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Sammanfattning 

Svensk lagstiftning är tydlig; varje rektor är ansvarig för att alla elever i skolan ska 

få stöd i att utvecklas samt kunna nå föreliggande organisationsmål. Dessutom ska 

eleverna vara inkluderade i den stora gemenskapen, både utifrån nationella som 

internationella styrdokument. Hur denna process ska gå till är desto otydligare. 

Rådande nationell skollag påtalar att den ordinarie undervisningsgruppen bör 

prioriteras, samtidigt som elever i behov av särskilt stöd kan tillhöra en särskild 

undervisningsgrupp. Utöver det, existerar det olika definitioner av själva begreppet 

inkludering inom det specialpedagogiska vetenskapsfältet. I detta komplexa 

spänningsfält ska specialpedagoger verka för att undanröja hinder och påvisa 

möjligheter till förbättringar för alla elever - genom en handledande funktion till 

undervisande lärare. 

Våra intentioner har varit att studera hur skolan som organisation hanterar denna 

inkluderingsprocess utifrån att fokusera på rektorns samarbetsförmåga med de 

undervisande lärarna. Rektorns förmåga att skapa förtroende och tillit riktat till 

lärarna - för att alla elever ska lyckas i skolan - har stått i centrum. Med en digital 

enkät till undervisande lärare på en skola, har vi sedan använt sammanställningen 

som underlag till enskilda intervjuer med aktuell rektor och specialpedagog. 



 

 

 

 

Resultaten analyserades utifrån en verksamhetsteoretisk analysmodell. Syftet har 

varit att fånga upp en skolas helhetsbild av sitt organisatoriska inkluderingsarbete.  

Analysen visade att denna skola har kommit långt med att skapa ett 

gemenskapsdrivet synsätt på inkludering även om det inte har en dominerande 

ställning bland lärarna; att de är på god väg uppför «the Race to the inclusive top». 

Anledningen skulle kunna höra ihop med att lärarna har mycket hög tillit till hur 

rektorn driver detta arbete. Och för att öka möjligheterna till vidare utveckling, 

uppger lärarna att det kan ske främst i interna diskussioner - inte med stöd utifrån. 

Ämnesord 

Förtroende, gemenskap, inkludering, organisation, rektor, specialpedagogik, tillit, 

verksamhetsteori. 
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Abstract 

Swedish legislation is clear; every principal is responsible of make sure that every 

pupil gets the support for its own development and having a chance to reach the 

goals of the organization. Further on, the pupils are supposed to be included in the 

big community; both from a national such as an international point of view. How 

this process is supposed to be managed, is much unclear. Current Swedish school 

law points out the ordinary teaching group to be a priority, when at the same time 

the pupils in special needs actually can get special support in a small teaching group. 

The scientific area stands for several different ways of explaining the concept of 

inclusion. In this complex field of tensions, special educators are supposed to make 

a difference by removing obstacles and demonstrating possibilities for making 

improvements for every pupil - in a tutorial function to the teachers. 

Our intentions have been to study how a single school are coping with the process 

of inclusion, through focusing on the school principal way of cooperating with the 

teachers. The ability of the school principal to create confidence and trust among 

the teachers - in supporting all pupils to succeed in school - has been our priority. 

With a digital survey made for teachers at a single school, we have analyzed the 

result by using a model from a Cultural Historical Activity Theory. Then we 

performed interviews with the responsible principal and the special educator, 



 

 

 

 

regarding this analysis. The purpose has been to reach an overall picture of the 

inclusion work at a school in an organizational point of view. 

As we find it, this school has been successful in creating a community approach by 

making the pupils inclusive, even if it´s not having a dominant position among the 

teachers; they are in a good position up, in the «Race to the inclusive top». The 

reason could be the high trust the teachers are having for the inclusive work by the 

principal. The teachers believes the inclusion work can be increased by more 

internal discussions in the organization - not through outside support. 

Keywords 

Community, cultural historical and activity theory, inclusion, organizational trust, 

principal, special education.  

Förord 

När vi två påbörjade vårt samarbete, hade vi en tydlig uppdelning av 

arbetsuppgifterna; vi läste in oss på olika områden och sedan delade vi på de 

praktiska sysslorna såsom pilotstudien och den reella enkäten. Därefter har vi 

efterhand gått in och ut i våra olika uppdelningar – det tekniska och det språkliga - 

för att stötta varandra i de utmaningar som har uppstått. Men framför allt har vi 

ägnat stor del av vår tid att fördjupa våra tankar i samspelta diskussioner och 

reflektioner, från början till slut. Vi känner oss därmed delaktiga i alla delar av detta 

arbete och vill rikta ett stort tack till varandra. Naturligtvis vänder vi oss till vår 

handledare också - tack Catarina, för att du styrde upp vår process när vi spretade 

åt olika håll. 
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Inledning 
 

« We affirm the significance of adult relationships in schools, and 

introduce weight to the argument that leaders who emphasize and 

reinforce professionalism in their schools will be more successful 

than those who are more bureaucratic in their orientation. » 

(Louis & Murphy, 2017, s. 118). 

 

Ett specialpedagogiskt perspektiv 

Varje elev i en svensk skola har rätt att få utvecklas från sina egna förutsättningar 

och få stöd i den processen, oavsett om eleven har behov av särskilt stöd eller inte. 

Det stödet åvilar varje rektor att säkerställa (SFS 2010:800) med hjälp av 

specialpedagoger som ska undanröja hinder i elevers lärmiljöer (SFS 2011:688) 

utifrån att den insatsen ska vila på en vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:800). Även i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) påtalas vikten av att 

all utbildning ska motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och 

möjligheter vid förekomst av funktionsnedsättningar. Därutöver har Sverige att 

förhålla sig till Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1996) och 

barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2008) som är internationella överens-

kommelser som påtalar att utbildningar ska bli mer inkluderande; att det är en 

demokratisk fråga. Elevers gemenskap innanför skolans väggar kan påverka hur de 

i framtiden deltar i samhällsutvecklingen. Dock existerar inte själva begreppet 

inkludering i en svensk lagtext eller i ett mer utarbetat styrdokument som t.ex. i 

läroplaner (Persson & Persson, 2012). 

De elever som är i behov av särskilt stöd ska få det i den ordinarie undervisnings-

grupp som eleven tillhör. Om det föreligger särskilda skäl kan insatsen ges enskilt 

eller i en särskild undervisningsgrupp (SFS 2010:800) men målet är att eleven ska 

tillbaka till sin ordinarie undervisningsgrupp (Skolverket, 2013). Med andra ord 

existerar det en kamp mellan å ena sidan strävan efter ökad inkludering och å andra 
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sidan behov av särskiljande. Lösningarna är inte självklara; det är många olika 

aktörer som är involverade i problematiken som kan dra åt olika håll såsom 

politiker, kommunala tjänstemän, rektorer och föräldrar. Situationen är komplex 

och det finns risk för att omsorgen om elevens bästa inte får den betydelse den ska 

ha. Elevens behov av särskilt stöd ska tillgodoses skyndsamt, vilket inte är förenligt 

att eleven t.ex. ställs i kö till särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2014). 

De västerländska skolsystemen har en lång tradition av att ha två uppdelade system 

för de elever som ansetts normala och för de elever som ansetts avvikande i någon 

mening. Det svenska systemet tillhör de som räknas som relativt högt inkluderande 

med mindre fokus på särlösningar som anses vara segregerande och 

stigmatiserande. Dock kvarstår ett s k bristperspektiv från den äldre tiden som tar 

mer fasta på elevers egna brister än att ifrågasätta utbildningsmiljön (Nilholm, 

2017).  

Enligt Claes Nilholm (2017) existerar det fyra olika sätt att uppfatta 

inkluderingsbegreppet:  

• placeringsdefinition (att elever i svårigheter är placerade i en ordinarie 

klass) 

• specificerad individdefinition (att elever i svårigheter är placerade i en 

ordinarie klass samt att de lär sig utifrån sina förutsättningar och utvecklar 

stärkande sociala relationer med andra elever, även med särskilt stöd eller 

extra stöd i anslutning till klassrummet) 

• generell individdefinition (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar 

och utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att 

olikheter ses som något positivt i klassrummet) 

• gemenskapsdefinition (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar och 

utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att olikheter 

ses som något positivt i klassrummet och att samarbete ger en upplevd 

känsla av tillhörighet) 



 10 (72) 
 

 

 

Under våra terminer vid högskolan i Kristianstad har vår utbildning genomsyrats 

av den sistnämnda definitionen, det vill säga ett gemenskapsdrivet synsätt på 

inkludering. Detta specialpedagogiska perspektiv är baserat på forskning utifrån 

skollagens fostrings- och demokratiuppdrag. Oftast benämns det som det 

relationella förhållningssättet. Dessa gemenskapsdrivna tankar och ambitioner för 

inkludering hanteras i hög omfattning på vårt lärosäte, inte minst av Jonas Aspelin 

(2018). Trots denna starka pågående forskningsambition; att fokusera på hur lärare 

hanterar relationerna till eleverna, domineras ändå svenska skolor av de 

instrumentella aspekterna av elevernas utbildning i hög omfattning (Jederlund, 

2021). De mätbara kunskaperna och testerna står i centrum. Det minskar 

likvärdigheten, både kunskapsmässigt och relationellt - det bidrar till att elever får 

ökad psykisk ohälsa.  

Skolors inkluderingsarbete befinner sig därmed i en påtaglig svårhanterlig situation. 

Som nämnts ovan existerar det en organisatorisk komplexitet mellan inkludering 

och behov av särskiljande. Därav förekommer det i en praktisk mening även en 

femte inkluderingsdefinition på svenska skolor; att elevers upplevelse av 

delaktighet bör stå i fokus, även om det skulle innebära att eleven själv skulle 

föredra att få sin utbildning i en särskild undervisningsgrupp (Nilholm, 2019). Den 

finns dock inte nämnd i en akademisk mening eftersom den är oförenlig med 

Salamancadeklarationen där placeringen är en central punkt enligt Claes Nilholm 

(personlig kommunikation, 2022, 4 februari); 

• gemenskapsdefinition (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar och 

utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att olikheter 

ses som något positivt i klassrummet och att samarbete ger en upplevd 

känsla av tillhörighet även om det innebär en särskild undervisningsgrupp) 

Utifrån Skolverkets (2011) ställningstagande i frågan, bör en avskildhet i en 

särskild undervisningsgrupp inte initieras och organiseras utifrån lärares åsikter om 

att kategorisera in elever efter exempelvis neuropsykiatriska diagnoser, vilket ännu 

förekommer i Sverige. Det finns således en högst närvarande klyfta mellan ideologi 

och praktik i våra skolor. För att hantera situationen menar Nilholm (2019) att 

elever i behov av särskilt stöd som lärare har svårt att stödja, bör ses som ett ständigt 
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pågående dilemma av organisationen; att det inte finns en snabb och perfekt lösning 

på utmaningen. 

Dessutom finns det signaler om att rektorer pekar på organisatoriska svårigheter 

gällande inkluderingsarbetet (Lüddeckens, Andersson & Östlund, 2021). Dels 

uppåt i styrkedjan; de saknar stöd från överordnade chefer. Dels nedåt i styrkedjan; 

de önskar mer ansvarstagande bland lärarna och förståelse för elevernas 

skolsituation.  

Centralt i denna inkluderingskomplexitet ska specialpedagoger vara verksamma 

som handledare till de undervisande lärarna, ha en utredande funktion för att 

tillgodose elevers behov av särskilt stöd samt medverka i skolans övergripande 

utvecklingsarbete (SFS 2011:688). Det åligger därmed en specialpedagog att kunna 

vara hjälpsam i att stötta både elever, lärare och rektor. Och ytterst ansvarig för att 

detta arbete ska falla i god pedagogisk jord, ligger på rektorns bord (SFS 2010:800). 

Som en spindel i detta nätverk, ska vi som kommande specialpedagoger navigera 

oss fram med ett så gott resultat som möjligt, vilket utgjorde grunden till vårt arbete. 

Ett organisatoriskt perspektiv 

Organisationer är till sin natur dynamiska och befinner sig därmed i ständiga 

förändringsprocesser (Ahrenfelt, 2001). Och för att synliggöra och uppmärksamma 

det inre och svårfångade mellanmänskliga organisatoriska arbetet går det att 

resonera utifrån begreppet professionellt kapital som är myntat av Hargreaves och 

Fullan (2013) som består av tre delar: mänskligt kapital, socialt kapital och 

beslutskapital. Alla dessa tre delar behövs. Saknas någon del, försämras 

organisationens kvalitet. I föreliggande arbete har vi för avsikt att tangera alla de 

tre delarna men allra mest fokusera kring det sociala kapitalet. Anledningen till vårt 

val hör ihop med det som präglar nutidens skolforskning - den fjärde generationens 

skolutveckling. Grunden till denna syn på skolors förbättringsarbeten kretsar kring 

skolledarens och lärarnas gemensamma kapacitet (Håkansson & Sundberg, 2016). 

I det sammanhanget lyfts samarbetsförmåga fram som en av nyckelkompetenserna. 

Dessa socialpsykologiska förutsättningar bör stå i förändringens centrum, för det är 

de s k mellanrummen som avgör vilka handlingar som de facto utförs i 
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organisationen. Dessa handlingar uppstår utifrån individens känslor, inte vad som 

hanteras intellektuellt i verksamheten (Augustinsson, Ericsson & Rakar, 2018). 

Med en fördjupad förändringsprocess, skapas även ett organisatoriskt motstånd, dvs 

intrapsykiska processer hos enskilda individer. Därför är det av vikt att en atmosfär 

skapas av tillåtande spekulationer och reflektioner för att individernas inre värld ska 

kunna förändras i takt med organisationen (Ahrenfelt, 2001). 

En förklaring till att organisatoriskt samarbete inte infinner sig är att individer kan 

hamna i den sociala fällans logik; att det känns meningslöst att samarbeta själv om 

man inte litar på varandra, även om alla vet att alla vinner på att samarbeta 

(Rothstein, 2018). Tilliten till varandra behövs, annars blir organisationen 

ineffektiv. Ifall denna negativa logik får fotfäste kan organisationen hamna i ett s k 

« Race to the bottom » som Sitkin och Stickel (1996) har beskrivit det. Uttrycket 

har en ansats utifrån reciprocitet; att mänskligt agerande ska förstås utifrån 

ömsesidighet. Det vill säga att det beror på vad vi tror att andra kommer att göra, 

som avgör hur vi själva agerar. Utifrån detta negativt laddade uttryck har vi vänt på 

den relationella ambitionen och skapat ett nytt uttryck: « Race to the inclusive top». 

Förmågan att skapa organisatorisk tillit är varje skollednings centrala uppgift. Det 

behövs ett specifikt engagemang, en specifik vi-anda, en specifik laganda, ett 

specifikt förtroende på den enskilda skolan. Vad som de facto skapar denna tillit är 

dock sekundärt underordnat, enligt Rothstein (2018). 

Organisationer har en tendens att överfokusera på finansiella och materiella element 

(Zayim & Kondakci, 2015) trots att det finns bred kunskap om att humana faktorer 

är en huvudingrediens i ett framgångsrikt förändringsarbete. Att just ha beredskap 

för förändring - positiva beteende, attityder och tänkande för nya justeringar - är då 

en förutsättning. Tillit är en variabel för att hantera den osäkerhet, det motstånd och 

den stress som förändringar innebär. Och det utifrån tre olika perspektiv: kognitiv, 

emotionell och avsiktlig beredskap (Zayim & Kondakci, 2015). 

I USA förväntas skolor förbättra sitt kärnuppdrag samtidigt som de interna 

relationerna ska få högre kvalitet. Det finns därmed en hög medvetenhet om att 

rektorer de facto påverkar sin skolas kapacitet i det organisatoriska lärandet genom 
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att söka efter, bedöma och använda ny information i verksamheten. En rektor 

önskas naturligtvis vara starkt driven i detta uppdrag men vederbörande behöver ha 

positiva relationer till sina medarbetare för att skapa ett gott organisationsresultat 

(Louis & Murphy, 2017). Hanford och Leithwood (2013) benämner till och med 

tillit som rektorns « smörjmedel » i sin organisation. Det möjliggör inte bara 

förändringsarbeten utan det ökar även elevers prestationer, höjer arbetsmiljön, ökar 

lärares moral, ger effekter på lärares arbetsinsatser, sätter fokus på organisatoriska 

medborgarbeteenden samt minskar organisationens sociala komplexitet - 

sammantaget avgör tilliten till och med skolans kapacitet i ett helhetsperspektiv. 

I den svenska kontexten omnämns verksamhetsansvariga som demokratins väktare 

av Tillitsdelegationen (SOU 2018:38). Dessa ämbetsmän innehar ett offentligt 

finansierat uppdrag som sätter ansvarsfrågan i centrum. Denna viktiga roll ska 

värna medborgarnas intressen och beskrivs på följande vis: 

« Ämbetsmannen är en person med ett särskilt omdöme, en 

särskild integritet och en särskild förmåga att se helheten där 

många andra kan förlora sig i detaljerna. En person vars 

karaktär inte främst beskrivs som femtio nyanser av grått, utan 

snarare en ovanligt bred och rik palett av färger. En person som 

inte bara kan bläddra i lagboken, utan också förmår tolka lagar 

och översätta dem till en fungerande praktik i en värld full av 

målkonflikter - och en person som inte tvekar att slå larm vid 

missförhållanden. » (SOU 2018:38, sid 26) 

Det finns mycket som talar för att det finns en stor outnyttjad potential i 

välfärdssektorn. Och tillit är just en styrprincip som kan frigöra en större del av 

denna potential (SOU 2018:38). Det har lett oss in på en koncentration av rektors 

relationella förmåga att som enskild individ kunna leda en hel personalstyrka för att 

säkerställa elevers rättigheter till en god skolgång - med utgångspunkt i ett 

organisatoriskt övergripande inkluderingsarbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskaper om en grundskolas 

organisatoriska helhetsbild av sitt inkluderingsarbete genom följande 

frågeställningar: 

• Hur stor del av lärarna arbetar utifrån ett gemenskapsdrivet synsätt på 

inkludering? 

• Vilket förtroendekapital har lärare för sin rektors arbete att inkludera alla 

elever? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter har en skolverksamhet att öka lärares tillit för 

rektorns arbete att inkludera alla elever?  

• Hur responderar skolans rektor och specialpedagog på lärarnas uppfattning 

om skolans inkluderingsarbete? 

Tidigare forskning 

Inkludering – en skola för alla 

I ett internationellt perspektiv har inkluderingens placeringsdefinition genom åren 

fått störst utrymme. Göransson m.fl. (2015) drar slutsatsen att det knappast finns 

någon forskning som övertygande visar hur miljöer kan bli mer inkluderande på 

något annat sätt. Att det finns en brist på forskning som hanterar inkludering som 

en generell individdefinition eller som gemenskapsdefinition är uppenbart i en 

internationell kontext (Nilholm, 2017). 

England, Spanien och Portugal har dock figurerat som medverkande länder i ett 

forskningssammanhang på den europeiska arenan. Messiou m.fl. (2016) har i en 

studie tagit fasta på inkluderande undervisning utifrån att det är lärmiljön som måste 

utvecklas, anpassas och reformeras för att möta alla elevers olikheter. Inte att det är 

elevernas tillkortakommanden och därmed påföljande anpassade åtgärder som skall 

vara inkluderingens centrala arbete. I deras aktionsforskning utvecklade lärarna 

sina undervisningsmetoder i syfte att få eleverna mer delaktiga i sin undervisning. 
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När elevernas perspektiv på lärandet kom fram i högre omfattning gjorde det att 

lärarna blev mer mottagliga till att förändra sin undervisning. Det positiva resultatet 

förklaras med att samarbetet och stödet mellan lärarna var viktiga beståndsdelar i 

detta förändringsarbete. Messiou m.fl. (2016) framhåller dock att det finns 

utmaningar i att lyckas med detta arbetssätt; det behövs tillit mellan olika parter i 

organisationen för att åstadkomma detta. Alla inblandade behöver bli involverade i 

ett gemensamt samarbete för att finna ömsesidiga fördelar med det nya arbetssättet. 

Andra betydelsefulla aspekter som framkom i resultatet är vikten av att 

organisationen behöver ge tid åt dessa förändringar samt att det finns individuellt 

olika viljor till att delta i arbetet. 

På den svenska forskningsarenan förekommer inkluderingens gemenskapdefinition 

påtagligt i större utsträckning. Karlsudd (2015) har bland annat koncentrerat 

begreppet utifrån lärares förmåga att skapa acceptans i klassrummet för elevernas 

olikheter. Elevers känsla av gruppgemenskap med tillhörande känslor av 

likvärdighet och delaktighet är centralt i Karlsudds syn på inkludering. Skolans 

värdegrundsarbete med social rättvisa i spetsen ger eleverna möjligheter att delta 

oavsett sina prestationsförmågor, förutsättningar och intressen. Lärares förmåga att 

kunna individualisera undervisningen inom gruppens gemenskapsram är dock en 

utmaning. Det finns ett inbyggt dilemma, enligt Karlsudd, att både kunna möta alla 

elevers behov och samtidigt se till gruppen som helhet. Inte sällan är det de 

kollektiva spänningarna i gruppen som styr processen i klassrummet. För att lärare 

ska kunna lyckas med denna inkludering behöver de kunna utveckla egenskaper 

som empati, vilja, tålamod och kreativitet. I slutändan är det lärares förmåga att 

kunna visa intresse för eleverna, skapa förtroende, att vara pådrivande samt aktivt 

kunna variera dessa kompetenser för att kunna öka elevers förutsättningar att lära. 

I syfte att stötta lärare i detta dilemma har Karlsudd (2015) utarbetat en 

inkluderande individualiseringsmodell. Den utgår ifrån elevers grundläggande 

förutsättningar där mål, kunskaper, aktiviteter, pedagoger, kamrater, miljö, resurser 

och tekniker diskuteras och utvärderas tillsammans i en arbetsgrupp. Detta 

arbetssätt har ökat elevers känsla av inkludering. I en aktionsforskande studie kan 

Karlsudd (2021) påvisa att de elever som blev föremål för arbetsmodellen 

kännetecknades främst av att ha svårigheter i det sociala samspelet. Skolors 
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sammansättning av elevgrupper ses därmed av honom som en viktig aspekt för att 

enskilda elevers känsla av delaktighet ska fungera väl. 

Essunga kommun i Västra Götalands län, har under en längre tid fått massmedial 

uppmärksamhet på grund av ett framgångsrikt inkluderingsarbete främst vad gäller 

en av centralortens grundskolor: Nossebroskolan. På grund av ett helhetsperspektiv 

av kommunens skolorganisation har elevers måluppfyllelser ökat avsevärt (Allan 

& Persson, 2016). Utifrån dessa resultat har Allan och Persson (2016) genomfört 

intervjuer och undersökt elevernas upplevelser samt beskrivit vilka förutsättningar 

och motsättningar som fanns i det lyckade inkluderande arbetssättet. De har 

analyserat resultatet främst utifrån organisationens sociala kapital. Allan och 

Persson framhåller att eleverna som var med i deras studie sägs kunna ingå i en 

gemenskap; i en grupp där de tillsammans med andra elever, lärarna och 

organisationen som helhet - formade en känsla av delaktighet och tillhörighet 

oavsett vilka förutsättningar eleverna hade. Det sociala kapitalet där anknytande 

och överbryggande skapades mellan eleverna i gruppen, var enligt Allan och 

Persson viktigt i sammanhanget för att skapa en inkluderande skola. Eleverna i 

grupperna var sammanlänkade, utan att vara i behov av starka relationer till 

varandra. Grupperna kunde uppvisa en stark känsla av att alla kunde lyckas samt 

att olikheter dem emellan är ett normaltillstånd; de befann sig i ett ömsesidigt 

beroende av varandra. Och lärarnas goda vilja att bygga dessa relationer och deras 

uppmuntrande arbetssätt bidrog även till det goda resultatet.  

Utifrån det gemenskapsbetonade specialpedagogiska perspektivet, har Roos och 

Gadler (2018) med stöd av en litteraturöversikt genomfört en fördjupad syn på 

begreppet inkludering och funnit tre indelningar: innehållsinkludering (lärares 

förmågor och ämneskunskaper), deltagande inkludering (ökning av elevers 

deltagande i ämnet) samt dynamisk inkludering (organisationens förmåga att 

fördela kompetenser utifrån elevers olika förutsättningar). Roos och Gadler anser 

att relationen mellan lärare och elever är en förutsättning för att alla elever ska få 

en likvärdig utbildning som bygger på trygghet mellan dessa två parter. Och de har 

skapat en modell som analyserar detta didaktiska möte med de tre ovan nämnda 

fördjupningar som utgångspunkt. Roos och Gadler anser att skolans dubbla uppdrag 
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- att både utveckla eleverna kunskapsmässigt och i de grundläggande demokratiska 

värderingarna - kan hanteras med modellen som ett stödverktyg i genomförandet i 

den processen. Genom att skolor ständigt analyserar sina kompetenser i relation till 

eleverna och organisationen, finns möjlighet att öka skolors kvalitet enligt Roos och 

Gadler. 

Lärares uppfattning om inkludering 

Utifrån att inkludering i första hand ses som en placeringsdefinition i ett 

internationellt perspektiv, återfinns det god kunskap i ämnet. Bland annat kan 

nämnas Avramidis’ och Norwichs (2002) forskningsöversikt som behandlar lärares 

olika uppfattningar om inkludering. Studier baserade på en gemenskapsdefinition 

av inkludering samt avspeglat från lärares perspektiv, är således färre. Relativt nära 

forskningsområdet kommer ändock Humprey m.fl. (2006) som har intervjuat 35 

lärare från sju olika länder kring deras uppfattning att differentiera - åstadkomma 

skillnader - i sin undervisning. Resultatet framhäver att det inte primärt är några 

explicita undervisningsmetoder som är lärarnas främsta arbetsverktyg, utan deras 

förmåga att tillsammans med eleverna forma en inkluderande miljö bestående av 

gemensamma principer och målbeskrivningar. Att eleverna har olika 

förutsättningar och lär sig olika har stått i centrum. Därutöver uppgav dessa lärare 

att de har behov av att få reflektera över sitt differentierade arbetssätt eftersom det 

är en alltjämt ständig process. 

Kotte (2017) har också studerat den differentierade undervisningen i nära 

anslutning till en gemenskapsdefinition av inkludering utifrån lärares upplevelser. 

Hennes avhandling ingick som en delstudie i ett svenskt forsknings- och 

skolutvecklingsprogram « Inkluderande lärmiljöer » administrerat av IFOUS 

(Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) under åren 2012–2015. 

Resultatet som baseras på både en enkätundersökning med 417 lärare samt en 

fallstudie med tre lärarteam, visar att majoriteten av lärarna ansåg att inkluderande 

undervisning är ett viktigt pedagogiskt område. Dock fann hon att tre fjärdedelar av 

lärarna ansåg att det är en svår uppgift och att den professionella självtilliten tycks 

ha en avgörande betydelse. Hos lärarna förekom det ambivalenta resonemang, 

beträffande vad som är bäst för eleverna, vilket verkade skapa ett visst tvivel och 
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som kan stå i kontrast till skolans inkluderande arbetssätt. Kärnan i det inkluderande 

arbetssättet cirkulerar enligt Kotte, kring differentierade lektionssituationer, 

differentierade lektionsuppgifter, balansering mellan enskilda elever och gruppens 

behov samt hänsynstagande till elevers olika förutsättningar. Denna oro bör enligt 

henne tas på allvar och lärarna behöver förutsättningar att lyckas med uppdraget; 

en professionell medvetenhet till vad själva inkluderingen de facto innebär och 

vilken betydelse det medför för läraren. Detta för att lärares emotionella attityder 

till inkludering påverkar deras professionella didaktiska kompetens och vice versa. 

Lärarnas uppfattningar kring inkludering påverkar hur vederbörande handskas med 

syftet och sitt handlande under lektionerna (Kotte, 2017). 

I en intervjustudie med sju lärare - specifikt koncentrerat inom svenskämnet - har 

Kuksa m.fl. (2021) funnit lärares svårigheter att tillgodose god undervisning för 

elever som har svenska som andraspråk. Utifrån inkludering i termer som social 

hållbarhet, har dessa lärare saknat stöd i form av samarbete med övriga inom 

organisationen samt samordning på olika nivåer. De har som övriga lärare i tidigare 

nämnda studier, upplevt svårigheter att differentiera sin undervisning. 

Specialpedagogens funktion kring skolors inkluderingsarbete lyfts fram av 

Gustafsson och Hjörne (2015) när de genomfört en fallstudie kring en friskola med 

observationer och fokusgruppsintervjuer. Specialpedagogen på skolan hade både 

en handledande funktion till de undervisande lärarna men även en roll med ett 

kompetensutvecklande syfte för att skapa goda relationer mellan lärarna och 

eleverna. Lärarna på denna skola uppgav att inkluderingens framgångsfaktorer i 

undervisningen bestod av tydliga instruktioner till eleverna, tillgång till datorer 

samt dubbelbemanning av lärarna i klassrummen i stället för enskild undervisning 

utanför den ordinarie undervisningsgruppen. 

Organisationstillit i skolor 

Som ovan nämnts, har Sverige som nation en stark vetenskaplig ställning inom det 

specialpedagogiska fältet som berör gemenskapsdefinitionen av 

inkluderingsbegreppet. Däremot återfinns inte bred kunskap inom det vedertagna 

forskningsbegreppet « organizational trust »  inriktat på skolverksamheter. Ulf 
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Jederlund är en av de få på området. I sin avhandling (Jederlund, 2021) redogör han 

för en longitudinell studie kretsande kring fem arbetslag som önskade utveckling 

kring bemötandet av elever med utmanande beteenden. Undersökningen visar på 

tre olika sorters tillit som lärare har: kollegialt (individuellt), kollektivt (i 

lärarkollegiet) och för processen (på skolnivå). Studiens resultat pekar på bristande 

organisatoriska och relationella förmågor hos rektorer; att det förekom låg grad av 

förutsättningar för att skapa organisatorisk tillit. På nivån mellan lärare och elever 

hittades betydande högre korrelation. Med extern handledning kunde Jederlund 

påvisa goda resultat i ett av fem arbetslag; att lärare lyckades fokusera mer på 

elevernas styrkor och upplevda utmaningar samt på deras sociala och personliga 

välbefinnande i en kollegial anda - än på elevers problemskapande beteenden. 

Dessa aktuella elever formulerade att detta hade gett resultat på grund av att lärarna 

kunde ge bättre stöttning i lärandet, hade ökad inlyssning, ökad respekt, bättre 

omhändertagande samt skapande av minskad konfliktnivå.  

På den internationella forskningsarenan har begreppet « organizational trust » en 

tydlig stark ställning vilket även påverkat intresset för specifikt skolor, främst i 

västvärlden. Louis och Murphy (2017) har under längre tid studerat rektorers 

respekt för lärares professionella praktik och lärares uppfattning om rektors 

omtänksamhet. Dessa två perspektiv är associerade med ett organisatoriskt lärande, 

det vill säga hur de ska samspela för att skolan ska kunna stödja alla elever. Även 

lärares uppfattning om relationen med rektorn är viktig - viktigare till och med än 

rektorns tillit för lärares professionalism. I en omfattande surveyundersökning med 

116 skolor fann Louis och Murphy (2017) att skolor med många marginaliserade 

elever har mindre utvecklade inre stödstrukturer men de har högre positiv 

inställning att arbeta med organisatoriskt lärande än andra skolor. De har även sett 

att stora skolor som har lägre stödjande relationskultur ändå har förmåga till 

organisatoriskt lärande. Louis och Murphy (2017) har genom sin forskning arbetat 

fram teoretisk kunskap; att tillit är en av grunderna till positivt organisatoriskt 

beteende. Dock poängterar de att det är viktigt att skilja mellan kognitiv och 

emotionell tillit även om de bägge är viktiga; den emotionella tilliten hos lärare till 

rektorer är främst viktig att fokusera på - det ger indikationer på vilka skolor som i 

en mening sitter fast och vilka som rör på sig. 
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Organisationstillit och organisatoriskt lärande är ofta tillsammans förekommande i 

den internationella forskningssfären. Därtill även organisatoriska förändrings- 

förmågor, som Zayim och Kondakci (2015) hanterat genom enkätundersökningar 

med 603 lärare i Turkiet. De har i sin studie funnit att lärare för yngre elever har 

högre förändringsförmåga än lärare för äldre elever. Och även att lärare ofta har 

höga tankar om förändringar men att de har lägre beredskap för det i en praktisk 

mening. Dessutom har de funnit signaler på att skolor med hög organisatorisk tillit, 

inte givet även har hög tillit till elever och föräldrar. Sammanfattningsvis, framför 

Zayim och Kondakci (2015) att om lärare har hög tillit till sin rektor, så har de även 

god förändringsförmåga. 

I en mer fördjupad mening har Handford och Leithwood (2013) utarbetat en 

begreppsdefinition specificerat gällande lärares tillit till rektorer. Utifrån en 

enkätstudie med 3 900 lärare, listades de tre högsta respektive tre lägst rankade 

skolorna baserade på 11 olika aspekter av tillit. Därefter genomfördes intervjuer 

med 24 lärare. De fem högsta aspekterna blev sedan studiens resultat: kompetens, 

trovärdighet (med betoning på konsekvent handlande), öppenhet, respekt och 

integritet (att självständigt säkerställa elevers rättigheter). De tre förstnämnda har 

visat sig vara de tre viktigaste aspekterna, oavsett om lärarna arbetar på en skola 

med låg eller hög tillit till sin rektor. Och den sistnämnda aspekten - integritet - blev 

särskilt uppmärksammad i en positiv mening på skolor med hög tillit till sin rektor 

men inte på skolor med låg tillit. 

En kunskapslucka 

Vårt arbete befinner sig i skärningspunkten mellan tre olika forskningsfält som 

tillsammans beskriver hur den svenska situationen ser ut för specialpedagogikens 

kärna: inkludering. Som nation betraktat, ligger vi utvecklingsmässigt långt fram i 

vår syn på elevers behov i en fördjupad mening. Och i viss mån har vi även kommit 

igång med lärares förhållningssätt till detta. Men vi har en stor avsaknad av att 

hantera den organisatoriska styrningen av lärares relationer med sin rektor med 

fokus på det relationella - förtroende och tillit. Just i denna öppning vill vi känna 

oss nyttiga och vara kunskapsbidragande för att så många elever som möjligt ska få 
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en välfungerande skolgång som möjligt. Framför allt med tanke på de elever som 

upplever skolan som en uppförsbacke. 

Teoretisk utgångspunkt 
Samhällsteorier är till för att förklara händelser och handlingar när vi har samlat in 

information - någon slags obearbetad basprodukt - som vi vill förstå. Dessa teorier 

är olika system av antaganden och påståenden som används för att påvisa hur 

förhållanden och mönster har uppkommit i vår omgivning, vad de betyder och vilka 

konsekvenser det får; ett slags vetenskapligt språk som innehåller en tolkning av 

den sociala verkligheten (Lindgren, 2016). Vårt val av teoretiska glasögon för detta 

arbete har fallit på paraplybegreppet verksamhetsteori som är sprunget från 

Ryssland med Lev Vygotsky som förebild. Den engelska beteckningen är CHAT 

(Cultural Historical Activitiy Theory) och i en svensk kontext ofta benämnd som 

aktivitetsteori. Grunden bygger på Georg W.F. Hegels och Karl Marxs teori om att 

människan förverkligar sig själv genom handlingar på en arbetsplats. Dessa 

handlingar beaktas utifrån vad individen har skapat i samklang med sin verksamhet, 

i sitt sammanhang, vilket är teorins ontologi - det vill säga synen på människan; att 

hon inte enbart kan betraktas som en enskild individ utan sin kontext (Tväråna & 

Andrée, 2021). Således består teorins centrala tanke av att människors handlingar 

får mening genom den verksamhet som de ingår i. 

Teorins epistemologi, dvs synen på kunskap, innebär en växelverkan mellan 

människan och verksamheten som medför att individen utvecklar interpsykologiska 

mentala funktioner till intrapsykologiska funktioner (Tväråna & Andrée, 2021). 

Fördelen med resultat från verksamhetsteoretiska studier är att det finns möjlighet 

att identifiera vilka kunskaper och värden som produceras i en specifik verksamhet 

och som därmed kan bli synliga för förbättringar och förändringar. Därför föll vårt 

val på denna teori, eftersom vi vet att det förekommer olika definitioner av 

inkludering på svenska skolor (se vårt inledningskapitel). Dessutom fungerar teorin 

väl i relation till vad organisationen vill uppnå. Teorin erbjuder därmed en rik 

holistisk förståelse kring hur individer gör saker tillsammans i en komplex och 

dynamisk miljö i dialektiska interaktioner mellan sig (Crawford & Hanan, 2006). 

Vilket är vår uppfattning att svenska specialpedagoger befinner sig i. 
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Utifrån den ryske utvecklingspsykologen Aleksej Leontievs verksamhetsteoretiska 

analysmodell (Tväråna & Andrée, 2021) har vi haft avsikten att studera vårt arbete 

utifrån tre olika begreppspar: verksamhet - motiv, handling - mål och operation - 

betingelser. Denna socialpsykologiska analys bygger på Vygotskys insikt i det 

dynamiskt medvetna som är subjektivt och historiskt skapat utifrån individens 

sociala och kulturella erfarenheter. Leontiev utvecklade därefter ett konceptuellt 

ramverk till en komplett teori av mänskliga aktiviteter, vars aktiviteter är ett system 

som har struktur, sina egna inre övergångar och transformationer samt sin egen 

utveckling (Crawford & Hanan, 2006). Alla mänskliga aktiviteter har således en 

mening och Leontiev föreslog att aktiviteter (verksamheter) ska sättas högst upp i 

hierarkin som därmed upprätthåller mänsklig strävan som har långsiktiga syften och 

starka motiv. Olika verksamheter byggs upp och bildas av målinriktade handlingar 

som är fokuserade mot ett visst objekt (Tväråna & Andrée, 2021). Se figur nedan 

som illustrerar alla sex begreppen och deras hierarkiska förhållande till varandra. 

 

 

Figur 1. Leontievs verksamhetsteoretiska analysmodell 

(Hämtad ur Tväråna & Andrée, 2021). 

Verksamhet (eller aktivitet) är den rådande, upplevda, dialektiska och kontinuerliga 

process som har skapats mellan människor. Det är inte en fysisk plats, utan en 
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mänsklig sfär som är starkt förknippad med känslor och till de individer som ingår 

i sammanhanget. Det medför att vi alla ingår i många olika verksamheter. De kan 

vara nödvändiga eller fria till sin natur. Eller känslomässigt dominerande. För att 

förstå människors verksamheter, behöver vi förstå motivet och behovet bakom; för 

dessa avgör vilka verksamheter som vi ingår i (Knutagård, 2002). Dessa motiv och 

behov är framvuxet ur en samhälleligt socialt och historisk kontext. Motivet är inte 

format utifrån personliga och medvetna avsikter utan verksamheten och motivet är 

ursprunget ur ett samhälleligt behov som ger mening och är styrande. Som är mer 

eller mindre medvetna. Det finns biologiska, allmänna och vitala behov som är 

förknippade med vår existens. Och det finns mänskliga behov, som ligger till grund 

för det som produceras i läroprocessen i den mänskliga verksamheter, både 

materiellt och immateriellt. Därutöver även kulturrelaterade, gemensamma behov 

som bland annat ger social interaktion och kompetens. Men även personliga behov 

som utvecklar den individuella kontrollen. Behoven, motiven och verksamheten är 

till för något; ett positivt behovsobjekt - en människa, ett ting, ett fantasiobjekt 

(Knutagård, 2002). 

Verksamheten och motivet är uppbyggda av en underliggande nivå som består av 

många olika meningsfulla handlingar som strävar mot ett specifikt mål. När dessa 

handlingar har vuxit fram till rutiner och välbekanta kognitiva vanor och 

beteendeprocesser, övergår de till att bli operationer som infinner sig på nästa nivå 

(Knutagård, 2002). De blir därmed automatiserade; något som vi utför utan att vi 

behöver tänka på att vi gör dem. Leontiev (1986) exemplifierar det med bilkörning. 

I början koncentrerar vi oss för varje växling men sedan sker det i farten som en 

naturlig del av hela bilkörningen; en målinriktad handling har skapats till en 

operation. Dessa operationer är även beroende av betingelser - förutsättningar - för 

att individerna ska kunna uppnå dem (Tväråna & Andrée, 2021). 

Alla dessa tre begreppspar verksamhet - motiv, handlingar - mål och operationer - 

betingelser har ett dubbelverkande förhållande till varandra; de påverkar varandra 

ömsesidigt och påverkar dessutom hela systemet i olika riktningar. Till exempel 

kan verksamheten förändra motiven och operationernas utfall kan även säga något 

om förutsättningarna för framtiden (Crawford & Hasan, 2006). 
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Metodbeskrivning 

Datainsamlingsmetoder 

Utifrån studiens syfte valdes enkäter som bäst lämpade för att lyckas nå alla lärare 

på en skola. Dels för att det rörde sig om ett högt antal personer vilket skulle vara 

tidskrävande med t.ex. intervjuer, dels för att ämnet kunde uppfattas som 

känslomässigt laddat vilket anonymiteten kan möjliggöra hög tillgång till 

respondenters svarsfrekvens (Bryman, 2018). 

En risk med enkäter är dock bortfallet, ifall vi inte skulle lyckas att komma i kontakt 

med respondenternas engagemang för våra frågor. En deltagarnivå under 60% anses 

som knappt godkänt. Och över 70% anses vara tillräckligt bra (Bryman, 2018), 

vilket naturligtvis var vår målsättning hela tiden. 

Nackdelen med enkäter är att respondenterna inte kan få hjälp ifall de anses behöva 

förtydliganden kring t.ex. våra ordval i alla frågorna. I omgångar har vi reflekterat 

över att frågorna bör vara lätta att förstå, att utformningens struktur är tydlig att 

följa samt att det inte är för många frågor så att det tröttar ut respondenterna 

(Bryman, 2018). Vi valde därför att genomföra en pilotundersökning (se avsnitt 

nedan) för att klargöra specifika otydligheter men även för att fastställa om 

undersökningen i sin helhet fungerade (Bryman, 2018). Men även för att testa vissa 

frågor med öppna svarsalternativ för att vara mer säkra i våra kommande slutna 

frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frågor skulle visserligen ge oss mer 

information men det är till vår nackdel ifall vi systematiskt skulle behöva koda dem 

- det är tidskrävande (Bryman, 2018), vilket vi ville undvika. 

Enkäter är vanligt förekommande när det gäller att beskriva eller förklara 

egenskaper eller åsikter. Enligt David och Sutton (2016) kan sådana klassificeras i 

fyra olika kategorier: faktamässiga (som ger information), attitydmässiga (som ger 

tyckanden), socialpsykologiska (som ger en bild över individers attityder och 

beteenden) och förklarande (som ger klargörande). Vårt arbete kan relateras till en 

attitydmässig undersökning (se enkäten i bilaga 1). På grund av att det anses svårt 

att göra bra mätningar av attityder till komplicerade frågor och komplexa begrepp, 

finns möjligheten att använda kvalitetssäkrade index. Bland annat används index 
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för att mäta t.ex. intelligens och känslomässiga svårigheter. Inom psykologin och 

pedagogiken existerar en lång tradition av kvalitetssäkrade index som man kan anta 

fungera rimligt väl för att mäta ett komplext begrepp (Bringsrud Fekjaer, 2017). Av 

den anledningen har vi valt att bland annat bygga upp vår enkät utifrån Handfords 

och Leithwoods (2013) definition av organisationstillit gällande skolverksamheter; 

vad lärare behöver uppfatta hos sin rektor för att känna tillit för styrningen av 

verksamheten.  

Efter att enkäten var genomförd, visades resultatet för skolans rektor och 

specialpedagog. De gav sina reflektioner på enkätens resultat i två enskilda 

strukturerade intervjuer (se bilaga 2). I våra öppna frågeställningar, sammanfattade 

vi tillsammans med rektor/specialpedagog hur exakt de ville formulera sina svar. 

Det följdes även upp skriftligen via mejl, där rektor och specialpedagog godkände 

den text som blivit en del av undersökningens resultat. Eftersom vi har använt ett i 

förväg fastställda frågor, finns det i framtiden möjlighet att säkerställa att svaren 

kan sammanställas på ett jämförbart sätt både med samma respondenter igen samt 

med andra respondenter i andra undersökningar. Detta höga reliabla 

tillvägagångssätt är möjligt om svaren utgör reaktioner på identiska frågor 

(Bryman, 2018).  

Vår undersökning utvecklades till en fallstudie; vi har studerat ett specifikt fall där 

vi har velat belysa det unika och intresseväckande (Bryman, 2018). Detta för att vi 

hade för avsikt att fördjupa oss i en specifik förändringsprocess, vilket är passande 

för metodvalet (Patel & Davidsson, 2019). I och med att vi bestämde oss för ett 

kvantitativt förhållningssätt, påverkade det att vi tog oss an arbetet på ett deduktivt 

synsätt - vilket är det mest lämpliga (Bryman, 2018). Med det menas att våra 

specifika undersökningsfrågor kan härledas till ett teoretiskt intresse.  

Svårigheten med fallstudier är att de ofta inte är generaliseringsbara (Bryman, 

2018), men det har inte heller varit vår avsikt. Utan vi har velat lyfta fram denna 

skolas specifika förutsättningar till en diskussion kopplat till en specifik kunskaps- 

lucka. 
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Pilotstudie 

Eftersom en pilotstudie möjliggör ett test på om de aktuella frågorna har god 

relevans, om de förmedlas tillräckligt tydligt, om ordningsföljden är relevant eller 

inte (Bryman, 2018) så genomförde vi en sådan i ett tidigt skede av vårt arbete, i en 

helt annan kommun. I och med att en pilotstudie bör motsvara den egentliga 

undersökningsgruppen (Patel & Davidsson, 2019), kontaktade vi en rektor som vi 

tidigare har samarbetat med under våra fältstudiedagar, för att få tillgång till ett helt 

lärarkollegium. Dock skedde korrespondensen mestadels mellan oss och lärarna, 

vilket förmodligen bidrog till det låga deltagande: 13 av 34 lärare, det vill säga 38%. 

Med tanke på att en pilotstudie inte gäller ett skarpt läge och att det därmed anses 

tillåtet med färre respondenter (Patel & Davidsson, 2019) ansåg vi att vår pilotstudie 

ändå gav oss tillräckligt med underlag för att justera våra enkätfrågor. Men framför 

allt fick vi även feedback om att frågorna uppfattades känsliga, vilket bidrog till att 

vi förberedde oss extra inför den reella undersökningen. Det vill säga, vi ville få 

god kontakt med kommande rektor och beskriva lärares eventuella känslighet för 

våra enkätfrågor. 

Vi hade även för avsikt att intervjua rektorn och specialpedagogen på pilotskolan. 

Men rektorn avslutade sin tjänstgöring under denna period och vi fann det inte 

lämpligt att efterfråga mer medverkan. 

Urval 

Val av skola har spelat mindre roll för oss men ett urvalskriterium var att den skulle 

ligga i södra Sverige eftersom vi är bosatta där. Dessutom ville vi att den skulle 

vara i kommunal regi. Dessa skolor har under längre tid haft en omfattande 

förvaltning och har således tjänstemän som har ansvar för utvecklingsfrågor. Och 

vi ville finna extra intresserade kvalitetsansvariga som skulle kunna vara 

behjälpliga med att hitta en deltagande skola för vår undersökning. Alla kommunala 

skolor har därmed haft ett lika stort värde för oss att kunna delta. Däremot har vi 

fokuserat på grundskolor, eftersom de ingår i elevers skolplikt och är 

förekommande under barns mest utvecklingsintensiva period. 
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Efter att vi fick mejlkontakt med två tjänstemän på den aktuella utbildnings- 

förvaltningen, överblickade vi vår urvalsram: 31 grundskolor. Indelning utifrån 

årskurser varierade men i grova drag var fem skolor klassificerade för lågstadiet, 

19 skolor för låg- och mellanstadiet, två skolor för mellan- och högstadiet och fem 

skolor för låg- till högstadiet. Kommunen är präglad av en landsbygdkontext med 

en centralort. På kommunens hemsida valde vi ut en grundskola som vi uppfattade 

hade speciellt högt intresse för specialpedagogik och inkludering. Via mejl fick vi 

kontakt med skolans specialpedagog som meddelade att vederbörande samt rektorn 

var intresserade av att medverka. Därmed baserade vi vårt urval på ett exemplifierat 

fall; organisationen utgör en lämplig kontext med eftersökta sociala processer 

(Bryman, 2018). 

Bakgrundsinformation om skolan 

Denna grundskola omfattar förskoleklass, årskurs 1–3 och en fritidsverksamhet 

med totalt ca 200 elever och 35 undervisande lärare. Rektorn har arbetat på skolan 

under 6 år och specialpedagogen under 11,5 år. Skolan har även två speciallärare 

anställda som arbetar i skolans alla klassrum, det vill säga inne i den ordinarie 

undervisningen – inte utanför. Därtill har skolan en elevhälsa bestående av en 

skolpsykolog, en skolsköterska och en skolkurator som de delar med andra skolor i 

kommunen. 

Genomförande 

Tidigt tog vi kontakt med vederbörande utbildningsförvaltning och de två 

tjänstemännen. De visade stort intresse för vårt arbete och vår syftesbeskrivning, 

vilket lade grunden till en god energi i vårt arbete att börja skapa specifika 

frågeställningar. När våra enkätfrågor var färdigställda med ett godkännande från 

vår handledare, genomförde vi vår pilotstudie. Därefter hanterades frågorna även 

med delegering av förvaltningens två tjänstemän till två s k controllers, för att se 

över enkätens upplägg och innehåll. Samt med ett godkännande att börja kontakta 

en aktuell skola, en aktuell rektor.  

När vi fick mejlkontakt med aktuell rektor, hade vi en fysisk träff på skolan för att 

gå igenom enkätens frågor för att säkerställa om rektorn var motiverad att medverka 
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i en undersökning som är personligt riktad till vederbörande. Därefter tog rektorn 

över ansvaret för att vårt missivbrev och att länken till enkäten kom fram till lärarna. 

Vi har således därför aldrig träffat dessa lärare eller kommunicerat på något annat 

sätt till dem. 

Under en konferens på skolan, genomfördes enkäten av de allra flesta lärarna. Några 

få lärare medverkade i undersökningen några dagar därpå, förmodligen för att de 

inte var på plats på skolan den aktuella dagen. Resultatet kunde vi därför ganska 

omgående visa för rektorn och specialpedagogen, i vår nästa fas av arbetet. Det 

skedde enskilt i dessa respektives arbetsrum på skolan. Därefter har vi haft 

mejlkontakt när de skulle godkänna våra sammanfattande formuleringar av deras 

svar på frågorna. 

Hela detta förfarande har upplevts genomtänkt och förankrat, vilket vi anser har 

bidragit till ett högt deltagande: 31 av skolans 35 lärare (89%) deltog i 

undersökningen. Rektorns engagemang och även vilja till att ifrågasätta sina egna 

ledarskapsförmågor har nog varit den mest bidragande orsaken till att våra frågor 

nådde så pass många lärare på skolan. Dock har vi inte haft någon insyn i hur vår 

undersökning har blivit bemött av lärarna och i vilken utsträckning de eventuellt 

har känt sig tvingade att delta, trots att vi skrivit om det fria valet. 

Resterande analysarbete och tolkning av resultatet, har sedan fått relativt stor plats 

i vårt arbete. Vi har haft god tid till att kunna ventilera funderingar och reflektioner 

i flera omgångar med varandra. 
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Bearbetning 

För att kunna hantera ett stort antal respondenter har vi valt en datorstödd 

insamlingform, CASI (Computer Assisted Self administered Interview) - en 

självadministrerad intervjumetod som riktas direkt till respondenter. Den är ansedd 

som en av de lämpligaste inlämningsmetoder som har bäst förutsättningar för att få 

svar på känsliga frågor (Dahmström, 2011). Upplägget liknar utformningen som en 

webbenkät. 

Våra undersökningsfrågor har byggts upp i Googles enkätformulär « Forms », där 

vi haft stor möjlighet att välja mellan olika frågevariabler. Vi har resonerat oss fram 

till en likertskala, eftersom den anses på ett bra sätt kunna undersöka attityder och 

mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse (Bryman, 2018). Därefter valde vi den 

som sexgradig och numerisk för att få respondenterna att ta ställning, samtidigt som 

vi vill fånga upp en bredd av olika tyckanden och kunna göra statistiska beräkningar 

genom att inte använda oss av ord. 

Bearbetningen har även vidare hanterats i Google Forms. Där vi följde upp samband 

mellan olika frågor, har vi kunnat följa enskildas svar eftersom de benämns som « 

svarande 1 » etc. Eftersom vi uteslutande har kvantitativa variabler med ett flertal 

olika värden har vi haft en möjlighet att finna numeriska samband.  

Med stöd av Leontievs verksamhetsteoretiska analysmodell (se figur 1, s. 22) har 

vi bearbetat vår studies vetenskapliga grund (se kapitel Inledning och Tidigare 

forskning). Leontievs tre teoretiska begreppspar har guidat oss fram i att skapa en 

helhetsbild över en skolas arbetsinsats: Verksamhet – motiv hanterar spänningsfältet 

med olika definitioner av inkluderingsbegreppet och vad som i en mening är mest 

önskvärt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Begreppsparet handlingar - mål 

hanterar uppfattningar om ett praktiskt utförande av inkludering och vad som kan 

förbättras kopplat till förtroendet för den ansvariga rektorn. Begreppsparet 

operationer – betingelser hanterar hur det mest önskvärda specialpedagogiska 

förhållningssättet står sig stark i lärarkollegiet samt vilken tillit lärarna har för 

rektorns inkluderingsarbete (se figur 2 nedan). 
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Analys 

Vi valde att i förväg skapa spörsmål som skulle vara ledande i vår analysprocess, 

kopplat till tidigare forskning, vår funna kunskapslucka och vår valda teoretiska 

analysmodell (se figur 1, s. 22). För att kunna besvara dessa spörsmål, använde vi 

mestadels ett univariat tillvägagångssätt; det vill säga vi studerade en variabel i 

taget. Men vi har även analyserat spörsmålen bivariat och därmed studerat 

relationen mellan två variabler (Bryman, 2018). 

Här nedan presenteras våra specifika analyserande spörsmål som ligger till grund 

för vår analys:  

Figur 2. Våra analyserande spörsmål utifrån Leontievs 

verksamhetsteoretiska analysmodell. 

Etiska överväganden 

Vårt arbete har rört sig kring ett känsligt område; lärarna har förmedlat sina 

värderingar av vad deras chef har åstadkommit på skolan. Eftersom de står i ett 

maktförhållande till vederbörande var det viktigt att lärarna kände sig säkra på att 
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deras identitet inte skulle röjas. Inte ens vi har kunnat se några namn i den tekniska 

behandlingen, vilket vi menar har möjliggjort att respondenterna har känt sig fria 

att uttrycka sina åsikter (Dahmström, 2011). Detta framförde vi i missivbrevet till 

lärarna (se bilaga 3) enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. 

Trots att lärarna som individer befann sig i en känslig position i vår undersökning, 

lutade vi oss mot en s k situationsbetingad etik; att ändamålet helgar medlen 

(Bryman, 2018). För vi såg ändå eleverna som yttersta rättighetsbärare i 

sammanhanget; de är mottagare av vad vuxenvärlden presterar på skolan vilket kan 

medföra stor inverkan i deras liv, hur de utvecklas som individer. 

Vår förmodligen största utmaning med undersökningen var att få tillgång till en 

skola. Vår uppfattning var att vi behövde en gatekeeper, en person som kunde ge 

oss tillgång till en sådan verksamhet (Creswell, 2018). Som vi nämnt tidigare tog 

vi kontakt med en kommunal utbildningsförvaltning, vars utvecklingschef med 

kollega fick ta del av vårt syfte med undersökningen. Det gav oss en viss legitimitet 

och etisk tillgång till att i ett senare skede skapa kontakt med en skola inom 

kommunen.  

I samband med att vi startade kontakten med aktuell skola, ville vi att rektorn skulle 

vara insatt i enkätens frågor eftersom det kunde kännas utpekande och känsligt. Vi 

ville vara försäkrade om att vederbörande kände sig bekväm med 

frågeställningarna. Resultatet skulle ju inte kunna utnyttjas av vederbörandes högre 

chefer inom kommunen. Därför har vi valt att i en skriftlig mening hålla skolan 

anonym. Men i en praktisk mening kan naturligtvis tjänstemännen förstå vilken 

skola som ingått i studien då vi nedan har beskrivit den mer i detalj. Rektorn har i 

kontakt med oss godkänt detta förfarande; vederbörande anser att denna transparens 

ingår i uppdraget i förhållande till sina överordnade. 

När det var dags för lärarna att ta del av vår enkät, fick de både i vårt missivbrev 

(se bilaga 3) och i själva enkäten även ta del av de krav som ställs från 

Vetenskapsrådet (2017); att vi informerade om vårt syfte, att vi informerade 

respondenterna om att de kan avböja medverkan eller avsluta den precis när de vill, 

samt att vi klargjorde att uppgifterna inte kommer att användas i något annat 
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sammanhang. De fick till och med klicka i för ett godkännande till denna 

medverkan. Samma tillvägagångssätt skedde muntligt i början av intervjuerna med 

rektorn och specialpedagogen. 

Studiens trovärdighet 

Vårt arbetes validitet måste ju ifrågasättas; vi måste fundera på om vi har mätt det 

som var avsett att mätas (Bryman, 2018). Eftersom det rörde sig om att fånga in 

lärares individuella uppfattningar baserat på deras val av våra svarsalternativ - 

således inga tolkningar från vår sida - är vår uppfattning att vi troligen har bäddat 

för att uppnå en god validitet. Men det avgörs främst om vi har lyckats formulera 

tydliga och lättförståeliga frågor som har ett högt samband med det forskningsfält 

som vårt arbete verkar inom. Med en återblick över våra kapitel om tidigare 

forskning, teoretisk utgångspunkt och nyss nämnda analyserande spörsmål, hoppas 

vi att vår röda tråd är lika tydlig för våra läsare som det är för oss.  

Den externa validiteten däremot – generaliseringen av vårt arbete utöver vår 

specifika undersökningskontext (Bryman, 2018) - har vi varit mer osäkra kring, 

eftersom vi inte har läst några liknande studier. Fallstudiens primära styrka ligger i 

en grundlig efterforskning som kan finna säregna händelser och processer (David 

& Sutton, 2016). Möjligen skulle vi kunna tänka oss att vårt arbete kan anses externt 

valid med andra skolor som liknar vårt urval; vars speciallärare som inte arbetar 

utanför den ordinarie undervisningen och att skolan inte anställer några 

elevassistenter. Exemplifierade fall kan således säga något om den bredare kategori 

som den är en del av (Bryman, 2018). 

Samma tveksamhet har vi gällande vårt arbetes reliabilitet. Det kanske finns risk 

för att arbetet har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 

2018). Individers olika uppfattningar om organisationens inre arbete kan ju faktiskt 

variera under tid. Om vi skulle göra om undersökningen - när lärarna och rektorn 

har mer kunskap om de olika definitionerna av inkludering - skulle vi förmodligen 

få ett annat resultat. Förutsättningarna är inte detsamma. Vi har skapat ett mått vid 

ett speciellt tillfälle mer än så kan vi inte vara säkra på. 
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När enkäten var genomförd och vi läste vårt öppna digitala kommentarsfält i slutet, 

upptäckte vi att vi hade begått ett tekniskt fel. Vid fyra av fem frågor kring rektorns 

möjligheter att öka sin tillit till att driva skolans inkluderingsarbete, hade vi glömt 

att öppna upp för att respondenterna kunde lämna flera svarsalternativ. I själva 

verket kunde bara ett svarsalternativ klickas i. I intervjutillfället med 

specialpedagogen framgick det att hen hade blivit kontaktad av många lärare under 

undersökningstillfället och gett lärarna information om att de skulle klicka i ett 

alternativ som de prioriterade högst. Eftersom undersökningen genomfördes under 

samma tidpunkt på skolan, förmodligen i de respektive arbetslagsrummen - utgår 

vi ifrån att informationen nåddes fram till så gott som alla lärare på skolan. Vårt 

misstag förklarar således varför det första diagrammet av fem – om rektorns 

möjligheter att öka sin kompetens – har högre antal än de övriga fyra. Huruvida 

detta har påverkat resultatet, resonerar vi vidare i vår kommande metoddiskussion. 

Resultatbeskrivning 
Av skolans alla 35 undervisande lärare har 32 av dem deltagit i enkäten. En av dessa 

gav inte sitt medgivande, så vederbörandes svar plockades bort från 

undersökningen. Således har 31 av 35 lärare deltagit, det vill säga 89%. Dessutom 

har en lärare uppgett i ett av kommentarsfälten att vederbörande helst inte hade 

velat svara på två frågor om integritet, på grund av att de uppfattades för svåra. Vi 

har därför tagit bort dessa två svar. 

Undersökningen utgår från fem olika definitioner av inkludering, där den femte är 

skapat av oss med tillägget « + » (se vidare kapitel Inledning): 

• placeringsdefinition (att elever i svårigheter är placerade i en ordinarie 

klass) 

• specificerad individdefinition (att elever i svårigheter är placerade i en 

ordinarie klass samt att de lär sig utifrån sina förutsättningar och utvecklar 

stärkande sociala relationer med andra elever, även med särskilt stöd eller 

extra stöd i anslutning till klassrummet) 
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• generell individdefinition (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar 

och utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att 

olikheter ses som något positivt i klassrummet) 

• gemenskapsdefinition (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar och 

utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att olikheter 

ses som något positivt i klassrummet och att samarbete ger en upplevd 

känsla av tillhörighet) 

• gemenskapsdefinition + (att alla elever lär sig utifrån sina förutsättningar 

och utvecklar stärkande sociala relationer med andra elever samt att 

olikheter ses som något positivt i klassrummet och att samarbete ger en 

upplevd känsla av tillhörighet även om det innebär en särskild 

undervisningsgrupp) 
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Skolans inkluderingsgrund 

Två av våra enkätfrågor till lärarna ringade in vilken definition av inkludering som 

de anser råder på skolan samt i vilken omfattning som lärarna står bakom det som 

de uppfattar. De redovisas nedan med tillhörande diagram. Därtill redogör vi för de 

reflekterande svar vi fått från rektorn och specialpedagogen utifrån resultatet av 

lärarnas enkät. 

Fråga nr 1 

 « Vilken syn på inkludering genomsyrar på din skola? » 

Figur 3. Lärarnas uppfattning om skolans inkluderingsgrund. 

Fråga till rektor: « Vilken av definitionerna av inkluderingsbegreppet anser du att 

du driver på skolan? » 

Svar: Gemenskapsdefinitionen 

Fråga till specialpedagog: « Vilken av definitionerna av inkluderingsbegreppet 

anser du att rektorn driver på skolan? » 

Svar: Gemenskapsdefinitionen 
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Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om vilken 

definition av inkluderingsbegreppet som är rådande på skolan - var det väntat eller 

oväntat? På grund av vad? » 

Rektorns svar: Oväntat resultat, eftersom att det är svårt att sätta ord på vad man 

menar med begreppet. Jag själv är inte insatt i vilka olika definitioner som det så att 

säga går att välja mellan. Däremot vet jag själv vad jag jobbar för. Det tog ett tag 

för mig att välja ut vilken som är min faktiska definition. 

Specialpedagogens svar: Det är möjligt att resultatet var väntat, utifrån att vi hela 

tiden har inkluderingen i fokus i våra samtal på skolan. Glädjande att så många har 

klickat i någon av de två gemenskapsdefinitionerna. 

Fråga nr 2  

« I vilken omfattning ställer du dig bakom den syn på inkludering som du anser 

genomsyrar på din skola? » 

1      2      3      4      5       6        

inte alls o      o      o      o      o      o       fullt ut 

        Figur 4. Lärarnas understöd till uppfattning om inkluderingsgrund.  
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Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om hur de 

ställer sig bakom rådande inkluderingsbegrepp - var det ett väntat eller oväntat 

resultat? På grund av vad? » 

Rektorns svar: Det kan jag inte ha en åsikt om; det är för svårt att säga. När jag kom 

hit arbetade lärarna mycket traditionellt. I mitt tycke har det skett en revolution här, 

fast det finns ännu mer att arbeta med. Vi ska aldrig bakåt igen. Men vi ska vara 

medvetna om att det är svårt med förändringsarbeten; vi måste parera oss fram - 

inte ta slut på personalen. Vi ska gå sakta men säkert fram. 

Specialpedagogens svar: Den frågan känns svår att svara på då vi inte diskuterat 

inkluderingsbegreppet utifrån dessa termer. Jag har därför svårt att ha en förväntan 

på resultatet. 

Resultatsammanfattning: skolans inkluderingsgrund 

Resultatet kring skolans inkluderingsgrund visar att lärarna hade en bred och spridd 

uppfattning om vilken inkluderingsdefinition som är rådande på skolan (se figur 3). 

42% av lärarna anser att skolan hade en rådande gemenskapsdriven definition (de 

grönfärgade), vilket är både rektorns och specialpedagogens utgångspunkt för deras 

inkluderingsarbete. De andra definitionerna – de icke gemenskapsdrivna (de 

rödfärgade) - är tillsammans i majoritet med 55%. Rektorn och specialpedagogen 

hade vissa svårigheter att förhålla sig till olika definitioner kopplat till deras 

arbetsprocess kring inkludering samt att avgöra om lärarnas resultat var väntat eller 

inte. 

Alla lärare som uppfattade en gemenskapsdriven definition, ställde sig bakom det 

arbetssättet (se figur 4). 14 av 17 lärare som uppfattade det motsatta, det vill säga 

en icke gemenskapsdriven definition, ställde sig bakom det arbetssättet. Det är 45% 

av alla lärarna. Och det resultatet hade både rektorn och specialpedagogen svårt att 

ha några åsikter om, med hänvisning om att de inte har arbetat med olika 

definitioner.  
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Dessutom uppger 19% av lärarna att skolan arbetar efter en gemenskapsdefinition 

som inte i en vetenskaplig mening existerar men som finns som en realitet ändå på 

svenska skolor (se figur 3, gemenskapsdefinition +). 

Lärarnas tillit till inkluderingsarbetet 

Fem av våra enkätfrågor till lärarna hanterade fem olika aspekter av tillit gällande 

rektorns förmåga att driva skolans inkluderingsarbete och därför valde vi att ha 

samma struktur på dessa. Alla dessa frågor besvarades med följande svarsalternativ: 

                  1     2     3     4     5     6 

ingen kompetens (etc)    o     o     o     o     o     o    högsta möjliga kompetens (etc) 

Här nedan redovisar vi ett samlat resultat av lärarnas tillit till rektorns förmåga att 

driva skolans inkluderingsarbete utifrån om de svarat med låg tillit (1, 2, 3) eller 

med hög tillit (4, 5, 6): 

 

Figur 5. Lärarnas tillit till rektorns inkluderingsarbete 

utifrån fem olika ledarskapsförmågor. 

Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om hur de 

värderar rektorns kompetens, trovärdighet, öppenhet, respekt och integritet att driva 

skolans inkluderingsarbete - var det ett väntat eller oväntat resultat? På grund av 

vad? » 
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Rektorns svar: Väntat resultat - det känns bra. Jag är ganska säker på att de uppfattar 

mig som tydlig och att jag hjälper till när det är svårt. 

Specialpedagogens svar: Väntat resultat eftersom vår rektor är en öppen ledare som 

är bra på att bygga förtroende på grund av att hen är tydlig med vad hen vill 

åstadkomma. 

Resultatsammanfattning: lärarnas tillit till inkluderingsarbetet 

Hos de 31 undervisande lärarna uppger 94%, 87%, 94%, 94% respektive 83% av 

dem att de har hög tillit till rektorn för att driva skolans inkluderingsarbete utifrån 

fem olika ledarskapsförmågor (se figur 5). Medelvärdet för dessa hamnar på 90%. 

Både rektorn och specialpedagogen förväntade sig att denna tillit skulle vara hög. 
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Skolans möjligheter till utveckling i inkluderings-
arbetet 

Fem av våra frågor hanterade frågeställningen om vad som lärarna anser skulle 

kunna öka deras tillit till rektorn för att driva skolans inkluderingsarbete. Och det 

utifrån de fem ovan nämnda ledarskapsförmågorna: kompetens, trovärdighet, 

öppenhet, respekt och integritet. 

« Hur kan din rektor öka sin kompetens 

för att driva skolans inkluderingsarbete? » 

Figur 6. Lärarnas uppfattning om hur rektorn kan öka 

sin kompetens i inkluderingsarbetet. 

Lärarna prioriterade följande för att rektorn ska kunna öka sin kompetens i 

inkluderingsarbetet: 

1. Lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning. 

2. Diskutera mer internt. 

3. Lyssna in alla yrkeskategorier i högre omfattning/Förståelse för att 

inkludering kan gå ut över annat i verksamheten 



 41 (72) 
 

 

 

« Hur kan din rektor öka sin trovärdighet 

 (med betoning på att arbeta konsekvent) 

för att driva skolans inkluderingsarbete? » 

 

Figur 7. Lärarnas uppfattning om hur rektorn kan öka 

sin trovärdighet i inkluderingsarbetet. 

 

Lärarna prioriterade följande för att rektorn ska kunna öka sin trovärdighet i 

inkluderingsarbetet: 

1. Diskutera mer internt. 

2. Lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning/ ökat stöd från 

organisationen (förvaltning) 

4. Förståelse för att inkludering kan gå ut över annat i verksamheten 
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« Hur kan din rektor öka sin öppenhet/transparens 

för att driva skolans inkluderingsarbete? » 

 

 

Figur 8. Lärarnas uppfattning om hur rektorn kan öka 

sin öppenhet i inkluderingsarbetet. 

 

Lärarna prioriterade följande för att rektorn ska kunna öka sin öppenhet i 

inkluderingsarbetet: 

1. Diskutera mer internt. 

2. Lyssna in alla yrkeskategorier i högre omfattning. 

3. Lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning. 

  



 43 (72) 
 

 

 

« Hur kan din rektor öka sin respekt för dig och din roll som undervisande 

lärare för att driva skolans inkluderingsarbete? » 

 

 

Figur 9. Lärarnas uppfattning om hur rektorn kan öka sin 

respekt för lärarna i inkluderingsarbetet. 

 

Lärarna prioriterade följande för att rektorn ska kunna öka sin respekt för lärarna i 

inkluderingsarbetet: 

1. Diskutera mer internt. 

2. Rektorn har inte möjlighet att öka sin respekt – den är redan så hög. 

3. Lyssna in alla yrkeskategorier i högre omfattning. 
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« Hur kan din rektor öka sin integritet 

(att självständigt säkerställa elevers rättigheter) 

för att driva skolans inkluderingsarbete? » 

 

Figur 10. Lärarnas uppfattning om hur rektorn kan öka 

sin integritet i inkluderingsarbetet. 

 

Lärarna prioriterade följande för att rektorn ska kunna öka sin integritet i 

inkluderingsarbetet: 

1. Lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning. 

2. Diskutera mer internt. 

3. Ökat stöd från organisationen (förvaltningen). 
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Sammanfattningsvis prioriterade lärarna följande för att rektorn ska kunna öka 

sin tillit i inkluderingsarbetet: 

1. Diskutera mer internt. 

2. Lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning. 

3. Lyssna in alla yrkeskategorier i högre omfattning. 

 

Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om hur 

rektorn kan öka sin kompetens, trovärdighet, öppenhet, respekt och integritet att 

driva skolans inkluderingsarbete - var det ett väntat eller oväntat resultat? På grund 

av vad? » 

Rektorns svar: Oväntat resultat. Dock känner jag mycket väl till att de vill ha mer 

feedback från mig men jag är ännu osäker på hur den ska formeras; vad exakt vill 

de att jag ska återspegla tillbaka till dem? Men lärarna har även uppgett att jag kan 

lyssna in elevernas perspektiv i högre omfattning men jag tolkar det mer som att de 

vill att jag ska besöka klassrummen oftare och att det mer handlar om att de vill att 

jag ska se situationen utifrån deras perspektiv - inte i första hand från elevens. Jag 

tycker att jag har god insikt i hur situationen är för dem. Så jag kan känna mig lite 

onyttig när jag kommer på besök i klassrummen. 

Specialpedagogens svar: Väntat resultat eftersom de har sagt att de vill ha mer 

feedback. Jag uppfattar det som att det inte har med mer tid att göra utan de är ute 

efter något mer kvalitativt. Men jag är osäker på vad. Är det mer engagemang? Är 

det så att våra interna diskussioner landar så olika hos varje lärare, att det kräver 

mer individuell feedback? 

Resultatsammanfattning: skolans möjligheter till utveckling i 
inkluderingsarbetet 

Lärarna ansåg att det är främst genom att de kan få diskutera mer internt, att rektorn 

lyssnar mer in elevernas perspektiv samt lyssnar in alla yrkeskategorier – som kan 

möjliggöra högre tillit till rektorns inkluderingsarbete. Det är åtgärder som sker 

inom skolverksamheten, inte externt med stöd av t.ex. utbildning eller stöd från 
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förvaltningen (se figur 6–10). 29% av lärarna uppger till och med att rektorn inte 

kan öka sin respekt till dem; att den redan är så hög. 

Rektor och specialpedagog har både en delad som skild uppfattning om lärarnas 

förslag på förbättringsåtgärder för rektorn att öka sin tillit för sitt 

inkluderingsarbete. De båda vittnar om att diskussionen om lärarnas önskemål om 

mer feedback just för tillfället har gått lite i stå. Rektorn var dessutom osäker på vad 

lärarna egentligen menade med elevernas perspektiv; vederbörande tror att de 

menade sitt eget perspektiv. 

Lärarnas självvärdering 

I våra två frågor om lärares självvärdering besvarades det med följande 

svarsalternativ: 

1      2      3      4      5      6 

inte alls o      o      o      o      o      o     fullt ut/extremt mycket 

Fråga nr 1 

« På vilken nivå anser du att du klarar av din del av inkluderingsarbetet? » 

Figur 11. Lärarnas uppfattning om hur de klarar av sin del av inkluderingsarbetet i 

förhållande till vilken inkluderingsdefinition de anser råder på skolan. 
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Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om hur de 

anser sig klara av sin del av inkluderingsarbetet - var det ett väntat eller oväntat 

resultat? På grund av vad? » 

Rektorns svar: Väntat resultat - de allra, allra flesta är så positiva till vårt 

inkluderingsarbete. Jag upplever det som att de verkligen förstår varför vi inte ska 

ha elevassistenter; att vi alla ska arbeta gemensamt att utveckla alla eleverna. Det 

ska inte få finnas någon elev med en separat vuxen som lever i en egen liten bubbla 

- då sker ingen utveckling.  

Specialpedagogens svar: Väntat resultat eftersom våra lärare vet vad vi kräver av 

dem. Och det är bra. Men jag funderar på om olikheter alltid ses som något positivt 

i alla klassrum?  

Fråga nr 2  

« Hur känsligt var det att värdera hur din rektor driver skolans inkluderings-

arbete?» 

 

Figur 12. Lärarnas känslighet att värdera hur  

rektorn driver skolans inkluderingsarbete. 

Fråga till rektor och specialpedagog: « Angående lärarnas uppfattning om hur 

känsligt det var att värdera ditt/rektorns inkluderingsarbete - var det ett väntat eller 

oväntat resultat? På grund av vad? » 
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Rektorns svar: Väntat resultat och det gör mig glad. Jag ser inte mig själv som någon 

som har svårt med « kill your darlings ». Det måste vara okej att få tycka till om sin 

chef. Visst det kan göra ont ibland och man kan bli ledsen. Men jag är medveten 

om att jag kan gå på för långt ibland och trampa någon på tårna som säger ifrån. 

Men jag vet om att jag vill andra människor väl, så jag står ut med det när det 

händer. 

Specialpedagogens svar: Väntat resultat - det visar att det finns de som tycker att 

det är känsligt att värdera chefens insatser; vilket inte är så konstigt. Det kan ju vara 

känsligt att värdera människor över lag. 

Resultatsammanfattning: lärarnas självvärdering 

Alla lärare som uppfattade en gemenskapsdefinition, ansåg att de klarar av sin del 

av inkluderingsarbetet (se figur 11). Det gör inte riktigt alla lärare som uppfattar en 

icke gemenskapsdefinition: 3 av 31 lärare, det vill säga 10 %. Detta resultat vad 

väntat av både rektorn och specialpedagogen, även om sistnämnda ställer sig lite 

kritisk till om alla lärare verkligen ställer sig positiva till elevers olikheter. 

En majoritet av lärarna ansåg inte att det var känsligt att värdera rektorns 

inkluderingsarbete (se figur 12). Både rektorn och specialpedagogen ansåg att det 

var ett väntat resultat. Dock tog rektorn fasta på de lärare som inte uppgav någon 

känslighet och som sa ifrån till vederbörande. Specialpedagogen tog fasta på den 

del av lärarna som uppgav känslighet.  

Övriga reflektioner av rektor och specialpedagog 

Fråga till rektor och specialpedagog: « Är det något annat du vill kommentera 

eller tillägga; vad? » 

Rektorns svar: För mig var detta ett positivt resultat och det var även roligt att se 

någon sorts bild över oss allihop. Men faktum kvarstår; att arbeta med inkludering 

är svårt - mycket svårt. 

Specialpedagogens svar: Detta underlag visar på att inkludering är en spännande 

och utvecklande resa mot att nå högre höjder; att vi är på god väg men att det är en 
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alltid pågående process som inte sker av sig själv. Det går ju inte att ha en färdigritad 

plan på hur arbetet kommer att se ut. Dessutom innebar denna undersökning att på 

något sätt kunna mäta min roll som specialpedagog, för det har jag nog saknat. 

Speciallärarna har kanske tydligare mål för att utvärdera sina insatser eftersom de 

är mer kopplade till elevernas prestationer i något ämne. Där skiljer ju våra 

yrkesroller sig åt en del. 

Resultatsammanfattning: övriga reflektioner 

Både rektorn och specialpedagogen uppfattade undersökningens resultat som 

positiv samt att det har varit värdefullt för dem att ha genomfört den; inkludering 

är en svår pågående förändringsprocess som tar tid att genomföra. 

Specialpedagogen lyfte upp att det var extra värdefullt utifrån den sin roll; att det 

annars är svårt att veta vad just den specialpedagogiska insatsen har medfört för 

resultat. 

Analys 
Utifrån Leontievs verksamhetsteoretiska analysmodell (se figur 1, s. 22) har vi 

tidigare konstruerat sex olika spörsmål som ligger till grund för vårt analysarbete 

(se figur 2, s. 30). Här nedan redogör vi för de sex tidigare nämnda begreppen.  

Motiv 

Hur uppfattar lärarna skolans tolkning av inkluderingsbegreppet? 

Lärarna hade olika tolkningar av skolans definition av inkluderingsarbetet. De 

lärare som uppfattade ett icke gemenskapsdrivet inkluderingsarbete och ställde sig 

bakom det arbetssättet, fick en övervägande del - motsvarande 45% av alla lärarna. 

Eftersom motiv och dess bakomliggande behov är framvuxna ur en social kontext, 

har vi analyserat detta resultat i förhållande till att rektorn uppgav att vederbörande 

hade svårigheter att ta ställning till vilken definition som ligger till grund för 

inkluderingsarbete. Det existerade således inte ett vetenskapligt och skriftligt 

förhållande till olika sätt att definiera inkludering på skolan. Vilket även 

specialpedagogen varit samstämmig i. Kärnan i inkluderingsarbetet har uteslutande 

behandlats utifrån en verbal kontext på skolan. 
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Verksamhet 

I vilken utsträckning har skolan ett gemenskapsdrivet synsätt på 

inkludering? 

42% av lärarna ansåg att det gemenskapsdrivna synsättet på inkludering var rådande 

på skolan samt att de ställde sig bakom det arbetssättet. Trots att skolan hade en 

uteslutande verbal kontext för sitt inkluderingsarbete, har det gemenskapsdrivna 

synsättet vunnit tydlig mark på skolan. Rektorns och specialpedagogens ihärdiga 

arbete under längre tid, verkar ha burit frukt. De har lyckats åstadkomma en upplevd 

mänsklig sfär som stämmer överens med kärnbudskapet i det önskvärda 

inkluderingsarbetet, även om de själva uppger att de har varit osäkra på i vilken 

omfattning de har lyckats. 

Handlingar 

Hur värderar lärarna sina egna inkluderingshandlingar? 

Nästan alla, 90% av lärarna, ansåg att de klarade av sin del av inkluderingsarbetet. 

Det ser vi som ett gott organisatoriskt tecken; arbetsmiljön torde vara av en positiv 

natur till att arbeta med inkludering på skolan. Det existerade iallafall inga 

traditionella elevassistenter på skolan. Och både rektorn och specialpedagogen 

uppgav att lärarnas svar var ett väntat resultat. Dessutom uppgav specialpedagogen 

att lärarna generellt är medvetna om vilka krav som ställs på dem. Det finns ett 

starkt pågående inkluderingsarbete som uppskattades av lärarna. 

Mål 

Vad kan rektor göra för att lärarna ska nå inkluderingsmålen i högre 

omfattning? 

Eftersom lärarna uppgav att tilliten till skolans inkluderingsarbete kan ökas i en 

befintlig mening på skolan - främst genom att föra interna diskussioner - kan rektorn 

i framtiden se till att det förs utvecklande samarbete kring frågeställningar som har 

uppkommit under denna fallstudie: 
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• Vad menar lärarna när de säger « elevernas perspektiv »? Är det verkligen 

eleverna som står i fokus eller är det utifrån ett lärarperspektiv? Hur kan 

elevernas röster få komma mer till tals kring inkluderingsarbetet? 

• Vad menar rektorn med att det känns överflödigt att komma på 

klassrumsbesök? Behöver rektor och lärare förtydliga vad som observeras 

vid dessa tillfällen? 

• Vilken sorts feedback vill lärarna få mer av specialpedagog och rektor? 

Vilken sorts feedback vill specialpedagog och rektor ge till dem? 

• Vad menar specialpedagogen med att vissa lärare eventuellt inte alltid 

ställer sig positiva till elevers olikheter? Hur yttrar det sig? Vad ligger 

svårigheten i att som lärare ställa sig positiv till elevers olikheter? 

Operationer 

Hur beskrivs skolans automatiserade inkluderingsarbete? 

42% av lärarna uppfattade att skolan arbetar utifrån ett gemenskapsdrivet synsätt 

på inkludering och alla dessa ställde sig bakom denna tolkning. Dessutom ansåg 

alla dessa lärare att de klarar av sin del av inkluderingsarbetet. Skolan har således 

lyckats skapa tydliga automatiserade handlingar som är önskvärda av skolans rektor 

och specialpedagog; det fanns en tydlig grupp av individuella lärare som har 

utvecklat interpsykologiska mentala funktioner till intrapsykologiska funktioner. 

Betingelser 

Vilken tillit har lärarna till rektorns förmåga att driva skolans 

inkluderingsarbete? 

Denna skolas rektor har mycket hög tillit hos lärarna, för att bedriva ett 

övergripande inkluderingsarbete. Dessutom har över hälften av lärarna uppgett att 

de inte anser att det var känsligt att värdera rektorns förmåga att driva skolans 

inkluderingsarbete. Detta hör förmodligen ihop med att rektorn personligen vill bli 

så att säga ifrågasatt; att det är något som ingår i uppdraget som chef även om 
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vederbörande anser att det kan bli känslomässigt påfrestande. Specialpedagogen 

lyfte fram att det finns lärare på skolan - även om det är en mindre del - som tycker 

att det är känsligt att ha åsikter om rektorns personliga förmågor.  

Dessa betingelser ger goda indikationer om att skolan i dagsläget har goda 

möjligheter att öka sina operationaliserade/automatiserade och önskvärda 

inkluderingshandlingar i framtiden.  

Sammanfattande slutsatser 

Helhetsbilden av skolans inkluderingsarbete är att rektor och specialpedagog under 

en längre tids ansträngningar, har genomfört ett gemenskapsdrivet synsätt som har 

gett gott resultat. Samtidigt har detta inkluderingsarbete i en internkommunikativ 

mening inte haft en tydlig vetenskaplig koppling i skriftlig form. Vår fallstudie visar 

att skolan i dagsläget står och balanserar vid en brytpunkt där det gemenskapsdrivna 

inkluderingssynsättet skulle kunna ta ett ordentligt organisatoriskt grepp om skolan. 

Vidare visar vårt arbete på ett flertal olika organisatoriskt positiva förutsättningar 

för skolan att genomföra förbättringar i sitt inkluderingsarbete: rektorn har ett stort 

förtroendekapital hos lärarna samt att rektor och specialpedagog uppvisar en hög 

grad av samstämmighet. Därtill uppger alla respondenter att de behöver komma 

vidare i sina interna diskussioner kring inkluderingsarbetet; att fördjupa 

resonemangen i samarbetet.  

Både rektor och specialpedagog har sett fördelar med att genomföra denna 

enkätundersökning hos lärarna; de har fått en återspegling av en längre tids 

förbättringsinsats. Specialpedagogen poängterade att det även har gett en 

återkoppling specifikt till hens yrkesroll på skolan, vilket vederbörande inte har 

upplevt tidigare.    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Så här i efterhand när vi har fått studera vår undersökning från en ny synvinkel, har 

vi kunnat se konsekvenserna av vårt tillvägagångssätt. Vår största lucka i arbetet, 

kretsar kring de två speciallärarna samt elevhälsoteamet som arbetar på skolan men 

som inte har fått någon röst hörd i vårt arbete. Dessutom hade vi kunnat haft med 

två andra nivåer av tillit; den kollegialt individuella mellan lärarna och det 

kollektiva för hela personalgruppen. Det hade kunnat sätta ljus på hur stöttande 

lärarna är för varandra samt hur delaktig elevhälsan är för denna skola - det som 

också är avgörande trygghetsfaktorer för lärarna i Jederlunds (2021) avhandling. 

När vi upptäckte det, var det dels för sent att sätta dessa tankar i verket, dels skulle 

vårt arbete eventuellt ha vuxit utanför de gränser vi kan hantera i ett examensarbete. 

Eftersom vårt arbete utgår från specialpedagogens komplexa situation mellan 

lärarkåren och rektorn på en skola, landade vi i beslutet att vårt arbete främst borde 

inrikta sig på hur lärarna uppfattar sin relation till rektorn. Detta med hänvisning till 

Louis och Murphy (2017) som anser sig ha funnit att detta är viktigare än hur rektor 

uppfattar sin relation till lärarna. Men vi skulle inte motsäga någon som skulle påstå 

att vi inte har den totala helhetsbilden av denna skolas inkluderingsarbete.  

Vi tror oss även anta att det finns vissa luckor hos vissa läsare av detta arbete; skulle 

det inte vara intressant att veta mer bakgrundsinformation om lärarna som 

exempelvis utbildning, ålder, kön och yrkesverksamma år? Från ett läsarperspektiv 

förstår vi den synpunkten men för oss var det aldrig tal om det. För att kunna känna 

sig så fri som möjligt att tycka till om sin chef, var det av etiska skäl viktigt att inte 

chefen skulle kunna identifiera någon medarbetare. Att det fanns 35% av lärarna 

som ansåg att det var känsligt att fylla i enkäten, tolkar vi som ett stöd i vårt 

resonemang att vi gjorde ett bra val. 

Vårt tekniska missöde, vill vi även lyfta fram och ventilera lite kring. Efter att vi 

hade genomfört pilotstudien, valde vi att skapa en ny digital enkät och inte behålla 

den gamla. Det gjorde att vi glömde bort att testa ifall frågorna fungerade i 

realiteten. Har det påverkat resultatet kring lärarnas uppfattningar om hur rektor kan 
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öka sin tillit; att lärarna kunde klicka på flera alternativ vid en fråga men inte på de 

fyra övriga? Vi är inte säkra men vi ser att den enstaka frågan (om rektorns 

kompetens) ändå följde samma mönster för de fyra andra frågorna. Det skulle kunna 

indikera att det inte spelade en stor roll i sammanhanget. Men vi är öppna för att 

diskutera motsatsen. Däremot har vi sett att det tog längre tid för lärarna att välja 

ett prioriterat alternativ än att klicka i fritt valda icke prioriterade alternativ i 

pilotstudien. Och vi hade ambitionen att skapa en mycket enkel och smidig enkät. 

Det lyckades vi tyvärr inte fullt ut med.  

Må hända är vårt misstag en bidragande orsak till att lärarna upplevde att det var en 

svår enkät. För det fick vi som några kommentarer i enkäten. Men både 

specialpedagogen och rektorn gav också sken av det till oss när vi genomförde 

intervjuerna på plats på skolan. Och då främst med tanke på de olika definitionerna 

samt de fem snarlika förmågorna tillhörande begreppet tillit. Allt detta var 

förmodligen nytt för lärarna och det tog tydligen mycket tankekraft i anspråk. Vilket 

vi kan förstå; att ett genomarbetat vetenskapligt tankesätt krockar med en 

pulserande vardag. Men vår ståndpunkt är att det ändå kan vara utvecklande att få 

ta del av den akademiska kärna som påstås skapa hög inkludering (Nilholm, 2019) 

och tillit (Hanford & Leithwood, 2013) på en skola. Vi tror nämligen att denna 

kunskap kan skapa ringar på vattnet vidare till eleverna, från lärarna. 

Vår största framgång i detta arbete, är nog ändå att vi lyckades få så stort deltagande 

i enkäten. Det arbete som vi lade ner i förväg, med korrespondens och möten på 

förvaltningen; att vi hittade gatekeepers som öppnade dörrar för oss - var 

betydelsefullt i sammanhanget. Vi tror att det gav oss den legitimitet som är 

eftersträvansvärt (Creswell, 2018). Å andra sidan arbetade skolan redan i en anda 

av gemenskapsdriven inkluderingssyn. Intresset är högt på skolan för vårt 

ämnesval. Oavsett vad - är vi tacksamma för att vi hade så lågt bortfall. 

Slutligen vill vi lyfta aspekten om vårt val av metod och teori; vad hade vi kunnat 

upptäcka om vi valt annorlunda? Som t.ex. en omfattande surveyundersökning 

bland lärare på flera skolor. Det hade verkligen kunnat sätta ljus på skillnader 

mellan dessa. Men vi hade då tappat i förståelse för dessa skolors gemensamma 

kapacitet mellan lärare och rektor som anses vara avgörande i förbättringsarbeten 
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(Håkansson & Sundberg, 2016). Och en annan teori hade kunnat föra oss från 

lärarnas enskilda motiv bakom sina handlingar; det som är styrkan i Leontievs 

veksamhetsteoretiska analysmodell (Tväråna & Andrée, 2021). Vi menar att 

systemteori t.ex. hade fått oss att i högre grad vara osäkra på vad som ligger till 

grund i relationerna i ett komplext nätverk. 

Resultatdiskussion 

« Race to the inclusive top » 

I ett internationellt perspektiv har denna skola kommit långt vad gäller synen på 

inkludering; att den har frångått att det endast handlar om en placeringsmässig 

definition vilket ju är det vanligaste förekommande (Göransson m.fl. 2015). 

Anledningen kan vara att skolans speciallärare arbetar tillsammans med de 

undervisande lärarna i klassrummen, som Gustafsson och Hjörne (2015) lyfter fram 

som en framgångsfaktor i inkluderingsarbetet. Anledningen kan även bestå av att 

det är en skola med yngre elever, vilket främjar högre förändringsförmåga (Zayim 

och Kondakci, 2015). Men den största anledningen tolkar vi ändå bero på den höga 

tillit som lärarna har till sin rektor, eftersom det anses vara en av de viktigaste 

förutsättningarna att vidga synen på inkluderingsbegreppet (Messiou m.fl., 2016). 

Vi anser oss nämligen ha genomfört en fallstudie på en skola som har en atmosfär 

av tillåtande karaktär och kollegial närhet till varandra. Förmodligen är det 

kontentan av att de sedan en tid tillbaka har påbörjat en fördjupad 

förändringsprocess utan traditionella elevassistenter och speciallärarfunktioner. De 

har kunnat hantera sina organisatoriska motstånd väl, dvs de intrapsykiska 

processer hos enskilda individer, vilket är av vikt för att organisationen ska 

förändras i takt med individernas inre värld (Ahrenfelt, 2001). Och vi tycker oss 

kunna sammankoppla detta med lärarnas höga emotionella tillit till sin rektor. Det 

har givit oss indikationer på att denna skola rör på sig - den sitter inte fast. Vilket 

skolor med låg emotionell tillit till rektorn gör (Louis & Murphy, 2017). 

Dessa lärare eftersöker främst interna diskussioner för att öka tilliten till hur 

inkluderingsprocessen utvecklar sig på skolan. Men rektorn och specialpedagogen 

verkar inte kunna sätta fingret på vad lärarna vill få feedback på. Skulle det möjligen 
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kunna röra sig om lärares svåra uppdrag att skapa bra sociala miljöer i klassrummet 

i spänningsfältet mellan individen och gruppen? Karlsudd (2015) menar att lärare 

behöver kunna utveckla egenskaper som empati, vilja, tålamod och kreativitet för 

att skapa förtroende till eleverna. Samt att vara pådrivande och aktivt kunna variera 

dessa kompetenser för att kunna öka elevers förutsättningar att lära. På vilket sätt 

skulle exempelvis dessa fyra egenskaper kunna ligga till grund för interna 

diskussioner och individuell feedback? Behöver lärarna mer igenkänning bland 

kollegorna för det svåra uppdraget? Vill de kanske reflektera tillsammans om hur 

de enskilt formar gemensamma principer och målbeskrivningar tillsammans med 

eleverna utifrån deras olika förutsättningar? Det som Humprey m.fl. (2006) 

framhäver är av vikt i inkluderingsarbetet. Eller vill de ventilera hur de facto arbetar 

med att differentiera sin undervisning? Det som Kotte (2017) och Kuksa m.fl. 

(2021) har funnit är viktigt för att inkluderingen ska kunna utvecklas. 

Denna fallstudie visar på att det finns en skriftlig vetenskaplig frånvaro på skolan 

gällande inkludering; att specialpedagogisk kunskap verbalt har försökt hålla sig 

flytande i den pulserande vardagen. Det kan ha bidragit till att distansen till 

forskningsresultat har förlängts och därmed försvårat utvecklingen. Vi tänker 

närmast på specialpedagogens funktion men vi har även lyft blicken högre upp i 

den svenska styrkedjan. Det vore intressant att veta om rektorer har samma 

vetenskapliga grund till inkluderingsarbetet som specialpedagoger. Eller det kanske 

finns en påtaglig skillnad. Eftersom allt arbete på en skola ska utgå från 

vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet (SFS 2010:800) finns det fog för att 

rektorer ska kunna redogöra för sin forskningsmässiga utgångspunkt gällande sitt 

inkluderingsarbete. Må hända är det ett utvecklingsområde för många svenska 

rektorer, som vi tolkar föreligger för rektorn i vårt arbete. Detta även med tanke på 

att det finns forskning som pekar på att rektorer beskrivs som övergivna i ett stort 

system; de saknar stöd från sina överordnade chefer i strävan att öka lärarnas 

ansvarstagande för elevers inkludering (Lüddeckens, Andersson & Östlund, 2021). 

Dessutom har Sverige ny forskning som signalerar att rektorer uppvisat bristande 

organisatoriska och relationella förmågor, det vill säga har låg grad av 

förutsättningar för att skapa tillit (Jederlund, 2021). Frågan är således berättigad att 

fundera vidare på: Har vi många rektorer som inte självständigt kan greppa sitt 
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ämbetsmannaskap i sin funktion som inkluderingens väktare? Att de har svårigheter 

att självständigt tolka lagar, översätta dem till en fungerande praktik samt slå larm 

vid missförhållanden - vilket Tillitsdelegationen menar är en central uppgift för 

verksamhetsansvariga (SOU 2018:38).  

Utifrån vårt arbete finner vi det lämpligt att öka den skriftliga, vetenskapliga 

närvaron i en fysisk mening på skolor för att förbättra inkluderingsarbetet. Att få 

återkommande påminnelser om hur grundidén till elevernas utveckling ser ut, skulle 

kunna gynna organisationsmålen. Och vi finner det även fördelaktigt att dessa årliga 

mätningar skulle kunna utvecklas till interventionsstudier. Till exempel skulle en 

intresserad förvaltning kunna mäta tillits- och förtroendeskapande insatser på ett 

tydligt sätt i syfte att hantera problematiken kring skolors likvärdighet. Ett sådant 

metodologiskt verktyg skulle ha potential att skapa högt generaliseringsanspråk. 

Men även för att på ett effektivt sätt hitta de skolor som påvisar tendenser på att ha 

hamnat i vad som Rothstein (2018) benämner som en social fälla; att det skulle röra 

sig om bristande organisatorisk tillit. Det är definitivt inget gott tecken. Skolor bör 

inte fastna i ett « Race to the bottom » för att använda Sitkins och Stickels (1996) 

begrepp. Skolor behöver ansvariga som eftersöker sådana skolor, för att säkerställa 

elevers rätt till en fungerande skolgång. 

Vår förhoppning är att det i framtiden finns möjlighet att på ett naturligt sätt kunna 

prata om « rektorstillit för elevers inkludering ». Att det ska vara naturligt och 

självklart för lärare att värdera sin rektors ledarskapsförmågor att skapa tillit i syfte 

att stötta alla elever. Att skolan i vårt arbete har en låg känslighet för att värdera 

rektorns sätt att driva inkluderingsarbetet, kan ju ha att göra med att denna rektor 

har gott inkluderings- och tillitsresultat. Rektorer med lägre s k inkluderings- och 

tillitresultat, kanske har högre känslighet bland lärarna. Det kanske finns ett 

samband att ta fasta på.  

När vi nu försöker sy ihop vår specialpedagogiska säck, kan vi inte låta bli att 

reflektera över att denna skola inte tycks ha fått någon intern eller extern 

uppmärksamhet kring sitt inkluderingsarbete, som exempelvis skolor fått i 

Essungakommun i Västra Götalands län. Anledningarna kan naturligtvis vara flera 

men vi antar att det mestadels har att göra med att detta är en F-3-skola; att den inte 
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har resultatmått som är av massmedialt stort intresse såsom betygsättning. Vilket vi 

uppfattar föranledde att Allan och Persson (2016) intresserade sig för den ovan 

nämnda kommun. Så våra sista ord riktas till de tjänstemän i föreliggande 

undersökningskommun: ta vara på denna rektor och specialpedagog. De tillhör en 

av era mindre enheter och kommer kanske i skymundan för de större som hanterar 

slutbetygen i grundskolan. Men dessa två vet hur man tar sig uppför och håller siktet 

inställt på ett « Race to the inclusive top » med ett gott resultat i ryggsäcken. 

Implikationer 

Nu när det börjar bli dags för oss att koncentrera oss på en praktisk verklighet, är 

sannolikheten hög att vi kommer att möta den inkluderande uppförsbacken runt 

hörnet. Samt att den ständigt kommer att vara närvarande och utmanande att hantera 

i våra roller som specialpedagoger. Det är inte säkert att vi kommer att arbeta för 

rektorer som har hög tillit på skolan för sitt sätt att driva inkluderingsarbetet, vilket 

kommer att försvåra vår handledande funktion som ingår i vårt kommande uppdrag 

(SFS 2011:688). Men nu känner vi åtminstone till ett tillvägagångssätt att mäta 

lärares uppfattning om det, för att överblicka den inkluderande uppförsbacken. Det 

kan möjliggöra ett underlag för metakommunikativa diskussioner med ett helt 

lärarkollegium. För risken är annars att vi får för många oklarheter i det 

specialpedagogiska knät - som kan bli för övermäktigt att hantera.  

Dessutom kan det i någon mån mäta våra egna insatser som specialpedagoger, både 

före och efter en period i det övergripande inkluderingsarbetet. Enligt 

specialpedagogen i denna studie, var det uppskattat; att kunna få någon slags 

feedback av ett övergripande förbättringsarbete i att utveckla relationerna mellan 

lärare och elever på skolan.  

För det tredje har vi skaffat oss en gedigen vetenskaplig grund att stå på i och med 

detta examensarbete. Vi ser toppen på uppförsbacken och förbereder oss nu för att 

ta oss sakta uppför längs slingrande stigar - med vetskapen om att det främst är 

rektorns relation till lärarna som kan stärka professionalismen i våra skolor (Louis 

& Murphy, 2017). Detta ger oss en fingervisning om att vi behöver förbereda oss 
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på att det är ett känsligt ämne att ta upp med vederbörande rektor. Men att det 

förmodligen är ett av det viktigaste för oss att göra, för att åstadkomma goda och 

tydliga förbättringar. 

Framtida forskning 

Under detta arbete tror vi oss ha funnit något signifikant och viktigt att belysa som 

behöver få någon sorts fortsatt uppmärksamhet av något slag. Vi kan påvisa att det 

existerar en definition av inkludering i verkligheten men som inte hanteras i det 

vetenskapliga sammanhanget - både i vår undersökning och i korrespondens med 

Claes Nilholm (personlig kommunikation, 2022, 4 februari). Konflikten ligger i att 

vår svenska lagstiftning (SFS 2010:800) kolliderar med Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 1996). Dessutom är det något som vi högst påtagligt tar med 

oss från institutionen vid högskolan i Kristianstad; att det anses vara inkluderande 

ifall elever i behov av särskilt stöd känner sig mer delaktiga när de får undervisning 

i en särskild undervisningsgrupp. Det existerar således en uppfattning om vad 

inkluderingens kärna i en praktisk mening består av men som inte hanteras med 

fullt stöd i styrdokumenten och av forskningssamhället. Vilka konsekvenser har 

detta medfört för eleverna, de undervisande lärarna, specialpedagogerna och 

rektorerna? Hur upplever de detta spänningsfält? Hur har de hanterat situationen? 

Vem vet, kanske är det vi som kan fördjupa oss i just detta dilemma i framtiden. 

Någon borde i alla fall ta tag i det. 
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Bilaga 1 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till rektor och specialpedagog: 

1. Vilken av definitionerna av inkluderingsbegreppet anser du att du/rektorn 

driver på skolan? 

2. Angående lärarnas uppfattning om vilken definition av 

inkluderingsbegreppet som är rådande på skolan - var det förväntat eller 

oförväntat? På grund av vad? 

3. Angående lärarnas uppfattning om hur de ställer sig bakom rådande 

inkluderingsbegrepp - var det ett förväntat eller oförväntat resultat? På 

grund av vad? 

4. Angående lärarnas uppfattning om hur de värderar din/rektorns kompetens, 

trovärdighet, öppenhet, respekt och integritet att driva skolans 

inkluderingsarbete - var det ett förväntat eller oförväntat resultat? På grund 

av vad? 

5. Angående lärarnas uppfattning om hur du/rektorn kan öka din/sin 

kompetens, trovärdighet, öppenhet, respekt och integritet att driva skolans 

inkluderingsarbete - var det ett förväntat eller oförväntat resultat? På grund 

av vad? 

6. Angående lärarnas uppfattning om hur de anser sig klara av sin del av 

inkluderingsarbetet - var det ett förväntat eller oförväntat resultat? På grund 

av vad?  

7. Angående lärarna uppfattning om hur känsligt det var att värdera 

ditt/rektorns inkluderingsarbete - var det ett förväntat eller oförväntat 

resultat? På grund av vad? 

8. Är det något annat du vill kommentera eller tillägga; vad? 

 



 

 

 

        Bilaga 3 

M I S S I V B R E V 

Hej - du undervisande lärare på X-skolan, 

Vi är två studerande på specialpedagogprogrammet vid högskolan i Kristianstad 

och har påbörjat vårt självständiga examensarbete under sista terminen. Syftet är att 

försöka identifiera lärares förtroendekapital för sin rektors arbete att inkludera alla 

elever. Målet är försöka bidra med kunskaper om en skolas helhetsbild över sitt 

inkluderingsarbete; att finna förbättringsmöjligheter för en skola för alla. Och 

eftersom ni är många, har metodvalet landat i en enkätundersökning. 

Under höstterminen 2021 har vi haft kontakt med NN, NN, NN och NN på Stöd- 

och utvecklingsavdelningen på förvaltningen. De har visat intresse för att följa vår 

process. Vi har inte för avsikt att berätta att det är er skola som kommer att 

medverka. Utan det är något som er rektor får ta ställning till senare. 

Ifall ni (som enskilda individer) vill medverka i undersökningen, vill vi att ni ska 

veta att era identiteter inte kommer att vara synliga för oss någon gång. Därefter är 

det endast vi två som kommer att ha tillgång till dokumentationen och vi kommer 

att hålla strikt på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se länk nedan). Det 

innebär bland annat att ni kommer att tillfrågas vid materialinsamlingen och därmed 

har möjlighet att avböja medverkan. Sedan har ni rätt att avbryta er medverkan när 

som helst utan några negativa konsekvenser. Kommunens och skolans namn 

kommer dessutom att avidentifieras i vårt färdiga arbete. Materialet kommer inte 

heller att användas i en annan studie och förstörs därför när arbetet är slutfört. 

Länk till enkäten: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=11xm-

7e0eEWKQin_aRdr3_XfU8ArMp1PsnsBphEwjQJUQlpWSTI0MVFJMllDT1dO

WlhXVTI1Vk1KSy4u 

  



 

 

 

 

Vänligen, 

Emma Engdahl  Anna-Karin Gustafsson 

Xxxxxxxxx       x                       xxxxxxxxx     x 

Xxxxxxxx       xx                       xxxxxxxx    xx 

 

Ansvarig handledare: 

Catarina Wästerlid, Högskolan i Kristianstad 

Xx      xxxxxxx 

Xx     xxxxxxx 

 

Vetenskapsrådet: 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forsk

ningsetiska_principer_VR_2002.pdf 

 

 


