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 Abstrakt 
Inkludering har många gånger sin utgångspunkt i exkludering, en aspekt som 

framkommit både i studiens historiska bakgrund och i den aktuella 

forskningsöversikten samt i studiens resultat. Vidare är inkludering inte 

avgränsat till utbildning, där elevassistenter (EA) ofta ingår som en del av 

inkluderingen, utan berör hela samhället. Inkludering och EA står främst 

under rektorers direkta ansvar även om inkludering inte är explicit uttryck i 

den svenska skolans styrdokument. Föreliggande studie fokuserade därför på 

att undersöka rektorers uppfattningar om inkludering i relation till 

användandet av EA. Detta gjordes med hjälp av den kvalitativa 

forskningsintervjun som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att rektorer 

uppfattade inkludering som en central och vital del av skolans verksamhet och 

uppdrag. Strävan efter inkludering visade sig underställd de individuella 

behov som eleverna kan upplevas ha för att erhålla en god skolupplevelse. Ett 

av dessa behov kunde vara tillgången till särskilt stöd av en vuxen oftast i 

form av en EA. Det fanns inga generella skriftliga riktlinjer för inkludering 

eller EA utan detta var beroende av rektorns översyn samt åtgärds-

programmens individuella utformning. En organisering av rektorers 

uppfattningar om inkludering och EA gjordes och sammanställdes i en figur. 

Slutligen diskuterades bland annat rektorers öppenhet för en mer radikal syn 

på inkludering, vikten av att definiera inkludering och olika vägar för att 

uppnå en mer inkluderande skola. 

 

Nyckelord: Behov, elevassistent, inkludering, rektor, uppfattningar. 
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 Inledning  
I skolans styrdokument framgår att det är hela skolans angelägenhet att 

uppmärksamma rektor om en elev befaras att inte ”nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås” eller har ”andra svårigheter i sin skolsituation” (SFS 

2010:800, 3 kap. 8 §). I läroplanen för grundskolan ges flera gånger uttryck för 

att skolan i allmänhet, och rektor och lärare i synnerhet, har ett stort ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd och att läraren ska förmedla detta stöd 

(Skolverket, 2011). Det finns en mängd olika stödinsatser att tillgå i skolan 

beroende på den enskilde elevens behov och det är skolans ansvar att definiera 

vad särskilt stöd ska innebära (Skolverket, 2013a) samt att besluta hur skolan 

ska hantera de behov den har (Emira, 2011). I detta övervägande bör individen 

såväl som verksamheten och organisationen kartläggas för att ett lämpligt stöd 

ska kunna väljas och nyttjas, det vill säga ”•särskilt stöd på individ-, grupp- 

och organisationsnivå •anpassad studiegång •stöd av assistent •undervisning 

i mindre grupp” (Olsson & Olsson, 2007, s. 138). 

 

Ett av de särskilda stöd som skolor använder sig av är således EA. 

”Elevassistenten ingår i skolans organisation, är anställd av skolan och står 

under ledning av rektor” (SOU 1998:66, s. 137). Att nyttja EA kan verka 

självklart för att kunna hantera vissa elevers problematik, samt för att hjälpa 

elever att nå kunskapskrav, men som forskningen visar är nyttjandet av EA 

mer komplext än vad det först kan verka. Dels visar viss forskning att 

nyttjandet av EA faktiskt kan medföra sämre måluppfyllelse (Giangreco, 2010; 

Webster et al., 2011). Och vidare att EA kan ha en barriärskapande effekt 

mellan elever, så att inkludering motverkas (Logan, 2006). Detta trots att en stor 

orsak till att EA anställts i skolan i ökad utsträckning de senaste 20 åren varit 

för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen. 

Kan detta bero på att det som sker i praktiken är integrering istället för 

inkludering? Enligt Nilholm (2006) innebär integrering att delarna anpassas till 

helheten oavsett delarnas beskaffenheter medan inkludering innebär att 

helheten anpassas till delarnas beskaffenheter. 

 

Vidare finns det ett antal examensarbeten producerade som diskuterar 

elevassistentyrket i Sverige (Erström & Lindstedt, 2012; Jalar & Söderström, 

2008; Lundgren, 2007; Persson, 2002; Persson & Lennartsson Stenlo, 2005) 

medan forskning på högre nivå om elevassistentresursen (EAR) i svensk 

kontext inte påträffats och således inte heller forskning om rektorers 

uppfattningar om inkludering vid nyttjandet av EA i svensk kontext. 

 

Föreliggande studie beskriver därför rektorers uppfattningar för att bidra till 

den i hög grad omfattande kunskapen som redan finns i fråga om hanteringen 

av EAR som ett särskilt stöd, men på det tidigare mindre utforskade området 

inkludering. 
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 Bakgrund 
Nedan presenteras en litteratur- och forskningsöversikt av de områden som 

studien berör – inkludering och EAR. Översikten presenterar områdenas 

historiska utveckling såväl som det aktuella forskningsläget. Den är främst 

baserad på vetenskapliga artiklar som genomgått den vanligen kallade peer-

reviewd granskningen. Men på grund av att inga artiklar utgående ifrån 

nyttjandet av EA i svensk kontext påträffats och endast ett fåtal 

utbildningsmässiga regleringar beträffande EAR i svensk kontext funnits 

kommer den del av bakgrunden som belyser EAR i svensk kontext att utökas 

till den information som de myndigheter och organisationer som trots bristen 

på reglering yttrat. Översikten består även av olika myndighetsrapporter och 

annan litteratur som funnits relevant för studien. Inte minst av inkluderande 

undervisning – vad kan man lära av forskningen? en aktuell kunskapssamman-

ställning av forskning på området inkludering författad av Nilholm och 

Göransson (2013).  

 

Historiskt perspektiv på inkludering och EA  

Tendenser till att använda segregering som ett redskap för samhällsutveckling 

kan enligt Tøssebro (2004, s. 15) ses redan i 1600- och 1700-talets förmoderna 

institutioner som skulle ta hand om de som inte kunde klara sig själva eller av 

olika anledningar blivit förbrytare. Dessa institutioner kunde vara 

”arbeidshus, tukthus og fattighus, eller noen få rom avsatt til psykisk syke i et 

fengsel eller et sykehus” och hade bland annat till uppgift att avskräcka 

människor från att se det som ett alternativ att placeras där genom att 

säkerställa sin försörjning så att detta inte behövde bli något alternativ. 

 

De välbemedlade löpte således inte någon större risk för att bli placerade på 

institution och de hade även möjligheter till utbildning. Under 1800-talet 

började de nordiska länderna dock att sträva efter att ge alla sina medborgare 

möjlighet att utbilda sig och folkskolan började ta form, men eftersom de 

välbemedlade redan hade tillgång till utbildning blev folkskolan en form av 

fattigskola i vad som oftast kallas parallellskolesystemet (Nilholm & 

Göransson 2013). Samtidigt som samhällen började verka för att utbilda fler 

inträdde en av inkluderingens lågpunkter under första delen av 1900-talet i 

och med eugenikens inträde som innebar att samhället skulle ta bort de 

människor som var för defekta, för att på så sätt säkerställa att deras icke 

önskvärda gener inte spred sig. I Norge kom detta bland annat till uttryck i att 

de svåraste eleverna segregerades bort (Tøssebro, 2004, s. 15).  

 

Trots detta lågvattenmärke kunde de flesta barn under denna period få 

möjlighet att gå i skolan, men med olika förutsättningar beroende på vilken 

samhällsklass barnet kom från. Därifrån utvecklades skolan dels beroende på 

motsättningar mellan en växande arbetarrörelse och kapitalägarna i 
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industrialiseringens kölvatten, dels på grund av politiska och ideologiska 

krafter vilket ledde till en bottenskola med i hög grad heterogena barngrupper, 

i vilken alla barn skulle få utbildning. Denna skola, där barn från olika sociala 

klasser och pojkar och flickor undervisades i samma klassrum, blev dock i 

praktiken inte förverkligad förrän grundskolan infördes på 1960-talet. ”Social 

rättvisa betraktades nu som en rättighet att få gå i samma skolform som alla 

andra” (Nilholm & Göransson 2013, s. 21). Grundskolan ställde emellertid 

högre krav på eleverna, krav som inte alla elever nådde upp till. Skolan 

betraktade (vilket den många gånger fortfarande gör) brister hos eleverna 

och/eller brister i deras hem som orsaken till detta och försökte hantera 

problematiken genom kompensatoriska åtgärder. Detta ledde till olika typer 

av särlösningar i 1962 års läroplan. Dessa fick dock, och får än idag, kritik i 

tider då inkludering och avlägsnande av särskiljandet mellan normala och 

avvikande framhålls. Likafullt finns det i dagsläget fortfarande olika former av 

särlösningar; specialskola, särskola, särskilda undervisningsgrupper och 

samordnad specialundervisning i klassrumsnära utförande (Ibid.). 

 

När det gäller EAR berör eller fokuserar den övervägande delen av den 

granskade forskningen inkluderingens betydelse vid användningen av EA. 

Detta kan bero på att en tydlig internationell trend för inkludering har lett till 

att EA blivit ett allt vanligare inslag i skolan de senaste 30 åren, främst för att 

elever i behov av särskilt stöd i så stor utsträckning som möjligt ska få en 

utbildning som räknas likvärdig den andra elever får (FN, 2008; Keating & 

O’Connor 2012; Logan, 2006; McVittie, 2005; Nilholm & Göransson, 2013; 

Unesco, 1994).  

 

Definitioner 

EAR är en av de resurser som skolan har att tillgå för att hjälpa elever i behov 

av särskilt stöd (iBSS), vilket kan innebära att ge stöd till elever med olika 

former av funktionshinder eller andra svårigheter i sin skolsituatin. Resursen 

består av en fysisk person som kallas elevassistent, i studien förkortat EA. 

Elevassistent är således en resurs som används för att hjälpa elever iBSS. 

Utgångspunkten för definitionerna har bland annat varit Storbritanniens 

regerings beslutat att kalla ”all support staff within the classroom as Teaching 

Assistants” förkortat TA (DfES, 2000; McVittie, 2005, s. 26). Den i Sverige 

vanligast förekommande beteckningen EA är alltså en opassande sådan sett till 

McVitties utlåtande som översatt från engelska mer passande skulle vara 

undervisningsassistent. EA har dock konsekvent använts i studien eftersom 

det är det rådande begreppet i svensk kontext (Alla studier, 2014; 

Arbetsförmedlingen, 2014a, 2014b; Erström & Lindstedt, 2012; 

Kommunalarbetaren, 2014; Kommunal, 2014; Lönestatistik, 2014a; SKOLFS 

2010:14; SKOLFS 2011:68; Skolverket, 2007). Begreppet problematiseras senare i 

studien men redan här bör klargöras att forskningen som presenteras i denna 

studie sällan sätter fokus på eleven som den som är i behov av stöd på det 

sättet som begreppet elevassistent gör. Snarare ser forskningen, i en 

inkluderande anda, läraren som den som är i behov av hjälp då denne 
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upplever det övermäktigt att själv undervisa och stötta alla elever att nå 

kunskapskraven och i synnerhet de elever som är iBSS.  

 

McVittie (2005) och Veck (2009, s. 53) anser vidare att valet av namn på yrket 

är viktigt för att inte säga avgörande eftersom det sänder ut ett budskap till 

lärare, föräldrar och beslutsfattare inom utbildningsväsendet ”such a language 

can determine the course of practice and human experience”. Begreppet EA 

har internationellt flera olika lydelser beroende på i vilket land det används. 

Paraprofessionals, Teacher aides, Teacher assistant, Learning Support 

Assistant, special needs assistant, higher level teaching assistant (HLTA) är 

några exempel (Bourke, 2009; Giangreco, 2010; Keating & O’Connor, 2012; 

Tews & Lupart, 2008). Blatchford et al. (2007) kallar ett flertal av denna typ av 

personal som finns tillgänglig för att vara ett stöd i klassrummet för ”TA 

equivalent staff”. Vidare är uttrycket ”pupils with special educational needs 

(SEN)” (Blatchford, Bassett, Brown, webster, 2009; Groom & Rose, 2005, s. 20; 

Webster et al., 2011) vanligt förekommande i den granskade forskningen vilket 

liknar det som i studien lyder ”elever iBSS”. För att tydliggöra att EA både är 

ett yrke representerat av en fysisk person, och ett stöd som skolan kan 

använda för att hjälpa elever till en bättre skolsituation kommer i studien 

begreppet elevassistentresurs (EAR) användas för att benämna stödinsatsen 

medan EA kommer att användas för att benämna personen som utgör denna 

stödinsats.  

  

Vad som avses med särskilt stöd kan exemplifieras, men inte avgränsas till 

vissa åtgärder eftersom det är varje skolas eget ansvar att nyttja det stöd som 

på den enskilda skolan resulterar i att elever bättre når kunskapskraven eller 

får minskade svårigheter i sin skolsituation (Emira, 2011; Skolverket, 2013). 

Rektorn är den som ska underrättas om det på något sätt framkommer, eller 

om någon uppmärksammar att en elev kan missa att nå de lägsta 

kunskapskraven eller har svårigheter i sin skolgång. Rektorn ska då utreda om 

och hur eleven ska få särskilt stöd (SFS 2010:800, 3 kap. 8 §). Ett av stöden som 

en elev kan få är EA, ett stöd som står under rektorns ansvar (SOU 1998:66). 

 

Många skolor har tolkat att strävan efter att ge alla elever en likvärdig 

utbildning kan åstadkommas genom att elever iBSS undervisas tillsammans 

med de övriga eleverna under en del av dagen, så kallad mainstreaming (Idol, 

2006), vilket många gånger ger upphov till att ett extra stöd av en vuxen i 

klassrummet behövs. Mainstreaming är dock inte samma sak som inkludering, 

vilken enligt Idol innebär att elever iBSS får tillgodogöra sig hela läroplanens 

innehåll inom ramen för den ordinarie undervisningen. Möjligen kan 

mainstreaming likställas med begreppet integrering som enligt Nilholm och 

Göransson (2013) fått kritik för att i för hög utsträckning fokusera elevers 

rumsliga placering i skolans lokaler.  

 
Men det finns också en djupare kritik av integreringsbegreppet som handlar om att 

det bygger på en uppdelning mellan ”vi” och ”dom”, normalitet och avvikelse och 

att det till syvende och sist handlar om att den som identifierats som avvikande ska 



  

 

5 

 

anpassas till en miljö som inte från början utformats med utgångspunkt i elevers 

olikheter (Nilholm och Göransson, 2013, s. 23). 

 

Skillnaden mellan integrering och inkludering berördes också i inledningen 

utifrån Nilholm och Göransson (2013). De menar att integrering handlar om att 

avgöra huruvida och i så fall på vilket sätt det annorlunda ska bjudas in i huset 

medan inkludering handlar om att ”bygga ett hus där alla har en självklar 

plats” (Ibid., s. 23).    

 

Inkluderingen stannar därför inte vid att elever får möjlighet att delta i 

ordinarie undervisning, utan den innesluter alla skolans aktörer inklusive EA. 

Logan (2006) och McVittie (2005) har kommit fram till att kommunikationen 

mellan alla lärare på skolan och elevassistenterna skulle underlättas om 

elevassistenterna deltog i personalmöten och social tillställningar. Nilholm och 

Göransson (2013) berättar att ”inkludering handlar också för många om hur 

skolor och klasser fungerar som helheter” och de understryker tydligt 

gemenskapens värde i skolans verksamhet. Devecchi, Dettori, Doveston, 

Sedgwick och Jament (2012) ifrågasätter effektiviteten i att använda stöd i form 

av en extra vuxen om ”such adults are not fully included in the life of the 

school”. Även Veck (2009) understryker vikten av att EA ses som en del av 

skolans helhet och inte marginaliserar till vissa exkluderande utrymmen.       

 

Inkluderingens komplexitet kan bland annat belysas genom Nilholm och 

Göranssons (2013) uppmaning till skolor att definiera inkludering eftersom det 

är viktigt för varje skola att definiera vad för slags inkludering de vill sträva 

efter med hänsyn till att det finns olika uppfattningar om inkluderingens 

innebörd (Glazzard, 2011) och hur den bör komma till uttryck. Nilholm och 

Göransson föreslår en gemenskapsorienterad definition 

 
Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras 

individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika 

kategorier av elever /…/ I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer 

i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam 

problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och 

demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna 

förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013, s. 28). 

 

Denna beskrivning av inkludering ses som ett uttryck för radikal inkludering. 

Den visar på att skolans uppdrag är bredare än att eleverna ska prestera goda 

resultat i olika internationella och lokala mätningar och att dessa mätningar 

liksom andra mått på en lyckad skolprestation som exempelvis läroplanens 

kunskapskrav kan innebära ”att de värden som förespråkas inom rörelsen för 

inkludering ofta kom [kommer] i andra rummet” (Glazzard, 2011; Nilholm & 

Göransson, 2013, s. 38). Samtidigt påvisar Webster et al. (2011) att EAR har en 

markant negativ effekt på elevers kunskapsutveckling i Storbritannien där EA 

fått den primära rollen som ansvariga för elever iBSSs undervisning. En aspekt 
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som understryker vikten av att en noggrann reflektion, kartläggning och 

utvärdering äger rum i skolors verksamhet när det gäller nyttjandet av EAR 

och inkludering med hänseende till dess komplexitet (Devecchi et al., 2012; 

Veck, 2009)  

 

Med tanke på att Nilholm och Göransson (2013) endast kort nämner att olikhet 

ses som en tillgång i ovanstående blockcitat bör det betonas att denna aspekt 

har en central plats i deras beskrivning av inkludering. Veck (2009) berör 

olikheternas område genom att kontrastera den rigiditet som kan finnas på 

vissa skolor mot det som inte så lätt låter sig kontrolleras och fastslår att en 

rigid pedagogisk miljö innebär  att ”opportunities for plural and new ways of 

being are denied” och vidare att en ”clear-cut division between … the 

otherness of the disabled child and the ordinariness of the classroom” tydligt 

gör sig gällande.   

 

Inkludering har också en samhällelig aspekt eftersom ”eleverna ska ges 

erfarenheter av demokrati och härigenom förberedas att verka som samhälls-

medborgare” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 67). Denna samhälleliga aspekt 

beskrivs också i Keating och O’Connors studie på följande sätt  

 
Articulated in the language of inclusion, equality of opportunity, human rights and 

non-discrimination, successive documents charted government intentions towards 

the right of access to, and participation in, education as well as the nature of 

support for children with SEN (Keating & O’Connor, 2012, s. 533). 

 

Denna samhälleliga aspekt har nära koppling till den tidigare nämnda trend 

för inkludering som resulterat i ett allt större nyttjande av EA för att ge elever 

iBSS möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt få en likvärdig utbildning. 

Denna trend kopplas nedan till andra trender som haft betydelse för 

samhällets utveckling och syn på inkludering samt användandet av EAR. 

 

Samhällets utveckling  

Inte minst på grund av att det forskats i så hög utsträckning om EA i 

Storbritannien finns det en mängd data om olika sätt att hantera EAR på ett 

framgångsrikt vis eller på engelska effective (McVittie, 2005), samt om vilka 

olika perspektiv som är viktiga att vara medveten om för att nyttjandet av EA 

ska få den önskade effekten.  De mest framträdande resultaten pekar på vikten 

av att EA får tydliga direktiv, utbildning och fortbildning samt att skolan 

nyttjar EA på ett sådant sätt att EA dels agerar så att elever iBSS inkluderas 

men även så att EA inkluderas i skolans sociala miljö (Bourke, 2009; McVittie, 

2005). Beträffande tydliga direktiv i svensk kontext anger Stockholmssektionen 

av fackförbundet Kommunal att det ligger på EA att ta reda på vilka direktiv 

som gäller genom att denne frågar sin chef ett antal frågor innan tjänsten 

påbörjas. Till exempel om tidigare förhållanden, möjliga kommande 

förhållanden, rutiner för fysiskt hindrande av elev, handledning och möjlighet 

till för uppgiften adekvat utbildning. Även dokumentationen av dessa 
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uppgifter åläggs EA (Kommunal, 2014). I motsats till Storbritannien har 

utbildningen i Sverige decentraliserats (SFS 2010:800; Skolverket, 2009) 

 
Ansvaret för budget och undervisningens organisering är i princip helt förlagt till 

skolenheterna och rektorerna. Här finns en länk mellan decentralisering och en 

annan förändringstrend i grundskolan – differentiering och homogenisering som 

organisatoriska lösningar inom den sammanhållna grundskolans ram (Skolverket, 

2009, s. 23). 

 

A-S Pihlgren på regeringskansliet (personlig kommunikation, 7 februari 2014) 

hänvisar utformandet av direktiv beträffande hanteringen av ER till skol-

verket, kommunerna och skolorna. Skolverkets anger att EA överhuvudtaget 

inte är reglerad i deras författningar (personlig kommunikation, 10 februari 

2014). En av de få rekommendationer som trots allt påträffats i ett statligt 

dokument återfinns i Utredningen om Funktionshindrade elever i skolan (SOU 

1998:66, s. 141) där det framgår att ”kommittén menar att det är kommunens 

uppgift att tydligt klargöra uppdraget för den enskilde elevassistenten”. 

Samma dokument uppger även att ”Elevassistenterna är en av de 

personalgrupper inom skolan vilkas uppgifter inte är reglerade” (Ibid., s. 137). 

Det kan därmed finnas direktiv beträffande användandet av EA på de enskilda 

skolorna men det är inte möjligt att med visshet avgöra att det är så i de flesta 

fall, liksom det inte är möjligt att förutspå deras innehåll eller omfattning 

eftersom det inte är reglerat i några myndighetsdokument att sådana direktiv 

ska finnas. Bristen på tydliga direktiv berörs delvis vidare i studiens 

diskussion.  

 

En annan trend som identifierats är samhällets och skolans individualisering 

(Skolverket, 2009). ”Det är närmast ett mantra i svensk skola att 

undervisningen ska individualiseras, det vill säga anpassas till den enskilde 

individen” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 72). Det varnas i detta sammanhang 

för att skolan kan missa att skapa förutsättningar där elever behöver samarbeta 

både med lärare, andra vuxna och med varandra för att nå vissa mål och för att 

nå en identifikation med gruppen. 

 

Utbildning 

Den övervägande forskningen om EAR härstammar från Storbritannien, 

troligen på grund av att det där de senaste 20 åren skett stora förändringar i 

utbildningssystemet. Wilson och Bedford (2008) redogör för en statlig 

centralisering av det brittiska utbildningssystemet, med avsikt att genom olika 

typer av reformer modernisera detsamma för att åtgärda problem med 

rekryteringen och behållandet av lärare. Vi kan således konstatera att 

Storbritannien gått motsatt väg jämfört med den decentralisering som skett i 

svensk utbildning. De brittiska Reformerna innebar bland annat utformandet 

av nya riklinjer för lärare och EA.  

 

Övrig påträffad forskning har haft sitt ursprung i USA, Irland, Kanada, Italien, 

Kina (Hong Kong), Finland, och Portugal. Inga vetenskapliga tidsskriftsartiklar 
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om EA med utgångspunkt i Sverige har påträffats. Bourke (2009) anger vidare 

att det även i USA och i Australien utformats direktiv beträffande EA och 

deras utbildningsmöjligheter liksom det gjorts i Storbritannien. I fråga om 

utbildning betonar flera forskare dess betydelse (Bourke, 2009; Glazzard, 2011; 

McVittie, 2005; Webster et al., 2011) både utifrån elevassisteters möjligheter till 

utveckling lönemässigt och professionellt och utifrån elevernas möjligheter att 

få sina behov mötta. I Storbritannien finns det även olika utbildningsnivåer 

elevassistenter kan nå. Främst talas det om Higher Level Teaching Assistant 

(Blatchford et al., 2007; Devecchi et al., 2012). 

 

Läroplanen (Skolverket, 2011, s. 19) anger att ”Rektorn har ansvaret för … att 

… personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter”. Enligt Arbetsförmedlingen (2014b) som 

lämnar en forskningsnära redogörelse för elevassistentyrket på myndighetens 

hemsida, kan EA ”ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning inom 

till exempel barn- och fritidsprogrammet och eventuellt separat utbildning 

kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna”. 

Detta bekräftas av Statens skolverks författningssamling som anger att en av 

inriktningarna på barn- och fritidsprogrammet ska förbereda för arbete som 

barnskötare och elevassistent (SKOLFS 2010:14). 

 

Skolverket (2007) har arbetat fram riktlinjer för innehåll och genomförande av 

en elevassistentutbildning i kommunal regi. Därutöver finns det i dagsläget 

folkhögskolor som erbjuder olika typer av assistentutbildningar varav EA är 

en av dessa (utbildningsinfo, 2014). Utbildningsmöjligheterna på 

folkhögskolenivå är begränsade både vad gäller antal och geografisk 

spridning.   

 

Inkludering och styrdokument  

Angående inkludering i svensk skola kan vi till viss del närma oss den i 

följande del av skolagen  

 
Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 

eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (SFS 

2010:800, 3 kap. 7 §) 

 

Nilholm och Göransson (2013) konstaterar att det inte är explicit uttryckt i 

skolans styrdokument att inkludering är ett av målen för skolan, ordet 

inkludering står inte med, men däremot att det ligger i de värden som uttrycks i 

skollagen och läroplanen, vilket innebär att en inkluderande skola har goda 

möjligheter att nå och arbeta efter de värden som styrdokumenten fastställer 

att skolan ska ha. Vidare har Sverige, i enlighet med den tidigare nämnda 

trenden för inkluderig, anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning vilken fordrar inkludering  
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För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och på lika villkor, ska 

konventions-staterna säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer 

[och] säkerställa att … ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i 

miljöer som erbjuder största möjliga akademiska och sociala utveckling som är 

förenlig med målet fullständig inkludering. (FN, 2008, s. 73, 74) 

 

Detta utdrag visar tydligt att skolan ska verka för en fullständig inkludering 

och konventionen sett till sin helhet vänder sig inte bara till utbildnings-

väsendet utan till samhället i sin helhet. Konventionen framhåller 

funktionshindrades rätt till personlig assistent men innehåller inga yttranden 

om EA. 

 

Viktiga aspekter av inkludering i relation till EAR 

Utifrån den ovan nämnda forskningen kan ett antal områden av inkludering 

med koppling till EAR och hur denna resurs kan användas på ett adekvat sätt 

observeras och delvis sammanfattas enligt följande. 

 

Dels är det viktigt att EA har fokus på att hjälpa (och bli hjälpt av) skolan och 

läraren i dessas uppdrag att hjälpa elever att nå läroplanernas mål (DfES, 2000; 

Gerschel, 2005). Samtidigt varnas det för att en för stark betoning på 

måluppfyllelse kan ge en för snäv bild av skolans uppdrag och motverka 

inkludering (Glazzard, 2011; Nilholm & Göransson, 2013; ). Dessutom är det 

angeläget att det finns tydliga rutiner för och möjligheter till utbildnings- och 

yrkesprogression för EA (Keating & O’Connor, 2012; Wilson & Bedford, 2008), 

att det finns tydliga direktiv för arbetsutövandet inklusive en tydlig roll i 

skolans verksamhet och tid till praktiska och pedagogiska sysslor. Vidare är 

det värdefullt att EA har god elevkontakt och interaktion med eleverna 

inklusive höga förväntningar beträffande elevernas prestationsförmåga samt 

att EA har goda relationer till eleverna både socialt och utbildningsmässigt 

(Mcvittie, 2005). Därutöver är det betydelsefullt att EA har god anpassnings- 

och kommunikationsförmåga, får delta i planering och utformande av 

välplanerad och väl förberedd undervisning som bland annat hjälper eleven 

iBSS att utveckla ett oberoende av EAs stöd samt interagera med andra elever 

(Blatchford et al., 2009). Även vikten av att EAR ges större ekonomiska 

resurser och att ett erkännande av yrkesrollen etableras har enligt forskningen 

betydelse. Slutligen är det också viktigt att hela skolan har ett gott samarbete 

och en god social inkludering av alla inom skolan verksamma aktörer 

(Mcvittie, 2005; Nilholm & Göransson, 2013; Veck, 2009).  
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 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera i årskurs 1-6 verksamma 

rektorers uppfattningar om inkludering vid nyttjandet av elevassistent som 

särskilt stöd.  

 



  

 

11 

 

 Metod 
Ansats 

Det fenomen som undersöks i studien är inkludering. Eftersom inkludering så 

att säga inte kan greppas på ett fysiskt sätt, det är inte möjligt att hålla 

inkludering i sin hand, så anses en fenomenologisk ansats vara adekvat för att 

beskriva detta fenomen. ”Det är fenomenvärlden som intresset skall centreras 

kring; den reella världen skärs så att säga bort…” (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

s. 166).  

 

Fenomenologin innehåller ett antal delar, den fokuserar på beskrivningen av 

uppfattningar snarare än förklaringen av dessa (Denscombe, 2009), den 

innefattar fenomenologisk reduktion som innebär att de så kallade objektiva 

tingen får lämna plats för ett utforskande av idésfären. Vidare ett sökande efter 

olika gemensamma väsen i fenomenen utan något större avkall på det 

konkreta (eidetisk reduktion) och en transcendental reduktion som innebär att 

jagets upplevelser av sin livsvärld sammankopplas med andra jags upplevelser 

och kopplas till en process påverkad av dåtida upplevelser såväl som framtida 

(Alvesson & Sköldbergs, 2008). Förankringen till det konkreta säkerställs och 

representeras i studien av informanternas utsagor. Studiens främsta uppgift är 

att beskriva informanternas uppfattningar om ifrågavarande tema i så ren och 

av forskaren opåverkad form som möjligt (Denscombe, 2009). 

 

Då föreliggande studie vid genomförandet haft påfallande begränsningar vad 

gäller olika resurser är studiens avsikt inte att presentera i hög grad 

generaliserbara data, men att inom ramen för de möjligheter som stått till buds 

presentera intressanta slutsatser som kan vara av gagn för skolans olika 

aktörer. Avsikten är att detta ska möjliggöras genom att aktörer inom skolan 

ges möjlighet att relatera till de slutsatser som presenteras snarare än att 

slutsatserna ska generaliseras. Dessa typer av småskaliga studier bör istället 

ses i ljuset av att de ”kan medföra att man kommer en bit på väg när det gäller 

lösningen av olika problem och de kan leda till bra diskussioner om hur man 

ska hantera ett visst problem” (Bell, 2006, s. 204). Naturligtvis är det möjligt att 

studiens problemområde, inkludering i relation till EAR, kan tolkas och 

framställas på fler sätt än de som i denna studie presenteras utifrån insamlade 

data och att fler än de inkluderingens väsen som framställs i studiens resultat 

skulle kunna utläsas av dessa data. Föreliggande studie har således som 

utgångspunkt att introducera en möjlig tolkning och presenterar några olika 

väsen av inkludering kopplat till nyttjandet av EAR utan att ge sken av att vara 

mer uttömmande än vad rådande förutsättningar tillåtit. 
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Datainsamlingsmetod 

Den semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjun (Dalen, 2007; Kvale, 

1997) har i studien använts som datainsamlingsmetod.  

 
Den kvalitativa forskningsintervjun harmonierar med en fenomenologisk förståelse 

av livsvärlden och med den kvalitativa beskrivning av mening och den 

förutsättningsmedvetna attityd som hör ihop med den fenomenologiska 

reduktionen (Kvale, 1997, s. 56).  

 

Studiens avsikt har varit att utifrån de rådande begränsningarna så djupt som 

möjligt granska de intervjuer som genomförts, och på så sätt erhålla de data 

som behövs för att svara mot studiens syfte. Således är en översiktlig bild av 

de intervjuades svar inte aktuell varav ett lågt antal (5) intervjuer ansetts 

tillräckligt (Kvale, 1997).  

 

Anledningen till att intervjun valts som metod är att  

 
intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen 

hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra 

och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld. (Kvale, 1997, s. 100) 

 

Dessutom ses begreppet inkludering i denna studie i första hand som en 

uppfattning eller förhållningssätt snarare än en teknik för att uppnå ett visst 

förhållande (Glazzard, 2011; Nilholm & Göransson, 2013). Varav det framstår 

som mer givande för skolor att ta del av en analys, diskussion och ett 

resonemang kring begreppet inkludering än att försöka mäta och kvantifiera 

det. Intervju ses därför som rätt metod för att samla in data som möjliggör en 

dylik hantering av det insamlade materialet. ”Tolkandet snarare än 

avbildandet av verkligheten utifrån hopsamlade data blir då centralt” 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 25). Denscombe (2009) menar att intervjuaren 

under intervjun ges möjlighet att analysera informanternas beteende vilket 

ytterligare kan fördjupa analysen av de givna svaren. Vidare anger Denscombe 

att intervjuer kan vara en effektiv datainsamlingsmetod genom att de 

möjliggör ett utväljande av lämpliga informanter. Dessa kan kontaktas per 

brev eller som i denna studie per telefon. Den specifika intervjutypen som 

användes i studien var så kallad semistrukturerad intervju innehållande en 

ram bestående av ett antal frågor vilka användes som utgångspunkt men där 

informanternas mer fria utsagor stod i fokus. Vidare inledde och avslutade 

mer öppna frågor intervjun medan de mest centrala frågorna om områdena 

inkludering och EA förlades till mitten av intervjun (Dalen, 2007). Intervjuerna 

avslutades genom att informanterna fick tillfälle att ta upp sådant de tänkt på 

under intervjun men inte fått tillfälle att redogöra för eller fråga (Kvale, 1997).  

 

Med hänsyn till att erhålla så fruktbara intervjuer som möjligt har 

intervjuarens förkunskaper om ämnet inkludering och EA setts som en 

väsentlig del (Dalen, 2007; Kvale, 1997). Innan genomförandet av intervjuerna 

har intervjuaren därför granskat en mängd litteratur och forskning på 
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området. Samtidigt har utifrån den fenomenologiska ansatsen en närmare 

granskning av viss litteratur innan resultatets sammanställning medvetet 

undvikits för att i så liten utsträckning som möjligt färga informanternas 

utsagor eller skapa beskrivningar baserade på forskarens egna förståelse 

(Denscombe, 2009). 

 

Frågan om objektivitet är en brännpunkt vid användandet av intervju som 

datainsamlingsmetod. Bell (2006) anger att intervjun är en mycket subjektiv 

metod medan Kvale (1997) menar att intervjun kan vara en objektiv metod och 

vidare att ”kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen”(Kvale 1997, 

s. 66). I denna studie ges den senare uppfattningen företräde. 

 

Urval 

För att på bästa sätt svara mot studiens syfte har ifrågavarande undersökning 

använt ett ickesannolikhetsurval avgränsat till yrkesgruppen rektorer. 

Denscombe (2009, s. 37) anger att det ”… absoluta kännetecknet för icke-

sannolikhetsurval, … är att de människor eller företeelser som ingår i urvalet 

definitivt inte utgör ett slumpmässigt urval”. Avgränsningen innefattar vidare 

i grundskolans årskurs 1-6 verksamma rektorer med erfarenhet av nyttjandet 

av EA som särskilt stöd. Nyttjandet ska ha inneburit att elever iBSS till viss del 

eller helt deltagit i ordinarie undervisning och att elever iBSS kan ha haft såväl 

fysiska som socioemotionella eller kunskapsmässiga svårigheter i sin 

skolsituation. Snedvridet urval har sökts undvikas genom att en viss spridning 

mellan informanterna gällande erfarenhet, kön, ålder, geografiskt 

verksamhetsområde, skolans profil och rektorer verksamma på kommunala 

respektive fristående skolor har eftersträvats. Preciserat innebär avgränsningen 

≥ 5 års skillnad i erfarenhet mellan två av informanterna, ≥ en informant av 

varje kön, ≥ 5 års skillnad i ålder mellan två av informanterna, ≥ en informant 

verksam i glesbefolkat respektive tätbefolkat område, ≥ en informant verksam 

på en skola med annan profil än de övriga, ≥ en informant verksam på 

kommunal respektive fristående skola. Vidare har undersökningen avgränsats 

till tre, till varandra närliggande, kommuner vid Sveriges östra kust. Sökandet 

efter lämpliga informanter har utgått ifrån den minst befolkade kommunen 

först för att i sista hand söka informanter i kommunen med flest invånare, med 

anledning av att den senare antas ha störst antal relevanta informanter, vilket 

borgar för största sannolikhet att erhålla tidigare nämnda spridning. Orsaken 

till att en spridning eftersöks är att inkludering inte anses relevant endast för 

en viss gruppering inom skolan utan för skolan som helhet.  

 

Rektorer ses vidare som särskilt lämpliga informanter med hänseende till att 

EA innesluts i rektorers ansvarighet (SOU 1998:66) och att rektorer har det 

övergripande ansvaret för skolors pedagogiska verksamhet (SFS 2010:800, 2 

kap. 9 §).  Vidare har rektorer goda förutsättningar för att delta i en studie av 

detta slag dels på grund av att de ekonomiska förutsättningarna är till en 

fördel, det vill säga att de förväntas kunna ta sig råd och tid och dels ingår det i 

deras yrkesutövande att vara insatta i aktuell forskning (Lönestatistik, 2014; 
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Skolinspektionen, 2012; Skolverket 2011). Vidare förväntas rektorer besitta den 

för studien relevanta kunskapen (SFS 2010:800, Skolverket, 2011) och ha 

intresset att bidra till och ta del av kunskapen som studien medverkar till att 

utveckla. Slutligen antas rektorer vara vana akademiska och forsknings-

mässiga spörsmål (SFS 2010:800) och därför också vara synnerligen lämpliga 

informanter. Rektorer har således valts som informanter i studien av den 

orsaken ”att de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick … en 

särskild position” (Denscombe, 2009).  

 

För att motivera deltagande och öka intresset att delta har informanterna vid 

den initiala kontakten erbjudits att erhålla en digital kopia av studien efter 

dess fullbordande. Dessutom har olika motiveringar framställts i enlighet med 

urvalsramen för att understryka att just de kontaktade rektorerna behövs för 

studiens genomförande. 

 

De informanter som deltog i studien uppfyllde urvalsramens krav genom att 

de alla hade erfarenhet av att nyttja EA som särskilt stöd inom ramen för den 

ordinarie undervisningen i olika utsträckning, varav endast informant 4 inte 

nyttjar detta stöd i dagsläget. Alla informanter är också verksamma i 

grundskolans årskurs 1-6 (några även i fler årskurser och skolformer). Den 

totala åldersskillnaden mellan den yngste informanten och den äldste var 22 

år. Informanterna har vidare uppfyllt urvalsramens krav enligt följande: 

 

Informant 1, kvinna, har cirka 2 års yrkeserfarenhet som rektor samt cirka 3 års 

erfarenhet som förskolechef. Har för närvarande deltagit i rektorsutbildningen 

under snart 2 år. Är geografiskt sett verksam på en kommunal skola förlagd på 

landsbygden.  

 

Informant 2, man, har ungefär 14 års yrkeserfarenhet som rektor och 

förskolechef. Har genomfört halva rektorsutbildningen men är för närvarande 

vilande på grund av medicinska orsaker. Är verksam på en kommunal skola 

geografiskt sett förlagd i en mindre stad.  

 

Informant 3, kvinna, har cirka 8 års yrkeserfarenhet som rektor. Blev klar med 

rektorsutbildningen för ungefär ett år sedan. Är verksam på en kommunal 

skola geografiskt sett förlagd på landsbygden.  

 

Informant 4, kvinna, har cirka 15-16 års yrkeserfarenhet, haft rektorsutbildning 

sedan 2005. Är verksam på en fristående skola Geografiskt sett förlags i en 

stad. 

 

Informant 5, man, har 9 års yrkeserfarenhet som skolledare och en akademisk 

examen motsvarande rektorsutbildningen, fil mag. inom utbildningsväsendet. 

Är verksam på en kommunal skola geografiskt sett förlags på glesbygden. 

 



  

 

15 

 

Genomförande, analys och etiskt förhållningssätt 

För att erhålla den i urvalsramen presenterade spridningen vad gäller 

informanternas beskaffenheter har en grundlig granskning via internet 

omväxlande med kontaktförsök via telefon genomförts tills en adekvat grupp 

bestående av 5 rektorer som varit villiga och haft möjlighet att genomföra 

intervjuer inom studiens tidsram erhållits. Vid telefonkontakten har rektorerna 

även informerats om studiens syfte och intervjuernas upplägg. Därutöver har 

tid och plats bokats för de samma. Informanterna har sedan åter kontaktats per 

telefon dagen innan eller några dagar innan intervjuns genomförande för att 

säkerställa att de tagit del av det missiv som per e-post skickats ut i samband 

med den första kontaken, för att bekräfta att de förstått studiens syfte och är 

redo att genomföra intervjun (Bell, 2006; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vid genomförandet av den första intervjun föreslog informanten att frågorna 

skulle skickas i förväg så att informanterna kunde reflektera över frågorna 

innan intervjuernas genomförande. Då detta inte sågs som något hinder för att 

nå studiens syfte erbjöds de följande informanterna denna möjlighet. Det var 

dock endast informant 2 som tackade ja till förfrågan. Informant 4 kunde inte 

nås efter den initiala kontakten för att erhålla denna förfrågan men 

garanterade vid intervjutillfället att frågorna inte skulle ha blivit lästa om de 

hade skickats ut på förhand.   

 

Alla informanterna fick per e-post det missiv som återfinns som bilaga 1, men 

flera valde att inte läsa det. I inledningen av intervjuerna upplystes dock 

informanterna muntligt om vissa delar av denna information, bland annat om 

hanteringen av det inspelade data som samlats in (Vetenskapsrådet, 2002) 

samt om den tekniska utrustningen bestående av två mobiltelefoner med 

ljudinspelningsfunktion. Vid slutet av intervjun gavs informanterna vidare 

möjlighet att ställa ytterligare frågor eller lägga till information som de ansett 

varit av värde. Samtliga informanter gav ett avslappnat intryck beträffande 

intervjuernas upplägg och genomförande, varav en dessutom gav uttryck för 

önskan om att intervjun inte skulle ta för mycket tid. Detta önskemål kunde 

tillgodoses bland annat på grund av att intervjuaren fått en viss vana av att 

använda frågorna på ett mer effektivt sätt eftersom denne vid detta tillfälle 

redan genomfört flera intervjuer. Tidsåtgången för intervjuerna blev 

följaktligen 56 minuter, 1 timme och 17 minuter, 1 timme och 1 minut, 39 

minuter och 45 minuter. Under intervjerna fördes nästan inga anteckningar 

och en hög grad av ögonkontakt upprätthölls för att förstärka informanternas 

känsla av ett vanligt samtal så att deras tankar, uppfattningar och åsikter 

kunde få en central roll och komma till uttryck i enlighet med det 

fenomenologiska perspektivet snarare än att informanterna skulle få en känsla 

av att bli utsatta för en granskning som skriftligen dokumenteras (Dalen, 2007; 

Denscombe, 2009; Kvale, 1997).  

 

Varje inspelning har sedan transkriberats och processats vad gäller exempelvis 

indexering av identifikatorer för att skapa gynnsammare förutsättningar för 

den fortsatta hanteringen av materialet samt för att underlätta förståelsen av 
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de olika områden som framkommit i informanternas uppfattningar. Därefter 

har en förtrogenhet med data eftersträvats för att slutligen frambringa 

forskarens tolkning av desamma utifrån olika former av kodning, kategorier 

och begrepp (Denscombe, 2009; Kvale, 1997). Som praktiskt stöd för denna 

process har en rangordning beträffande styrkan i, och förekomsten av, olika 

uttalande gjorts. Därutöver har en tankekarta använts där de centrala teman 

om inkludering som framkommit i intervjuerna kopplats till användningen av 

EA. Dessa teman har sedan kopplats till skilda begrepp för att på ett så bra sätt 

som möjligt fånga de väsen som de representerar. Därefter har en rangordning 

av dessa gjorts genom ett försök att gå från det mer konkreta och överordnade 

till det mer abstrakta och andra faktorer underlagda. Slutligen har en 

utveckling av dessa väsens innebörder gjorts och på så sätt har studiens 

resultatdel framlagts. Resultatet anses dock inte vara heltäckande i förhållande 

till det empiriska underlaget, men snarare utgöra en representation av flera 

möjliga samt inte heller vara helt uttömmande då de relativt omfattande data 

som insamlats ger utrymme för att producera en större mängd forskning. 

Däremot anses studiens syfte ha uppnåtts utifrån det resultat som framlägges. 

 

Slutligen är det av värde att poängtera att förekomsten av informanternas olika 

utsagor kan i viss utsträckning vara en representation av de flertaliga och i en 

del fall specifika frågor som ställdes. Frågorna kan sålunda ha lett 

iformanterna till att tänka i vissa banor, vilket innebär att de kan ha svarat 

annorlunda ifall andra frågor ställts om de områden som dryftats. Samtidigt 

undveks ett ledande angreppssätt vid intervjuernas genomförande bland 

annat genom att intervjuaren uttryckte sig med ord som ”berätta”, ”har jag 

förstått det rätt att…” och ”vad var den stora utmaningen då?”, för att på så 

sätt ge informanterna möjlighet att uttrycka sig mer fritt.  

 

Som framgår ovan har Studien i huvudsak utgått ifrån de principer som 

presenteras i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002), där informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra huvudprinciperna.    

 

Metoddiskussion 

Endast en datainsamlingsmetod har använts, intervjun, vilken dessutom 

bygger på subjektiva uppfattningar. Kvale (1997, s. 65) skriver emellertid att 

”intervjun kan i princip vara en objektiv forskningsmetod” och vidare att 

”kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen”(Ibid., s. 66). Ur detta 

perspektiv blir det forskarens uppgift att så objektiv och fördomsfritt som 

möjligt presentera de uppfattningar som de intervjuade har rätt att ha 

(Denscombe, 2009). 

 

Det finns dock flera risker med att använda intervjuer som datainsamlings-

metod. En risk är att informanten inte talar sanning. Denscombe (2009) menar 

att denna risk kan minimeras om de utfrågade kan antas vara experter på det 

föreliggande området, något som varit fallet i denna studie. Vidare har denna 
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risk minimerats i undersökningen genom att de intervjuade inte förhörts 

angående något som kan anses vara ett särskilt känsligt ämne (Dalen, 2007). 

Slutligen har denna risk i möjligaste mån undvikts genom att analysen av 

svaren främst grundats på teman som varit gemensamma för de olika 

informanterna men även genom att till viss del antagonistiska uppfattningar, 

så kallade ”avstickare”, givits utrymme (Denscombe, 2009, s. 54).  

 

En annan risk är den så kallade intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Men inte 

heller denna framstod som påfallande i intervjusituationen, kanske på grund 

av att intervjuaren endast kunde agerade ur en underlägsen position vad gäller 

ålder och erfarenhet i relation till informanterna. Kanske även på grund av att 

informanterna påmindes i intervjuns inledning om att studien är 

konfidentialitetsgrundad. Detta förhållande återspeglas i informanternas 

flertaliga uppsluppna beskrivningar och uttalanden. Kvale menar att  

 
Det ömsesidiga inflytande som intervjuaren och den intervjuade utövar på 

varandra såväl kognitivt som emotionellt är dock inte nödvändigtvis en felkälla 

utan kan vara en styrkefaktor hos den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997, 

s. 39).  

 

Slutligen menar Denscombe (2009) att inspelningsutrustningen kan verka 

hämmande, men vid intervjuerna förmedlades snarare den under rubriken 

genomförande nämnda avslappnade känslan. Detta härförs till det Dalen (2007) 

skriver om att det idag är så vanligt med olika typer av tekniska hjälpmedel att 

det inte behöver verka störande samt att denna utrustning i dagsläget är i hög 

grad diskret.   

 

En annan typ av problematik som uppdagas vid nyttjandet av inspelade 

intervjuer är om inspelningarna ska transkriberas från tal till text. Både Dalen 

(2007) och Kvale (1997) förutsätter att an transkribering i de flesta fall görs men 

Kvale betonar att det material som på detta vis produceras inte är samma 

empiriska underlag som insamlades i det ursprungliga mötet med 

undersökningsområdet utan är en efterkonstruktion. Transkriptionerna 

resulterar därför vid första anblicken i en mycket konstig text och forskaren/-

läsaren/tolken eller vad Kvale kallar förrädaren, måste skapa sig en bild för att 

närma sig den verklighet som beskrivs i texten. Detta innebär att den 

verklighet i form av ord, rum, dofter, gester och stämning som utspelades vid 

intervjuerna inte kan återskapas exakt en andra gång utan endast till viss del 

återges i textform, en form som i hög grad förvrängt den ursprungliga 

verkligheten, men som samtidigt har en möjlighet att förmedla delar av en 

upplevd verklighet och nå ut till många fler, inte minst genom att 

informanternas anonymitet prioriteras. Dessutom anger Kvale att 

transkriptionerna ger goda förutsättningar för den kommande dataanalysen.  

 

Den inspelade och transkriberade intervjun anses utifrån ovanstående därför 

vara tillräcklig för denna typ av studie och dessutom den tjänligaste 

datainsamlingsmetoden. Dels harmonierar forskningsintervjun med den 
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teoretiska ansats som studien baseras på – fenomenologin, och dels är den det 

riktigaste instrumentet för en uppfattningsbaserad studie.  
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 Resultat och analys 
Utifrån de uppfattningar om inkludering som rektorerna ger uttryck för växer 

en flerfasetterad bild av inkludering fram med ett flertal framträdande väsen. 

Dels förmedlar rektorerna upplevelsen av att inkludering är något som sker 

naturligt i verksamheterna, dels att de är positivt inställda till inkludering, 

även en inkludering som är mer omfattande än den som praktiseras idag, men 

också att inkludering är något som kan vara negativt för vissa individer. 

Vidare berör rektorernas utsagor även den allmänt vedertagna motsatsen till 

inkludering, det vill säga exkludering.  

 

Detta föranleder att följande väsen av inkludering uppdagas; inkluderingens 

naturlighet, radikal inkludering, total inkludering, delvis inkludering. 

Därutöver identifieras inkluderingens samhälleliga kontext samt dess 

annullant eller ratifikant i skolans verksamhet.   

 

I anslutning till dessa olika väsen av inkludering framkommer att nyttjandet 

av EA harmonierar främst med den delvisa och totala inkluderingen men 

utifrån rektorernas utsagor i de flesta fall även med inkluderingens 

naturlighet.  

 

Vidare tyder den bild som växer fram utifrån rektorers uppfattningar om 

inkludering i skolan på att inkludering i huvudsak innebär att olika elever får 

tillgång till en likartad god undervisning och att de vistas i samma byggnad 

och/eller klassrum. Paradoxalt nog kan inkludering även innebära att eleven 

får tillgång till en för den enskilde eleven god skolupplevelse inte minst vad 

gäller de rumsliga aspekterna, något som i vissa fall innebär att 

undervisningen inte är ser lika ut för alla elever och/eller att de inte vistas i 

samma lokaler. Detta utmynnar i uppfattningar om att inkludering även 

innebär att eleverna visar en tolerans för olikheter i skolan och i samhället. 

Bilden är i hög grad komplex och omfattande och innefattar en mängd 

aspekter som på olika sätt interagerar med varandra.  

 

Slutligen möjliggör rektorernas uttalanden identifieringen av olika faktorer 

som kan verka för eller motverka de olika aspekterna av inkludering. Samt 

inkluderingens svårfångade väsen där motstridiga ideologier och strävanden 

efter att på bästa sätt tillgodose olika behov påvisar inkluderingstankens 

komplexitet. Utifrån de uppfattningar som förmedlas framstår alla former av 

inkludering som underkastade de individuella och situationsbundna behoven 

hos eleverna uppsprungna ur och påverkade av de ramfaktorer som 

konstituerar den svenska skolan. Dessa ramfaktorer är i sin tur avhängiga 

samhällets utformning och värderingar i hur de uttrycks i praktiken. Detta ger 

studiens förståelse för inkludering utifrån rektorernas utlåtanden följande 

struktur: 
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• samhällets utformning och i praktiken uttryckta värderingar inklusive 

skapandet av skolans ramfaktorer. 

• Inkluderingens annullant eller ratifikant - elevers individuella situations-

bundna behov för en god skolupplevelse - det pragmatiska perspektivet.  

• inkluderingens olika väsen och motstridiga natur inklusive EARens roll i 

dessa väsen. 

• Rektorns övervakning av EARens inkluderande verkan.  

 

I de fall i de kommande citaten där en kommunikation mellan intervjuaren och 

rektorn valts att presenteras har denna kommunikation markerats med ”A:” 

för intervjuarens tal och ”B:” för rektorns tal. 

 

Inkluderingstankens samhälleliga kontext 

Samtliga rektorer ger uttryck för en koppling på olika sätt mellan inkludering 

och den större samhällsgemenskapen, speciellt när det gäller vikten av att 

människor med olikheter får mötas, något som även belyses under rubriken 

inkluderingens naturlighet. ”Och sen är det ju viktigt tycker jag utifrån en aspekt 

att, utifrån en samhällsaspekt” (Informant 2). 
 

ja, för vi måste ju ha en acceptans för alla människor oavsett, och hur skapar man 

den om man aldrig få mötas? (Informant 1). 

 

Deras uttryck pekar vidare ur ett större perspektiv på hur samhället genom 

olika typer av styrdokument skapar ramfaktorer i form av exempelvis 

ekonomiska resurser, tid och kunskapskrav som ska nås inom vissa angivna 

tider. Informant 5 beskriver på ett målande sätt hur ramfaktorerna tid, rum och 

ekonomiska resurser inverkar på inkludering. 

 
B: i det här fallet kom jag in då i lokalen där han [en elev som kommunicerade med 

hjälp av någon form av teknisk lösning på grund av funktionshinder] och två 

klasskamrater satt då, liten grupp, och så ville han mig någonting, han, jag noterade 

att han vill mig någonting. Jag gick fram och började lyssna eller ja, iaktta vad han 

ville kommunicera till mig 

A: m 

B: och efter en minut så, par minuter så kom det fram då att, översatt då från den 

tekniska lösningen blev det då ”rektorn, har inte du glömt någonting idag?” näe, 

jag tänkte, jag har inga möten, inget jag har lovat att gjort, näe jag har nog inte 

glömt någonting idag, ”är du säger på att du in glömt någonting rektorn?” ä, ä, näe 

jag har inte glömt någonting - ”stäng gylfen!”  

A: [skratt] 

B: [skratt] den kommunikationen tog två minuter va 

A: ja a 

B: och då tänker jag mig i ett stort klassrum med många andra elever så kanske inte 

läraren varken har tid eller möjlighet att kunna lyssna in en sådan här 

kommunikation. 
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Sättet på vilket de ekonomiska resurserna äntrar arenan återfinns i rektorernas 

beskrivningar om att inkludering kan motverkas beroende på vilka möjligheter 

som står till buds vad gäller utformningen av den rumsliga miljön. För att 

kunna anpassa denna miljö utifrån elevernas olika behov av särskilt stöd krävs 

ekonomiska resurser i skiftande omfattning. De nämnda ramfaktorerna skapar 

i sin tur olika behov hos eleverna tillexempel genom att inte alla elever klarar 

att nå kunskapskraven inom den angivna tiden eller genom att vissa elever 

upplever svårigheter med att tillgodogöra sig undervisningen i elevgrupper 

bestående av ett större antal elever. Något som i vissa fall hanteras med hjälp 

av EAR inom och utanför den ordinarie undervisningen.    

 

Inkluderingens annullant och ratifikant 

Styrdokumenten skapar som vi sett olika ramfaktorer som i sin tur skapar 

olika behov av särskilt stöd hos eleverna vilket i sin tur avgör om strävan efter 

inkludering kommer att annulleras eller ratificeras. Då elevernas individuella 

situationsbundna behov (EISB) är den enskilt mest avgörande faktorn vad 

gäller inkludering så har i studien begreppen inkluderingens annullant och 

inkluderingens ratifikant formulerats. Detta innebär att om EISB enligt 

rektorerna är att eleven får enskild, exkluderande, undervisning avskild från 

övriga elever så är EISB inkluderingens annullant, strävan efter inkludering 

annulleras och inkludering i bemärkelsen att erhålla undervisning i samma 

klassrum som de övriga eleverna i klassen kommer inte att ske. Om EISB 

däremot enligt rektorerna är att eleven tillgodogör sig undervisning 

inkluderad med de andra eleverna genom att erhålla undervisningen i samma 

klassrum som de övriga eleverna i klassen så är den inkluderingens ratifikant, 

eftersom eleven då kommer att få vara inkluderad. Det tredje och mest 

förekommande alternativet när det gäller elever som upplever olika 

svårigheter i sin skolsituation är dock att EISB är att både vara inkluderad i och 

exkluderad från den ordinarie undervisningen vilket ger upphov till den 

delvisa inkluderingen, som i sin tur visar på inkluderingens komplexitet då 

EISB både blir inkluderingens ratifikant och annullant – simultant.   

 
Och far barn illa av att vara inkluderad då ska de inte vara det. Men det är svårt, 

även om jag tycker i stort att det är bra så måste man ju ändå vara väldigt ödmjuk 

inför varje barn och inför deras behov (Informant 1).   

 

Anledningen till att behoven beskrivs som situationsbundna beror på att 

behoven kan se olika ut på olika skolor och olika dagar. ”Alltså det där beror ju 

på dagsformen också (Informant 4). Dessutom kan en elevs behov enligt 

informant 3 i hög grad avgöras av lärarens och de övriga barnens egenskaper 

vilket innebär att om dessa faktorer ändras så ändras elevens behov. Men i alla 

situationer gäller att ”det handlar också om att man måste mer än någonsin 

titta på de elevernas behov” (Informant 3). 

 

EISB har således en i hög grad tydligt överordnad ställning i förhållande till 

strävan efter inkludering ”det bedöms utifrån elevens specifika behov” 
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(Informant 1). Om eleven inte mår bäst av att vara inkluderad så annullerar 

detta behov inkluderingssträvan.  

 
Å vi kan se att det [inkludering av särskoleelever i grundskolan] fungerar under 

kanske vissa år, också utifrån vad behovet är och så men att ibland blir ett 

utanförskap utifrån att barnet har behov utav någonting annat (Informant 3). 

 

Samtidigt uppfattar rektorerna att det tydligt framgår av innehållet i skolans 

styrdokument att skolans uppdrag är att verka för inkludering, ”ja, absolut vi 

har en skollag som talar om det tydligt och vi har en läroplan vi har ju 

salamancadeklarationen som också talar om det här” (Informant 3).  

 

Vi ser alltså ett dialektiskt dilemma mellan inkludering och EISB, en 

återspegling av styrdokumentens dubbla verkan. Rektorerna förmedlade dock 

inte några klara upplevelser av detta utan inkluderingen var något helt 

naturligt för dem oavsett vilka former den tog. Även EAR fick i förhållande till 

dessa en naturlig roll om den fungerade på det tänkta inkluderande sättet.  För 

de flesta rektorer innebar det tänkta sättet att EA och eleven till vilken denne 

var knuten inte blev för nära sammanfogade och beroende av varandra 

 
ja, det blir då om man inte backar tillbaka och låter assistenten vara med hela tiden 

som jag sa tidigare, att eleven fast den går i en större klass blir så att säga 

institutionaliserad eftersom den alltid har med sig assistenten och inte får 

interagera med övriga klasskamrater eller lärare, då blir det ett hinder [för 

inkludering] (Informant 5).  

 

En rektor upplevde dock att teamkänsla mellan elev och EA var något positivt. 

Rektorerna underströk också vikten av att klassläraren skulle ha ledarskapet i 

undervisningen medan EA var ett stöd endast om det behövdes. 

 

Det är alltså det som fungerar i praktiken som blir överordnat andra aspekter. 

Detta föranleder även frånvaron av generella skriftliga riktlinjer beträffande 

inkludering och EAR. Eftersom EISB styr vilka åtgärder som vidtas menar 

rektorerna att det inte är nödvändigt att skriva generella riktlinjer. Istället kan 

det finnas särskilda riktlinjer för EAR så att säga inbakade i elevers 

åtgärdsprogram. Beträffande inkludering så menar rektorerna att de märker 

om inkluderingen inte fungerar så som de anser att den bör och att det inte är 

förrän då som det eventuellt skulle behövas några riktlinjer. Rektorerna 

förmedlade dock att inkludering alltid tycks ha fungerat tillfredställande 

under deras tid som skolledare då inga riktlinjer tagits fram.  

 

Självfallet kan EISB också innebära att en elev har behovet av att vara i ett 

större socialt sammanhang, att vara inkluderad, vilket då gör EISB till 

inkluderingens ratifikant. 

 
men alltså i och med att det är så att inkludering handlar ju om att kunna tillgodose 

alla barn och, behov och vad de behöver då för att kunna nå målen i skolan.. 

(Informant 1). 
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Ovanstående uttryck har dock i intervjuerna en perifer plats och en 

ansträngning behövs för att tolka uttrycket på ett sådant sätt att det blir möjligt 

att utläsa att ett barns behov kan innebära att det behöver inkluderas. Medan 

utsagor om att inkludering kan vara negativ för en del elever får en central roll. 

Detta innebär att EISB som regel är inkluderingens annullant men kan i vissa 

enstaka fall, åtminstone i teorin även vara dess ratifikant, speciellt med tanke 

på i hur hög utsträckning rektorerna underströk EISBs överordnade och 

avgörande roll.   

 

Inkluderingens olika väsen 

Som tidigare nämnts ingår EAR på olika sätt i inkluderingens olika väsen och 

kommer således behandlas i relation till dessa. Vad som är värt att notera i 

detta förhållande är att rektorerna ger uttryck för att de helst inte vill ha en EA 

i den typen av funktion som vanligen förknippas med EA. De efterlyser 

påfallande enstämmigt en högre utbildningsmässig kompetens. Och kan detta 

inte erhållas, vilket de påpekar är svårt på grund av den rådande bristen på 

pedagogisk personal, så framhålles EAers personliga egenskaper som viktiga 

för uppdraget. Rektorerna förmedlade påfallande svårigheter beträffande att 

resonera kring själva begreppet EA på grund av att de fann det svårt att skilja 

på begrepp och funktion. Samtidigt uttryckte de en medvetenhet om att 

begreppet förmedlar en upplevelse av fenomenet som det beskriver. 
 

B: det är litegrann, nästan, jag tror att vi har ett ord som är mer negativt laddat å då 

är det resurs. Det brukar oftast de som jobbar hänga upp sig på, vadå, vad är jag för 

resurs liksom så?  

A: mm 

B: så EA så tror jag att de personerna som är det tycker att, det är positivt, och för 

oss är det positivt eftersom det har en positiv inverkan på det vi gör och en stöd och 

hjälp liksom både för eleverna och för oss alla som jobbar i skolan. 

A: mm. Jag har märkt att när jag ställer den här frågan så är det lätt att tänka på 

funktionen och det är klart att man tycker att den funktionen är positiv eftersom 

man använder sig av den 

B: ja 

A: men jag tänker mer på själva ordet 

B: assistent 

A: a, elevassistent. 

B: elevassistent.  

A: a 

B: det är svårt för jag har aldrig tänkt på begreppet liksom så, om man säger titel 

eller vad, vad ger den mig för, [paus] nä, o jag tror, jag tror faktiskt att det är svårt i 

det fallet att särskilja själva titeln om man ska säga från uppdraget (Informant 3). 

 

Rektorerna förmedlar överlag en naturlighet vad gäller användandet av 

begreppet EA och att beteckningen fyller sitt syfte. En rektor svarade att den 

inte tycker att begreppet är bra, men att själva funktionen som EAR har, ibland 

kan vara nödvändig att använda sig av men med tillägget att EA inte ska 

användas som särskilt stöd om det finns andra mer lämpliga lösningar.  
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Inkluderingens naturlighet 

Alla i studien medverkande rektorer ställer sig positiva till tanken på 

inkludering och ger uttryck för att inkludering är något som sker naturligt i 

deras verksamheter och att det är först när det kommer till deras kännedom att 

inkluderingen i praktiken inte sker så som skolledaren förväntar sig som 

eventuella åtgärder initieras. 

 
A: tycker du att det borde finnas riktlinjer om inkludering på skolan? 

B: inte som det är nu. Men skulle jag känna att förhållningssättet hos pedagogerna, 

hos oss som jobbar här, om jag inte skulle känna mig förtrogen med det eller lita på 

att det är faktiskt så här vi tänker kring alla barn då tycker jag att det skulle behövas 

(Informant 3). 

 
som vi ser så har vi inte behövt några skriftliga [riktlinjer] utan det är naturligt, det 

är inbyggt i skolkulturen här (Informant 5). 

 
Men kanske inte specifikt, med inkludering, det gör vi inte utan det är ju en del i 

värdegrundsarbetet (Informant 4). 

 

Inkluderingen har alltså ett naturligt och påfallande självklart väsen i 

rektorernas uppfattningar. Den hänvisas alltså till de förgivettagna 

grundläggande värden som skolan och samhället vilar på. Samtidigt betonar 

informant 2 å det starkaste en påtaglig dissonans mellan samhällets ideala 

värden och det faktiska skeendet i samhället. Samhället menar på idéplanet att 

det vill ha och kräver inkludering men ger i praktiken många gånger uttryck 

för motsatsen. Vilket leder till att det utkrävs av skolan att stå för 

inkluderingssträvandet i praktiken, medan samhällets praktik lämnas helt åt 

godtyckligheten.  

 
B: a det jag tänker det är alltså det att rent generellt så lägger samhället för stor, för 

stort ansvar på skolan. Att skolan ska klara av allting.  

A: mm  

B: vi ska klara av att inkludera människor, men man ger inte förutsättningarna. Till 

exempel att man, ja att bygga bostadsområden där många bor där man har 

mångfalden, utan vi har ju ett segregerat samhälle 

A: mm 

B: å så är det skolan som ska se till att vi ska inkluderas och, det tycker jag generellt 

att det är med allting, så läggs det för stort ansvar på skolan. Är det någonting som 

ska lösas, något samhällsproblem av något slag så är det skolan som ska lösa det. Vi 

ska inte ha några kränkningar på skolan, vi ska ha noll tolerans mot kränkningar å  

A: a 

B: medans man i media, tv, tidningar,  kan få, där vuxna kränker varandra dagligen.  

A: m, hmh, a. det är intressant.  

B: å sen ska vi, å där ungarna sitter och tittar på sånt, sådana tv-program, dom ser 

löpsedlar, dom, föräldrar pratar å sen, där man, a, tv-spel, dataspel där man, man 

skjuter ihjäl varandra, man får, extrapoäng om man våldtar någon å, som småbarn 

spelar.    

A: m. 
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B: å sen ska vi ha nolltolerans mot kränkningar på skolan. Det är ju vi o så får vi skit 

om vi inte har det.    

A: m. a wow. Jag tycker att det är en intressant tanke 

B: jag tycker att det är helt jä**a sjukt. Samhället har inget ansvar. Finns inte nån 

som tar ansvar. Media, tidningar, tv, Dom som a, dom beslutar om saker och ting 

som att, a sådana här spel då till exempel, för ungdomar. Och det är ju föräldrarna 

också som inte tar ansvar naturligtvis.  

A: m 

B: dom tillhör ju samhället. Men sen är det, å sen när det blir tok på skolor, det är 

skolorna som ska lösa det.  

A: m 

B: det är helt absurt.  

A: ja tycker det var jätteintressanta tankar.  

B: vi måste ju ta ett gemensamt ansvar liksom, vi kan inte bara va skol, kan inte 

bara ligga på skolan heller  

A: m. nä.  

B: det är helt sjukt. Jag blir så förbannad på sånt där. /…/ 

B: å sen är det bara utanför skolan då, det är laglöst liksom 

A: aa. För jag känner ju också så där som du säger å 

B: då tycker jag att det är helt sjukt att skolan ska ha dom här kraven på sig.  

A: m 

B: vi ska ju jobba för det men vi måste ju ha, hjälp då. Utav samhället, då måste ju 

dom ställa upp på de här premisserna också liksom. 

   

EARens förhållande till inkluderingens naturlighet ligger i att rektorerna, för 

vilka inkluderingen är en naturlig del av skolans verksamhet, använder sig 

EAR. Tilläggas bör dock att rektorerna gav uttryck för att EA inte skulle 

användas hur som helst utan endast när ett påtagligt behov förelåg. En av 

rektorerna använde sig inte heller vid intervjutillfället av EAR på grund av att 

det behovet inte fanns i dennes verksamhet, men var för övrigt positivt inställd 

till nyttjandet av denna resurs. Därför anses rektorernas uppfattningar 

överrensstämma med ett naturligt förhållande mellan inkludering och 

användandet av EA.  

Radikal inkludering 

Rektorerna ställer sig vidare positiva till det som i studien ses som en radikal 

inkluderingstanke. Denna tanke utforskades med hjälp av frågan om vad som 

skulle behövas för att alla elever, det vill säga både elever som idag undervisas 

i grundskolan och elever som idag undervisas i särskolan, skulle undervisas i 

en ny slags gemensam skola.  

 

Sättet på vilket radikal inkludering främst skiljer sig från total inkludering i 

denna studie är genom att den senare avgränsas till en skolform i allmänhet 

(grundskolan med dess elever) och till ett klassrum i synnerhet. Medan den 

förra gäller för hela samhället och alla dess aktörer. Den radikala 

inkluderingen, i motsats till den totala inkluderingen, åsyftar följaktligen även 

att andra delar av samhället än endast utbildning omstruktureras så att möten 

mellan alla olika människor möjliggörs och att grupperingar av människor 

med likartade beskaffenheter motverkas. Total inkludering innehåller således i 
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första hand strävan efter att alla elever i grundskolan ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen under så likartade förhållanden som möjligt i samma 

klassrum. Radikal inkludering åsyftar att alla elever, både de som idag deltar i 

särskolans undervisning och de som idag är en del av grundskolan, undervisas 

på varierande sätt men tillsammans i samma skola och gärna även i samma 

klassrum.  

 

Informant 1 avgränsar dock radikal inkludering till att alla elever får mötas på 

samma skola beroende på vilka möjligheter som står till buds  

 
a, men kanske om man säger inom samma byggnad i alla fall, men sen för även de 

som går i träningsskolan behöver ju tillgång till samhället för de ska väl inte vara 

någonstans undanskuffade, de behöver ju också vara med. Sen kanske de inte kan 

vara med på lektionerna av olika anledningar för att det ska vara så väldigt 

handikappanpassat och kanske inte går att lösa (Informant 1).  

 

Informant 1 uttalar sig vidare på följande sätt som är representativt för de 

uppfattningar som framkommit vid intervjuerna och som kan kopplas till en 

förståelse för den radikala inkluderingen 

 
men det vore väl bäst om det gick att lösa, här har vi skolan och här går alla barn 

som bor i närheten. 

 
för vi måste ju ha en acceptans för alla människor oavsett, och hur skapar man den 

om man aldrig få mötas?  

 

Nära förknippat med tanken på radikal inkludering framkommer följaktligen 

tankar om att inkluderingsarbetet i sig förutsätter en kategorisering om vad 

som är tillräckligt normalt och vad som behöver inkluderas i det normala.  
 

B: men sen kan man fundera också på begreppen, att vad säger dom egentligen, 

talar dom om, om vi pratar om inkludering? Eller integrerad? Pratar vi om att vara 

exkluderad liksom. Att pratar vi om att ett utanförskap också 

A: m 

B: samtidigt? det är ju bara synd att begreppen ska finnas överhuvudtaget kan jag 

tycka (Informant 3). 

 

Vidare anger informant 2 att det naturliga på dennes skola är att elever går 

iväg vilket leder till att de på detta sätt trots allt inte exkluderas eftersom det i 

princip är lika naturligt att gå ifrån den ordinarie undervisningen som att vara 

kvar i den.  

 

Samtidigt framkommer ur rektorernas utsagor att de uppfattar denna ovan 

nämnda teoretiska skola som något som skulle utvecklas ur grundskolan 

snarare än att det skulle bli en ny skola genom en sammanslagning av grund- 

och särskolor.    

 
Alltså man blir ju inte friskare för att man går i en vanlig skola. Utan man kanske 

inte mår så bra i en sådan omgivning. Jag vet faktiskt inte (Informant 4). 
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Det blir ju stora problem om man flyttar in till exempel särskola och särskoleelever 

inom ordinarie undervisning (Informant 2). 

 

Det rektorerna framförallt förmedlar angående vad som skulle behövas för att 

denna typ av skola skulle vara möjlig är specialpedagogisk kompetens. Men en 

koppling till att den nuvarande specialpedagogiska kompetensen som redan 

finns på särskolorna skulle fortsätta att nyttjas är svårfunnen i rektorernas 

utsagor. Utan det som förmedlas är en uppfattning om en slags nyanställning 

av personer med dessa kompetenser. Möjligen kan en tanke om att den 

nuvarande kompetens som finns inte skulle räcka till utan behöva utökas 

ytterligare skönjas. Till detta radikala väsen av inkludering är det svårt att hitta 

en koppling till EAR då detta snarare skulle bli ett tillfälle att avveckla EAR till 

förmån för de kompetenser med högre utbildning som så tydligt önskas av 

rektorerna. 

 

Rektorerna gav vidare uttryck för uppfattningar som sträckte sig från att till 

viss del inkludera EA i den pedagogiska personalen till att på ett relativt 

radikalt sätt inkludera all personal på olika vis i olika sammanhang. Vad som 

stod klart var att all personal utan undantag inbjöds till de sociala 

tillställningar som anordnades i skolans regi.   

Total inkludering och delvis inkludering – EA ges en central roll 

Grundläggande förmedlar rektorerna att de uppfattar total inkludering som 

det mest önskvärda, något att sträva efter. Det vill säga att alla elever i 

grundskolan som tillhör samma klass får undervisning i samma klassrum.  

 

Men samtidigt uttrycker de att det finns vissa speciella fall där denna totala 

inkludering får en underordnad prioritet, och andra behov hos eleverna får 

högre prioritet. 

 
B: inkludering det ser jag mer som ett, det är ju ett strävansmål, men att sätta det 

som ett grundkrav det tror jag inte på 

A: mm 

B: därför att man måste också ha förmåga att se att ibland så kanske det inte går. 

(Informant 5) 

 

… vad är bäst för det här barnen och det behöver ju inte betyda att det är bäst för 

alla barn /…/ För ibland så kan det vara olika som kan vara det bästa (Informant 3). 

 

Det handlar återigen om rektorernas uppfattningar angående vad den enskilde 

eleven mår bäst av och vad som gör att denne får en så bra skolupplevelse vad 

gäller kunskapsutveckling och sociala samspel som möjligt. I vissa fall 

uppfattar rektorerna att elever mår sämre av att vara totalt inkluderade i den 

ordinarie undervisningen och ger därför eleverna möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisning på andra sätt, oftast i ett eget rum eller liknande miljö där inga 

andra elever är närvarande men däremot en vuxen, oftast EA.  
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ja att det är ju liksom, vi har ju de barn som har det problem de har och det måste vi 

ju lösa inom skolan. Att de får den undervisning de ska ha. Men de behöver ju få 

tillhöra en grupp, och jag ser ju hellre att det är fler vuxna i klassen än att plocka 

bort barnen ur klassrummet. Sen finns det ju specialfall där det mår dåligt av, det 

kanske blir för mycket intryck och så, det kan ju finnas barns som kan må bra av att 

få gå undan ett tag å just för intryckens skull. För det kan vi ju aldrig plocka bort att 

det sitter tjugo till som rör sig och kanske skrapar med någon stol eller någonting 

(Informant 1). 

 

Denna lösning som kan ses som ett uttryck för den delvisa inkluderingen anses 

dock inte som önskvärd av rektorerna som en permanent lösning utan istället 

förmedlas en strävan efter att den ska ske i så liten utsträckning som möjligt, i 

de fall där en total inkludering ger eleverna en sämre skolupplevelse. De fall 

där denna form av anpassning förekommer är oftast förknippad med elever 

som har AD/HD men även andra elever med olika svårigheter framkommer, 

tillexempel elever med autism, Aspergers syndrom, Down syndrom, 

emotionella svårigheter samt fysiska funktionshinder. Ingen av rektorerna gav 

uttryck för att denna form av anpassning erbjöds elever utan svårigheter i sin 

skolsituation. Däremot framkom en tydlig betoning på att rektorerna såg till 

varje enskild individs behov och sökte utforma anpassningar som skulle 

åstadkomma en så framgångsrik skolupplevelse som möjligt för varje enskild 

elev. Mönstret som framträder är att exkludering oftast är ett behov för elever 

iBSS medan elever som inte är iBSS inte har detta behov utan kan tillgodogöra 

sig undervisningen tillsammans.  

 

Rektorernas strävan efter den totala inkluderingen framgick även av att EA 

primärt skulle vara behjälplig den elev till vilken denne var knuten men att 

den skulle ge eleven så mycket eget ansvar som den kunde klara av att 

hantera. Det vill säga att EA skulle gå från att vara nära eleven till vilken den 

var knuten för att sedan vara till stöd för fler elever och i vissa fall slutligen 

vara till stöd för hela klassen.   

 
när det finns utrymme så är man ju för andra elever också, men i primära 

ingångsskedet så är det bara med en elev (Informant 2). 

 

Det framgår således att EAR kan vara en del av den totala inkluderingen om 

dennes funktion innebär att eleven IBSS får hjälp av denna stödinsats att 

tillgodogöra sig all undervisning i det ordinarie klassrummet. Det rådande 

förhållandet är dock att EA främst är en del av den delvisa inkluderingen som 

innebär att elever får möjlighet att delta i ordinarie undervisning i så stor 

utsträckning som dessa klarar utan att få svårigheter i sin skolsituation. Denna 

delvisa inkludering med hjälp av EAR anses likafullt vara i större utsträckning 

inkluderande än alternativen. Det som framkommer är att denna form av 

inkludering möjliggör ett tillgodogörande av kunskaper och social interaktion 

som annars inte skulle ske tillexempel på grund av att vissa elever 

överhuvudtaget inte skulle komma till skolan till stor del beroende på de 

tidigare nämnda sociala, emotionella, psykiatriska och fysiska svårigheter som 

vissa elever har. Och skulle de trots allt komma till skolan utan att få stöd av 
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en EA så skulle det enligt rektorerna i vissa fall resultera i stora svårigheter. 

”Var EA sjuk någon dag eller var borta och inte kunde få någon ersättare, då 

var det ju kaos” (Informant 1). Detta påvisar EARens centrala roll i den totala 

och delvisa inkluderingen eftersom ingen av dessa former av inkludering 

skulle i vissa situationer vara möjlig utan nyttjandet av EAR. 

 

 

Inkluderingens organisatör – rektorn 

Som tidigare nämnt så är det rektorn som kollar av att EAR och inkludering 

fungerar som denne tänker sig och det finns många gånger inga direkta 

riktlinjer för vad som är acceptabelt eller inte. Utan detta regleras utifrån 

rektorernas uppfattningar. Rektorerna ger vidare ett tydligt uttryck för att 

riktlinjer för EAR till viss del kommer till uttryck i skriftlig form i de 

åtgärdsprogram som upprättas för elever IBSS. I en del fall förekommer även 

andra kompletterade skriftliga instruktioner. 

 
B: nä men vi följer ju upp och har en dialog med vårdnadshavare och stämmer av å, 

man får ju, som skolledare får vi ju snabbt en blick av hur det fungerar samspelet 

mellan elev och assistent och undervisande lärare, det får vi ju.  

A: mm 

B: så att det är egentligen en daglig uppföljning. Det är ju inte så att jag sitter med 

ett iso 9000 blankett å och kryssar i liksom 

A: [litet skratt] nä. 

B: ”har du gjort det” – nä, så går det inte till. 

A: nä. Men i någon form av dialog och 

B: m 

A: samtalsform 

B: och lyssnar in 

A: liksom 

B: a, jag har väldigt stora öron så jag lyssnar in väldigt mycket (Informant 5).  

 
Och skulle jag märka att tonen skulle förändras i det /…/ Då har vi liksom ett annat 

synsätt (Informant 3).  

 

… man måste ju ändå lyssna på, varje barn… (Informant 1). 

 

Att det överlag inte finns några genomgripande skriftliga riktlinjer beträffande 

EAR och inkludering innebär att rektorn får en mycket central, avgörande och 

krävande roll ”där krävs det väldigt mycket utav mig som skolledare att 

faktiskt titta mer på idag att vi har rätt person på rätt plats” (Informant 3). 

Rektorerna organiserar således inkludering och EAR i sina verksamheter 

utifrån sina personliga dugligheter i form av skickligheten att observera, 

analysera och att bedöma personliga egenskaper och förhållningssätt hos de 

anställda och eleverna, främst genom sin auditiva förmåga. I anslutning till 

detta förmedlar de således i huvudsak att skriftliga instruktioner för detta inte 

är nödvändiga, utan det sker som tidigare nämnts naturligt i rektorernas 

verksamheter. Åtminstone så länge rektorerna besitter ovanstående 

dugligheter.  
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Slutligen är det av vikt att betona att det i rektorernas uttalanden om 

inkludering även framgår att inkludering också innebär att elever får 

förutsättningar för att kunna delta i undervisning som möjliggör för dem att nå 

kursplanernas kunskapskrav och att miljön i skolan kan verka exkluderande 

om den försvårar för eleverna att nå kunskapskraven.  

 
A: Så att det skulle kunna vara lite exkluderade för dom ifall dom, miljön för dom 

gör att de inte kan delta på samma sätt som 

B: A a dålig ljudmiljö stora klasser, exkluderande absolut (Informant 2).  

 

Återigen ser vi EISBs centrala roll eftersom informant 2 i anslutning till 

ovanstående citat berättar att barn med autism ”är oftast mer lättstörda” vilket 

innebär att de får ett behov av en lugn och tyst miljö i en utsträckning som inte 

kan jämställas med barn som inte har autism. Andra behov kopplade till 

elevers möjligheter att nå kunskapskraven som rektorernas uttalanden pekar 

på är tillexempel behovet att undervisningsmiljön inte ger ett rörigt intryck och 

behovet av få rörelser i denna miljö. Som en lösning på detta behov kan EAR 

användas för att ge eleven möjlighet att tillgodogöra sig en del av 

undervisningen i en miljö som stämmer med de ovannämnda behoven. I 

dylika fall innebär detta att delvis inkludering sker.   

 

Konklusion 

Samhället skapar styrdokument och ramfaktorer till vilka skolan måste 

förhålla sig. Ramfaktorerna skapar olika individuella behov för elever i skolan. 

Dessa behov avgör hur inkludering kommer till uttryck på skolan och innebär 

många gånger att strävan efter den totala inkluderingen annulleras. Samtidigt 

förordar skolans styrdokument ett inkluderande förhållningssätt. Inkludering i 

skolan innebär både att elever ska få likartade förutsättningar men samtidigt 

att olikheter ska accepteras och tolereras. Dessa aspekter föranleder att 

inkluderingen får olika väsen. I dessa väsen ingår EAR genom att i vissa fall 

vara en förutsättning för att några av inkluderingens väsen ska komma till 

uttryck i praktiken. Samtidigt kan EAR motverka den inkludering den är tänkt 

att upprätthålla, ett förhållande som kräver rektorers noggranna 

uppmärksamhet. Rektorerna utför sitt uppdrag på det sätt det är möjligt 

utifrån rådande ovannämnda förutsättningarna. Denna konklusion av 

rektorers uppfattningar om inkludering och EAR så som de tolkats i studien 

visualiseras genom figur 1.  
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Figur 1 Översiktlig representation av rektorers uppfattningar  

om inkludering och EAR. 
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 Diskussion 
En tydlig samstämmighet framkommer beträffande den beskrivning av 

inkludering och EAR som gjorts i studiens bakgrund och det som studiens 

resultat visar. Framförallt gör sig individualiseringens ”mantra” (Nilholm & 

Göranasson, 2013; Skolverket, 2009) gällande i rektorernas utsagor vilka 

utmynnar i resultatets mest påtagliga tema – behov, eller närmare bestämt 

EISB.  

 

Detta ses dock inte som något förkastligt utan mer som ett uttryck för de delvis 

inkompatibla anbefallningarna om inkludering och individualisering som 

skolans styrdokument (FN, 2008; SFS 2010:800; Skolverket, 2011) ger uttryck 

för och som rektorer måste balansera och hantera. Utifrån resultatet kan 

slutsatsen dras att de överlag utför detta uppdrag på ett gott sätt. Samtidigt 

tyder en hel del (McVittie, 2005; SOU 1998:66) på att någon form av riktlinjer 

kunde vara rektorerna behjälpliga trots att de överlag, åtminstone vad gäller 

EAR, gav uttryck för att detta inte behövs. De menade att dylika riktlinjer 

skulle bli för specifika och att de var överflödiga i och med att inkludering var 

något som skedde naturligt i deras verksamhet. Samtidigt angav de vid 

intervjuernas fortlöpande att det finns vissa viktiga generella aspekter som bör 

finnas för att EAR och inkludering ska fungera på ett tillfredställande sätt, 

vilket föranledde att de i vissa fall så att säga verkade komma på sig själva 

med att ändå tycka att vissa riktlinjer kunde vara av värde. Informant 2 

uttryckte detta på följande sätt 

 
A: a a. ja. Nu tänker jag att om du tycker att det borde finnas, du var ju lite inne på 

att, det är lite blandade känslor 

B: jag har inte fundera på det överhuvudtaget egentligen, men näe jag tror att det 

vore bra. Man får ju ny personal också ibland och så där å och som sagt som en 

påminnelse, a det tror jag (Informant 2). 

 

Då rektorn har en så central roll som den har beträffande inkludering och 

nyttjandet av EAR så kan det bli svårt för skolor att få en kontinuitet på dessa 

områden speciellt med tanke på att informant 5 efter intervjuns formella 

avslutande angav att en rektor i genomsnitt bara är verksam på samma skola i 

två år. Och som informant 2 angav så kan det även vara bra på grund av den 

personalomsättning som sker inom skolans verksamhet. 

 

Att nyttjandet av EA i hög grad kan ha olika effekter på elevers skolsituation 

både vad gäller kunskapsutveckling och sociala färdigheter (Tews & Lupart, 

2008; Webster et al. 2011) understryker ytterligare behovet av riktlinjer. 

Samtidigt överrensstämmer rektorers uppfattningar på flera sätt med vad 

forskningen anger när det gäller ett gott nyttjande av EAR.  Några exempel är 

att elever inte ska utveckla ett beroende av EA, att klassläraren är den som har 

ledarskapet i undervisningen och att EA inte ska motverka utveckling av 
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interaktion och socialt samspel mellan elever (Keating & O’Connor, 2012; Veck, 

2009).  

 

Ett av studiens allvarligare resultat gällande svensk skola kan ses i rektorernas 

önskemål om personal med högre grad av utbildning. Den forskning som 

granskats understryker utbildningens betydelse (Bourke, 2009; Glazzard, 2011; 

McVittie, 2005; Veck, 2009; Webster et al., 2011) och rektorerna är starkt 

instämmande i detta som ingår i deras ansvar (Skolverket, 2011) men som de 

känner sig maktlösa inför på grund av den rådande bristen på utbildad 

pedagogisk personal.  

 

Därför antas den dissonans uppstå som identifierats mellan (den ovan 

refererade) forskningens betoning på utbildningsmöjligheter för EA och de 

möjligheter till utbildning som finns i svensk kontext. Ett förhållande som gör 

sig tydligt i rektorernas utsagor angående utbildning och deras särskiljande på 

utbildad personal och EA. Detta förhållande antas bero på de 

utbildningspolitiska influenserna som kommit till uttryck på andra sätt i 

Sverige i jämförelse med tillexempel Storbritannien (SFS 2010:800; Skolverket, 

2009; Wilson & Bedford, 2008). Detta föranleder också att ett kritiskt 

förhållningssätt är nödvändigt att bruka när det gäller hur tillämplig den 

granskade forskningen är för svensk utbildning med tanke på att ingen av 

forskningsartiklarna utgått från en svensk kontext. 

 

Vidare kan en tydlig samstämmighet mellan rektorernas utsagor och forskning 

och litteratur (Devecchi et al., 2012; Keating & O’Connor, 2012; Nilholm & 

Göranasson, 2013; Tøssebro, 2004) ses beträffande inkluderingens samhälleliga 

koppling, olikheters betydelse och radikal inkludering. Där inte minst strävan 

efter möjligheter för människor med olika bakgrund och förutsättningar att 

mötas ges utrymme. Inkluderingsrörelsen har likväl lång väg kvar att gå innan 

talet om en skola för alla i dess konkretaste betydelse kan börja få verkningar. 

Utifrån rektorernas utsagor kan dock skönjas att flertalet skolledare är redo för 

ett resonemang på området. 

 

Även de inkluderingens olika väsen som framkommer i rektorernas utsagor 

stämmer i hög grad överrens med den komplexa och flerfasetterade bild av 

inkludering som presenteras i forskningen (Devecchi et al., 2012; Nilholm & 

Göranasson, 2013). Denna bild är inte heller någon medveten efterkonstruktion 

eftersom den del av bakgrunden som främst behandlar detta valts att inte 

färdigställas förrän resultatet blivit klart, för att i enlighet med det som står i 

metodkapitlet, forskarens egna uppfattningar i så liten utsträckning som 

möjligt skulle färga informanternas utsagor.   

 

Att uppnå inkludering – olika vägar mot samma mål. 

Innan en eventuell strävan efter en inkluderande skola och efter ett 

inkluderande samhälle sätts i verket måste en definition av det komplexa 

begreppet göras eftersom det inte finns någon entydig eller enhetlig definition 
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av inkludering (Glazzard, 2011). Istället finns det olika väsen av och 

uppfattningar om inkludering. Vilket väsen, vilka uppfattningar och vilka 

definitioner som passar den specifika skolans kontext måste avgöras på den 

egna enheten (Emira, 2011; Nilholm & Göranasson, 2013).  

 

Därefter kan ett resonemang föras angående vilka av de beståndsdelar 

(praktiska åtgärder), som i viss omfattning presenteras i denna studie men som 

behöver kompletteras, som anses kompatibla med den på den enskilda skolan 

bestämda definitionen. I anslutning till denna definitionsprocess förefaller det 

sig lämpligt att också reflektera över och definiera vilken roll och funktion 

EAR har i relation till denna definition eftersom ”it is clear from the litterature  

/…/ that there is uncertainty about the new roles and responsebilities of 

teaching assistants and the potential for the role to be misunderstood 

(Gerschel, 2005; McVittie, 2005; Wilson & Bedford, 2008, s. 147). 

 

Utifrån de i studien ingående rektorernas utsagor och den granskade 

literaturen tycks inkludering kunna uppnås på skilda sätt beroende på vilken 

definition av inkludering som avses. Den gemensamma faktorn i 

definitionerna är hanteringen av olikheter (Nilholm & Göranasson, 2013; Veck, 

2009). I det ena perspektivet görs olikheter till norm och i det andra undviks 

olikheter så totalt som möjligt. Vilket av dessa båda sätt som är det mest 

fruktbara går inte att svara på i denna studie om i någon studie. Båda vägarna 

har sina förtjänster och vilka förtjänster som är de mest eftersträvansvärda 

antas variera i lika stor utsträckning som det finns olika åsikter. Förtjänsten 

med att ha olikheter som norm ligger i att alla inkluderas i alla typer av 

sammanhang och att samhället inte behöver jobba med att få någon inkluderad 

eftersom det är det naturliga tillståndet. Dessutom skapar denna väg en 

acceptans för olikheter och på så sätt ett mer tolerant samhälle. Svårigheten 

med denna typ av väg mot inkludering ligger bland annat i att en enorm 

förändring av rådande mentala, infrastrukturella och utbildningsmässiga 

samhällsstrukturer skulle behöva genomföras grundade på en enighet bland 

majoriteten av befolkningen. Med andra ord skulle samhället behöva ignorera 

de röster som motsäger sig att tillexempel bygga bostäder på sådant vis att 

både invandrare och svenskar, välbemedlade och fattiga skulle behöva bo 

tillsammans.  

 

Vidare skulle skolan behöva struktureras om (Glazzard, 2011) så att bland 

annat resurserna i fråga om kompetens och miljöanpassningar fördelades mer 

jämt liksom eleverna vilka för närvarande är segregerade mellan bland annat 

särskolor och grundskolor (Nilholm & Göranasson, 2013; Tøssebro, 2004). 

Själva undervisningen skulle antingen behöva vara i så hög grad exkluderande 

när det gäller att elever går ut och in ur den ordinarie undervisningen att detta 

blir normen eller så skulle klassrummen behöva vara så anpassade efter 

elevers olika behov att ingen elev skulle behöva lämna klassrummet innan 

lektionens slut. Genom att elever med och utan olika funktionshinder vistas 

inom ramen för en gemensam skola där ett accepterande förhållningssätt råder 

(Glazzard, 2011), olikheter ses som en tillgång och en betoning på allas 
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betydelse befästs, kanske inkluderingsbegreppet mister sitt syfte genom att alla 

är inkluderade och inkludering på så sätt slutligen kommer till stånd i sin rätta 

bemärkelse (Nilholm & Göranasson, 2013; Tøssebro, 2004). 

 

Förtjänsten med att undvika olikheter ligger i bekvämligheten med att ha alla 

som är lika på samma plats. I en skola där alla elever klarar av att tillgodogöra 

sig undervisningen i samma lokaler behövs inga extrautrymmen för elever 

som behöver få sitta ensamma, det behövs då inte heller någon EA. Detta 

skapar också en resurseffektivitet vad gäller några andra essentiella områden; 

utbildningsmässig kompetens, tid och ekonomiska resurser. Dessutom finns 

det inga möjligheter för exkludering att existera om alla som vistas på en viss 

plats i samhället i stort, eller mer specifikt i skolan, har samma förutsättningar 

och får samma möjligheter, åtminstone inte på den platsen. Nackdelen är att 

detta också skapar öar av individer med likartade beskaffenheter vilket 

innebär att inkludering ändå inte har skett i egentlig mening (Nilholm & 

Göranasson, 2013; Tøssebro, 2004; Veck, 2009) och att en grogrund för 

intolerans gör sig gällande. Möjligen något som kan ses som det rådande i 

dagens samhälle. ”Ibland används ordet inkludering till och med för att 

beskriva situationen för elever som uppenbart befinner sig i segregerade 

miljöer” (Nilholm & Göranasson, 2013, s. 29). Så för att skapa ett mer 

inkluderande samhälle kanske den olikheternas radikala väg till inkludering 

som Nilholm och Göranasson (2013, s. 27) förespråkar, där ”betydelsen av att 

elever med olika bakgrund finns i samma skolor och klassrum” betonas, trots 

allt vore den mest önskvärda.  

 

Det är en svår fråga att besvara huruvida skolan ska och kan föregå med gott 

exempel med intentionen att få resten av samhället att följa detta exempel. 

Utifrån det Keating och O’Connor (2012) skriver om den brittiska regeringens 

intentioner angående inkludering framgår det inte tydligt vem som ansvarar 

för att dessa intentioner förverkligas. Glazzard (2011) framför något som 

närmast kan liknas vid en ”peppning” av lärarnas samhällsgemenskap till att 

våga ta positiva risker för jämlikhetens och den sociala sättvisans skull. Enligt 

informant 2 å andra sidan tycks det önskvärda vara att skolan får följa 

samhället som föregår med gott exempel när det gäller inkludering. ”Vi ska ju 

jobba för det men vi måste ju ha, hjälp då. Utav samhället, då måste ju dom 

ställa upp på de här premisserna också liksom”.  Det som står klart är att 

skolan bör fortsätta verka för att vara inkluderande och tolerant, men 

eventuellt med något mer konkreta riktlinjer och förfaranden inte minst vad 

gäller gemenskapande aktiviteter som motvikt till den tidigare nämnda 

rådande individualistiska upptagenheten (Nilholm & Göranasson, 2013; 

Skolverket, 2009). Där dessa aktiviteter eller snarare gemenskapande 

pedagogiska förhållningssätt (Glazzard, 2011) handlar om att elever behöver 

arbeta tillsammans för att nå vissa mål, att de görs delaktiga i 

lärandeprocessen och samtidigt är ”socialt delaktiga i den mån de önskar vara 

det” (Nilholm & Göranasson, 2013, s. 28).  
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Ur detta perspektiv är frågan om hur det är på skolan och i klassrummet 

således av större vikt än frågan om en viss elev befinner sig i ett visst rum eller 

inte, men samtidigt är det på ett sätt också taget för givet att utgångspunken är 

att alla elever tillgodogör sig undervisning i samma klassrum och på samma 

skola men utifrån individuella förutsättningar. Det går alltså inte nöja sig med 

att observera att det går bra för eleven på skolan utan skolan måste också 

arbeta för att det ska gå bra för eleven samtidigt som den är inkluderad och 

identifierar sig med gruppen.  

 

Nilholm och Göransson (2013) liksom Tøssebro, (2004) skulle förmodligen 

kalla, det utifrån det empiriska underlaget framtagna begreppet delvis 

inkludering, för ett missbruk av termen inkludering och hävda att detta 

egentligen handlar om segregering. Men det är samtidigt svårt att avgöra detta 

eftersom något av det mest väsentliga med inkludering är hur de förhållnings- 

och arbetssätt som lett till den specifika inkluderingstypen kommer till uttryck 

i skolans verksamhet (Glazzard, 2011). Det tycks slutligen handla om att 

skolan skapar en positiv kultur med utgångspunkten att alla elever och vuxna 

ska ges möjlighet att delta i så mycket av verksamhetens innehåll som möjligt, 

och sedan arbeta för att detta ska ske (Devecchi et al., 2012; Logan, 2006; 

McVittie, 2005; Nilholm & Göransson, 2013; Tøssebro, 2004).     

 
Begreppet EA 
Då rektorerna uttryckte uppfattningar om att begreppet EA för med sig olika 

associationer i likhet med McVitties (2005) och Vecks (2009) påpekande kan det 

vara värt att fundera på alternativa begrepp.   

 
Aa, em, jag tänker också, om du har en skola där det inte är vanligt med, då kanske 

det är någon negativ klang med EA. (Informant 2) 

 

B: det bättre att säga assistent då och det tror jag att vi säger mest här då. Assistent.  

A: varför är det bättre tycker du? 

B: därför att assistent blir lite mer neutralt. Jag själv har ju en chefsassistent där 

eftersom jag har lite andra områden än skola förskola också 

A: m 

B: och då kan det vara lite kul för en elev som har en assistent att tänka att rektorn 

har också en assistent (Informant 5).  

 

De begrepp som rektorerna spontant i stunden angav som eventuellt 

användbara var främst Pedagog men även elevstödjare, extra lärarresurs, och 

assistent föreslogs. Utifrån den granskade forskningen (Blatchford et al., 2007; 

Bourke, 2009; Giangreco, 2010; Keating & O’Connor, 2012; McVittie, 2005; 

Tews & Lupart, 2008) och ett inkluderande perspektiv som inte lägger fokus på 

eleven utan istället inkluderar EA i mer än en elev föreslås att även begreppen 

undervisningsassistent och utbildningsassistent tas i beaktande. 
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Behovets överordnade ställning och samhällets 
transcendentala utveckling. 

En väg till att förklara orsakerna bakom behovets överordnade ställning kan gå 

via pragmatismen. Denscombe (2009, s. 128) skriver att pragmatismen 

”opererar utifrån premissen att en teoris värde bara kan mätas genom hur bra 

den hanterar verkliga praktiska behov och hur väl den fungerar i praktiken”. 

Utifrån den specifika situationen på den specifika skolan får rektorerna en 

uppfattning av vad som behövs för att få skolans verksamhet att fungera. 

Rektorerna använder sig då av de anpassningar som krävs eftersom det inte 

går emot fullgörandet av deras uppdrag i och med att styrdokumenten i 

många fall är grunden för annullerandet av den totala inkluderingen och 

samtidigt förordar styrdokumenten inkludering. Hanteringen av 

inkluderingen blir på detta sätt helt naturlig trots den paradoxala aspekten av 

inkluderingens olika väsen. Detta naturliga och påfallande självklara väsen av 

inkludering kan ses som det transcendentala uttrycket för inkludering som 

vuxit och formats fram de senaste årtiondena i det svenska samhället och 

skolan. 

  
Framsprungen ur ett samhälle där segregering av de funktionshindrade på stora 

institutioner var norm, kom principen att markera en strävan mot att även dessa 

människor skulle inneslutas – föras in – och bli delaktiga i samhällslivet utanför 

anstalterna. Tøssebro (2004, s. 7) 

 

vi ska ju bygga ett samhälle där alla människor ska kunna finnas och verka och 

samarbeta å ha en plats, så det är väl klart (Informant 3). 

 

Ett yttryck för den transcendentala utvecklingen kan ses i att rektorerna 

formulerade sig överlag på ett i hög grad liktydigt sätt vad gäller exempelvis 

deras inställning till inkludering och syn på EISB 

  
jag tror på inkludering, men man måste ju ändå lyssna på, varje barn, vad de mår 

bäst av (Informant 1). 

 

… vad är bäst för det här barnen och det behöver ju inte betyda att det är bäst för 

alla barn /…/ För ibland så kan det vara olika som kan vara det bästa (Informant 3). 

 

Detta kan vidare ha påverkats av att rektorerna har samma styrdokument att 

förhålla sig till och likartade utbildningserfarenheter. Vilket i förlängningen 

även pekar på att en god måluppfyllelse i grundskolan sker vad gäller 

skollagens (SFS 2010:800, 1 kap. 9 §) krav på en likvärdig utbildning.   

 

Slutligen visar studien att det kan finnas ett behov av att en inkluderings-

diskussion föds eller återupplivas på de skolor där detta önskas så att skolorna 

antingen blir mer eller förblir toleranta för olikheter och börjar eller fortsätter 

att verka för inkludering utifrån den definition som tas fram på och för den 

enskilda skolan. 
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Förslag på fortsatt forskning 

En kompletterande observationsundersökning skulle kunna ge studien större 

reliabilitet genom att bidra med den insikt som inte varit möjlig att producera 

inom ramen för denna studie, främst vad gäller hur den förgivettagna 

inkluderingen kommer till uttryck i praktiken, det vill säga huruvida den 

totala bristen på riktlinjer påverkar inkluderingens förutsättningar. Vidare 

skulle en granskning av de åtgärdsprogram i vilka EARens riktlinjer förväntas 

finnas kunna utöka studiens kunskapsbidrag avsevärt. Även att intervjua EA 

angående deras förståelse av inkludering vore av intresse. Ännu en möjlig och 

intresseväckande utgångspunkt för forskning är om det skulle göra någon 

skillnad beträffande hur inkludering kommer till uttryck i skolan om det fanns 

skriftliga riktlinjer för detta. Sammankopplat med en dylik studie kunde en 

undersökning av om dessa riktlinjer skulle göra någon skillnad för rektorers 

roll i inkluderingsarbetet då kunna vara lämpligt att genomföra. Eftersom 

rektorerna utför sitt uppdrag på det sätt det är möjligt utifrån rådande tidigare 

i studien nämnda förutsättningar, torde att undersöka huruvida dessa 

förutsättningar är önskvärda därför även förväntas vara av intresse. 

 

  

Ur ett större perspektiv vore det ytterst intressant att se en storskalig 

undersökning om möjligheterna till de väldiga ideologisk, infrastrukturella 

och utbildningsmässiga förändringar som skulle vara nödvändiga för att 

erhålla ett något mer radikalt inkluderande samhälle. 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej!  

 

Vi pratades vid nyligen angående att dina tankar om inkludering vid 

användandet av elevassistent som särskilt stöd är viktiga för en studie som jag 

arbetar med. Studien som är mitt examensarbete genomförs under ledning av 

mittuniversitetet. 

 

Vi bokade tid klockan __.__ den __:e mars och bestämde att intervjun skulle 

äga rum på ______. 

 

Några saker som är viktiga för att intervjun ska bli så bra som möjligt är att vi 

kan prata så ostört som möjligt och att platsen känns bekväm för dig.  

 

Deltagandet är självfallet frivilligt och kan när som helst avslutas.  

 

Intervjun kommer att spelas in, skrivas ut som text och efter studiens 

färdigställande kommer inspelningen raderas. Dina tankar/uttalanden kan 

eventuellt, som en del av studien bli publicerade och tillgängliga för 

allmänheten, men allt material är självfallet avidentifierat vad gäller namn och 

bostads- och verksamhetsort  

 

Jag vill än en gång tacka för ditt deltagande! Jag kontaktar dig per telefon 

några dagar innan intervjutiden för att bekräfta att du läst denna information 

och är redo för att genomföra intervjun.  

 

Om så önskas kommer en kopia av studien att skickas i elektronisk form till 

dig efter studiens fullbordan så du kan ta del av resultatet. 

 

Om du redan nu har några frågor är du välkommen att kontakta mig på 

telefon: 07x-xxxxxxx eller via e-post: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.com 

 

Vänligen: Konrad Gyllencraft. 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor till rektorer 

 

Intro: ålder, verksamhetsområde, erfarenhet, utbildning.  

 

Generella uppfattningar om inkludering. 

1. Är inkludering något du tänkt på under din tid som rektor? Vad har du 

tänkt då? Alt. varför tror du att du inte tänkt på det?  

 

2. Om du skulle försöka beskriva för mig vad inkludering betyder för dig 

vad skulle du säga då? 

 

3. Upplever du något som kan vara ett hinder för inkludering i skolan? 

 

4. Att skolan ska vara inkluderande uttrycks endast underförstått i de 

svenska styrdokumenten, tycker du personligen att inkludering är 

viktigt? Varför?/Varför inte? 

 

5. Idag finns det särskolor för elever med extra stora svårigheter. Men om 

vi leker med tanken att regeringen beslutar att alla elever ska 

inkluderas i en ny slags skola, vad tror du skulle behövas för att det 

eventuellt skulle vara möjligt?  

 

6. Om regeringen fattade ett sådant beslut tycker du att det vore att ta 

inkluderingstänkandet för långt? Kan du berätta varför/varför inte?  

 

7. Finns det några skriftliga eller muntliga riktlinjer om inkludering på 

skolan? Om ja, vad innebär dessa i stora drag? Om nej, varför tror du 

att det inte finns det?  

 

8. Om nej på fråga 7, tycker du att det borde finnas riktlinjer om 

inkludering på skolan? Varför? 

 

9. Om ja på fråga 7, utvärderas inkluderingsarbetet? Om ja, hur görs det? 

 

Uppfattningar om förhållandet mellan användandet av elevassistent (EA) 

och inkludering. 

 

10. Använder du EA idag? Nej = A), ja = B). 

 

A) Du har tidigare använt EA som särskilt stöd men gör det inte längre, hur 

kommer det sig?  

 



  

 

 

B) Vad är anledningen till att du använder EA som särskilt stöd? 

 

11. Beskriv hur det gick/går till i praktiken när du använde/använder EA? 

-Är/var EA knuten till en viss elev eller vissa elever eller till hela klassen? Hur 

kommer det sig?  

-Följs/följdes de åt hela dagen (lektioner, raster, lunch, fritids)? Fanns det 

någon tanke med det? 

-Hur mycket är/var eleven/eleverna som har/hade EA som särskilt stöd med i 

den ordinarie undervisningen? Vad grundades det upplägget på?  

-Deltog/deltar eleven/eleverna i några andra undervisningsformer? 

Varför/varför inte?  

-Vad hade/har eleven/eleverna för svårigheter i sin skolsituation? 

- Hade/har eleven/eleverna i något av fallen några neuropsykiatriska eller 

andra funktionshinder, t.ex. AD/HA?   

- Har några vårdnadshavare deltagit i valet av EA? Vad var anledningen till att 

de deltog/inte deltog? 

- Har några vårdnadshavare deltagit i utformandet av EAs arbetsuppgifter? 

Vad var anledningen till att de deltog/inte deltog? 

 

12. För vilka typer av svårigheter tycker du att EA är ett särskilt lämpligt 

stöd? 

 

13. Finns det några skriftliga eller muntliga riktlinjer om EA på skolan? 

Om ja, vad innebär dessa i stora drag? Om nej, varför tror du att det 

inte finns det?  

 

14. Om nej på fråga 13, tycker du att det borde finnas riktlinjer om och för 

EA på skolan? Varför? 

 

15. Utvärderas EAs inverkan på elevernas skolsituation? Om ja, Hur? Om 

nej, varför inte? 

 

16. Passar EA in i din bild av inkludering? Hur/varför/varför inte? 

 

17. Finns det några förhållanden där EA kan vara ett hinder för 

inkludering? (Ideologiskt/Praktiskt - hur?) 

 

Uppfattningar om inkludering av elevassistenter i skolans verksamhet. 

 

18. Anser du att EA är ett bra begrepp?  

 

19. Om du skulle behöva föreslå ett annat, vad skulle det kunna vara? 

 

20. Ingår EA i den pedagogiska eller i den övriga personalen enligt dig? 

 

21. Deltar EA i några möten eller sociala tillställningar i skolans regi? 



  

 

 

Avslutning 

 

22. Finns det något du skulle vilja förbättra när det gäller din skolas 

verksamhet beträffande inkludering? Vad, varför/varför inte? 

 

23. Finns det något du skulle vilja förbättra när det gäller din skolas 

verksamhet beträffande EA? Vad, varför/varför inte? 

 

24. Vad är du nöjd med när det gäller skolans arbete med inkludering? 

 

25. Vad är du nöjd med när det gäller skolans arbete med EA? 

 

26. Tycker du att denna intervju varit givande för dig på något sätt? Vilket? 

 

27. Vad tycker du att jag kan tänka på till nästa intervju? 

 

28. Finns det något annat som du skulle vilja fråga eller säga innan vi 

avslutar? 

 

29. Vill du ha en digital kopia av studien när den färdigställts? 


