli något positivt för alla i klassen och 

för lärarna. Med tydlighet så blir elever trygga elever. Risken med inkludering 

kan innebära att man flyttar runt på elever med funktionsnedsättningar i den 
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vanliga klassen om man inte försöker analysera vilken strategi och metoder 

som är de bästa för eleven. Barn med funktionshinder är mindre socialt 

inkluderade. På den allmänna nivån arbetade skolan med social integration i 

klasserna (Nilholm & Alm, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att inkludering att det är ett relevant 

diskussionsämne i dagens samhälle och skola, både med fördelar och 

nackdelar. Begreppet inkludering kan ses på olika sätt men att 

utgångspunkten är någon slags gemenskap i olika sociala sammanhang och 

vikten av att arbeta med social integration i klasserna. Det finns uppenbara 

skillnader i de olika perspektiven när man talar om inkludering i skolan. Vi 

kan se att forskningen gått framåt då man inte bara utgår ifrån elevens 

avvikelser utan också ser till helheter och bakomliggande faktorer. Man kan se 

tydliga likheter i olika forskares tankebanor kring inkludering. Svårigheten 

med en skola för alla kvarstår. Nämligen hur ska man kunna inkludera allas 

olikheter i klassrummet utan att segregera eller exkludera elever. 

  

Kritiska perspektivet 

I det kritiska perspektiv söker man faktorer som kan ligga bakom 

specialpedagogiska verksamheter. Specialpedagogiken ska inte ses som en 

rationell förklaring på barns olikheter. Man kan inte lägga problemet på 

barnen. Verksamheten har stor betydelse för barn i behov av stöd. Inom det 

kritiska perspektivet menar man att det är skolans uppgift att ha en god miljö 

och man ska se till mångfald av barns olikheter. I det kritiska perspektivet vill 

man titta närmare på och hitta bakomliggande faktorer till specialpedagogiska 

verksamheter. I det kritiska perspektivet riktas kritik mot de grundläggande 

tankarna om det kompensatoriska perspektivet.  

 

I Sverige är man för integrering av barn i behov av särskilt stöd i skolorna. 

Inom politiken talar man om att nästan alla elever ska kunna gå i den 

”vanliga” skolan oavsett svårigheter. ”En skola för alla” är en viktig grund att 

sträva efter. År 1962 fick alla barn i Sverige bli en del av skolsystemet. Fokus 

skulle inte bara läggas på eleven utan också på skolans brister. Skolorna ska 

arbeta för att bli bättre på att möta elevers olikheter (Göranson, Nilholm, 

Karlsson, 2011). 

 

För att nå en inkluderande skola så behöver man stå på en gemensam 

värdegrund och arbeta utifrån ett gemensamt förhållningsätt. Detta bidrar till 

att elevers olikheter skapar en resurs i den dagliga verksamheten. Målet bör 

alltid vara att forma en skola för alla så att barnen inte sorteras eller segregeras. 

Om ett samförstånd skall kunna uppnås behövs en gemensam 

kompetensutveckling så att personalen gemensamt bildar goda relationer. Hur 

man använder specifika hjälpmedel och vilken kompetens personalen har är 

avgörande i mötet med eleven. En kompetent skolledare kan omsätta 

styrdokumenten till klara mål och har ansvaret att stödja lärarna i deras 
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pedagogiska roll och deras arbete i skapandet av åtgärdsprogram (Andersson, 

Thorsson, 2007). 

 

I skolans verksamhet måste alla personal känna till vilka mål som gäller för 

verksamheten. Det är inte alltid lätt att tyda alla styrdokument (Nilholm, 

2012). I skollagen så står det tydligt att elever som har behovet av särskilt stöd 

ska få det. Politiska partier är överens om att man måste stödja elever som inte 

uppnår målen. Detta är en rättighet att få det stödet som man behöver. Man 

satsar mer resurser på barn med svårigheter. Även om de stöd som inte ges 

alltid hamnar hos den som har det största behovet (Skolverket, 2009) . 

 

I en studie talar forskarna om att läraren börjar mer och mer vara en lärare som 

alltmer styr och anpassar sin undervisning utifrån de uppställda kriterierna. 

Lärarnas självständighet hotas av kontrollens innehåll och form. Kontrollregim 

innebär en resultatstyrning med olika kriterier som skall uppnås och hur 

undervisning ska bedrivas. Man måste kunna ha tillit till läraren mer och ge 

läraren utrymme till att tyda läroplanerna så att det gynnar alla barns olika 

förutsättningar i skolan. Skolan ska skapa förståelse för olika människor och 

förmåga till engagemang (Forsberg & Wallin, 2006).  

 

I en studie av Brodin, Lindstrand (2009) talar de om att elevers föräldrar helst 

ser att deras barn ska gå i en inkluderande miljö som möjliggör deras optimala 

lärande. Vilket som alltid bör vara syftet med all undervisning. Vidare i 

studien talar de om att det råder en brist i kunskapen för att kunna bemöta 

barn i behov av stöd. Man behöver i lärarutbildningen ta stöd exempelvis av 

specialpedagogutbildningar för att möta upp dessa barn i en skola för alla. 

 

I det kritiska perspektivet riktas det kritik mot de grundläggande tankarna om 

det kompensatoriska perspektivet. Det finns skillnader mellan de tre 

perspektiven när man talar om inkludering i skolorna. Skillnader mellan 

dilemma perspektiv och kritiska perspektivet blir tydligt när man talar om 

begreppet inkludering. Inom det kritiska perspektivet handlar inkludering om 

något positivt, ett värde som innehåller ett normativt värde inom forskning. 

Inom det kritiska perspektivet blir inkludering ett teoretiskt verktyg inom 

forskning. Inkludering ses som ett politiskt begrepp och ett redskap som går 

att analysera för forskare. Inom ett dilemma perspektiv så är inkludering ett 

aktörsbegrepp (Nilholm 2010). Även Gary och Loxley (2001) har argumenterat 

kring begreppet inkludering som är bundet till de demokratiska värdena. 

Sättet man ser på skolans uppdrag är alltså betydligt mer gemensamt och 

socialt inriktat än om vi jämför med hur verkligheten ser ut, där fokus framför 

allt ligger i de individuella prestationerna.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är bra om skolan är flexibel eftersom 

det finns olika barn med olika behov beroende på beteendeproblem m.m. Alla 

är vi olika individer (Olik-unik). I skolan blir det mer problematiskt att arbeta 

på ett flexibelt sätt eftersom här finns kunskapskrav som måste uppfyllas. 

Lärmiljöerna har också en stor betydelse när vi talar om barn i behov av stöd. 
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Rektorns ansvar/skolledarskap 

 

I skolan ska alla visa omtanke och bry sig om allas välbefinnande och 

utveckling. Detta ska forma verksamheten. Ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering. Som chef och pedagogisk ledare för lärarna och personal i 

skolan har rektorn det omfattande ansvaret för verksamheten som helhet. Det 

inriktas till de nationella målen. Rektorn har ansvaret för att verksamhetens 

resultat följs upp samt att de utvärderas i relation till de olika nationella målen 

och kunskapskraven. Rektorn ansvarar för verksamhetens resultat och för att 

skolans arbetsformer blir bättre så att ett effektivt elevinflytande gynnas. 

Skolans arbetsmiljö ska utformas så att eleverna har tillgång till handledning 

och att de får god kvalité på läromedlen. För att självständigt kunna utveckla 

kunskaper. Rektorn bedömer resursfördelningen och stödåtgärderna och hur 

de ska anpassas till elevernas utveckling. Samarbetsformer ska utvecklas 

mellan förskoleklassen, fritidshemmet och skolan för att möta varje elevs 

behov av mångsidig utveckling. Som rektor är det viktigt att personalen får 

den kompetensutveckling som behövs för att de på ett professionellt sätt ska 

kunna genomföra sina uppgifter (Lgr 11).  

 

I en studie har Graham & Spandagou (2011) funnit att rektorernas syn på 

inkluderande undervisning formas av deras egna uppfattningar kring 

begreppet inkludering. Rektorerna i skolor med en begränsad mångfald talade 

om inkluderande undervisning som något begränsad till barn med 

funktionshinder eller särskilda behov. Många av rektorerna i studien ansåg att 

inkludering av ett barn i behov av stöd endast var möjlig när tillräcklig 

finansiering fanns och när beteendet hos barnet inte skapade problem i skolan. 

Det som många rektorer uppfattar som inkludering ser mer ut som äldre 

modeller av integration. Inkludering och att vara inkluderande betyder olika 

utifrån attityder. Inkluderande undervisning har små möjligheter att utmana 

normaliserade antaganden på samhället och individens nivå. Integration 

handlar då mer om att hantera eller normalisera kring skillnader. 

Inkluderingsfrågor är en politisk fråga och bör inte vara öppna för tolkning. De 

finns otaliga uppfattningar om vad integration betyder och vem det är för. Vi 

bör sträva mot att inkludera alla barn och där bör fokus ligga.  

 

Förutsättningarna för att finna en skola för alla handlar om att skolan måste 

förändra verksamheterna till att passa olika elever i en gemensam skola. Vill 

man ha ett demokratiskt samhälle så behöver man också ha en demokratisk 

skola. Skolans uppdrag är att skapa samhällsdugliga medborgare. För att finna 

balansen så är vi beroende av en demokratisk skola så att ett demokratiskt 

samhälle kan formas (Andersson, Thorsson, 2007). Alla som verkar inom 

skolan ska värna för varje människas egenvärde (Lgr11). 
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I ett fall som Granelli, Johansson, Mingert, Rasmusson, Andersson (2007) 

forskat kring får vi ta del av en rektors egna reflektioner och funderingar kring 

inkludering av en ”elev”. I fallet beskrivs omgivningens reaktioner som 

explosionsartade när rektorn beslutat att man inte skulle anställa någon ny 

resurspedagog för en ”eleven”. Klassens övriga föräldrar började ställa ett krav 

på att ”eleven” själv skulle få flyttas ut från klassen, då de menade att ”eleven” 

störde de andra barnen. Detta visade på att föräldrarna saknade dels 

kunskaper dels förståelse för ett annorlunda beteende eller svårighet. Det 

rektorn gjorde i detta fall var att bemöta detta motstånd genom att bjuda in 

föräldrarna till ett informationsmöte om ”elevens” funktionshinder. Genom en 

öppen dialog mellan alla inblandade skapades det nya möjligheter till att 

arbeta på ett mer inkluderande sätt och till ett mer förstående sätt. Utifrån 

denna händelse förstod rektorn att resurspedagogen måste ersättas med en 

annan resurspedagog. Detta misstag som rektor gav henne erfarenheten att 

man inte kan skynda på utvecklingen. Utan att det istället handlar om en 

långvarig process som behöver ett fortlöpande arbete och stödinsatser.  

Rektorns reflektioner till begreppet inkludering är att med ett pedagogiskt 

ledarskap ingår det att all personal innefattas av värdegrunden och har 

kunskap av dess betydelse. Hennes tankar och hennes vision som rektor utgår 

ifrån att kunna tillhandahålla en skola för alla. Skolans lärmiljöer ska uppfattas 

som stimulerande, eleverna ska lära av varandra och föräldrarna ska ha en 

positiv inställning till sina barns skolgång. Skolans rektor har ett tydligt ansvar 

och uppdrag så att skolan utvecklas och svarar mot de uppställda målen. 

Skolans uppdrag gäller alla elever och innebär att skolan måste anpassas och 

tillrättaläggas efter varje barns förutsättningar och behov (Andersson, 

Thorsson, 2007). Det finns också en utmaning för den inkluderande skolan och 

inom fritidsverksamheten. Svårigheten blir att skapa arenor för alla barn att 

mötas i. Barn behöver ges möjlighet till att integreras i jämlika och ömsesidiga 

relationer (Nordström, 2002).  

 

När man talar om skolledare talar man om rektorer och förskolechefer som 

yrkesgrupp utifrån den svenska skollagen. Begreppet institution avser skolan 

och är en statlig inrättning som skapats för att fullgöra en verksamhet i 

samhället. Det finns en komplexitet i skolledarnas arbete och skolan som 

institution. Rektorernas arbetsvillkor utgår ifrån institutionella ramar så som 

regler, styrning och begränsningar. Skolledarskapets komplexitet handlar om 

motverkande samverkande krafter mellan arbetsvillkoren och det faktiska 

arbetet som rektorerna utför. Skolledarskapets utövare ska ses som en egen 

yrkesgrupp och man behöver förstå skoledarskapet i relation till det 

organisationella och institutionella sammanhanget. Som rektor måste man 

förstå problemtiken med misslyckandet. Rektorerna behöver ha ett 

professionellt förhållningssätt till sitt skolledarskap (Berg, 2011).   

 

Sammanfattningsvis har rektorn huvudansvaret för verksamheten och 

resursfördelningarna utifrån de förutsättningar som finns, samt att personalen 

får rätt kompetensutveckling. För att förändringar skall kunna ske måste 

beslut fattas av rektorn. Rektorns arbetsvillkor måste också ses utifrån de givna 
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institutionella ramar som finns. Rektor som skolledare måste förhålla sig till 

den komplexitet som kan finnas i skolans verksamhet både som institution och 

organisation.      

 

I bakgrunden har vi tagit upp tre olika perspektiv på specialpedagogik som vi 

har använt som rubriker och behandlat. Vidare talade vi om 

specialpedagogernas ansvar och specialpedagogiska insatser för barn i behov 

av stöd. Vi har behandlat en skola för alla och begrepp som inkludering, 

integrering, segregering och exkludering. Vi har även tagit upp om barn i 

behov av stöd och hur man kan möta barn i behov av stöd och vad det innebär 

att vara ett barn i behov av stöd. I studiens bakgrund har vi även tagit upp 

Lgr11 som tydliggör rektorns ansvar och vad man behöver tänka på som 

personal. Vi avslutade bakgrunden med att tala om skolledarskap och dess 

komplexitet.    
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  3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer uppfattningar kring 

inkludering för barn i behov av stöd i det vanliga klassrummet. Vi vill se om 

det är en skola för alla idag, samt om det finns utrymme för att inkludera alla 

barn i det vanliga klassrummet. 

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar rektorer inkluderingsbegreppet? 

Hur rektorer uppfattar tidiga insatser när det handlar om barn i behov av 

stöd? 

Vilka uppfattningar har rektorerna om specialpedagogik? 

Hur ser rektorernas uppfattningar ut när vi talar om en skola för alla?  
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4. Metod 
Tillvägagångssätt och urval 

Inför vår studie började vi med att ta kontakta via telefon med sex olika 

rektorer på sex olika skolor där vi förklarade vad som skulle undersökas i 

studien. Via mail skickade vi sedan ett brev med intervjufrågorna. I brevet 

fanns intervjufrågorna redan nedskrivna för att rektorerna skulle kunna 

förbereda sig inför mötet. I brevet berättade vi vad studien skulle handla om 

och hur vi skulle hantera materialet. Vi bokade sedan in individuella intervjuer 

med rektorerna utifrån önskemål av tider. Sedan besöktes respektive skola för 

genomförandet av intervjuerna. Vi delade upp intervjuerna så att vi hade tre 

stycken intervjuer per person så den ena kunde anteckna under intervjuerna.   

Våra informationskällor kommer från rektorer inom skolans verksamhet.  

Vi har valt sex olika rektorer i våra närområden som har olika verksamhets 

inriktningar så som grundskola, grundsärskola och träningsskola. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att säkerställa studiens trovärdighet och tillförlitlighet har vi medverkat 

båda två vid alla sex intervjuerna. Vi har tillsammans transkriberat materialet 

direkt efter intervjuerna och gått igenom materialet grundligt. Vi har använt 

oss av bandning för att transkriberingen ska vara tillförlitlig. Vi använder oss 

av relevant litteratur och vi utgår även ifrån vetenskapliga artiklar som är 

aktuella idag.       

  

 Metodval  

I vår studie har vi som syfte att beskriva rektorers uppfattningar utifrån de 

valda intervjufrågorna och försöka förstå resonemanget utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Där intresset helt är riktat mot 

intervjupersonernas uppfattningar och tolkningar. Därför har vi valt en 

kvalitativ metod. Denna metod passar in på vår studie eftersom vi undersöker 

hur rektorer uppfattar olika valda frågor. Kvalitativ forskning fokuserar på 

individers uppfattningar och förståelse av hur verkligheten ser ut. Kvalitativ 

forskning har ett induktivt perspektiv som innebär att man vill som forskare 

kunna förstå och beskriva hur verkligheten ser ut (Bryman, 2011). 

 

Fenomenografisk forskning handlar om hur människor tar till sig olika 

aspekter, tankar, erfarenheter, upplevelser och uppfattningar kring sin 

omvärld. Uppfattningar är olika utifrån olika människors erfarenheter. 

Meningen med en fenomenografisk studie handlar om att hitta variationen i 

att systematisera människors erfarenheter kring olika fenomen så som vi gör i 

vårt resultat (Dimenäs, 2009). Inom fenomenografin skiljer man på hur något 

är samt hur något uppfattas. När man beskriver hur någonting är anses vara 

första ordningens perspektiv. Hur något uppfattas av någon anses vara andra 
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ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Enligt Uljens (1989) beskrivs det att i 

andra ordningens perspektiv lägger man fokus på att beskriva hur olika 

människor uppfattar fenomenet. Fenomenografin inriktar sig på andra 

ordningens perspektiv. Fenomenografin intresserar sig inte för om olika 

fenomen är sanna eller falska utan fokus ligger enbart i att beskriva personers 

olika uppfattningar.  

 

Bearbetning och analys av intervjuerna  

I vår studie har vi valt att utgå ifrån en fenomenografisk dataanalys. Genom 

denna valda analys får vi fram personers olika uppfattningar kring de 

intervjufrågorna som vi har ställt. Vi har i studien beskrivit uppfattningar i 

olika kategorier vilket som utgör resultatet i den fenomenografiska 

undersökningen. När man analyserar insamlad data talar man om att det inte 

lätt att analysera kvalitativa dataanalyser från intervjuer eftersom det är ett 

mycket omfattande och ett ostrukturerat material (Bryman, 2011). Intervjun 

blir det medel vi använder oss av för att samla in materialet. När en fråga 

ställdes utifrån våra intervjufrågor visste vi inte vad rektorerna skulle svara 

eftersom det berodde på hur frågan tolkades utifrån rektorerna uppfattningar. 

Vi kunde bara under intervjun utgå ifrån hur rektorerna tolkade våra 

intervjufrågor (Larsson, 1986). Sedan utifrån rektorernas uppfattningar 

sammanställdes materialet till vår resultatdel. Som stöd för sammanställningen 

av materialet har vi använt oss utav inspelningar. Det är bra att använda sig av 

inspelningar för att sedan transkribera, skriva om texter, i kvalitativa intervjuer 

för att sedan tolka och komma fram till slutsatser (Bryman, 2011). Kvalitativa 

intervjuer liknar mer ett vanligt samtal men skiljer sig ifrån det vanliga 

samtalet. Eftersom det är ett bestämt fokus när det är vi som intervjuar som 

bestämmer hur samtalet ska se ut och vi som ser till att man håller sig till 

ämnet (Dimenäs, 2009). Vi kategoriserade utifrån intervjufrågornas innehåll för 

att sammanställa vårt resultat.     

 

Forskningsetiska principer  

Vi har i vår studie valt att följa de forskningsetiska principerna som man talar 

om inom Vetenskapsrådet (2012). Vi tar upp fyra olika huvudprinciper i vår 

studie. Informationskravet som utgår ifrån att informera om forskningens syfte 

och att alla berörda deltagare har informerats. Samtyckeskravet handlar om att 

personerna som vi ville skulle delta själva fått välja eller inte välja att delta i 

vår undersökning. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas 

uppgifter har förvarats utom räckhåll för obehöriga personer. Nyttjandekravet 

handlar om att deltagarna i studien har informeras om insamlad data i brevet 

om hur materialet kommer att hanteras i forskningen och sedan förstöras. 
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Metoddiskussion  

Vår studie har en kvalitativ ansats. Vår forsknings- och dataanalysmetod är 

kvalitativ. Metoden som vi har valt har gett oss svar för att kunna bearbeta 

materialet. Metoden har fungerat bra samt har vi fått veta vilka uppfattningar 

rektorer har när man talar om inkludering av barn i behov av stöd. (Dimenäs, 

2009). Vi ville se hur rektorer reflekterar och finna variationer och inte bara 

generella mönster i deras uppfattningar. Vi mailade brevet i förväg för att 

rektorerna skulle kunna få tid till att analysera och bearbeta frågorna innan 

intervjun. Vi anser att detta tillvägagångssätt inte har påverkat vår studie. Vi 

menar att rektorernas egna uppfattningar har framkommit i intervjuerna. Vi 

valde även att använda oss av både kvinnliga och manliga rektorer. Detta var 

ett strategiskt val samt att välja rektorer från förskoleklass till årskurs nio för 

att få ett bredare perspektiv på rektorernas uppfattningar. Vi vill också nämna 

att vi inte var medvetna vid att två av skolorna hade särskoleverksamhet. Det 

var ingenting som problematiserade vår studie utan snarare fick vi ett bredare 

perspektiv på rektorernas uppfattningar. Vissa av intervjufrågorna kan 

uppfattas som ledande. Detta beror på att intervjufrågorna skrevs i tidigt skede 

i studien innan vi var helt klara med vad en fenomenografisk forskningsansats 

innebar. Men under intervjun utvecklades intervjufrågorna ytterligare och i 

samtliga intervjufrågor la vi till frågor som: Hur uppfattar du? och hur tror du? 

Detta är någonting som man kan tänka på om man vill göra en liknande studie 

i framtiden.     
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5. Resultat  
Här nedan presenteras vi de olika kategorierna som tolkats och analyserats 

fram från det empiriska materialet. Våra valda kategorier har getts rubrikerna: 

Är klassrummen inkluderande?, exkludera för att inkludera, är det en skola för alla och 

organisatoriska insatser.  

 

Är klassrummen inkluderande 

En gemensam uppfattning är att inkludering ska ges till alla elever men att 

vissa rektorer också uppfattade att det inte finns något direkt enkelt svar på 

den frågan. Alla elever ska ges samma möjlighet utifrån sina förutsättningar 

och behov. Ett tydligt mönster i rektorernas uppfattningar som vi kan se är att 

inkludering inte alltid är så lätt utifrån de förutsättningar som skolor har. Med 

tanke på skolans lärmiljöer, brist på kompetent personal, förhållningsätt och 

bemötanden. Men att lärandet sker i samspel med andra elever. Det måste ske 

ett förändringsarbete och en större variation i arbetsätten och i organisationen 

för att förutsättningarna för inkludering ska lyckas. Alla elever ska ges 

möjlighet att få ett lärande. Det är skolan som ska ge möjligheten i 

inkluderande miljöer. Så här beskriver en rektor sina tankar kring inkludering:  

 
”Jag tänker kring inkludering att elever har möjlighet att få ett lärande och det är vi 

på skolan som då ska möjliggöra det. Alla har en plats, så är det! Jag tycker också i 

den nya elevhälsoplanen som kommunen har skrivit ut att man där tydliggör just 

den här biten som jag tycker är viktig. Att den är tillgänglig för alla barn och elever. 

Eleverna ska känna sig trygga och det är förutsättningen för att lösa det här. Det 

innebär! När jag tänker på inkludering då jag tänker också på att vi inom skolan då 

måste förändra oss. Vi måste möta eleven för att den ska få möjlighet till att 

inkluderas. Och då ser jag så här att rektor har ett stort ansvar där. Det vill jag lyfta 

direkt att det är rektorn som måste möjliggöra det här. ”   

 

Två av rektorernas uppfattningar är att eleverna ska känna sig trygga och det 

är förutsättningen för att kunna inkludera. Skolan måste förändras och man 

måste möta eleven där den är för att eleven ska få möjlighet till att inkluderas.  

 

Några av rektorerna anser att inkludering i första hand ska ske i skolans 

klassrum men att svårigheter finns. Rektorerna anser att de har ett stort ansvar 

att möjliggöra inkludering i klasserna. Genom att förändra arbetssätten så kan 

man nå en inkluderande miljö. Rektorernas uppfattningar är att skolorna 

behöver anpassa lärmiljön. Det kan innebära att vissa elever behöver mindre 

grupper att befinna sig i. Det kommer alltid att behövas olika alternativ för att 

kunna möta alla elever inom skolan. Det kan finnas elever som inte mår bra av 

att vistas i stora grupper och då behöver det finnas alternativ till dessa barn.  

 
”Alla kan inte vara i ett och samma klassrum jämt men man kan sträcka sig till en 

inkludering sker genom att eleverna befinner sig i inom samma verksamhet”. 
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Två av rektorers uppfattningar är att man behöver inkludera både ifrån 

grundsärskolan och ifrån träningsskolan men också ifrån den åldersadekvata 

gruppen eftersom den möjligheten finns i deras skolor. Rektorernas 

uppfattning är att inkludering skall göras och man strävar efter att inkludera 

alla elever. Det finns inte något annat tankesätt än att utgå från ett 

inkluderande klassrum men en rektor gav ett annat synsätt på det hela: 

 
”Ett klassrum kan se väldigt olika ut för mig. Ett klassrum är för mig inte det 

traditionella ett fyrarums perspektiv med tjugofem elever och en klasslärare. Ett 

klassrum är för mig väldigt olika perspektiv. Jag måste titta på den enskilda eleven 

behov och individanpassa undervisningen i så lång utsträckning som jag kan. Det 

är individens behov som styr mig i vilken lärmiljö som jag vill att den ska vara.”  

 

Vi kan se ett gemensamt mönster kring rektorernas uppfattningar. Skolan tittar 

på den enskilda individens behov och individanpassar undervisningen i så 

lång utsträckning som möjligt. Rektorernas uppdrag bygger på att alla elever 

ska inkluderas och ges möjligheter och förutsättningar efter behov. För att 

lyckas inkludera alla så använder skolorna sig ut av specialpedagoger för att 

skapa så goda lärmiljöer som möjligt.   

 
”Inkludering ska vi göra vi strävar efter att inkludera alla elever. Man mår ju bäst 

om man befinner sig i ett sammanhang. Klassen blir då det här sammanhanget. För 

att lyckas inkludera alla så försöker vi använda oss av specialpedagoger som 

bollplank och skapa så goda lärmiljöer som möjligt för eleverna. ”  

 

Rektorernas gemensamma uppfattningar är att pedagogen i klassrummet har 

en viktig roll för att kunna se hur man kan anpassa lärmiljön till eleven. 

Pedagogerna behöver vara flexibla i sin lärarroll och kunna se var behoven 

finns och möta eleven där de befinner sig. För att inkludering ska fungera bra 

måste eleverna också ha en god förmåga i sociala relationer för annars blir de 

lätt exkluderade. Utifrån vår tolkning så anser rektorerna att alla barn vill 

tillhöra ett sammanhang. Man måste försöka se vad som är accepterat och vad 

som inte är accepterat i gruppen eftersom eleven inte vill känna sig utpekad. 

Barn kodar av sin omgivning.  Barn i behov av stöd kan ha svårigheter med att 

avkoda miljön runtomkring dem och det är det som kan skapa svårigheter för 

dem. De synsätt som rektorerna visar är att gruppens sammansättningar har 

en stor betydelse. Eftersom en grupp kanske inte är mogen nog att ta emot 

olika barn i behov av stöd. 

 

Utifrån rektorerna uppfattningar börjar skolorna att utreda elevens behov 

utifrån fysiska behov eller kunskapsmässiga behov. Skolan behöver också titta 

över i vilken grupp eleven ska placeras i. Både organisatoriskt, i gruppen och i 

fritidshemmet. I och med detta skapas en helhetssyn över eleven som 

rektorerna uppfattar är viktigt. Då behöver man se till att arbeta med gruppen 

och att hjälpa gruppen med att hantera den nya gruppdynamiken så att barnet 

kan komma in i gruppen. Tid och erfarenhet behövs till att hantera olika 

situationer som kan uppstå i skolan. 
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Det man sammanfattningsvis kan se och som vi har tolkat det är att samtliga 

rektorer uppfattar att man inte har kommit fram till hur all inkludering ska 

kunna ske i det vanliga klassrummet. Rektorerna anser att det är många olika 

faktorer som spelar in för att man ska kunna inkludera alla. Både när det gäller 

på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Rektorernas uppfattningar 

kring organisationsnivå handlar i första hand om hur man kan förändra i 

lärmiljön utifrån de förutsättningar som finns för att möta barnens olika behov. 

På gruppnivå handlar det om att finna en balanserad och en varierad 

gruppsammansättning för att skapa så hållbara klassammansättningar som 

möjligt för barn i behov av stöd. På individnivå handlar det om att möta eleven 

där eleven är. Vidare så måste skolan bli mer flexibel utifrån de förutsättningar 

som finns och skolan ska ha eleven i fokus.   

 

Exkludera för att inkludera 

 
”Barn i förhållande till en exkludering och inkludering så tror jag att man i alla 

lägen ska prova går det att integrera och i så fall i vilken omfattning kan man 

inkludera. Och det här ska ständigt omprövas alltså inga permanenta lösningar 

man måste prova sig fram”  

 

En rektors uppfattning kring metoden omvänd integrering används för att alla 

elever kan integreras. Vissa elever kan behöva en mer riktad och en mer 

anpassad undervisning. Vissa elever kanske befinner sig i gränslandet mellan 

den vanliga skolan och grundsärskolan. Dessa elever integreras då till 

grundsärskolan för att få undervisning under en tid. Omvänt kan 

grundsärskolans elever integreras i de ålderadekvata grupperna. Omvänd 

integrering finns i enstaka ämnen som idrott och hemkunskap. Det är ämnen 

som passar bra att integrera från båda hållen uppfattade en av rektorerna. 

 

En rektors uppfattning kring ett fall med en elev med många svårigheter som 

inte uppfyllde kunskapskrav tidigare, men i dag tre år senare med hjälp av 

omvänd integrering uppfyllt kunskapskraven och hjälpt eleven i sin fortsatta 

utveckling. Eleven är inkluderad i grundsärskolan i vissa ämnen.  

 
”Och här gäller det att ha vårdnadshavarna med oss för från början när vi började 

med den här inkluderingen. Då var det svårigheter i vissa elevärenden att få 

vårdnadshavarna att förstå möjligheten som ligger i den här omvända 

integreringen. Att gå ifrån grundskolans åldershomogena grupp till särskolans 

grundsärskola. Idag känns det inte alls på samma vis. Utan det är så pass många 

elever från de åldersadekvata klasserna som är integrerad och man ser också 

framgångarna med de här eleverna.” 
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En rektors uppfattning kring begreppet integrering: 

 
”Det finns en erfarenhet och det finns en kompetens och det finns ett engagemang 

för integrering. Jag tror att det är tre viktiga faktorer att ha erfarenheten och ha 

kompetensen och ha engagemanget. Det är tre viktiga faktorer. Du måste vilja, inte 

för att du måste, utan för att du vill” 

 

En rektors uppfattning utifrån att inkludera eller att behöva exkludera ett barn 

i behov av stöd. Ett exempel som gavs var en elev med en svår problematik 

som skulle bli integrerad i en elevgrupp. För elevens bästa och för 

elevgruppens skull blev skolan tvungen att skapa en exkluderande miljö för att 

eleven inte skulle göra sig illa eller utsätta andra för fara samt förstöra 

verksamheten. Eleven hade resurs som fick gå paralett med eleven. Dessutom 

under långa stunder fick eleven ett eget grupprum speciellt för eleven. Detta 

fungerade ändå inte för eleven. Fast att skolan hade gjort sitt yttersta för att 

möta elevens behov. Så lyckades man ändå inte. Åren gick och skolan 

misslyckades med att nå eleven och skolan kom till ett läge då rektorn ställde 

frågan till eleven: 
 

”Vad vill du då? Hur vill du att det ska vara? Och då sa han jag vill inte ha något 

extrastöd, jag vill inte ha någon assistent, jag vill inte ha något stöd över 

huvudtaget, jag vill ha det som alla andra har det och då sa jag att det inte finns en 

chans i världen att du får de därför att jag tror inte det! Du kommer inte att fixa det 

och jag vore en dålig rektor om jag gör så. Om ett litet barn säger ja pappa jag kan 

simma det kan jag för jag kan det och jag är som förälder osäker på det. Inte släpper 

jag ut ungen på djupt vatten ändå. För då är jag ingen bra far och ingen bra vuxen. 

Det gäller även dig, jag vågar inte släppa iväg dig själv på det här. Men han 

envisades och bråkade om det och till slut vart jag trött också och sa att vi gör väl 

så. Då tar vi bort allt stöd för dig. För nu tar jag en chans! Ja ja jag ska fixade det sa 

han. Och sen när vi avbröt mötet så kallade jag samman all personal och då sa jag 

att nu gör vi inga specialbetingelser för den här killen. Utan tvärtom. ” 

 

Rektorns uppfattning var att han tog en chansning med eleven och eleven 

lyckades. 

 
”Man glömmer lätt bort att samtala med barnen om hur de vill ha det. Man 

förklarar kanske inte egentligen för barnen vilket uppdrag som de har och vilka 

förväntningar som ställs på dem. De ska lära sig mycket och hantera olika 

situationer och har man då någon form av funktionsnedsättning så blir det extra 

svårt.” 

 

För att inkludera barn i behov av stöd i det befintliga klassrummet kan en 

klassresurs eller en elevassistent behöva placeras tillsammans med eleven. 

Vissa av rektorernas uppfattningar är; Ska en elevassistent finnas med i 

klassrummet. Ska alla elever ta del av det stöd som ges och inte enbart eleven i 

behov av stöd. Elever blir mer sårbara och lär sig inte sina egna strategier. De 

resurser som sätts in behöver handledning och en kompetens för att kunna 

möta barn i behov av stöd. Rektorerna nämnde att alla barn har rätt att få det 

stöd de behöver för att nå målen. I vissa fall kan elever behöva befinna sig i 
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andra sammanhang som i mindre grupper. Både kunskapsmässigt och när 

eleven har svårigheter i sociala sammanhang och i gruppsammansättningar. 

En av rektorernas tankesätt är att det alltid ska finnas en växelverkan mellan 

särskolan och elevens klassrum för att på så sätt nå en inkludering. Skolan ska 

inte blanda flera elever med liknande funktionsnedsättning i samma 

elevgrupp så att inte elevens svårigheter förvärras. Stora skolor underlättar 

variationen i gruppsammansättningar eftersom det finns större grupper att 

välja. 

 

Sammanfattningsvis finns det exempel på hur inkludering kan se ut av barn i 

behov av stöd utifrån rektorers olika uppfattningar och tankesätt. Resultatet i 

denna kategori visar på att det oftast sker en exkludering av en elev i behov av 

stöd innan eleven inkluderas tillbaka till klassrummet igen. En tolkning utifrån 

rektorernas uppfattningar är att det sker en slags exkludering eftersom 

skolorna placera elever i mindre grupper eller i grundsärskola där möjligheten 

finns. Vissa av rektorerna är dock medvetna om att det skedde en slags 

exkludering. Skolan har ett exkluderande synsätt för att senare nå ett 

inkluderande synsätt med hjälp utav specialpedagogiska insatser. Man kan 

behöva exkludera elever genom att pröva olika integreringsmetoder för att 

sedan inkludera elever tillbaka till klassrummen igen. Det visar sig också att i 

vissa fall kan elever behöver befinna sig i andra sammanhangs som i mindre 

grupper. Elever kan behöva stöd i olika ämnen som lästräning och matematik 

under perioder för att på så sätt nå de kunskapskrav och det mål som skolan 

ställer på eleverna.  

 

Är det en skola för alla  

”Alla inom skolan ska må bra, trivas och utvecklas i sin fulla förmåga”.  

 

Som skolledare uppfattar rektorerna att skolan ska vara för alla elever. Flera av 

rektorers tankesätt är att det alltid måste finnas en strävan i arbetet för att det 

ska bli en skola för alla. Det var det enda tänkbara tankesättet att förhålla sig 

till. En rektors uppfattning för hur man kan arbeta med att skapa en skola för 

alla:  

 
”Man behöver ha ett bra värdegrundsarbete en stomme dit barnen kommer, en 

trygg miljö med ett gott värdegrundarbete där man också jobbar mycket med de 

sociala bitarna så att det är en trygg grupp dit barnet kommer med kompetent 

personal.” 

  

Rektorernas tankar kring om det är en skola för alla. Det visar sig att vissa 

rektorer är medvetna om att skolan inte alltid lyckas skapa inkluderande 

miljöer och en skola för alla. Men skolan ska sträva efter det. En annans rektors 

uppfattning är att en skola för alla bygger på att eleverna ska bli så 

självständiga som möjligt i livet inte bara i skolan utan också ute i det verkliga 

livet. En rektors uppfattning är att skolan är en plats för alla barn men att 

skolan inte är anpassad till att möta elevers olikheter. Skolan blir en plats där 
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alla barn är i skolan men skolan inte är anpassad för att möta barns olikheter. 

Rektorernas uppfattningar bygger på att skolan behöver skapa förändringar i 

organisationen. Utifrån rektorernas uppfattningar anser de att de kommit en 

bit på väg. Kvalitén inom skolan måste förbättras när det handlar om barn i 

behov av stöd.      

 
”Nej det tycker jag inte att det är! Vi lever inte fullt ut till det vi ska göra. Jag tycker 

att det är lite skämsigt. Jag tycker vi borde och vi kan göra mer absolut. Det som 

bekymrar mig det är att jag tror att när det gäller insatser som samhället nu gör och 

det här är ju en skattefinansierad verksamhet i huvudsak och när det gäller denna 

kommun så tror jag att vår förvaltning eller skolverksamhet svarar för lite drygt 40 

procent av kommunens budget. Och socialtjänsten svarar för 40 procent och det är 

80 och resten är småpengar i det här sammanhanget. Och vi kommer aldrig 

någonsin få mera pengar. Så det kan vi bara lägga ner. För skattebetalarna kommer 

inte att acceptera några högre skattehöjningar det kommer inte att ske. Utan vi 

måste lära oss att använda våra resurser och vår tid på ett smartare sätt. Vi i Sverige 

plöjer ner mycket pengar på skolan men jag tycker att vi lägger för mycket pengar 

på fel ställen. ”       

 

Rektorns uppfattning är att skolan kan skapa större enheter och då finns 

möjligheten till att skapa integrerande miljöer för barn i behov av stöd. Idag 

görs inte de strukturförändringarna som behövs för att behöva bygga enheter 

som bär sig ekonomiskt. Rektorn tror då att känslan av exkludering minskar. 

För att kunna uppnå en skola för alla är det lättare att lyckas med det på en 

större skola då inte barnen med speciella behov utmärker sig lika mycket. 

Vilket dessa elever gör på en mindre skola. Man behöver skapa ett system för 

pedagogerna så att pedagogerna kan lyckas i mötet med dessa barn. Man 

behöver se barnen här och nu. Rätt kompetens leder till att man kan möta alla 

barn. Gemensamma uppfattningar hos rektorerna är att integrering är bra. Det 

krävs goda resurser, tid och kompetens för som pedagog kunna matcha 

grupperna rätt och balansera olikheter. Detta krävs om vi ska skapa en skola 

för alla. En rektors bestämda tankesätt är att det handlar också om att skolan 

måste ha ett bra värdegrundsarbete. En grundstomme att bygga på så att man 

skapar en trygg miljö för barnen.  

 

 En annan rektors uppfattning om det är en skola för alla: 
 

”Jag kan väl säga att jag hoppas det men jag är väl realist och tror att det inte är så 

men dit ska vi att det är en skola för alla. Och jag ser på min egen skola och känner 

att det är en skola det är vårat mål och vision att det är en skola för alla.  Sen om 

man ser till hela landet och Sverige så förstår jag att vi inte riktigt är där men vi 

borde vara där.”  

 

Sammanfattningsvis så kan man i studien se att samtliga rektorer vill ha en 

skola för alla elever men att man inte är där ännu. Skillnader i rektorernas 

uppfattningar är att en stor skola ger en större chans till att uppnå en skola för 

alla eftersom skolan har en möjlighet till större varierande 

gruppsammansättningar. Utifrån rektorernas uppfattningar måste vissa 

resursfördelningar göras inom skolan. Någonting som måste ske från kommun 
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och från politiker. Det kan uppfattas att det saknas strategier för att lyckas nå 

en skola för alla. En tolkning av oss blir att skolan är en plats för alla elever. 

Men inte en skola för att möta elevers olikheter på bästa sätt. Rektorerna 

tankar kring om det finns en skola för alla var att man ville nå målen som står i 

styrdokumenten men man var inte där ännu. Men strävan mot en skola för alla 

var det huvudsakliga målet. Förutsättningar finns inte till förändringar för att 

skapa en skola för alla elever. Skolan måste hantera och förhålla sig till 

resurser som skolan har idag. Vilket försvårar att skapa och förändra i miljön. 

 

Organisatoriska insatser 

Rektorerna uppfattade att de får det stöd som de behöver från elevhälsoteamet 

om behov finns. En gemensam uppfattning hos samtliga rektorer är att 

specialpedagogerna gör en kartläggning innan det görs någon form av 

inkludering. Kartläggningen används för att se över elevers behov och styrkor 

och anpassa miljön till eleven. Elevhälsoteamet är alltid inkopplat när det 

handlar om frågor som rör barn i behov av stöd. Det görs ständigt 

utvärderingar inom elevhälsoteamet så att man ser hur resurserna påverkar 

eleverna i verksamheten.  Samtliga rektorers uppfattningar är att skolan har en 

god kontakt med kommunens stöd- och utvecklingsteam och SIK (stöd i klass). 

Dessa personer kommer utifrån och ser verksamheterna med nya ögon. 

Pedagogerna ges möjlighet till handledning om hur man kan gå tillväga 

utifrån organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. En återkoppling sker 

både till rektor och till pedagogerna. Skollagen säger tydligt och klart att man 

ska utreda snabbt. Det innebär för rektorerna att de direkt tar tag i eventuella 

problem.  

 
”Allting utgår ifrån elevhälsoteamet. Det är dom som är spindeln i nätet eller vi 

eftersom jag tillhör elevhälsoteamet så blir det vi. ” 

 

Utifrån olika rektorers uppfattningar finns det stöd från specialpedagoger i 

vissa undervisningssituationer i klassrummen. Specialpedagogerna finns också 

med i mötena med föräldrarna så att föräldrarna är delaktiga i barnens 

skolgång när det gäller barn i behov av stöd. Skolorna kopplar in 

specialpedagogiska insatser när någon av de undervisande lärarna i en klass 

signalerar till elevhälsoteamet. Här behöver skolan lyfta fram eleven i behov 

på bästa sätt och se deras styrkor och möjligheter. Flera av rektorerna anser att 

det är viktigt att specialpedagogerna besöker förskolorna som ska lämna över 

barnen till skolorna. Eftersom specialpedagogerna behöver tidigt vara 

medvetna om vad de behöver arbeta med senare inom skolan.  

 
”Det är grunden när man sedan ska skapa nya klasser att man har ett bra underlag. 

Ingen spaning, ingen aning” 

 

Vi kan konstatera att alla rektorer hade den uppfattningen att det behöver 

kopplas in specialpedagogiska resurser så fort en elev befinner sig i behov av 

stöd.  Specialpedagoger har kunskapen att möta barn i behov av stöd. Deras 

kompetens bygger på utbildning medan en pedagogs kunskaper är mer 
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begränsade eftersom de inte har samma utbildning om barn i behov av stöd. 

Specialpedagogerna fungerar som ett bollplank för övrig personal. Flera 

rektorers uppfattningar är att specialpedagogernas betydelse inte nog kan 

betonas.  

 
”Jag vill också att specialpedagogerna ska verka och jobba i det vanliga 

klassrummet jag är inte för att man plockar ut eleverna och sätter sig i något annat 

rum. Det kan vara i undantagsfall om eleven behöver väldigt lugn och ro under en 

period så kan mina klassresurser så kan de sitta som stöd för att det är vissa saker 

som behöver befästas men sen så snabbt som möjligt ska man in i gruppen igen.” 

 

En gemensam uppfattning hos rektorerna är att det kan saknas rätt kompetens 

och rätt erfarenhet inom skolan för att möta barn i behov av stöd. Samt att den 

befintliga miljön ibland inte är den optimala för att möta barn i behov av stöd. 

Men samtliga rektorer anser att eleverna i behov av stöd behöver de rätta 

verktygen för att hantera och förhålla sig till olika situationer. Det handlar om 

att ha tid, kompetens och erfarenheter för att möta barnen och ge dem 

verktygen för att lyckas. Utifrån rektorernas uppfattningar är organisationen 

och strukturen i skolorna viktigt för att möta barn i behov av stöd. Alla i 

skolan som arbetar kring barnen behöver veta vad de har för ansvar så att det 

underlättar planering och kontakter. Allt för att möta barnets behov och 

fortsatta stöd. En av rektorernas uppfattning är att många barn har 

beteendesvårigheter med sig sedan tidigare. En metod som fungerar för denna 

skola är att en speciallärare får handledning av en specialpedagog. Metoden 

kallas för Repulse. Metoden innebär att eleven tränar sitt beteende som hjälper 

eleven till att hitta strategier för att kunna hantera uppkomna situationer och 

lära sig att ta ansvar för sitt handlande.  

 
”När man talar om barn som inte har fått sina behov tillgodosedda så handlar det 

ofta om rädslor och okunskap. Det är det farligaste som man kan drabbas av. Man 

måste bygga bort rädslor med hjälp av utbildning och kompetens till pedagoger. 

Man behöver också stimulerande miljöer för att mötas. Skolan behöver skapa 

miljöer som leder till positiva möten mellan eleverna.” 

 

Flera av rektorernas uppfattning är att de har en tydlig och klar struktur i sitt 

ledarskap. Med en tydlig struktur guidar rektorerna sin personal. En av 

rektorernas uppfattning när det gäller alla elever är vikten av frågandets 

betydelse.  

 
”Det finns alltid medel det finns alltid tid och pengar” 

 

Det är en av rektorernas uppfattning. Denna rektor utgår efter en 

företagsmodell för att få ekonomin att fungera. Modellen fungerar utmärkt på 

denna skola. I företagsmodellen arbetar rektorn utifrån att alla måste ta sitt 

ansvar och känna ett engagemang. Det är rektorn som håller i alla medel. Det 

förändringar som görs är synliga förändringar så att medarbetarna ser 

förändringarna. En central ekonomi är viktigt i detta arbete för att hålla 

budget. Vissa av rektorernas uppfattningar är att man sällan har den ekonomin 



  

 

26 

 

som man önskar. Men det står tydligt i skollagen att barnen som har behov av 

stöd får aldrig sparas in på. De ska få det stödet som de behöver oavsett 

skolans ekonomi. En annan rektors uppfattning är att skolan använder sina 

ekonomiska resurser på ett felaktigt sätt. Det skulle behöva kommuniceras 

mycket bättre mellan skolan och samhället om hur resurser ska fördelas och 

användas.   

 
”Skolan lägger stora resurser på tidiga insatser för att tidigt kunna stödja eleverna i 

deras lärande. Resurser kostar pengar men det är något som alla barn har rätt till 

oavsett skolan ekonomiska förutsättningar och detta står det tydligt om i skollagen. 

Men det är lättare att styra ekonomin på en stor skola och det blir svårare att styra 

ekonomin på en mindre skola utifrån resursfördelningen som existerar idag. Man 

behöver se över fördelningssystemet som finns i samhället idag”.   

 

Ett gemensamt mönster vi har sett i vårt resultat är att rektorernas 

gemensamma uppfattningar bygger på att alla ska sträva mot samma mål 

inom skolan. Rektorerna anser att de har ett stort ansvar och ett tydligt 

ledarskap, både när det gäller att ge tydliga handlingsplaner och tid och 

möjlighet för pedagogerna att sitta ner och samtala och ta lärdomar av 

varandra. Ytterligare en uppfattning hos rektorerna är att skolan aldrig bör 

lägga problemet på barnet utan skolan ska alltid se över i organisationen och 

följa upp och utvärdera.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att eleverna har en social relation med andra 

barn för att utveckling ska kunna ske. Rektorerna anser att specialpedagogiska 

insatser är nödvändiga och värdefulla i skolan för att kunna möta barn i behov 

av stöd. Utan denna kompetens i skolans värld så uppstår det svårigheter. 

Eftersom pedagoger och lärares utbildning skiljer sig i jämförelse till 

specialpedagogers kompetens anser rektorerna. Då räcker inte kompetensen 

till när elever med stora svårigheter och beteendeproblem skall hanteras och 

stödjas. Rektorerna anser att med hjälp av tidiga insatser så kan man möta upp 

barnen där de befinner sig och då finna strategier för stödinsatser.  

 

En slutsats som vi kan tolka utifrån denna kategori är ett gemensamt mönster i 

rektorernas uppfattningar vad gäller vikten av att organisera sin verksamhet. 

Så att miljön blir anpassad till barn i behov av stöd. Resurser i verksamheterna 

saknas till förändringar för en mer inkluderande miljö istället för en integrerad 

miljö i skolan. Det blir mer av en integration i skolan än en skola för alla 

oavsett behov.  

 

Rektorernas uppfattningar är att de har ett fungerande elevhälsoteam. Inom 

elevhälsoteamet skapas det kartläggningar för barn i behov av stöd. Det är 

elevhälsoteamet som är spindeln i nätet i verksamheterna. Fokus ska ligga på 

elevers styrkor och möjligheter. Utifrån rektorernas uppfattningar är det 

viktigt med ett gemensamt förhållningssätt, erfarenhet, kompetens, tid och 

resurser för att på bästa sätt möta elever i behov av stöd. 
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Utifrån rektorerna uppfattningar är det uppskattat att ta del utav kommunens 

stöd och utvecklingsteam när rektorerna behöver stöd och hjälp. Eftersom 

rektorerna uppfattade att det inte är lätt att få tag i kompetent personal för 

uppgiften som skolorna ställs inför. En annan slutsats vi kan se i vårt resultat 

är att det kan uppstå svårigheter när man i undervisningen ska se till varje 

elevs enskilda behov utifrån verksamhet och utifrån lagstiftning och samtidigt 

arbeta för att alla elever ska nå kunskapsmålen.  

 

Flera rektorers uppfattning är för att kunna möta barn i behov av stöd 

behövdes utbildning, engagemang och erfarenheter. Det vi kan se utifrån 

resultatet är att man måste ta hänsyn till gruppsammansättningar, 

pedagogernas kompetens samt att man behöver tala med eleverna. En viktig 

del också för att nå en inkluderande verksamhet och om skolan ska vara en 

värld för alla blir att se betydelsen i samtalet med eleven. Vilket vi också har 

sett i vårt resultat.  
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6. Diskussion 
I denna del diskuteras och analyseras resultatet kopplat till 

bakgrundslitteraturen.  Samt egna uppfattningar och tankar kring resultat och 

bakgrund.  

 

Är klassrummen inkluderande 

För att kunna arbeta med barn i behov av stöd behöver skolan lägga fokus på 

lärmiljön och anpassa den till eleven. Olika faktorer påverkar eleverna både 

positivt och negativt. Därför blir det viktigt för lärarna att vara insatta i hur de 

olika faktorerna påverkar elevernas skolgång (Juul, Jensen, 2003). Man behöver 

oftast ändra i lärmiljön och i resultatet så uppfattade flera rektorerna om att 

det just saknades resurser för att kunna anpassa lärmiljön för dessa elever.  

Man behöver också göra förändringar i undervisningsmetoderna för att 

anpassa undervisningen till alla elever. Man behöver tänka på att alla barn är 

individer som är unika i sitt slag. Alla har olika behov som behöver bli 

tillgodosedda (Nilholm, Alm, 2010). Vi anser att de sociala 

gruppsammansättningarna har stor betydelse för alla elever i skolans 

verksamhet. Att få vara delaktig och inte utesluten är en självklarhet som alla 

elever ska ha rätt till.  

 

Forskningen talar om hur en del lärare värderar elevers beteende utifrån hur 

barnet påverkar deras arbetsvillkor (Juul, Jensen, 2003.) Man behöver tänka på 

att barn inte medvetet vill att lärarna ska vara arga på dem. Utan lärarna 

behöver förstå att det negativa beteendet behöver brytas och att eleven 

behöver träna sitt beteende och hitta strategier för att hantera olika uppkomna 

situationer. 

 

Vi har exempel från vår resultatdel hur en inkludering i klassrummet kan se 

ut. En av eleverna som var i behov av stöd och som hade en resurs blev under 

längre tid exkluderad från klassrummet. Eftersom att skolan ansåg att eleven 

behövde vara ensam med en resurs. Insatserna som gjordes hjälpte inte eleven 

så rektorn var tvungen att fråga eleven. Vad vill du? Rektorn fick svaret: Att 

eleven ville ha det som alla andra. Stödet och resurserna plockades bort och 

eleven blev då en del i gruppen igen och fick vara delaktig i en gemenskap. 

Det var svårt till en början men eleven lyckades. Här hjälpte rektorn eleven till 

att finna verktyg och strategier för att kunna verka i den sociala gemenskapen. 

Man behöver se till individen och då handlar det inte bara om att behöva fatta 

besluten kring barnen utan att barnen har rätt till att påverka sin egen 

situation. Det är viktigt att samtala med alla elever om att det är okej att vara 

den man är. I resultatet så talade en av rektorerna om värdegrunden att man 

behöver ha en grundstomme att vila mot. Då anser vi att man måste arbeta 

med värdegrunden tillsammans med alla barn och skapa trygga miljöer för 

alla elever. Det behöver finnas en acceptans för att alla inte är lika varandra 
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och finna styrkor hos varandra. Med hjälp av kompetent personal skapas en 

trygg miljö med trygga barn. När man talar om barn i behov av stöd handlar 

det inte bara om funktionshindrade eller barn med diagnoser utan även om 

barn med beteendeproblem. Vi anser att specialpedagogiken behövs mer i det 

vanliga klassrummet tillsammans med den vanliga pedagogiska 

undervisningen i den dagliga verksamheten. Nilholm (2007) beskriver att när 

den vanliga pedagogiken inte räcker till kopplas specialpedagogiken in. 

Specialpedagogiken blir riktad till målgrupper. Alla elever kan vara i behov av 

stöd i olika skeden i livet. Det är inte bara elever med funktionsnedsättningar 

eller barn med diagnoser som behöver stöd. Vilket man alltid behöver vara 

medveten om så man inte dömer individen för tidigt.  

 

Utifrån en fallstudie kännetecknas det inkluderande klassrummet med en liten 

grupp med elever och två lärare. Tydliga regler och direkt återkoppling när 

problem uppstår samt vikten av att arbeta med gruppstärkande aktiviteter.  

Slutsatsen i denna studie är att detta är det optimala för eleverna och för 

lärarna (Nilholm, Alm, 2010). Men idag ser det inte ut på det här sättet. Men 

att vi anser att strävan borde vara att uppnå detta arbetssätt. Det ska vara ett 

relevant stöd för alla lärare och en anpassning av lärmiljön. Med tydliga 

strukturer och regler kan man förändra en verksamhet till att bli något positivt 

för alla i klassen och för lärarna. Med tydlighet blir elever ”trygga elever” och 

man vet med tydlig struktur vad som förväntas av mig som elev.  

 

Jämför vi Nilholm och Alms (2010) fallstudie med vårt resultat kan vi se att de 

skiljer sig åt. I resultatet uppfattade rektorerna att det inte såg ut som det 

beskrivs i fallstudien. Med en liten grupp elever och två lärare där elevers 

behov tillgodoses. Skolan i dag plockar ut eleverna från det vanliga 

klassrummet. Dessa elever får befinna sig i mindre grupper eller enskilt sitta 

med en lärare eller i särskola eller träningsskola för att senare inkluderas 

tillbaka till klassrummet. Det skedde en segregering i första hand och sedan 

inkluderades eleven tillbaka till det vanliga klassrummet igen. Segregerande 

integrering handlar om att man särskiljer enskilda elever från skolan eller ifrån 

den ordinarie klassen under stora delar av undervisningen (Haug, 1998). 

Utifrån rektorernas uppfattningar är rektorerna medvetna om att detta var en 

sorts exkludering men de hade inte de verktygen och hjälpmedlen för att 

kunna inkludera i det vanliga klassrummet. Några av rektorerna tog upp 

svårigheter med att inkludera i det vanliga klassrummet. De talade om att de 

inte hade de ekonomiska förutsättningarna för att kunna gör de förändringar i 

lärmiljön som de behövde för att kunna inkludera alla i det vanliga 

klassrummet. Idag har skolorna inte en god ekonomisk förutsättning till att 

alla barn ska kunna inkluderas utan att behöva exkluderas först med 

specialpedagogiska insatser. Kanske är det här problemet ligger idag. Skolan 

har inte den ekonomin och resurserna som hade varit önskvärt. Samt att det 

saknas kunskaper och kompetens för att inkludera alla barn i det vanliga 

klassrummet som vissa rektorer uppfattade. 
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I resultatet så fann vi att vissa rektorer uppfattade att de ville finna balans och 

variation i gruppsammansättningar. En grupp som ska ta emot ett barn i 

behov av stöd behövde vara i balans och mottagliga för att man skulle finna en 

inkluderande miljö och en accepterande grupp för elevers olikheter. Alla 

elever ska få känna en delaktighet i klassen. Elever som befann sig i behov av 

stöd skulle inte behöva känna sig segregerad på grund av sin olikhet till de 

andra eleverna i klassen. Två av rektorerna ansåg att det var lättare att 

inkludera eleverna när man befann sig på större skolor. Där det var större 

variation på eleverna och det fanns fler elever som var i behov av stöd. Då 

utmärktes inte dessa elever från mängden på samma sätt som på en mindre 

skola. Man behöver skapa arenor för alla elever så att de inte utskiljs från 

normen. Det är rektors och personals ansvar att finna vägar till att skapa 

inkluderande miljöer. Skolan behöver finna balans mellan kunskapskrav och 

individens behov. I ett fall av Granelli, Johansson, Mingert, Rasmusson, 

Andersson (2007) fann vi en rektors uppfattning. Rektorn menar att som 

pedagogisk ledare ingår det i hennes uppdrag att se till att all personal 

innefattas av värdegrunden och har kunskap om dess betydelse. Det står 

tydligt anser vi att rektorerna har det huvudsakliga ansvaret för verksamheten 

och personalen. Men man kan fråga sig hur det kan komma sig att det finns så 

lite forskning kring rektorers uppfattningar om verksamheterna när de har 

huvudansvaret för barn i behov av stöd och hur de ska inkluderas? 

 

Exkludera för att inkludera 

Omvänd integrering är ett begrepp som vi tidigare inte hade någon kunskap 

om. Begreppet gick inte att återfinna i någon litteratur som vi har behandlat.  

Men en av rektorerna talade om omvänd integrering. Denna rektor menar att 

det är ett verktyg som används i situationer där det är elever från 

grundsärskolan som integreras i ålderadekvata grupper, eller vid tillfällen då 

elever från grundskolan deltar i grundsärskolans undervisning i enstaka 

ämnen (muntlig källa, rektor 2, 2013). Som vi kan se utifrån vårt resultat blir 

det en integrering i skolans redan befintliga miljöer istället för en inkludering 

för alla elever.  

 

I vår studie har vi fått tagit del av en rektors uppfattning kring ämnet. Där 

rektorn har funnit en metod som kallas för Repulse. En metod som tränar 

elevers beteenden. Vissa beteenden anses normalt och vissa som onormala 

beteenden. Inom vetenskapsområden har man talat om vad som anses normalt 

och vad som är avvikande från normen och föreslog behandlingar på det som 

ansågs vara onormalt (Foucault, 1986). Hur ska man kunna komma fram till 

vad som är normalt när det finns flera miljoner människor och alla är vi olika 

varandra? Alla kommer från olika länder och föds med olika förutsättningar så 

vad är då normen av det som är normalt? 

  

När vi talar om inkludering ska man lägga fokus på att se olikheter som 

någonting berikande och värdefullt. ( Brodin, Lindstrand, 2009). Elevens behov 

är det som ska styra verksamheten och vi behöver lyfta elevens styrkor och 
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göra dessa egenskaper till någonting värdefullt för hela gruppen. Här kommer 

helhetsperspektivet in och det handlar då om att man tar hänsyn till alla 

bakomliggande faktorer kring barnet. Man behöver både se till 

organisationsnivån, gruppnivån och individnivån. För att på bästa sätt se hur 

man kan förändra miljön för att möta barns behov. Skolan behöver vara mer 

flexibel för att kunna organisera verksamheten allteftersom barngrupperna 

förändras och utvecklas (Höjne, Säljö 2010). Man ska inte behöva ha en diagnos 

för att få hjälp av speciallärare eller specialpedagog (Haug 1998). Utan alla 

elever ska kunna ta del av lärarna. Vi anser att om en elev själv känner att 

eleven behöver extra stöd i nått ämne så ska de ha rätt till att få det. Alla ska ha 

den möjligheten och den möjligheten ges också i skolorna idag. Men kanske på 

fel sätt eftersom det sker en segregering av eleven. Om alla har samma 

möjlighet blir det en naturlig del av den dagliga verksamheten i klassrummet 

och ingen blir segregerad vilket också Nilholm (2006) talar om. Vi tycker att 

eleverna själva ska kunna påverka sin utbildning och kunna säga att det här 

behöver eleven hjälp med och just nu kanske eleven behöver mer tid till att 

läsa eller fokusera på matematiken.  

 

Persson (2012) talade i sin studie om en skola som tog bort all segregerad 

undervisning för att kunna inkludera alla barn i det vanliga arbetet. Studien 

betonar att arbete med traditionell specialundervisning vara mindre möjlig för 

att nå fullständig måluppfyllelse. I vårt resultat kan man se utifrån rektorernas 

uppfattningar gjordes det inte som denna studie talar om. Utan skolorna 

använde sig av mindre grupper som man hade utanför det vanliga 

klassrummet eller i särskola/specialskola. Rektorerna var medvetna vid att 

detta var en slags exkludering men att målet var att inkludera tillbaka eleverna 

till klassrummet. Våra tankar kring detta blir att som mål borde det vara 

möjligt att kunna inkludera i det vanliga klassrummet. Då behöver man tänka 

på miljön och gruppsammansättningar i klassrummet och att vara mindre 

grupper i klasserna. Vi anser att specialpedagogerna och speciallärarna ska 

verka i det vanliga klassrummet. Genom att alltid ha tillgång till 

specialpedagogers kompetens, erfarenhet och deras tid tror vi att man kan 

lyckas i det vanliga klassrummet med att inkludera alla. Idag är det stora 

klasser vilket skapar ett hinder i uppdraget och målet att inkludera alla och 

skapa en skola för alla. Samtidigt som att alla elever ska uppnå 

kunskapskraven som ställs. Då behöver man komma underfund med hur man 

ska kunna lyckas. 

 

En positiv inställning från personal och skolledning är viktig och att man 

möter eleverna på deras nivå. Det krävs kompetens och vilja av personal för att 

utforma undervisningsmiljöer som främjar delaktighet och gemenskap. För att 

nå en inkluderande skola så behöver man stå på en gemensam värdegrund och 

ha ett gemensamt förhållningsätt (Andersson, Thorsson, 2007). Rektorernas 

gemensamma uppfattningar kan vara att man anser att barn i behov av stöd 

exkluderas för att kunna möta deras enskilda behov för att sedan inkluderas 

tillbaka till den vanliga klassen. Detta uppfattas inte som konstigt eller 

avvikande. Utan detta är hur det ser ut i dag utifrån vårt resultat. Man skapar 
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en exkludering med hjälp av en integrering. Personalen och rektorerna har den 

gemensamma uppfattningen att det är okej att exkludera för att nå 

inkludering. Till största del ansåg rektorerna att en exkludering fungerade bra 

Det kan då bli svårt att bryta mönster när man har ett gemensamt 

förhållningsrätt som tyder på att det är okej. Strävan blir då lång för att nå en 

skola för alla oavsett behov. Som Andersson, Thorsson (2007) talar om att 

målet alltid bör vara att forma en skola för alla så att barnen inte sorteras eller 

segregeras.  

 

Är det en skola för alla 

Vi har tagit del av läroplanen (Lgr11) och här har vi inte funnit begreppet 

inkludering. Vilket vi tycker är väldigt konstigt eftersom begreppet 

inkludering används ständigt när man talar om barn i behov av stöd. Och hur 

ska man då kunna komma underfund med hur man ska kunna inkludera alla 

elever. Men vi fann begreppet en skola för alla. Begreppet inkludering 

introducerades i skolan för att man behövde möta elever i behov av särskilt 

stöd på ett nytt sätt. Det är skillnad mellan ideal och det verkliga livet när man 

talar om inkludering i skolan (Nilholm, 2006). 

 

I vår studie har vi talat om en skola för alla och om det inkluderande 

klassrummet. Vi anser att dessa begrepp hänger ihop med varandra eftersom 

när man talar om en skola för alla anser vi att alla barn ska få vara delaktiga i 

en skolas verksamhet. Där ingår även det vanliga klassrummet där alla ska 

kunna vara inkluderande. Dessa två begrepp är bundna till varandra utifrån 

de demokratiska värdena som skolan vilar på (Gary & Loxley, 2001). I 

resultatet uppfattade rektorerna att det inte är en skola för alla idag vilket 

hänger samman med att alla idag inte kan inkluderas i det vanliga 

klassrummet.  Man har inte kunskapen och kompetensen för att kunna nå en 

fullständig delaktighet av barn i behov av stöd. Men samtidigt som rektorerna 

är medvetna om att man idag inte har en skola för alla så har samtliga en 

strävan och förhoppning om att kunna uppnå det. 

  

I vårt resultat visade det sig att det var två rektorer som hade 

särskola/träningskola i sin verksamhet. En av rektorerna använde sig av 

omvänd integrering. Det var någonting som sågs som positivt eftersom i 

särkolan fanns det en mer anpassad lärmiljö för dessa elever som behövde det 

stödet. Emanuelsson, Persson, Rosenqvist (2001) menar hur möjligheten ska 

finnas för att uppnå en skola för alla när skolformer som särskola och 

träningsskola kopplas ihop med begreppet specialpedagogik. Varför inte 

koppla in specialpedagogiska insatser direkt i den vanliga klassen direkt utan 

att behöva koppla in särskola alternativ träningsskola? Handlar det inte då om 

att man måste anpassa i lärmiljön i skolan för alla elevers behov? Skolan 

behöver placera in mer kompetenta resurser i det vanliga klassrummet så att 

alla elever får samma stöd. För som vi tidigare har nämnt har alla elever ett 

behov av stöd i olika skeenden i livet. Genom att ha mindre klasser skulle det 

kunna vara lättare att möta elevers behov. Men som skolan ser ut i dag så 
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behövs särskolans verksamhet för som det är nu kan skolan inte möta alla barn 

i det vanliga klassrummet. Om sedan målet är att ta bort särskolan som 

skolform har vi inget svar på idag. Forskningen talar vidare om 

särskola/träningsskola. Man glömmer oftast bort att dessa verksamheter enbart 

utgör en väldigt liten del av den totala utbredningen av de specialpedagogiska 

insatserna i den vanliga skolans värld (Emanuelsson, Persson, Rosenqvist, 

2001).  

 

Begreppet inkludering handlar i stora drag om hur man strävar mot en skola 

för alla. För att nå detta mål måste man ta ett steg tillbaka och inte bara tala om 

normalitet och avvikelser (Brodin, Lindstrand, 2009). Olikheter kan både vara 

positivt och negativt i olika gruppsammansättningar. Här är det viktigt med en 

acceptans och förståelse för olika individer.  

 

”En skola för alla” är en viktig grund att sträva efter. Detta började man tala 

om redan 1946. 1962 fick alla barn i Sverige bli en del av skolsystemet. 

Skolorna ska arbeta för att bli bättre och möta elevers olika behov och inte se 

eleverna som otillräckliga (Göranson, Nilholm, Karlsson, 2011). Genomgående 

i resultatet kunde man se att strävan finns att skapa en skola för alla men de är 

inte riktigt där ännu. Strävan efter en skola för alla fanns men de rätta 

verktygen och resurserna hade inte rektorerna fått ännu. Vilka verktyg som 

fattades kom inte riktigt fram i vår studie. Men däremot talade rektorerna om 

att man behövde ha rätt kompetens för att kunna möta alla elever. Lärarna 

behövde ha erfarenheter samt att de behövde tid för att finna verktyg för att 

kunna möta alla elever och se deras behov. Personalen behövde ges möjlighet 

till fortbildning och de behövde få tid till att sitta ned i arbetslagen för att 

kunna finna de strategier som är nödvändiga för att möta eleverna i 

verksamheten. Rektorerna menade vidare att det är svårt att möta elever i 

behov av stöd när kompetens och utbildning saknas. En svårighet för 

rektorerna utifrån deras uppfattningar är att finna personal med rätt 

kompetenser för olika gruppsammansättningar. Det råder brist på utbildad 

personal till skolorna. 

 

I en studie menar författarna att många rektorers uppfattningar om 

inkludering ser mer ut som äldre modeller av integrering. Integration handlar 

då mer om att normalisera och hantera skillnaderna hos eleverna och utifrån 

olika attityder kan inkludering betyda olika (Graham &, Spandagou, 2011). 

Jämför vi denna studie med vårt resultat kan vi se ett liknande mönster utifrån 

rektorernas uppfattningar. Nämligen att uppfattningen om inkludering 

fortfarande bli en slags integration. Det blir ett sätt att försöka hantera och 

normalisera skillnader hos elever i den redan befintliga skolmiljön utifrån de 

förutsättningar som finns idag. En slags integrering istället för inkludering av 

elever i behov av stöd. Även om vi ser utifrån rektorernas uppfattningar så bör 

skolan sträva efter att inkludera alla och fokus bör ligga där. Självklart kan 

skolan inkludera alla men vi förstår idag och utifrån resultatet att skolan inte 

riktigt är där ännu. Med tanke på skolornas resurser och förutsättningar för att 
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arbeta fram mer varierande lärande miljöer och en mer kompetens inom 

området.  

 

Organisatoriska insatser 

Forskningen säger att läraren börjar mer och mer vara en lärare som alltmer 

styr och anpassar sin undervisning utifrån de uppställda kriterierna och att 

lärarnas självständighet hotas av styrningens innehåll och former om hur 

undervisning ska bedrivas. Här tar man inte så mycket hänsyn till hur lärarna 

ska stödja elever som är i behov av stöd eftersom det tar sådan tid att nå de 

uppställda målen för alla elever (Forsberg & Wallin, 2006). Man måste kunna 

ha tillit till läraren mer och ge läraren utrymme till att tyda läroplanerna så att 

det gynnar alla barns olika förutsättningar i skolan utan att behöva känna 

känslan över att som lärare vara styrd utifrån en kontrollregim.  

 

Forskningen talar om att det är lättare att skapa förståelse med en diagnos som 

AD/HD (Hjörne, Säljö, 2010). Varför det ska behöva vara på detta sätt! Hur ska 

vi bryta denna negativa trend med så många diagnoser. Att få stöd om man 

behöver ska vara en självklarhet för alla elever. Det är något som också 

rektorerna ansåg i vår studie och det var ett gemensamt mönster. Att alla 

rektorerna såg det som deras ansvar att ge alla barn som har olika behov det 

stödet som de behöver. Samt att det var en av deras skyldigheter utifrån 

skolagen. Ibland kanske man är för snabb att ställa en diagnos och det blir en 

förklaring till skolans problem idag. Det blir lätt att lägga ansvaret på en 

diagnos och att barnet äger problemet (Höjne, Säljö 2010).    

 

Vidare talar vi om de tre perspektiven som är kopplade till 

specialpedagogiken. Utifrån vårt resultat gör sig det kompensatoriska 

perspektivet sig mindre synligt idag än hur man ansåg för några år sedan. 

Eftersom det kompensatoriska perspektivet utgår ifrån att barnet bär på 

problemet och problemet ligger inte i miljön. I resultatet gör sig det kritiska 

perspektivet sig synligt genom att skolan mer idag försöker skapa goda miljöer 

och ett gott samarbete med hemmet. Forskningen talar om att det är viktigt att 

bygga broar mellan skolan och lärarna och hemmet och föräldrarna (Nilholm, 

2007). Det finns alltid bakomliggande faktorer till ett beteende. Barns 

individuella prestationer måste lyftas i en social gemenskap (Gary, Loxley, 2001). 

Dilemma perspektivet utgår ifrån att man tittar på barns olikheter och inte 

fokuserar på barnens brister. Man tittar även på barnens svårigheter och hur 

man ska gå till väga med dessa svårigheter. I resultatet så fann vi ett mönster 

som ständigt berörde frågan kring barnets behov och hur rektorerna kunde 

anpassa miljön efter barnens behov. Det var ständigt återkommande under alla 

kategorierna. Utifrån ett dilemma perspektiv ses elever som aktörer i sitt eget 

lärande. Eleverna måste själva vilja lära för att en utveckling ska kunna ske 

(Nilholm, 2007). I det stora hela menar vi att det handlar om grupper och 

gemenskaper och att man inte i första hand ska prata om enskilda avvikande 

elever. Det ska finnas utrymme i klassrummen för olikheter. Det kritiska 

perspektivet och dilemma perspektivet är således i högsta grad viktiga när 
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man ser på barnets behov av stöd i skolan. Medan det kompensatoriska 

perspektivet inte känns lika viktigt att utgå ifrån. 

 

Rektorerna behöver få med sig samhället och politikerna för att de ska kunna 

förstå att det som vi gör idag inte räcker till både från kommunen och ifrån 

politikerna. Vilket också en av rektorerna tog fasta på och ansåg. För att kunna 

göra de förändringar som skolan behöver måste det ske förändringar i 

samhällssynen och bland politiker just när det gäller ekonomin och 

styrdokumenten. En slutsats blir att det måste finnas rätt kompetens på rätt 

plats. Politikerna och samhället måste ta ett större ansvar med tanke på hur 

klassammanstättningarna ser ut idag. Skolans svårighet idag blir att både se till 

varje barns individuella behov samt att alla elever måste nå måluppfyllelsen 

sett utifrån ett dilemma perspektiv. Alla barn kommer inte att nå 

måluppfyllelsen i ett inkluderande klassrum eftersom skolan idag inte är 

anpassad för alla. Vi anser att människors värden och lycka är minst lika 

viktiga som de kunskapsmål som skolans uppdrag grundas på. Är skolans mål 

uppbyggd för att alla elever ska kunna lyckas eller ställs det för höga krav på 

våra barn? Skolväsendet grundas på en demokratisk grund. Utbildningen ska 

uttrycka och förankra vördnad för de mänskliga rättigheterna samt för de 

grundläggande demokratiska värderingarna som samhället vilar på. En av 

rektorerna talade om att grundstommen i en skola alltid ska utgå ifrån 

värdegrunden. För utan ett bra värdegrundsarbete blir det heller ingen bra 

social gemenskap mellan individerna och ingen acceptans för att förstå elevers 

olikheter. Det är viktigt att elever förstår att skillnader inte är någonting dåligt 

utan att skillnader också kan utgöra någonting som är bra. Olika styrkor och 

olika svagheter har vi alla människor och detta är någonting som skolan och vi 

vuxna behöver lära våra barn och elever. Inkluderingsbegreppet innebär att 

alla elever ska känna en delaktighet i en gemenskap oavsett olikhet. Nilholm 

(2006) anser att inkludering är viktigt eftersom man behöver ha ett 

kunskapsmässigt utbyte mellan varandra, som ger eleverna möjligheten att 

lära av varandra.  

 

För att lyckas med inkluderande processer talade Nilholm (2006) om att 

ledarskapet inom skolan behöver vara tydligt. Vilket vi också kunde se som en 

gemensam uppfattning i vårt resultat. Rektorerna la stor vikt vid sitt ledarskap 

och ansåg att tydlighet med elever och arbetslag var till stor betydelse när man 

skulle arbeta med inkludering i verksamheten. Med ett tydligt ledarskap 

strävar all personal inom skolan mot samma gemensamma uppsatta mål. 

Personalen vet då vad deras uppgift är och kan då stödja eleverna mot målen 

och fokusera på eleverna och se individen i dess sammanhang. Vi anser att det 

ställs höga krav på rektorerna. Målen kan ofta upplevas som svåra att tyda och 

här blir det rektorns uppdrag att omsätta styrdokumenten till mål.  

 

En kompetent skolledare kan omsätta styrdokumenten till klara mål och har 

ansvaret att stödja lärarna i deras pedagogiska roll och deras arbete i 

skapandet av åtgärdsprogram (Andersson, Thorsson, 2007). Samtidigt höjer 

det värdet av utbildningen om att ha ett gemensamt förhållningsätt för all 
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personal och tydliga strukturer är grunden till rektorernas ledning. Vissa 

rektorer vi intervjuat i resultatdelen la vikt på samtal med barn och frågandets 

betydelse. Vilket vi anser är en grundpelare i arbetet när vi talar om barn i 

behov av stöd. Man får inte glömma den egna individens värde. 

Huvudansvaret för en skola ligger på rektor. Skolan ska vara gynnsam för alla 

elever. Svårigheten är att skapa arenor för alla barn att mötas i. Barn behöver 

ges möjlighet till att integreras i jämlika och ömsesidiga relationer (Nordström, 

2002). I resultatdelen kunde vi se att vissa rektorer talade om värdet i att skapa 

positiva mötesplatser mellan elever. Vissa av rektorerna ville renodla 

personalen så att lärare fick vara lärare och inte behöva ta konflikter utanför 

klassrummet som kunde påverka eleverna i undervisningen. Samtidigt så ville 

två av rektorerna ha speciella rastvakter så att det skapas en trygg miljö för 

eleverna. Dessa två rektorer förespråkade även organiserade aktiviteter för 

eleverna på rasterna som ansågs var en viktig del. Eftersom eleverna på detta 

sätt kan välja att befinna sig i ett socialt sammanhang och välja mellan olika 

aktiviteter så att alla även skulle vara inkluderade på rasterna. Vi anser att alla 

barn ska få känna sig trygga och delaktiga på skolan. Rasterna är lika viktiga 

som undervisningen. För det är där eleverna bygger upp sina kompisrelationer 

och det är där det också blir viktigt att barnet/eleven blir accepterad för vem 

man är. 

 

När man talar om barn som inte har fått sina behov tillgodosedda handlar det 

ofta om rädslor och okunskap menade en av rektorerna. Rektorn ansåg att det 

var det farligaste som man kan drabbas av. Rektorn menade att man behöver 

bygga bort rädslor genom utbildning till lärarna. Vi anser att om man har rätt 

kunskaper på rätt plats kan man möta alla elever. Genom kunskap, erfarenhet, 

engagemang och kompetens så ska man kunna möta eleverna där de befinner 

sig. Man behöver ha ett tydligt ledarskap när man arbetar med eleverna. Vilket 

också är som ett gemensamt mönster i resultatet. Rektorerna pratade kring att 

lärandet sker i samspel med andra. En av rektorerna arbetar mycket i sin skola 

med frågandets betydelse, vilket är viktigt. Genom att föra en dialog med 

eleverna skapas förståelse om hur eleverna lär sig, hur eleverna vill ha det, och 

hur de tagit till sig av undervisningen. Skolans uppdrag gäller alla elever, som 

innebär att skolan måste anpassas och tillrättaläggas efter varje barns 

förutsättningar och behov. Vilket ställer höga krav som Andersson, Thorsson 

(2007) talade om. 

 

Vi menar att har man inte goda sociala gemenskaper med andra elever kanske 

inte viljan och lusten finns till att lära. Man behöver se klassrummet som ett 

socialt rum som skapas i gemenskap med andra. Samhället behöver både 

lyckliga och samhällsdugliga medborgare som kan bidra till ett fortsatt 

demokratiskt samhälle. För att ett demokratiskt samhälle ska kunna fungera så 

måste vi stå på en gemensam värdegrund. Där vi behöver tänka på alla 

individers lika värde. Vi ska inte diskriminera vilket det också står i (Lgr11).  

Vi ska bejaka människors olikheter och lyfta dem till något positivt.  
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Nilhom (2006) frågade sig: 

 

”Ska vi bejaka mångfald eller värdera skillnader” 

 

Integration kräver resurser från skolan.  Integrering ska inte bara vara lärarnas 

uppgift. Ansvaret ska ligga lika mycket hos skolledare, föräldrar och 

samhället. Alla bör ta ansvar över att inkludera alla i processen (Obiakor, 

Festus,E, Mateba, Harris, Kagendo, Mutua, Rotatori, Anthony, Algozzine, Bob, 

2012). Föräldrarna har också en viktig roll. De har ett ansvar och skolan har ett 

uppdrag menade en av rektorerna i resultatet. Skolan har uppdraget att 

uppfylla kunskapsmål utifrån styrningen. Medan föräldrars ansvar handlar 

mer om att lära barnen om hur världen fungera. Vi menar att skolan och 

föräldrarnas roll sammankopplas när barnen kommer till skolans värld. 

   

Vi anser att elevhälsoteamet är en bra början att arbeta utifrån när man ska 

integrera och inkludera elever i behov av stöd som det också visade sig i 

resultatdelen. Rektorernas arbete med barn i behov av stöd startades alltid 

utifrån elevhälsoteamet. Där gjordes kartläggningar och tydliga 

handlingsplaner för eleven och lärarna. Rektorerna beslutade om hur resurser 

skulle fördelas och vilka hjälpmedel som stod till deras förfogande. 

 

Rektorerna uppfattade att tidiga insatser var nödvändiga för att möta upp 

eleverna i behov av stöd. Inom skolan har alltid kategorisering funnits och det 

har skiftat beroende på vad som har ansetts varit normalt (Isaksson, 2009). Vad 

är då normalt idag? Behöver man ha kategoriseringar när man talar om barn 

för att kunna förhålla sig till olikheter? Eller är kategorisering endast ett 

verktyg för att skolan ska kunna förhålla sig till olikheter och hantera olikheter 

för att kunna möta elever i behov av stöd?  Kategorisering handlar om att man 

placerar barn i olika fack. Det kan lätt skapas förutfattade meningar om ett 

visst barn utan att man ser till sin egen kunskap och erfarenhet samt att man 

glömmer bort hur verkligheten egentligen ser ut. Forskning säger att 

kategorisering finns för att kunna erbjuda elever det stöd som de har rätt till 

enligt skollagen. För att eleverna ska få det rätta stödet behöver lärarna 

kategorisera eleverna i den ordinarie klassen (Isaksson, 2009). Men problemet 

med detta synsätt blir att man fortfarande placerar eleverna i olika kategorier 

och i olika fack. Men detta verkar vara svårt att komma ifrån när man ska 

hantera elevers olikheter och kunna ge det stödet som behövs. För att 

förändringar ska kunna ske behöver samhällssynen förändras och lagar 

revideras och ses över.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer uppfattade inkludering för 

barn i behov av stöd i det vanliga klassrummet. Vi vill se om det är en skola för 

alla idag. I vår studie kom vi fram till att det var svårt att kunna möta alla 

elever i det vanliga klassrummet eftersom rektorerna hade en gemensam syn 

utifrån deras uppfattningar att det fungerade bra med mindre grupper för att 

eleven skulle få extra stöd. Detta kan bero på att det är för stora klasser. För att 

kunna nå en inkludering och en skola för alla behövs det mindre klasser 



  

 

38 

 

överlag och att specialpedagogiken finns till för alla elever i klassrummen. 

Samt är det viktigt att man renodlar resurserna så att läraren få vara den 

undervisande läraren. Rastvakter behövs så att det skapas trygga miljöer både 

inom skolan och ute på skolgården, för att det sociala sammanhanget och det 

sociala samspelet är så viktigt. Skolan behöver arbete med en gemensam 

värdegrund så att alla blir accepterade för den man är. Med ett tydligt 

ledarskap och tidiga insatser blir det lättare att möta upp barn i behov av stöd 

och anpassa lärmiljön efter skolans förutsättningar. Vi behöver även få med 

oss samhället och politikerna om hur vi behöver arbeta i skolan. Vilka resurser 

som skolan behöver för att kunna göra nödvändiga förändringar så att det ska 

kunna bli en skola för alla med inkluderande miljöer. Lärare och rektor kan få 

slita sig blodiga i strävan efter att skapa en skola för alla och en skola att vara 

stolt över. Har vi inte samhället och politikerna bakom oss blir strävan 

förgäves att uppnå målet att nå en skola för alla.  

 

Vi vill sammanfatta vår studie med att rektorn har ett stort ansvar för att ge 

möjligheten till inkluderande miljöer och för att nå en skola för alla. Rektorn 

har ansvaret för verksamhetens utformning. Rektorn behöver också ha 

kunskaper om hur man organiserar insatser för att möta barn i behov av stöd. 

Det handlar också om att organisera i personalen så att de får den 

kompetensutveckling de behöver för att kunna uppnå målen. Det man behöver 

ha i åtanke är att det finns en komplexitet i rektorers arbetsvillkor som utgår 

ifrån regler och ramar som medför vissa begränsningar. Dessa begränsningar 

handlar om resursfördelningar och ekonomi. Detta visar på att det kanske inte 

finns de förutsättningar till förändringar som skolan vill göra och behöver 

göra. För att på så sätt kunna nå ett inkluderande klassrum för alla. Här blir 

det tydligt att det blir svårigheter att uppnå en skola för alla. Skolan blir en 

plats för alla elever men den är inte anpassad till alla elevers behov.  
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7. Vidare forskning  
Det finns önskvärd forskning kring hur en inkludering har sett ut ändå från 

förskolan till gymnasiet eftersom det inte finns några fallstudier kring hur man 

har inkluderat barn i behov av stöd under en längre tid och följa upp 

kartläggningar och dokumentation kring barnen/ eleverna. Samt att det skulle 

behövas mer forskning kring ledningens uppfattningar kring inkludering av 

barn i behov av stöd och vad effekten bli av det.  
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 BILAGA 1: Brev och intervjufrågor 

2013-09-02 

Hej!  

Vi heter Catharina Olofsson och Marie Lehnberg. Vi skriver ett examensarbete 

om inkludering i skolan och hoppades på att kunna få en intervju med dig som 

rektor. Det vi har tänkt undersöka är Hur barn i behov av stöd inkluderas i 

skolan samt i klassrummen. Vi skulle även vilja veta Hur du som rektorn 

reflekterar kring inkludering av barn i behov av stöd. Insamlad data kommer att 

användas i rapporterna och sedan förstöras när uppgiften är klar. Inga namn 

eller andra uppgifter om personer som deltar kommer att vara nämnda i 

rapporten. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Catharina Olofsson  

Marie Lehnberg 

Intervjufrågor  

1. Hur tänker du kring inkludering? 

2. Kan man inkludera alla barn? 

3. Är det en skola för alla idag tror du? 

4. Har du ett exempel på hur ett barn i behov av stöd inkluderats i skolan? 

5. Hur organiseras verksamheten för att möta ett barn i behov av stöd? 

6. När kopplas specialpedagogiska resurser/åtgärder in för barn i behov av 

stöd? 


