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Abstract 
The purpose of this study is to investigate some teachers in special school´s perceptions of the 
meeting of compulsory school and special school. In this study, ethnocentrism is used as a 
theoretical framework, the theory which is built on the meeting between groups and how they 
interact. The study has a phenomenographic onset, which is a qualitative method. The gather-
ing of data was made through interviews, one to one. Five interviews were made and analyzed 
by the use of phenomenographic analysis. Five categories were identified: Inclusion, 
commitment and interest, knowledge about special school, to be forgotten, and differences in 
cognitive approach. In the sample space the underlying structures was discussed by 
ethnocentrism, as well as previous literature and research. Some common points of contact 
between ethnocentrism and previous research on the meeting could be found. What the study 
also found was that four out of five respondents felt a sense of belonging in school, while one 
felt that the Special school was excluded from the regular school. The respondents could all 
agree on the fact that several factors affected the meeting. These five categories could be seen 
as areas of improvement in schools that want to work in an inclusive manner. These factors 
were also lifted in previous research on special school and inclusion.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan grund-
skolan och grundsärskolan. I denna studie står etnocentrism för det teoretiska ramverket, en 
teoribildning som bygger på hur grupper samspelar och möts. Studien har en fenomenografisk 
ansats, vilket är en kvalitativt inriktad forskningsmetod. Insamlandet av datamaterialet skedde 
via intervjuer, en till en. Fem intervjuer genomfördes och analyserades genom 
fenomenografisk analysmetod. Fem beskrivningskategorier identifierades i analysen av 
utsagorna: Inkluderingsarbetet, engagemang och intresse, kunskaper om särskolan, att bli 
bortglömd, samt skild kunskapssyn. I utfallsrummet diskuterades de underliggande 
strukturerna utifrån etnocentrism och tidigare litteratur och forskning. Flertalet gemensamma 
beröringspunkter mellan etnocentrism och tidigare forskning om mötet urskildes. Det studien 
kunde påvisa var att fyra av fem respondenter kände tillhörighet på skolan medan en 
respondent kände att särskolan var exkluderad. Dock var alla respondenter överens om att det 
fanns flera faktorer som påverkade mötet, faktorer som skulle kunna ses som 
utvecklingsområden för skolor som vill arbeta inkluderande. Dessa delar hade också bäring 
utifrån tidigare forskning om särskolan och inkludering.  

Nyckelord 
Etnocentrism, exkludering, fenomenografi, grundskolan, grundsärskolan, inkludering, 
integrering, intellektuell funktionsnedsättning, segregering, utvecklingsstörning.
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Bakgrund 

Under min tid på speciallärarutbildningen, med specialisering mot utvecklingsstörning, har 
inkludering- och exkluderingsfrågor uppmärksammats i samband med elever med en 
intellektuell funktionsnedsättning. Under mina två senaste anställningar som speciallärare har 
särskolan lokalmässigt varit exkluderad från grundskolan. På min nuvarande arbetsplats skulle 
vi under hösten äntligen flytta in skolbyggnaden, men något som från början var en 
självklarhet blev snabbt till en tveksamhet. Denna omorganisation kommer leda till att 
verksamheter kommer behöva byta lokaler och denna förändring har inte mottagits väl av 
förklarliga skäl – något annans verksamhet måste flytta på sig. Särskolans lokal är ett utdömt 
hus som i folkmun namnges Gula villan. Byggnaden är så illa däran att politikerna har 
bestämt sig för att riva huset eftersom den inte är ändamålsenlig, varken ur ett pedagogiskt- 
eller ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta beslut har lett till att särskolan måste in i grundskolan, 
vilket har inverkan på annan verksamhet eftersom skolan redan har passerat sin kapacitet för 
antal elever.   
 
Tidigare har kommunen också haft ett samarbete med en grannkommun gällande 
grundsärskolan och främst gällande träningsskoleeleverna. De har då köpt platser och inte 
behövt anpassa lokalerna för elevernas särskilda behov. Nu har vi kommit till en tid då 
grannkommunen också har ett elevantal som är för stort och vi kommer i framtiden få ta emot 
elever i lokaler som inte alls är anpassade för träningsskolan. Särskolan och elever med en 
intellektuell funktionsnedsättning har alltså varit exkluderade på flera nivåer, men beslut har 
nu fattats och särskolan ska få en annan ställning i kommunen. Dock och som sagt har denna 
förändring lett till motsättningar där lärare ställer verksamheter mot varandra. Särskolan 
argumenterar för sin sak och grundskolan för sin, vilket har skapat en infekterad stämning på 
skolan. För mig är det en självklarhet att särskolan ska flytta in i skolbyggnaden, men 
grundskolans lärare ser förklaringsvis till sina egna intressen och här krockar våra viljor. 
Enligt min åsikt har vi nu, tydligare än tidigare, blivit två grupper som argumenterar för skilda 
saker: ”Vi behöver det här” och ”dom kan väl ha det så här”. Grundskolan och grundsärskolan 
ser sina grupper som vi och den andra gruppen som dom. Det finns inga egentliga 
motsättningar mellan grupperna, men i och med denna organisatoriska förändring har det ändå 
uppstått oenigheter. Jag tror det krävs ett effektivt förändringsarbete för att lösa denna 
situation för just nu är vi två grupper som har en intressestrid i stället för två grupper i 
samarbete, vilket försvårar idén om ökad gemenskap och tillhörighet på skolan – för båda 
parter.  
 
Att elever med en intellektuell funktionsnedsättning marginaliseras är inget nytt. Under 1900-
talet första hälft beskrevs dessa elever som idioter, imbecilla, intellektuellt efterblivna, 
etcetera (Persson, 2013). Skolplikt infördes i mitten av 1800-talet och det dröjde över ett sekel 
innan skolplikten även gällde alla barn med en intellektuell funktionsnedsättning. Och så sent 
som i mitten på 80-talet togs beslutet om att särskolan inte längre skulle ligga under 
omsorgslagen och landstingen, utan kommunaliseras och lyda under skollagen (Ineland, 
Molin & Sauer, 2013). Det dröjde dock nästan ett decennium innan beslutet verkställdes. 

 
När detta skrivs är det 2016 och av mina erfarenheter är vi fortfarande långt ifrån de visioner 
som framhävs i Salamancadeklarationen. I den står följande:  
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Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 
dem en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov. 
Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 
funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela 
utbildningssystemet. (Salamancadeklarationen, 2001, s. 11).   

 
Sverige har fortfarande mycket att arbeta med gällande att inkludera personer med en 
funktionsnedsättning, men det är inget unikt för vårt land. I en rapport (Aiden & McCarthy, 
2014) från Storbritannien framkom att majoriteten av britterna har fördomar mot personer 
med en funktionsnedsättning. Bland annat visade det sig att 38 procent av befolkningen 
trodde att personer med en funktionsnedsättning var mindre produktiva än personer utan en 
funktionsnedsättning. Hela 67 procent av befolkningen kände sig otrygga i samtal med 
personer med en funktionsnedsättning och 21 procent medgav att de någon gång hade 
undvikit samtal på grund av denna otrygghet. Av befolkningen ansåg 85 procent att personer 
med funktionsnedsättningar blev utsatta för fördomar. En fjärdedel av personer med en 
funktionsnedsättning hade också erfarenheter av att personer behandlade dem med kränkande 
attityder. Sammanfattningsvis skriver Aiden och McCarthy i rapporten att det finns negativa 
attityder mot personer med en funktionsnedsättning och att detta påverkar deras liv på ett 
negativt sätt. För att nå en förändring krävs utbildning, förutsättningar för gemenskap och 
delaktighet, och en mer nyanserad bild av personer med en funktionsnedsättning i media.  
 
Sammanfattningsvis har det gått drygt 150 år sedan den första svenska skolan startade för 
elever med en intellektuell funktionsnedsättning, den så kallade idiotskolan (Ineland, Molin & 
Sauer, 2013). Det har hänt mycket sedan dess, men faktum är att det än i dag finns brister i 
skolan som påverkar inkluderingsprocesser (Göransson, Nilholm & Karlssons, 2011). Av den 
anledningen är det alltså av hög relevans att speciallärare med specialisering mot 
utvecklingsstörning blicka ut och se hur andra lärare i särskolan uppfattar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan. Min förhoppning med uppsatsen är att kunna bidraga till att 
bredda synen på särskolans plats i dagens skola. Vi behöver fortsätta föra ett kvalificerat 
samtal om särskolan så att vi kan fortsätta utveckla verksamheter och förutsättningar för 
elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Särskolan 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska 
anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Grundsärskolan är 
uppdelad i särskolan och träningsskolan (Berthén, 2007).   
 
I styrdokument och andra sammanhang används begreppet utvecklingsstörning för elever som 
går i särskolan. Begreppen för elever i behov av särskilt stöd har förändras över tid (Persson, 
2013) och parallellt med utvecklingsstörning används också intellektuell 
funktionsnedsättning. Inom modern specialpedagogisk forskning används i regel det 
sistnämnda begreppet och i denna studie följs detta exempel.  

Integrering 
Egelund, Haug och Persson (2013) beskriver integrering som utvecklingsprocesser som leder 
fram till integration där rätten till delaktighet, förverkligande och utveckling av kompetens är 
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centrala delar. Begreppet har fått flera olika innebörder inom specialpedagogiken och har med 
tiden bytts ut mot inkludering med argumenten att det bara är väsentligt att tala om integrering 
om någon lever segregerat (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Inom etnocentrism, studiens 
teoretiska utgångspunkter, talar man om segregation som en strategi för att hålla hotet och 
utegruppen på avstånd (Bizumic & Duckit, 2012), vilket leder till att detta begrepp kommer 
att förkomma i denna studie.  

Inkludering 
Nilhom och Göransson (2014) har identifierat tre olika definitioner av begreppet inkludering  
och i denna studie kommer inkludering att definieras som att särskolan är socialt och 
pedagogiskt delaktiga på sin skola. I denna begreppsbestämning talas det också om 
gemenskap, men kan inte helt definieras som den gemenskapsorienterade definitionen. Detta 
eftersom att särskolan är en segregerad lösning inom denna definition.  
 
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan.  

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

• Vilka uppfattningar blir synliga i samtal om gemenskap och delaktighet mellan 
grundskolan och grundsärskolan? 

• Vilka uppfattningar blir synliga i samtal om vilka faktorer som påverkar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan?  
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Litteratur- och forskningsgenomgång   

I denna litteratur- och forskningsgenomgång kommer det inledningsvis att redogöras för 
särskolans historia och hur särskolan har integrerats i grundskolan. Vidare kommer mötet 
mellan grundskolan och grundsärskolan att beskrivas utifrån litteratur och forskning kring 
inkludering. I denna studie används etnocentrism som teoretiskt ramverk och valet av 
etnocentrism hänger samman med intresset för inkludering- och exkluderingsfrågor. Dessa 
frågor  hanteras av forskning inom etnocentrism och kan ha relevans för denna studie. I 
inläsningsprocessen har inga artiklar med koppling mellan intellektuella 
funktionsnedsättningar och etnocentrism hittats trots att flertalet ordkombinationer och 
sökmotorer använts. Det finns dock flertalet gemensamma beröringspunkter mellan 
etnocentrism, exempelvis exkluderingsstrukturer och en språklig indelning i vi och dom 
(Bizumic & Duckit, 2012; Nilhom & Göransson, 2014). Av den anledningen kommer detta 
kapitel att handla om mötet mellan grundskolan och grundsärskolan utifrån det 
specialpedagogiska fältet. Forskning om etnocentrism kommer att behandlas i kapitlet 
teoretiska utgångspunkter.  

Grundsärskolans historia 
Under 1600- och 1700-talet fanns moraliska och mytiska föreställningar kring personer med 
en intellektuell funktionsnedsättning, medan det på 1800-talet började inledas diskussioner 
om medicinska och pedagogiska termer. Detta resulterade i att personer med olika 
funktionsnedsättningar började att kategoriseras och särskiljas och bland annat började man 
göra skillnad på personer med en intellektuell funktionsnedsättning och personer med psykisk 
ohälsa (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Sverige var tidigt medvetna om att en enda 
undervisningsmodell inte passade alla och redan på 1800-talet formades en speciell utbildning 
för blinda och döva (Egelund, Haug & Persson, 2006). 1866 startades den första skolan för 
personer med en intellektuell funktionsnedsättning, som då benämndes idiotskolan (Ineland, 
Molin & Sauer, 2013). Personen bakom denna skolform var Emanuella Carlbeck. Norden var 
tidigt förutseende och började aktivt arbeta med att undervisa personer med 
lärandesvårigheter och 1922 kom tidningen Nordisk Tidskrift för Specialpedagogik.  

I förgående stycke beskrevs en positiv syn på nordens tidiga specialpedagogiska medvetenhet, 
men då lade samhället främst fokus på det medicinska normalitetsbegreppet. Utifrån denna 
medicinska tradition med hög status applicerades dessa värden och idéer på 
specialpedagogiken. Diagnostiseringskultur och specialskolor blev en följd för de individer 
som inte föll inom ramen för det normala (Egelund, Haug & Persson, 2006). Det öppnades ett 
flertal skolor fram till 40-talet och då började även politiken att intressera sig för elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Emellertid hade flera anstalter avslöjats för att de var 
undermåliga och förändring krävdes. Lagen om undervisning för sinnesslöa infördes 1944 
(Ineland, Molin & Sauer, 2013) och landstingen skulle ansvara för denna skolform. Då 
undervisningen blev obligatorisk bildades också föräldragrupper som ställde större krav på 
verksamheten, både på innehållet och den yttre standarden. Efter andra världskriget växte det 
också fram nya perspektiv och demokratiseringsprocesser blev allt viktigare och i Sverige 
introducerades enhetsskolan. Skolan skulle ses som ett samhälle i miniatyr där olikheter 
skulle vara tillåtet. Dock var det en elevgrupp som inte inkluderades: Personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning. 
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1954 kom en ny lag som påverkade förutsättningarna för barn med en intellektuell 
funktionsnedsättning, för de som då kategoriserades som psykiskt efterblivna (Ineland, Molin 
& Sauer, 2013). Undervisning skedde i internat, men nu skulle staten ta ett större ansvar och 
olika former av särskolor infördes (Egelund, Haug & Persson, 2006). 50-, 60- och 70-talet 
präglades av många nya reformer för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 
Särskiljandet i form av klasser och specialskolor ifrågasattes, både ur ett ekonomiskt och 
värdgrundsmässigt perspektiv. Det kostade mycket pengar att bedriva dessa verksamheter 
samtidigt som folk började bli medvetna om att det kunde uppstå ett stigma för personer som 
blev exkluderade. Under 60-talet växte det fram en kritik mot denna utveckling och i stället 
började en diskurs om att integrera de personer som tidigare hade blivit segregerade. Dock 
dröjde det många år innan det medicinska normalitetsbegreppen började blekna och ett mer 
sociologisk synsätt växte fram.  

År 1968 kom flertalet reformer, bland annat omsorgslagen som gav alla med en intellektuell 
funktionsnedsättning rätt till skola. Trots de tidiga framstegen dröjde det alltså ända till 1900 
andra hälft innan alla personer omfattades av skolplikt – ett drygt sekel efter att skolplikten 
infördes i den allmänna folkskolan. Skolformen grundsärskolan tog form och den 
organiserades utifrån träningsskola och grundsärskola. Ny kritik växte snabbt fram då det nya 
systemet inte ökade kontakterna mellan särskolan och grundskolan. Samtidigt kritiserades det 
att särskolan drevs av landstingen där både vård och skola låg under samma lagstiftning. I 
mitten på 1980-talet flyttades särskolan från omsorgslagen till skollagen, men det dröjde 
nästan ett decennium innan särskolan kommunaliserades och inte längre var en del av 
landstingen. Detta skedde i samband med idén om att en skola för alla blev en drivkraft i 
skolväsendet (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Nu hade också den specialpedagogiska 
forskningen fått fotfäste och länder började utbyta erfarenheter på ett systematiskt vis 
(Egelund, Haug & Persson, 2006).  

Utifrån en vision om en skola för alla tillsatte Sveriges regering en kommitté 2001. Uppdraget 
gick ut på att se över utbildningen för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 
Namnet på kommittén var en hyllning till Emanuella Carlbeck som under 1800-talet arbetade 
med undervisning för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Namnet på projektet 
blev För oss tillsammans – om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98). Debatten 
handlade om särskolans existens, och utifrån utredningen framkom att elever med en 
intellektuell funktionsnedsättning så långt som möjligt skulle undervisas tillsammans med 
övriga elever. Utredningen tog tre år, men fick inga konsekvenser då regeringen valde att 
förbise utvecklingsområden som identifierats i utredningen. Särskolan fick finnas kvar i dess 
dåvarande form. I stället har diskussioner kring integrering och inkludering senare kommit att 
dominera diskurser om särskolan (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Detta kommer att 
behandlas senare i detta kapitel. 

Särskolan i dag 
Majoriteten av barn med intellektuell funktionsnedsättning går i särskolan (Berthén, 2007).  
Den består av den obligatoriska särskolan, grundsärskolan, den frivilliga särskolan och 
gymnasiesärskolan. Grundsärskolan är organiserad med grundsärskolan och träningsskolan. 
Elever som bedöms att inte kunna tillgodoräkna sig undervisningen i grundsärskolan går i 
träningsskolan. I träningsskolan har man till skillnad från grundsärskolan inte ämnen utan i 
stället ämnesområden. Särskolan bedrivs i dag på en mängd olika sätt: 
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Den bedrivs som en enskild skola fysiskt separerad från grundskola, som en skild skola fysiskt 
integrerad med grundskola, som särskoleklass i grundskola, som undervisningsgrupp i 
grundskoleklass och som samundervisningsgrupp (där särskoleelever och grundskolelever 
undervisas i samma grupp). Den överlägset vanligaste organisationsformen utgörs dock av en 
traditionell särskoleklass integrerad i grundskola (Berthén, 2007, s. 34).  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan och därför avgränsas studien till den traditionella 
organisationsformen med särskoleklass integrerad i grundskolan. Det är det mötet som utgör 
forskningsområdet utifrån lärare i särskolans perspektiv. 

Integrering 
Begreppet integrering dök upp i skolvärlden i samband med införandet av grundskolan på 60-
talet, där barn i segregerande skolformer nu var välkomna i den vanliga skolan (Persson 
2013). Egelund, Haug och Persson (2013, s. 60) beskriver integrering som en princip som 
finns till för att ”hela skolan förändras i en integrerande riktning så att elevernas olikheter blir 
resurser i den dagliga verksamheten”. Vidare beskriver de integrering som 
utvecklingsprocesser som leder fram till integration där rätten till delaktighet, förverkligande 
och utveckling av kompetens  i olika avseenden. Begreppet har fått flera olika innebörder 
inom specialpedagogik och har med tiden bytts ut mot inkludering då argumenten är att det 
bara är väsentligt att tala om integrering om någon lever segregerat (Ineland, Molin & Sauer, 
2013). Nilhom och Göransson (2014) beskriver att begreppet integrering innefattar en 
uppdelning av vi mot dom och normalitet och avvikelse, där den avvikande ska anpassa sig 
efter den rådande miljön i stället för tvärtom. Och som en följd av denna kritik har 
inkluderingsbegreppet allt mer kommit att ersätta integreringsbegreppet. 

Inkludering 

Bakgrund 
”Idén om inkludering i skolan markerar i stället ett synsätt som går ut på att det inte är eleven 
som ska anpassas till skolan, utan att det är skolan som ska anpassas till eleven” (Ineland, 
Molin, Sauer, 2013, s. 96). Integrering hade mer med fysiskt tillhörighet att göra. Inkludering 
som begrepp uppkom i USA under slutet på 80-talet. Inkludering innebar att, ”krav ställs på 
skolan, utbildningsväsendet och samhället skulle i stort arbeta aktivt för att anpassa 
verksamheten så att alla elever fick möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 
meningsfullhet i skolan så att ingen exkluderades ur det gemensamma och 
gemensamhetsskapande” (Persson, 2013, s. 9). Utifrån SIA-utredningen (SOU 1974:53), som 
hade i uppdrag att utreda skolans inre arbete, uppkom idéer och förslag om att problemen 
skulle flyttas från eleven. I stället var det skolans arbetssätt som skulle omprövas. ”Vi skulle 
kunna se begreppet inkludering som en utsträckning av idén om en skola för alla till att även 
omfatta elever med funktionshinder och/eller i riskzonen för att inte nå målen” (Nilholm, 
2012, s. 36). Inom det specialpedagogiska fältet har det länge argumenterats för inkludering 
där det hänvisas till Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) där inkludering har en central 
roll. Det var i samband med detta som inkluderingsbegreppet blev vedertaget i Sverige. I en 
inkluderande skola ska all personal kunna hantera elevers olikheter, förutsättningar, 
kunskaper och behov (Nilholm, 2012). Trots detta nämns inte inkludering någon gång i 
skolans styrdokument (Skolverket, 2011). 

Viktiga delar inom inkludering är att barn ska få undervisningen inom den klass som de 
tillhör och att delaktighet och social träning är av stor vikt. Ett barn ska inte stigmatiseras eller 
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exkluderas utan barnens olikheter ska ses som en tillgång. Enligt Nilholm och Göransson 
(2014) framhävs att inkluderingsbegreppet är komplext och utgörs av flera parametrar: a) Det 
är viktigt att alla elever har en fungerande skolsituation. b) Det är flera aspekter till exempel 
kunskapsutveckling, social utveckling och demokratifostran, som tillsammans gör skolmiljöer 
inkluderande. c) Flera forskare vill inte reducera skolans verksamhet till individernas situation 
utan fokusera på hur gemenskapen på skolorna ser ut.   

Inkluderingsrörelsen har försökt att avlägsna sig från att den avvikande ska anpassas till 
skolan i sin rådande form till att skolan ska verka utifrån att alla är olika (Nilholm & 
Göransson, 2014). I anglosaxiska länder talar man om att motverka duel systems, alltså 
särlösningar där barn exkluderas på grund av sin olikhet. I stället ska olikhet ses som en 
tillgång. Utbildning måste erbjuda gemenskap, där sociala nätverk kan skapas, och där ett vi 
kan skapas. Identifikation med skolan och klassen är viktigt för denna gemenskap. Likaså är 
idén om demokratiska processer viktiga där alla elever får sin röst hörd. I möten kan elever 
byta erfarenheter och perspektiv och förändras och utvecklas som människor. Arbetsformer 
där elever samarbetar är effektivt för lärande. Inom gemenskapen framhävs också språket som 
centralt – ett språk som inte delar upp elever i bättre och sämre, eller vi mot dom. Det är en 
förutsättning för att elever inte ska känna sig marginaliserade. 

I en stor internationell studie om undervisningsförutsättningar för barn i behov av särskild 
stöd kunde de bara hitta två gemensamma drag och ett av dem var att barn i behov av särskilt 
stöd är marginaliserade i alla länder (Rix, Sheehy, Fletcher-Campbell, Crisp & Harper, 2014). 
Trots att de flesta länderna är för inkludering är verkligheten en annan (Thomas, 2013). 
Skolor som är för inkludering har specialundervisning segregerad från de vanliga klasserna. 
Inkluderande undervisning har kommit att betyda särskilt stöd inom skolans väggar, men 
nödvändigtvis inte inom gruppen. I sin studie tydliggör också Thomas att problemet måste 
flyttas från eleven till undervisningsmiljön. Som det framgår i detta stycke så  förstås 
inkludering olika och av den anledningen bör det klargöras vilken definition som används i 
denna studie.  

Inkludering och definition 
När inkludering diskuteras är det ofta enkelriktat – att det handlar om elevers placering i 
klassrummet eller utanför (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Denna riktning brukar 
namnges placeringsdefinitionenen och finns bland annat i Lindsay´s (2007) forskning.  

Nilhom och Göransson (2014) identifierade tre olika definitioner av begreppet inkludering.  
a). Den gemenskapsorienterade definitionen – skolan är ansvariga för alla elever och inga 
segregerade strategier får förekomma. Olikheter ska ses som en tillgång och demokratiska 
processer är centralt. Alla elever ska känna att de är socialt och pedagogiskt delaktiga. b)  Den 
individorienterade definitionen – innebär att eleven inte befinner sig i särlösningar och 
inkluderingen bygger på hur situationen ser ut för den enskilde eleven. Eleven är inkluderad 
om hen når kunskapsmålen, har bra relationer och trivs i skolan. Identifikationen med 
gruppen är alltså inte centralt. c). Den placeringsorienterade definitionen av inkludering 
innebär att eleven är inkluderad om hen befinner sig i klassrummet och ingen hänsyn tas till 
elevens särskilda behov. Tydliggörandet av begreppen leder till att missuppfattningar minskar 
så att läsaren kan tolka resultat och resonemang på rätt sätt.  

Inkluderande undervisningsstrategier 
Nilhom (2012) beskriver att inkludering kan ses ur olika perspektiv så som fysiskt, socialt och 
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didaktiskt. Den senare delen handlar mer om undervisningsstrategier och Mitchell (2015) 
presenterar en omfattande analys av olika undervisningsstrategier som varit framgångsrika för 
elever i olika typer av skolsvårigheter. Lärare behöver effektiva metoder för att förändra sin 
undervisning och hans verk sammanfattar framgångsrika strategier för effektiv och 
inkluderande undervisning. Bland annat beskrivs kooperativt lärande där eleverna lär av 
varandra och alternativa och kompletterande kommunikationsverktyg. Alquraini och Gut 
(2012) har gjort en liknande studie där de undersöker vilka strategier som har effekt för hur 
elever med grava lärande svårigheter inkluderas. Forskarna gjorde en systematisk granskning 
och totalt bidrog 72 studier till forskningsöversikten. Resultatet visade att det fanns flertalet 
undervisningsstrategier som kunde användas för att arbeta mer inkluderande för elever med 
en intellektuell funktionsnedsättning. Exempel på undervisningsstrategier var att låta dessa 
elever delta i andra elevgrupper där de lär av varandra, anpassat material, response prompting 
(vilket innebär att eleven och läraren arbetar och hittar svaren tillsammans) alternativa och 
kompletterande kommunikationsverktyg, digitala verktyg, alternativa tangentbord, etcetera 
(Alquraini & Gut, 2012). Detta kan mer ses som inkluderande undervisning och är mest 
förknippad med den gemenskapsorienterad definition. Sammanfattningsvis och som Mitchell 
(2014) framhäver behöver lärare kunskaper och strategier för att kunna arbeta effektivt med 
inkluderande undervisning. 

Lärares inställning till inkludering 
För mötet mellan grundsärskolan och grundskolan har lärarna en väsentlig roll. I en 
forskningsöversikt av Avramidis och Norwich (2002) undersöktes hur lärares inställningar till 
inkludering ser ut, samt vilka faktorer som har inverkan på lärares acceptans av inkludering. 
Resultatet visade att det inte fanns några tecken på varken obefintlig inkludering eller på 
ingen inkludering. På ett filosofisk plan var de flesta lärarna positiva till inkludering, men inte 
för att alla skulle inkluderas. Däremot fanns det idéer om att placera vissa elever utifrån sina 
funktionsnedsättningar. Det framkom också att lärare är mer positiva till elever med mildare 
funktionsnedsättningar. En annan slutsats utifrån studien var att stöd och utbildning till lärare 
skulle gynna inkluderingsarbetet.  

Alexandersson (2010) framhäver en annan aspekt som avgörande – lärarens engagemang. Att 
arbeta inkluderande för barn i behov av särskilt stöd har stor inverkan för barnets lärande. 
Detta får också stöd i en internationell studie av Combs, Elliott och Whipple (2010). När inte 
intresset för detta arbete finns riskerar det att bli som Jenkinson (1997) och Wendelborg och 
Tössebro (2008) visade i en studie – att lärare har tendenser att flytta elever med särskilda 
behov till segregerade lösningar. I dessa fall visade det sig att lärarna inte ifrågasatte sin egen 
undervisning utan riktade problematiken mot eleverna som i sin tur fick byta miljö. Allen 
(2012) har i en studie en liknande slutsats, att lärares förhållningssätt är av stor vikt för 
inkludering. I denna studie visade det sig också att lärare känner sig osäkra inför mötet med 
elever i behov av särskilt stöd och att de tvekade på sina egna kunskaper. Även i Allens studie 
var lärarna positivt inställda till inkludering, men bristande kunskaper motverkade att lärarna 
arbetade inkluderande. Likt Allen så visade också Marins (2014) studie att lärarna 
efterfrågade fortbildning i arbetet med inkludering och elever i behov av särskilt stöd.  

Rektors och skolledningens roll för inkludering 
Lindqvist och Nilholm (2014) har i en studie intervjuat rektorer som anses arbeta 
inkluderande utifrån ett antal kriterier. Resultatet visade bland annat att rektorerna beskriver 
vikten av pedagogisk ledarskap genom observation och deltagande av aktiviteter i 
klassrummet. De förespråkar också flexibla lösningar för elever i behov av särskilt stöd, men 
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inom klassrummets väggar. De ser även specialpedagoger som viktiga för inkluderingsarbetet 
på skolorna och framhäver vikten av enighet i personalgruppen.  
 
I en annan studie visar Cohen (2015) vikten av att rektorer får fortbildning och erfarenheter av 
hur de hanterar frågor om inkludering av personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 
Detta överensstämmer med Garner och Forbe´s (2013) studie som visar på att många 
skolledare upplever en osäkerhet när det kommer till att arbeta inkluderande gällande barn 
med en funktionsnedsättning. Det visade sig också att skolledare inte hade fått någon 
utbildning i att arbeta med elever med funktionsnedsättningar. I stället delegerar rektorerna 
inkluderingsarbetet till andra anställda. Både Cohen (2015) och Garner och Forbes (2013) 
studier visade på att skolledarens arbete och inställning till inkludering hade stor effekt på hur 
organisationen arbetade med detta. Jahnukainen (2015) framhävde en dystrare bild av 
skolledarens roll till inkludering. Han kom fram till att det hos många skolledare finns ett 
motstånd för att arbeta för en inkluderande skola.  
 
I Göranssons (2004) studie framkom att gott samarbete på skolor är en förutsättning för 
effektivt arbete gällande elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visade att skolledningen 
behöver ha tydligare mål för hur detta arbete ska gå till, samt skapa förutsättningar för 
kollegialt lärande och främja samarbeten i olika former. I Cagran och Schmids (2010) beskrev 
att skolledningens stöd till lärarna var av stor vikt för delaktighet i klassrummen.  

Politik och inkludering 
I en studie beskriver Göransson, Nilholm och Karlssons (2011) ur en svensk kontext 
komplexiteten i begreppet inkludering. Inkludering beskrevs utifrån nuvarande politik och 
praktik på olika nivåer för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Materialet som 
analyserades var läroplaner, utredningar, lagar och styrdokument. Författarna analyserade 
skolväsendet utifrån nationell och kommunal nivå och detta utifrån tre teman: Värderingar 
och mål, organisation och placering av elever, samt betydelsen av kategorisering för att få 
stöd. Resultaten från studien visade att den svenska statens politik lämnar mycket utrymme 
för tolkning för kommuner och skolor, vilket resulterade i stora variationer. Den svenska 
skolpolitiken är inte så inkluderande som den många gånger påstås vara. I studien framkom 
även att de flesta elever verkar få ett välmående av delaktigheten som inkluderande skolor 
erbjöd. Som kontrast till detta visade det sig vara svårt för skolor att uppnå målen av att 
uppmuntra och se möjligheter i skillnader (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). 

Forskning finns inom området, men Ahlberg (2009) påpekar att specialpedagogiken inte har 
några egna teorier, vilket innebär att forskaren får låna från andra forskningsfält. De 
specialpedagogiska perspektiven, exempelvis det kategoriska och det relationella, har blivit 
vanliga som teoretisk ramverk inom specialpedagogisk forskning. Förhoppningen är att nästa 
kapitel, studiens teoretiska ramverk, med etnocentrism som grund, kommer att bidra till nya 
perspektiv gällande särskolan och hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan grundskolan 
och grundsärskolan. 

Sammanfattning 
 
Särskolan är en egen skolform integrerad i grundskolan. Särskolan blev så sent som 1968 en 
skolform som var obligatorisk för alla personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 
Elever med en intellektuell funktionsnedsättning har historiskt sett varit exkluderade i flera 
sammanhang. Inkludering innebär i denna studie att särskolan är socialt och pedagogiskt 
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delaktiga på sin skola. I detta kapitel har flertalet faktorer påvisats ha effekt på hur skolor 
arbetar inkluderande – lärares inställning till inkludering, rektors och skolledningens roll för 
inkludering och politik och inkludering. 
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Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer den teoretiska bakgrunden att presenteras. För att betrakta de fenomen 
som ska studeras i denna studie har teorin etnocentrism valts. Först kommer det att redogöras 
för teorins bakgrund för att sedan gå in på aktuell forskning om etnocentrism och 
etnocentrism i andra sammanhang, kritik mot etnocentrism och slutligen de teoretiska 
utgångspunkterna.  
 

Bakgrund 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan. Som tidigare nämnt menar Ahlberg (2009) att 
specialpedagogisk forskning inte har några egna teorier och forskaren behöver därför låna 
från andra forskningsområden. I denna studie har det lånats från sociologisk forskning där 
etnocentrism kommer användas som glasögonen för att titta på studiens fenomen. Valet av 
etnocentrism grundar sig i att det finns gemensamma beröringspunkter mellan teorin och 
tidigare forskning om mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. Särskolan och 
grundskolan är olika skolformer som samsas om samma arena – skolan. Historiskt sett har 
elever med en intellektuell funktionsnedsättning varit exkluderade från flera olika 
sammanhang (Nilholm & Göransson, 2014). Exkludering  är också ett begrepp som är vanligt 
förekommande inom etnocentrismen och anses vara en följd av naturliga tendenser hos alla 
samhällen, grupper och individer (Sumner, 1906). En språklig uppdelning i vi och dom är 
också vanligt förkommande inom både specialpedagogisk forskning och etnocentrism 
(Nilholm & Göransson, 2014; Bizumic & Duckit, 2012). Därför är det intressant att titta på 
fenomenen i denna studie utifrån nya glasögon – etnocentrism. 
 
Etnocentrism har sina rötter i sociologisk forskning. Willam Graham Sumner var en sociolog 
som i början av 1900-talet författade Folkways: A study of Mores, Manners, Customs and 
Morals (1906). I studien beskrev han hur och varför grupper motsätter sig varandra. Han 
menade att grupper tenderar att sätta sin egen grupp och dess kultur i centrum. Utifrån att 
gruppen ser sig själva som normen är de överlägsna de andra grupperna som också ses som ett 
hot. Dessa tendenser finns i alla samhällen, i alla grupper och i alla individer. Begreppet 
etnocentrism var formulerat innan, men det var Sumner (1906) som först definierade det, 
något som också framkom i en senare text: 

Känslan av sammanhållning, inre kamratskap, hängivenhet till sin grupp som bär med sig en 
känsla av överlägsenhet till utegrupper och beredskap att försvara intressen i innegruppen mot 
utegruppen, är tekniskt känd som etnocentrism (Sumner, 1911, s. 11).  

Sumner (1906; 1911) beskrev också grupprelationerna som vi mot dom, där vi är innegruppen 
och dom är utegruppen. Innegruppen betraktar sig själva som världens mitt och normer och 
värden utanför värderas lägre. Etnocentrism handlade från början om etniska grupper, men 
kan också ses ut ett bredare perspektiv, där den egna föreställningsvärlden är centrum av 
världen, men som inte har med etnicitet att göra (Bizumic & Duckit, 2012). Etnocentrism 
beskrivs på olika sätt i olika studier och i nästa del kommer det att redogöras för hur aktuell 
forskning beskriver etnocentrism.  
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Aktuell forskning om etnocentrism  
De Dreu, Greer, Kleef, Shavi och Handgraaf (2011) beskriver i sin studie att etnocentrism är 
en tendens att se den egna gruppen, innegruppen, som mer viktigt och överlägsen än andra 
grupper, något som kan skapa partiska strukturer, främlingsfientlighet och våld. I innegruppen 
skapas tillit, samverkan och samordning. Hammond och Axelrod (2006) beskriver 
etnocentrism som ett universellt syndrom av diskriminerande attityder och beteendemönster 
mellan grupper. Attityderna består av att den egna gruppen, innegruppen, ser sig själva som 
suveräna och överlägsna utegruppen. Innegruppens normer och värden ses som universella 
medan utegruppens värderingar ses som avskyvärda och underordnade. Beteendemönster som 
är kopplade till etnocentrism inkluderar samarbete inom innegruppen och frånvaro av 
samarbeten med utegruppen. Inom etnocentrism finns gränser mellan grupperna som ofta är 
lätta att identifiera, exempelvis språk, dialekt, utseende, eller religion.  
 
I Bizumic, Duckitt, Popadic, Dru och Krauss (2009) och Bizumic och Duckitt (2012) studier 
är också självgruppscentrering och självprioritering centralt. Inom begreppet etnocentrism 
kunde de också göra skillnad på uttryck inom gruppen och uttryck mellan grupper. Uttryck 
mellan grupper består av preferens, överlägsenhet, renhet och exploatering medan uttryck 
inom gruppen består av sammanhållning och hängivenhet. Uttryck mellan grupper innebär en 
tro på att den egna gruppen är viktigare än utegruppen med uttryck inom gruppen innebär att 
gruppen är viktigare är individerna i gruppen. Preferens, överlägsenhet, renhet och 
exploatering, handlar om att innegruppen är viktigare är utegrupperna. Hängivenhet och 
sammanhållning däremot handlar om att innegruppen är viktigare än individerna i 
innegruppen (Bizumic & Duckit, 2012). Utifrån deras forskning består etnocentrism av sex 
delar som kommer att fördjupas i under rubriken teoretiska utgångspunkter. 
 

Etnocentrism i andra sammanhang 
Sedan etnocentrism blev vedertaget i början på 1900-talet har teorin inte bara varit föremål för 
sociologisk forskning utan även inom andra forskningsfält, bland annat inom psykologin, 
ekonomin och biologin (Bizumic, Duckitt, Popadic, m. fl. 2009). Etnocentrism har också 
förgrenat sig till eurocentrism (Amin, 1989; Shohat & Stam, 2014).  

 
I inläsningen av teorin hittades dock inga studier som hade undersökt om personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar varit föremål för forskning om etnocentrism. Däremot 
hittades en besläktad studie. Chesler (1965) beskrev den dåvarande psykologiska litteraturen 
om grupprelationer som begränsad och liksom denna studie lånade han teorier från ett annat 
forskningsfält – från sociologin till psykologin. Och det finns ytterligare en likhet med denna 
studie. I studien försökte han påvisa en allmän etnocentrism och jämföra detta med individers 
uttryckta attityder till en icke-etnisk minoritet – personer med en fysisk funktionsnedsättning. 
Enligt Chesler var denna grupp ofta utsatt för fördomar samtidigt som forskningen om denna 
grupp var begränsad. I denna studie visade det sig att personer som hade etnocentriska åsikter 
mot en specifik minoritet visade liknande attityder till andra grupper. Dessutom visade sig att 
personer som tenderar att visa överlägsenhet mot en viss minoritet också uttryckte sig 
avvisande mot personer med en fysisk funktionsnedsättning. Vidare visade det sig att 
personer som haft kontakt med individer med fysiska funktionsnedsättningar visade mycket 
större acceptans än personer utan dessa erfarenheter. Han påvisade att samma mekanismer 
som finns inom etnocentrism kan finnas mellan andra grupper. Utifrån resultatet i studien är 
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det också möjligt att titta på mötet mellan grundskolan och grundsärskolan, men att fokus 
ligger på intellektuell funktionsnedsättning i stället för fysisk.  
 
Kritik mot etnocentrism 
Först och främst finns det de som menar att etnocentrism som begrepp har varit spretig och att 
det av den anledningen är svårt att dra några generella slutsatser från forskning om 
etnocentrism (Bizumic, Duckitt, Popadic, m. fl. 2009). Det finns också forskare som menar att 
etnocentrism inte fyller någon funktion alls och kan ersättas av enskilda socialpsykologiska 
förklaringar så som självkategoriseringsteorin, teorin om social identitet och realistisk 
konfliktteori.  
 
Andra motståndare till etnocentrism är evolutionsforskare som argumenterar för att 
etnocentrism har biologiska förklaringar; För att överleva och utvecklas behöver individer en 
grupp där medlemmarna kan utbyta information och fördela resurser. Denna teori bygger på 
att tillit inom gruppen är en förutsättning för att samverkan ska fungera. För att stärka gruppen 
blir det en följd att gruppen manifesterar sina egna värden och ser ner på utegruppen 
värderingar. Etnocentriska processer kan ses som en biologisk förlängning från familjära 
mekanismer till en större grupp. Motsättningar mellan grupper stärker sammanhållningen 
inom innegruppen (De Dreu, Greer, Kleef, m. fl.; 2011; Bizumic & Duckit, 2012). De gamla 
grekerna kallade alla icke-greker för barbarer och det finns stammar som tror att allt dåligt 
kommer från utsidan av innegruppen, samt att de flesta förindustriella samhällen ser sig själva 
som ursprunget till alla människor. Dessa åsikter har funnits i årtusende och än i dag är det 
många grupper som antar sig vara överlägsna och tenderar att förkasta och utnyttja de som 
tillhör andra grupper (Bizumic, Duckitt, Popadic, m. fl. 2009). 
 
Men det finns också de som hävdar motsatsen - att etnocentrism behövs för att beskriva 
förhållanden mellan olika grupper i samhället. I nästa del kommer teorin att preciseras och 
definieras för att på ett strukturerat sätt kunna betrakta fenomen i denna studie.  

Studiens teoretiska utgångspunkter 
Etnocentrism har som tidigare nämnt en historia av att bli ifrågasatt och omdefinierat. På 
grund av att teorin utvecklades i flera riktningar tappade den konsensus. Precis som många 
andra koncept och begrepp har det funnits flera definitioner och av den anledning behövs 
försök för att klargöra etnocentrism (Bizumic & Duckit, 2012). LeVine och Campell (1972) 
gjorde tidigt ett försök att analysera begreppet och fann flertalet definitioner som de sedan 
reducerade till två delar (a), innegruppsvärdering med lojalitet och överlägsenhet och (b), anti 
utegruppen med fientlighet och förakt. Senare har också Bizumic, Duckitt, Popadic m.fl. 
(2009), samt Bizumic och Duckitt (2012) utfört ett liknande försök som resulterade i en mer 
komplex beskrivning av etnocentrism. Denna definition består av sex underkategorier och 
dessa delar kommer att utgöra studiens teoretiska utgångspunkter och kommer att användas 
för att betrakta studiens fenomen. Deras konceptualisering av etnocentrism bygger på 
Sumners (1906; 1911) studier.  

Preferens  
Preferens innebär att föredra sin egna grupp som innefattar att individerna i innegruppen 
favoriserar sina egna medlemmar före utegruppens (Bizumic & Duckit, 2012). Detta kan 
resultera i positiva effekter så som tillit inom gruppen. I innegruppen uppstår en ömsesidig 
tillit och samarbeten som enbart gynnar gruppen. Människor tenderar att föredra personer från 



 11 

innegruppen i situationer där man behöver välja, exempelvis när man skaffar vänner. Detta 
inträffar inte bara i stora grupper utan har visat sig att det sker även i mindre sammanhang.     

Överlägsenhet 
I etnocentrism som begrepp finns också överlägsenhet gentemot utegruppen (Bizumic & 
Duckit, 2012).  Detta innebär att innegruppen anser sig vara bättre och överlägsna utegruppen 
i olika dimensioner, exempelvis gällande moral, kompetens, sociala förmågor, historia och 
ekonomi. Exempelvis finns det många icke-industriella samhällen som ser sig själva som 
utvalda. Detta är också besläktat med nationalism. 

Renhet 
Renhetsaspekten av etnocentrism innebär att bevara innegruppen och avvisa utegruppen 
(Bizumic & Duckit, 2012). Begreppet kommer från en tro på att hålla blodet rent som en 
viktig del av att vara en överlägsen grupp (Bizumic, Duckitt, Popadic m.fl. 2009). 
Gruppsjälvcentrering är uttalat här och individen i innegruppen skall associeras med sin egen 
grupp och utegruppen ska hållas på avstånd, eller vara helt frånskilda (Bizumic & Duckit, 
2012). Det kan till och med finnas uttalade strategier för att behålla avståndet, som 
exempelvis underordnande, likvidation och segregation, för att behålla renheten. Innegruppen 
kan uppleva hot och skapar strategier för försvar. 

Exploatering 
Exploatering innefattar i detta sammanhang gruppsjälvcentrering genom tron på att ens 
egenintressen är viktigare än utegruppens (Bizumic & Duckit, 2012). Ofta finns negativa 
attityder mot individer i utegruppen (Bizumic, Duckitt, Popadic m.fl. 2009) och ingen hänsyn 
behöver tas till utegruppens perspektiv eller känslor (Bizumic & Duckit, 2012). Historiskt sett 
har det rättfärdigats att råna, mörda, förslava utegruppen så länge det gynnar innegruppens 
intresse. Utifrån detta kan etnocentrism ses som en gruppvariant av narcissism som innebär att 
en personer sätter sig själv i centrum och har en ovilja mot andra människor, motvilja mot 
andra grupper, vilket kan visas genom fördomar  

Gruppsammanhållning 
Detta begrepp involverar en hög nivå av enighet och samarbeten, något som ska genomsyra 
gruppen (Bizumic & Duckit, 2012). Gruppens behov större än individens och detta har setts 
som en nödvändighet för att en grupp ska fungera och utvecklas. När en grupp blir hotad kan 
gruppsammanhållningen minska, men samtidigt så kan konflikter stärka den. 

Hängivenhet 
Denna aspekt av etnocentrism representerar en stark, ovillkorlig lojalitet och dedikation till 
den egna gruppen och deras intressen (Bizumic & Duckit, 2012). Det starka engagemanget 
kommer från idén om att innegruppen är central för gruppmedlemmarna. Ofta leder det till 
subjektiv och okritisk support till den egna gruppens handlingar och ett nedvärderande av 
andras kulturella värden. Kritik inom innegruppen ses direkt som illojalitet. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metodologiska ansats och val av metod att presenteras. 
Denna studie har en fenomenografisk ansats. 

Fenomenografi 
 

Begreppet fenomenografi kommer från grekiskan och utgör en sammansättning av 
begreppen phainemenon som betyder fenomen, eller det sätt på vilket något framträder för 
någon, och graphein betyder beskrivning. Det är också precis vad fenomenografisk 
forskning handlar om; att beskriva det som framträder. (Kroksmark, 2007 s.47).  

Fenomenografi, som kvalitativ metod, utvecklades av INOM-gruppen vid Göteborgs 
universitet under 70-talet. Förgrundsfiguren inom fenomenografin är Ference Marton som 
talade om den första och den andra ordningens perspektiv (Marton, 1981). I den första 
ordningen handlar det om vad vi ser medan den andra ordningen handlar om hur vi uppfattar 
detta. Inom fenomenografin är det den andra ordningen som utforskas – det intressanta är 
människors uppfattningar av verkligheten och inte verkligheten i sig. 

Denna ansats handlar om människors sätt att uppfatta omvärlden och det är detta som 
forskaren har i uppgift att beskriva (Larsson, 2011). Denna utveckling kom som en 
motreaktion på den kvantitativa synen på kunskap inom den pedagogiska forskningen 
(Kroksmark, 2007). De ville finna svar på varför vissa lär bättre än andra och resultatet visade 
att det gick att se variation både på lärandet och sättet att hantera en uppgift. Ur dessa studier 
uppstod fenomengrafin. Ansatsen är empirisk eftersom syftet är att analysera och beskriva det 
som kommer fram i exempelvis en intervju. ”Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden 
uppfattas av människor, detta innebar att vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, 
samband eller frekvenser” (Larsson, 2011, s. 13). 

Larsson (2011) skriver att fenomenografiska studier bidrar med kunskaper och förståelse för 
vårt samhälle och kultur. Variation ökar förståelsen för vår värld och inom skolan är detta 
viktigt för utveckling. Kunskapsintresset består av att fånga, beskriva, analysera och tolka 
olika sätt som människor uppfattar ett fenomen i sin omvärld på (Uljens, 1989). Variation 
breddar underlaget för reflektion och tänkande. Det viktiga är att beskriva de uppfattningar 
som finns och inte kvalitativt beskriva antalet som uppfattar ett fenomen på ett visst sätt. Först 
efter vi sett variationen kan vi titta på utbredningen och orsaker till detta (Larsson, 2011).  

Forskningsarbetet inom fenomenografi sker genom följande arbetsgång: Forskaren 
identifierar en företeelse i omvärlden för att sedan välja ut en eller flera aspekter av den, vilket 
i denna studie är lärare i grundsärskolan och deras uppfattningar av mötet mellan grundskolan 
och grundsärskolan (Uljens, 1989). Sedan samlas intervjuer om individernas uppfattning av 
företeelsen eller det aktuella problemet. Dessa intervjuer bandas och skrivs ut på papper. 
Sedan analyseras de skriftliga utsagorna som resulterar i beskrivningskategorier som i sin tur 
diskuteras i utfallsrummet.  

Intervju  
”Fenomenografin är primärt en forskningsmetodisk ansats som är relaterad till hur människor 
uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade innehållet är det centrala” 
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(Kroksmark, 2007, s. 5). Det går ut på att kategorisera och analysera skilda uppfattningar av 
ett fenomen. För att samla in data är intervjun den vanligaste metoden i fenomenografiska 
studier. 

Trost (2010) skriver om standardisering och strukturering av intervjuer och förespråkar att 
använda sig av termen strukturerad i stället för semistrukturerad då detta begrepp är vagt. I 
stället kan författare i stället beskriva hur vida en intervjun är ostrukturerad eller strukturerad. 
Exempelvis har en strukturerad intervju fasta svarsalternativ och ett intresseområde, medan en 
ostrukturerad kan ha flera intresseområden med öppna frågor. Detta skiljer sig dock från olika 
författare och en intervju kan också vara strukturerad medan själva frågorna har låg grad av 
strukturering, vilket innebär öppna frågor (Trost, 2010). Utifrån detta är det viktigt att 
beskriva hur intervjun gick till och i denna studie har intervjuerna varit strukturerade med 
bestämda och öppna frågor, men möjlighet till uppföljning av utsagor. Standardisering 
innebär att en intervju sker på ett förbestämt sätt utan variation på exempelvis tonfall. Är 
författaren framgångsrik med det har intervju en hög standardisering. Motsatsen till detta är 
att ställa frågorna i den ordningen det passar och ändra sitt sätt att intervjua sin respondent 
utifrån exempelvis språkbruk (Trost, 2010). I denna studie har studien hög standardisering 
med bestämd ordning på frågorna.  

Plats för intervjun är också viktigt då relationen mellan den som intervjuar och respondenten 
kan påverka intervjun (Trost, 2010). Idén om en bra intervju bygger på att miljön ska vara så 
ostörd som möjligt, bland annat genom att inga åhörare närvarar. Detta bör analyseras innan 
intervjun och en viktig aspekt är att tänka på att undvika att någon av partnerna hamnar i 
underläge. Plats ska bestämmas innan mötet och det är viktigt att reflektera över hur en plats 
kan påverka den insamlade datan. Intervjun ska alltid vara inspelad och kan med fördel 
kompletteras med anteckningar under intervjun. Detta för att materialet ska vara så nära 
talspråket som möjligt efter att transkriberingen är gjord. Innan intervjuerna genomfördes 
analyserades möjligheterna för att skapa bra förutsättningar för intervjun. Efter detta 
bestämdes att intervjuerna skulle ske på respondenternas arbetsplats, men efter arbetstid då 
inga andra närvarade i rummet.  

Intervjuguide 
Syftet är viktigt inom kvalitativa intervjuer och att det är baserat på att forskaren är inläst på 
ämnesområdet och den aktuella forskningen. Forskaren behöver också strukturera 
intervjuguiden och i detta sammanhang handlar det om att frågorna är kopplade till syftet och 
håller sig inom intresseområdet. Där av kan det vara av stor vikt att göra en pilotstudie, för att 
se om intervjuerna svarar på det forskaren är intresserad av (Trost, 2010). Intervjuguiden i 
denna studie (se bilaga 2) utformades utifrån syftet – Att undersökta lärare i särskolan och 
deras uppfattningar om mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. Syftet och 
intervjuguiden grundade sig också i studiens teoretiska utgångspunkter – etnocentrism 
(Bizumic & Duckit, 2012) och de sex underkategorierna: Preferens, överlägsenhet, renhet och 
exploatering, sammanhållning och hängivenhet. För att pröva frågorna utfördes en pilotstudie 
och sedan analyserades datamaterialet utifrån att studien undersökte det som den hade för 
avsikt att undersöka. Efter detta ändrades ett flertal frågor som under intervjun framstod som 
ledande och att en del av intervjufrågorna utformats för att bevisa en tes, vilket inte 
eftersträvades i denna studie. I en fenomenografisk studie behöver nödvändigtvis inte 
slumpen vara att eftersträva (Larsson, 2011). Den fenomenografiska undersökning handlar om 
att identifiera uppfattningar och att beskriva variationen av uppfattningar.  
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Urval 
I urvalet av respondenter gäller det att skapa förutsättningar för att se variation i hur en grupp 
uppfattar en och samma företeelse (Alexandersson, 2010). I denna studie är syftet att 
undersöka hur lärare i särskolan uppfattar ett fenomen och av den anledningen kommer en 
form av bekvämlighetsurval som kallas för snöbollsurval att användas. Detta för att hitta de 
respondenter som kan bidra till förse studien med uppfattningar som förhåller sig till 
fenomenet och syftet. Forskaren tar kontakt med en eller flera personer som är angelägna för 
fenomenet och genom respondenten får man kontakt med nästa och så vidare (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015).  Utifrån mitt kontaktnät kontaktas lärare i grundsärskolan, vilka 
blev tillfrågade om de ville delta i en intervju som handlade om mötet mellan grundskolan 
och grundsärskolan. Antalet personer som behöver intervjuas bygger på att forskaren får svar 
på det syfte som är formulerat i studien (Kvale & Brinkmann, 2015). I denna studie utgjorde 
fem respondenter det antal personer som intervjuades för att undersöka variationen av lärare i 
särskolan och deras uppfattningar av mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. 

I resultatdelen har också respondenterna fått fiktiva namn och i denna studie namnges de: 
 

• Louise. Lärare i en grundsärskola. 1-6. Kvinna. 30-40 år. Under utbildning till speciallärare 
specialisering mot utvecklingsstörning.  

• Björn. Lärare i en grundsärskola. 7-9. Man. 30-40 år. Under utbildning till speciallärare mot 
specialisering utvecklingsstörning.  

• Josefine. Lärare i en grundsärskola. 1-6. Kvinna. 30-40. Vikarierande lärare, utan påbörjad 
utbildning till speciallärare specialisering  mot utvecklingsstörning.  

• Marie. Lärare i en grundsärskola. 1-9. Kvinna. 50-60 år. Utbildad speciallärare med 
specialisering mot utvecklingsstörning.  

• Sebastian. Lärare i en grundsärskola. 7-9. Man 30-40 år. Under utbildning till speciallärare 
med specialisering mot utvecklingsstörning.  

Genomförande 
Jag nådde alla respondenterna via sociala medier där jag informerade om min studie och där 
vi höll kontakt och bestämde tid och förutsättningar för mötet. Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplatser efter arbetstid då inga kollegor närvarade. Detta för att de skulle 
känna sig hemma och trygga. Vi presenterade oss och pratade allmänt om våra yrken, vilket 
hade för avsikt att skapa ett lugn där vi kunde bekanta oss med varandra innan samtalet skulle 
bli formellt. När vi satte oss ned påminde jag respondenterna om studiens syfte, att det kunde 
ta upp mot en timme, om de vetenskapliga råden och att respondenterna när som helst kunde 
avbryta. Sedan lämnade jag fram missivbrevet där samma information fanns och som de fick 
läsa igenom och sedan signera. Jag berättade att jag skulle spela in samtalet och sedan frågade 
jag om de var redo. Jag informerade också om att de när som helst kunde avbryta eller ställa 
frågor som hade med studien att göra. Intervjuerna pågick mellan 40 och 60 minuter beroende 
på respondentens utsagor.  

Bearbetning av datamaterialet 
”Varje enskild intervju betraktas som en avgränsad helhet. Det är således väsentligt att man 
vid analysen av texten tar ställning till totala uttryck och inte till avgränsade enskildheter” 
(Kroksmark, 2007, s. 34). Analysen börjar med att forskaren läser det transkriberade 
materialet om och om igen.  

Analysen av det förtextade talet sker genom att forskaren (oftast samma person som 
intervjuaren) läser texten om och om och om igen. Syftet är att tolka och att upptäcka 
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kvalitativa innebördsskillnader i behandling av innehållet och att definiera det kollektivt 
uppfattade. Det är det kollektivt uppfattade eller uppfattandet i intersubjektiv mening 
som utgör förutsättningen för att ett kategorisystem skall kunna etableras. Paradoxalt 
nog betyder detta att det är först i helheten som analysen kan identifiera dess enskilda 
delar. Delens relation till helheten blir i analysen av utsagorna det spår som leder 
analysarbetet fram till upptäckten av de kvalitativa skillnaderna inom helheten. I denna 
dialektik framstår varje konkret utsaga som i teoretisk mening abstrakt i sitt förhållande 
till den redan abstrakta helheten. De skillnader som analysen identifierar sammanställs i 
kvalitativa beskrivningskategorier som är ordnade i förhållande till varandra 
(Kroksmark, 2007, s. 13).  

Alexandersson (2010) beskriver det på följande sätt – ”(1) för att bekanta sig med datan och 
skapa helhetsintryck. (2) för att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, (3) för att 
kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och (4) för att studera den underliggande 
strukturen i kategorisystemet. Detta sker i ett utfallsrum. I denna studie transkriberades alla 
intervjuer ordagrant. Suckar och pauser dokumenterades inte då jag ansåg att variationen inte 
påverkades av dem. Efter att transkriptionerna var genomförda bearbetade jag datamaterialet 
genom att läsa igenom det tills jag lärde känna det, började se mönster och kunde urskilja vad 
utsagorna stod för. Utifrån syfte, frågeställningarna och de sex underkategorierna i 
etnocentrism söktes utsagor som var nära studiens fenomen. De olika uppfattningarna 
färgmarkerades utifrån om de passade in på exempelvis preferens. De enskilda utsagorna 
tolkades och analyserades genom att försöka hitta kärnan i dem. De ringades in och 
namngavs. Sedan gjordes en sammanställning av de teman som formulerats – som i 
fenomengrafisk metod heter beskrivningskategori (Uljens, 1989; Alexandersson, 2010). Detta 
resulterade i fem beskrivningskategorier. Dessa presenteras i resultatdelen.  

Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitligheten inom fenomenografiska studier handlar om huruvida 
beskrivningskategorierna kommunicerar meningsinnehållet (Uljens, 1989). Tillförlitligheten i 
fenomenografin anses vara problematisk då det är stor risk att någon annan forskare skulle 
kunna tolka innehållet på ett annat sätt. Det finns ingen absolut sanning och det är inte heller 
vad forskaren är ute efter. Vad som är viktigt är att tolkningen är försvarbar och då är 
tillförlitligheten hög, vilket i sin tur kräver en medbedömare, något som inte funnits i denna 
studie. Syftet var inte att leta efter bestämda svar utan hitta en variation av uppfattningar och 
analysen utfördes grundligt och noggrant där kategorierna omprövades. Detta gjordes genom 
att gå tillbaka till datamaterialet för att säkerställa att beskrivningskategorierna representerade 
uppfattningarna. Beskrivningskategorierna namngavs också om efter denna del då flera av de 
första namnen var missvisande.  
 
Giltigheten inom fenomenografin bygger på att forskaren mäter det som påstås mätas. Studien 
bör alltså vara väl underbyggd både i både teori och metod (Kroksmark, 2007). Denna ansats 
är dock problematisk eftersom man i kvalitativ forskning bekymrar sig för om tolkningen är 
giltig eller inte (Uljens, 1989). Inom fenomenografin blir det intressant att titta på förhållandet 
mellan datamaterialet och tolkningen, dels som process, men också som resultat. Det 
forskaren bör undvika i denna ansats är att verifiera hypoteser utan i stället finna förståelse för 
ett fenomen utifrån variationen. I denna studie undersöktes mötet mellan grundskolan och 
grundsärskolan, ett fenomen som skulle betraktas med hjälp av teorin etnocentrism, samt 
tidigare litteratur och forskning. Dock fanns inga tydliga etnocentriska strukturer hos 
respondenterna, vilket undersöktes utifrån de erfarenheter som presenterades i inledningen. 
Detta talar ändå för att studien undersökte variationen i ett fenomen och inte försökte bevisa 
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en hypotes – att skolor har en etnocentrisk uppdelning. Frågan om giltighet i 
fenomenografiska studier handlar framförallt beskrivningskategoriernas relation till de 
uttrycka uppfattningarna, det vill säga hur noggrant och giltigt kategorierna representerar de 
uppfattningar som kommit till uttryck i intervjuerna (Uljens, 1989, s.55).  
 
Kommunicerbarheten av resultatet är centralt och för att säkerställa det bör utomstående 
person kunna använda beskrivningskategorierna för att förstå resultatet och detta kan ske 
genom en medbedömare (Uljens, 1989), vilket som tidigare nämnt inte funnits i denna studie. 
Förhållandet mellan verkligheten och datainsamlingen är också problematisk eftersom 
forskarens sätt att fånga en persons uppfattningar av ett fenomen är subjektivt. Av den 
anledningen är intervjumetodiken viktig, att försöka säkerställa att inte forskaren påverkar 
intervjun negativt. I denna studie omarbetades intervjuguiden efter pilotstudien för att vissa 
frågor kunde upplevas som ledande. Frågorna utformades efter inläsningen av teori och 
tidigare forskning, men frågorna blev efter pilotstudien mer öppna. I analysen av 
datamaterialet försökte jag att titta på respondenternas utsagor och inte utifrån att det söktes 
efter några förutbestämda svar.  
 
Sammanfattningsvis så anses denna studie ha en hög giltighet, men en lägre tillförlitlighet 
eftersom ingen medbedömare avgjort om beskrivningskategorierna kommunicerar 
meningsinnehållet.  

Forskningsetiska ställningstagande 
Samhället behöver forskning för att utvecklas och främjas, men forskaren åligger ett stort 
ansvar för forskningsetiska överväganden. 1990 antog forskningsrådet forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Inför ett forskningsprojekt 
behöver alltid forskaren göra övervägande för att skydda personer som berörs, eller 
involveras. Det grundläggande individskyddskravet består av fyra huvudkrav som denna 
studie byggt på: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet innebär i stort att forskaren skall informera berörda personer om 
forskningssyfte, vilket innebär att respondenterna skall få information om deras  roll i 
forskningen och vilka villkor som gäller. ”I förhandsinformationen skall ingå den 
projektansvariges namn och institutionsanknytning för att underlätta kontakten med ansvarig 
forskare. Undersökningens syfte skall anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i 
stora drag genomförs.”(Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). Även respondenternas frivillighet måste 
tydliggöras. I kontakten över sociala medier informerades respondenten om syfte och metod. 
Jag berättade också att jag läste till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning på 
Karlstad universitet och att detta var en del av mitt examensarbete på avancerad nivå. Vid 
intervjutillfället repeterades detta och sedan tilldelas respondenterna missivbrevet (bilaga 1) 
där samma information fanns och där de godkände sin medverkan.   
 
Samtyckeskravet betyder att respondenten bestämmer själv om sin medverkan i 
forskningsprojektet. Forskaren skall inom ramen för samtyckeskravet fastställa 
respondenternas samtycke. ”Formerna för och omständigheterna kring inhämtandet av 
samtycke bör övervägas noga i de fall det finns skäl att anta att inhämtande av samtycke kan 
motverka individskyddskravet.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Respondenterna har sin fulla 
rätt att avbryta sin medverkan, eller bestämma och ändra villkoren för den. Om en person 
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väljer att avbryta och vill att det insamlade datamaterialet inte skall användas så skall 
forskaren tillgodose den vilja så långt som möjligt. ”Forskningsetiska överväganden handlar i 
hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. 
Kunskapsintresset är ett sådant.” (Vetenskapsrådet, 2011, s.10). Vad som föregår i stycket var 
också delar som skriftligt tillgodosågs via missivbrevet genom att brevet började med en 
faktatext som bekräftade detta och beskrev respondenternas rättigheter.   
  
Konfidentialitetskravet innebär att om informationen anses kunna vara etiskt känslig skall 
”uppgifterna om alla i en undersökning ingående personer ges största möjlighet till 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  
 
Enskilda personer skall ej kunna identifieras av utomstående. Detta har säkerställts genom att 
allt insamlat material har varit skyddat för utomstående, både analogt och digitalt. Det 
utskrivna materialet har förvarats i min lägenhet och obehöriga har inte kunnat tagit del av 
materialet. Originalhandlingarna i Word-dokumenten har förvarats i min dator som är 
skyddad från obehöriga, både genom lösenord och genom att datorn varit inlåst i min 
lägenhet. När uppsatsen är godkänd kommer datamaterialet att förstöras så att ingen ska 
kunna komma åt dokumenten. I examensarbetet har också respondenterna fått fiktiva namn 
för att möjliggöra att ingen ska kunna identifiera deltagarna.  
 
Sista huvudpunkten är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad data enbart får användas i 
forskning. Om syftet inte är vetenskapligt skall det materialet inte nyttjas och detta för att 
skydda individen (Vetenskapsrådet, 2002).  Det insamlade materialet kommer att användas 
enbart för denna studie. 
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Resultatredovisning 

I resultatdelen kommer de beskrivningskategorier som framkommit i bearbetningen av 
datamaterialet att presenteras. Utifrån syftet, att undersöka lärare i särskolan och deras 
uppfattningar av mötet mellan grundskolan och grundsärskolan, framkom fem 
beskrivningskategorier. Respondenternas utsagor är ordnade utifrån en fenomenografisk 
analysmetod och kommer att presenteras i en modell för att ge en överskådlig bild av 
beskrivningskategorierna, samt mer ingående i textform. Denna sammanställning utgör en 
variation av uppfattningar av mötet mellan grundsärskolan och grundskolan. Dessa 
beskrivningar bildar tillsammans en karta över variationer och detta utgör i sin tur studiens 
utfallsrum.  

Lärare i särskolan och deras uppfattningar av mötet mellan 
grundsärskolan och grundskolan 

 

Figur 1. Studiens beskrivningskategorier.   

Beskrivningskategori 1 - Engagemang och intresse 
Fyra av fem respondenter kände delaktighet på sina skolor. Dock ansåg alla respondenter att 
skolans fokus och intresse låg på grundskolan och att det var tydligt att skolan bestod av 
skilda grupper med olika intresseområden. I flera av utsagorna refererade lärare i särskolan till 
grundskolan som dom och grundsärskolan som vi. Engagemang och intresse framkom som en 
avgörande faktor för hur grundskolan och grundsärskolan samverkar. Denna 
beskrivningskategori framhävdes som brister hos grundskollärare, lärare i grundsärskolan och 
hos skolledare.  
 

Vår rektor kan grundskolan, det är ju där hon har koll. Särskolan får ju sköta sig själva för att jag 
tror att kunskapen inte finns på den nivån, man låter pedagogiska idéer för särskolan vara inom 
gruppen och det pratar man inte om någon annanstans. Men tänk om utgångspunkten hade varit att 
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man alltid skulle förstå det lika och prata om det på samma sätt, vad utvecklande det skulle vara. 
(Josefin) 

 
I en annan utsaga talades det också om rektorns roll, men i detta exempel utifrån att särskolan 
hade en pedagogisk ledare. Detta berodde på att rektorn hade arbetat i särskolan och hade med 
det förutsättningar att vara pedagogisk ledare för särskolan.  

 
Vi får totalt gehör och det är för att rektorn har jobbat i särskolan här i tre, fyra år och brinner för 
barn som har speciella behov, så vi har alltid fullt gehör, full förståelse. (Louise)   

 
Hos respondenten som upplevde att särskolan inte hade någon större tillhörighet på skolan 
framkom att skolledarens roll hade negativa konsekvenser för särskolan. Det fanns inget 
gemensamt förutom att särskolan och grundskolan hade samma skolgård. Särskolan hade en 
annan rektor som satt på en annan skola. Särskolerektorn och rektorn på den skola där de 
befann sig hade inget samarbete.  
 

Rektorn (rektorn på den skola där de befann sig) har aldrig uttryckt någon vilja eller tanke på att 
inkludera våra elever i deras verksamheter samtidigt som vi inte har sagt så mycket. (Sebastian)  
 

Alla respondenter framhävde på något vis hur engagemanget hos lärare, både i särskolan och i 
grundskolan är en viktig del i mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. Tre av fem 
lärare i särskolan kände att de själva kunde göra mer, samtidigt som de hade en uppfattning 
om att engagemanget för mötet hos grundskolans personal var bristande. Marie hade en 
uppfattning om att hennes kollegor hade samma värdegrund, men att engagemanget för 
särskolan inte finns naturligt.  
 

Vi har samma syn på exempelvis inkludering, men när det kommer till tid och ork för 
engagemang så landar det inte riktigt så som de egentligen tycker. (Marie)  
 

I denna kategori fanns flertalet av underkategorierna inom etnocentrism representerade 
(Buzmic & Duckit, 2012). Inom preferens föredrar innegruppen sin egen före utegruppen 
vilket förklarar att engagemanget för samarbeten inte finns. Även exploatering sågs här där 
intresset riktas till den egna gruppen och ingen hänsyn behöver tas till utegruppen. 
Gruppsammanhållning syftar till att det är en hög nivå av enighet och samarbeten i 
innegruppen och förklarar också varför engagemanget och intresset för att samarbeta över 
gränserna inte är lika stort som inom grupperna. Även hängivenhet identifierades här där 
engagemanget för den egna gruppen är det centrala.  

Beskrivningskategori 2 – Kunskapssyn 
Tre av fem respondenter hade uppfattningen att kollegors värderingar och syn på kunskap  
skilde sig från grundsärskolans lärare och att detta hade påverkan på relationen och mötet 
mellan grundsärskolan och grundskolan. Alla respondenter uttryckte avsaknad av ett 
gemensamt forum för att tala om värderingar och att detta påverkar mötet mellan grundskolan 
och grundsärskolan. En av respondenterna beskriver att kollegor har en syn av särskolan som 
inte stämmer överens med särskollärarnas syn.  

Särskolan har låg status för att folk tror att det är en skolform där det är mer omvårdnad än 
pedagogik. (Björn)  
 

Josefine framhävde en uppfattning om att skolan präglas av en äldre kunskapssyn där 
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kunskapen hos eleverna styr hur kollegorna ser på särskolan.  

Jag tror det beror på en syn av kunskap som är gammaldags, ju mer du kan, forskningsbaserat, 
desto högre status. Högst är ju universitetet och ju mer du kan läsa, skriva, räkna av de vanligaste 
baskunskaperna och sedan neråt i en trappa. (Josefine)  
 

En annan respondent hade en liknande uppfattning och menade att det gällde inte bara skolan 
utan hela samhället.  
 

Samhället är så kunskapsfixerat, så är man gymnasielärare så kan man mycket mer och man får 
högre lön gentemot i alla fall grundskolan. Det handlar nog mycket om synen på hur mycket man 
behöver uppfostra, i stället för kunskapsutveckling tänker man uppfostran i fokus. I särskolan är 
det kanske mer av det andra och därför se de på vår verksamhet på ett speciellt sätt. (Louise) 

 
Sebastian menade också att grunden till detta var att skolan var uppbyggd för att förse 
samhället med arbetskraft. Enligt detta resonemang är inte särskoleelever konkurrenskraftiga 
och därmed är inte verksamheten lika viktig.    

 
Det är därför att vi är så himla besatta av någon slags samhällseffektivitet tror jag, så man inte ser 
någon mening med det, att man är så fokuserad på utbildning och att utbildningen ska leda till ett 
jobb och sen i sin tur vara nyttigt för samhället och ser inte att personer som går i särskolan kan 
vara ekonomiskt nyttig för samhället. Det tror jag är grundproblemet, i stället för att se dem som 
medborgare som kan ge något till andra människor på andra sätt. Det är en väldigt tråkig syn på 
andra människor. (Sebastian)  

I denna kategori sågs spår av begreppet överlägsenhet där man värderar det man själv gör 
högre än det som utegruppen gör (Buzmic & Duckit, 2012). Bland annat framhävdes att 
grundskolans lärare beskrev särskolans verksamhet som mindre skola och mer omvårdnad. 
 

Beskrivningskategori 3 – Inkluderingsarbetet 
I intervjuerna framkom att alla på något vis var inkluderade på sina arbetsplatser, allt från 
enbart geografiskt inkluderade till hög upplevd delaktighet. Hur inkluderingsprocesserna 
beskrevs på arbetsplatserna visade att det fanns många goda exempel, men också på många 
utvecklingsområden. Gemensamt hos respondenterna var att detta arbete var viktigt för 
skolan, men att det saknades strukturerade sätt att arbeta med inkludering. Bland annat var det 
en respondent som framhävde att denna brist låg hos särskolans personal.  
 

Det finns ingen motor i grundsärskolan som jobbar för inkludering och då menar jag mer 
pedagogisk inkludering. En brist är att ingen är med i elevrådet som jag har tjatat om, men det är 
ingen som vill, men varför vill de inte? Hur skulle vi kunna göra för att de ska vilja? Men det 
landar liksom ingenstans, men på min förra arbetsplats fanns det ett driv. Hur ska vi kunna göra 
här? Vad kan vi begära? Hur kan vi lägga upp det här? Det var en process, i början var det bara att 
vara med, men sedan arbetade vi fram att vi måste ha scheman och så, men här finns inte det 
tänket, vet inte om de tänkt att de kan vara med på något och jag har ju mina elever så jag kan inte 
vara motor åt dem, mer än att jag tar upp det i diskussion. Min tanke är att det alltid går att 
utveckla och jag tror att om vi knackar på dörren och frågar, kan vi göra ett upplägg som passar 
den här eleven så han kan vara med på det här så får vi ett ja. Jag tror inte att någon säger nej, men 
det måste komma härifrån, initiativ. (Marie)  

 
Det framkom också hos respondenterna att det saknades en definition av 
inkluderingsbegreppet på arbetsplatsen. En av respondenterna förtydligade hur detta kunde 
påverka mötet mellan grundskolan och grundsärskolan.  
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Om vi hade en definition skulle det bli en förbättring när det gäller inkludering, för då lyfts i alla 
fall frågan och det skulle hända saker. (Josefine) 

 
En annan respondent diskuterade kring hur kollegorna från grundskolan aldrig talar om 
inkludering och hur det kan påverka mötet.  
 

Jag har aldrig ens hört att mina kollegor tagit ordet inkludering i sin mun kan jag helt ärligt säga. 
Jag tror att de mest tänker på att det lätt blir så att de tänker på pedagogisk utmaning som uppstår 
om en eller två elever, att de elever blir en mycket större arbetsbelastning än resten av gruppen, att 
man måste nivåanpassa med material och så. Jag har inte ens haft någon sådan slags diskussion 
med dem. Men när eleverna är med i klass så har de assistenter med sig. Det är uteslutande i 
praktiska ämnen. (Sebastian) 

 
Även motsatta erfarenheter fanns kring inkluderingsarbetet och även här lade respondenten 
ansvaret på sig själv. Alla respondenter framhäver på något vis vikten av inkludering och att 
det måste finnas en gemensam arena och gemensamma mål.   

 
Jag hade faktiskt ett bra samarbete med en årskurs två, jag hade då fyran till sexan, då blev mina 
elever lite faddrar åt dem då vi hade klassrum bredvid varandra, det var ett gemensamt initiativ där 
vi båda såg att vi kunde få ut något av varandra, vi bjöd in varandra på olika aktiviteter, 
pysseldagar, och annat, hon hade det tänket, men generellt är det inte så. Det är den enda lärare 
som visat det intresset. Man kan säkert rannsaka sig själv. Man skulle säkert kunna göra mer. 
(Björn) 
 

Brister i inkluderingsarbetet går att se som en följd av preferens, att grupperna föredrar sin 
egen grupp före andra och ser då inte syftet med samarbeten utanför innegruppen (Buzmic & 
Duckit, 2012). Därav kan samarbeten ha låg prioritet då det inte har med innegruppens 
intressen att göra. Denna kategori hade också likheter med gruppsammanhållning där gruppen 
främst ser till sina egna intressen.  

Beskrivningskategori 4 - Kunskaper om särskolan 
En annan faktor som framkom som central för mötet mellan grundskolan och grundsärskolan 
var kunskaper om särskolan och elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Alla 
respondenterna framhävde att kunskaperna var bristande i flera situationer när skolformerna 
möttes. Det som var utmärkande var det positiva exemplen som byggde på att den kollegan 
hade arbetat i särskolan och hade på så sätt fått förståelse för särskolan. En annan av 
respondenterna beskrev hur rektorn kunde visa på bristande kunskaper om särskolan.  
 

Det handlar framför allt om kompetens, dels att skolledare har haft en tro att man ska kunna 
placera väldigt många särskoleelever i en grupp, i min förra grupp hade jag exempelvis en grupp 
på över 10 elever i hemkunskap helt själv. Då tänker ju en skolledare, att det går ju i en vanlig 
klass med 20 elever så då borde ju du kunna ha 10 så det är ju okunskap. Det är väldigt 
frustrerande. (Sebastian)  

 
En annan respondent beskrev att särskolan ibland blir bortglömda på grund av bristande 
kunskaper.   

 
Det kan ju vara okunskap, det är ju till exempel på elevråd, vi ligger ju inte med i maillistan så att 
det går ut till oss, det kanske anser att det våra elever inte klarar av att ta del av det, eller tvärtom 
om att vi ger sken av att dem inte klarar av det (Marie). 
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Marie hade en annan utsaga som också byggde på okunskap.  
 

Det handlar mer om att de är okunniga i vad vi håller på med och ganska oengagerade i särskolan. 
(Marie)  

I denna kategori urskildes också begreppet hängivenhet där innegruppens intressen är det 
viktiga och av den anledningen kan en följd vara att intresset att lära om andra grupper är lågt 
(Buzmic & Duckit, 2012). Även exploatering, som handlar om att ingen hänsyn behöver tas 
till den andra gruppen gick att applicera på denna kategori.  

Beskrivningskategori 5 - Bortglömda 
Alla respondenter hade en uppfattning om att särskolan blir bortglömd i olika sammanhang, 
men endast undantagsvis, överlag kände de flesta delaktighet. En av fem respondenter 
upplevde att särskolan var exkluderad, men inte på grund av diskriminerande attityder utan 
utifrån att verksamheten inte tillhörde grundskolan organisatoriskt. Det enda gemensamma 
var skolgården och i övrigt fanns inga samarbeten. En respondent beskriver en situation där 
han kände sig bortglömd.  
 

Det händer att man glöms bort lite, både från ledning och från kollegor och att det på nåt sätt kan 
vara lite så att annan personal ser en brist på våra elevers kunnande, inte bara rent 
kunskapsmässigt, utan vad man klarar av rent fysiskt, friluftsdagar, att man glöms bort där, de 
aktiviteter som egentligen involverar hela skolan men vi sållas lite åt sidan, och nu den här 
terminen gick jag och en av mina särskolekollegor in på grundskolans lokaler och hämtade 
material och hela lärarkollegiet har jättepampig välkommen tillbaka-frukost. De hade inte sagt 
något till oss i särskolan. (Björn)   
 

Sebastian beskriver också hur särskolan blivit bortglömda i olika sammanhang.  
 

Vi har haft en Halloween-fest och vi bjöd in alla rektorerna och det vara bara en av dem som 
tackade nej, de andra dök bara inte upp, våra elever satt och väntade på dem innan de skulle äta för 
att de skulle vänta in dem. Det menar inget ont med det, men det blir ändå så att hela gruppen 
känner sig bortglömda. Det känns inte bra. (Sebastian)  
 

I denna kategori fanns flera beröringspunkter med begreppet renhet där segregeringsföljder 
framhävdes som ett sätt att bevara innegruppen (Buzmic & Duckit, 2012). Även hängivenhet 
och exploatering kunde ses här där den egna gruppen och dess intresse är det viktiga och 
ingen hänsyn tas till utegruppen.  
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Utfallsrum 
I denna del presenteras relationerna mellan de olika beskrivningskategorierna, vilket också 
kommer att diskuteras mer ingående i resultatdiskussionen.  

 

Figur 1. Relationer mellan beskrivningskategorierna.  

Denna figur förklarar relationerna mellan de olika kategorierna. Engagemang och intresse 
beskrivs som en avgörande faktor för mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. 
Engagemanget och intresset har en central roll för mötet och styr hur samarbeten, delaktighet 
och gemenskap mellan grundskolan och grundsärskolan ser ut. I den vänstra kolumnen ser vi 
tre beskrivningskategorier som beskriver andra faktorer som påverkar mötet mellan 
grundsärskolan och grundskolan, delar som i sin tur skulle kunna stärka engagemanget och 
intresset för att bli en skola där alla upplever delaktighet och gemenskap. Om dessa faktorer 
inte finns på skolan finns det en risk för att ena gruppen blir bortglömd eller exkluderad – 
vilket syns i den högra kolumnen.   

Sammanfattning 
Totalt framkom fem beskrivningskategorier i undersökningen av hur lärare i särskolan 
uppfattar mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. För att fördjupa och tydligare 
beskriva syftet med studien valdes dessa frågeställningar som besvaras nedan.  

Vilka uppfattningar blir synliga i samtal om gemenskap och delaktighet mellan 
grundskolan och grundsärskolan? 

Fyra av fem kände sig inkluderade och delaktiga medan en respondent kände sig exkluderad, 
vilket mer berodde på hur skolan var organiserad och inte utifrån några diskriminerande 
attityder. Respondenterna kände att grundskolan var i fokus på skolorna och att de ibland 
kunde känna sig bortglömda, men att de i stort kände delaktighet. Lärarna i särskolan 
upplevde grundskolan och grundsärskolan som två skilda grupper med olika intresseområden. 
De talade också om sin egen grupp som vi och om grundskolan som dom, en tydlig indikator 
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för att  det finns grupperingar på skolorna. Respondenterna framhävde att det fanns flertalet 
faktorer som påverkade mötet, både som brister och utvecklingsmöjligheter, vilket leder in på 
nästa frågeställning.  

Vilka uppfattningar blir synliga i samtal om vilka faktorer som påverkar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan?  
 
Denna fråga besvaras genom att presentera beskrivningskategorierna tillsammans med de 
etnocentriska begrepp som kunde urskiljas inom kategorierna.  
 

• Engagemang och intresse 
• Preferens. 
• Hängivenhet. 
• Gruppsammanhållning.  
• Exploatering. 

• Kunskapssyn.  
• Överlägsenhet.   

• Inkluderingsarbetet. 
• Preferens och gruppsammanhållning.  

• Kunskaper om särskolan  
• Hängivenhet och exploatering.  

• Bortglömda.  
• Renhet, exploatering och hängivenhet.  
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Resultatdiskussion 

I denna del av studien kommer resultatet att diskuteras och betraktas utifrån underliggande 
strukturer, etnocentrism och tidigare forskning. Först kommer de underliggande strukturerna 
att diskuteras för att sedan gå in på beskrivningskategorierna var för sig. I slutet av 
resultatdiskussionen kommer en sammanfattning där huvudresultatet presenteras. 
 
Utifrån respondenternas utsagor identifierades ett flertal avgörande beskrivningskategorier för 
mötet mellan grundsärskolan och grundskolan, men det fanns inga belägg för att 
arbetsplatserna skulle ha en etnocentrisk gruppindelning där följande beskrivning passar in:  

Känslan av sammanhållning, inre kamratskap, hängivenhet till sin grupp som bär med sig en 
känsla av överlägsenhet till utegrupper och beredskap att försvara intressen i innegruppen mot 
utegruppen, är tekniskt känd som etnocentrism (Sumner, 1911, s. 11).  

Trots detta fanns det flera gemensamma beröringspunkter mellan beskrivningskategorierna 
och etnocentrism. Beskrivningskategorierna som framkom i analysen av intervjuerna var 
engagemang, kunskapssyn, inkluderingsarbete, bortglömda och kunskaper som särskolan. 
Inget av det som framkom går att applicera på Sumners (1911) beskrivning där alla delar 
inom etnocentrism finns representerade. Det som framkom var undantag och ett fåtal exempel 
talade för tydliga etnocentriska föreställningar, men oavsett är det av intresse att diskutera 
vilka delar inom etnocentrism som berör beskrivningskategorierna, vilket görs senare i denna 
text.   

En respondent beskrev att särskolan var starkt exkluderad, men att detta berodde på hur 
organisationen såg ut. Särskolan tillhörde inte den skolan formellt utan bara geografiskt. 
Särskolan hade en egen rektor och en skolenhet som var utspridd i kommunen, vilken var 
under förändring. Enligt respondentens uppfattning berodde exkludering inte på motsättningar 
mellan grupperna utan på hur organisationen var uppbyggd. Bakgrunden till att 
organisationen såg ut på det viset framkom inte i studien och av den anledningen kan det inte 
diskuteras utifrån etnocentrism, men det är ändå av intresse att särskolan har en diffus 
tillhörighet på den skola där de geografiskt befinner sig. I Göransson och Karlssons (2011) 
studie visade det sig att den svenska statens politik lämnar mycket utrymme för tolkning för 
kommuner och skolor, vilket resulterar i stor variation, och att den svenska skolpolitiken inte 
är så inkluderande som den många gånger påstås vara. Detta stämmer väl överens med 
respondentens utsagor där det bekräftas att det finns skolor som har en organisation som 
motverkar inkludering. De andra respondenterna upplevde sina verksamheter som socialt och 
pedagogiskt delaktiga, vilket är definitionen för inkludering i denna studie. Det finns bara en 
beskrivningskategori med kopplingar till överlägsenhet, vilket framkom i kunskapssyn 
(Sumner, 1911; Bizumic & Duckit, 2012). Detta framhävdes dock inte som diskriminerande 
attityder utan hade andra förklaringsmodeller så som okunskap och bristande engagemang.  

Respondenterna framhävde dock att det fanns ett vi och ett dom även om det inte var vi mot 
dom, som är begrepp inom etnocentrism (Sumner, 1911; Bizumic & Duckit, 2012). Den 
språkliga uppdelning framkom bland annat i utsagor som beskrev att fokusen låg på 
grundskolan och att särskolan fick klara sig själv ibland, vilket tydligt indikerar att det finns 
grupperingar inom skolorna. Nilholm och Göransson (2014) beskriver en fara i språkets 
uppdelning av vi och dom då det finns en risk för att en grupp definieras som normal medan 
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den andra definieras som avvikande. Respondenterna talade inte om normalitet och avvikelse, 
men det fanns utsagor där grupperna delades upp i vi och dom, en företeelse som ur Nilholm 
och Göranssons (2014) resonemang kan förstärka negativa normer och värderingar kring 
grupperna. Anledningen till att respondenterna beskrev att det ändå fanns ett vi och ett dom 
kan kopplas till att särskolan först och främst har en kort historia i jämförelse med 
grundskolan. I och med att särskolan kommunaliserades har olika instanser arbetat för att 
elever med en intellektuell funktionsnedsättning ska bli en självklar del av skolans 
gemenskap. Särskolan och grundskolan är två olika skolformer så redan i styrdokumenten 
finns två olika grupper med olika förutsättningar och olika intresseområden. Detta har också 
ifrågasatts i den utredning som regeringen beställde (SOU 2004:98). Kommittén ansåg att 
elever med en intellektuell funktionsnedsättning skulle undervisas i grundskolan i så stor 
utsträckning som det var möjligt, ett förslag som regeringen sedan kasserade. Särskolan blev 
kvar och det är en förklaring till att det finns ett vi och ett dom. Med dessa förutsättningar 
handlar det mer om hur vi arbetar för att stärka mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. 
På så vis kan gränser suddas ut och förutsättningar för att arbeta för gemenskap och 
delaktighet i skolan främjas – efter riktlinjerna som framhävs i Salamancadeklarationen.   
 

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem 
inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov. Ordinarie 
skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 
attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att 
åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig 
utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet 
(Salamancadeklarationen, 2001, s. 11). 

  
Det som ligger närmast etnocentrismen i utsagorna var uppfattningar av hur respondenterna 
blivit exkluderade och bortglömda. I dessa fall beskrevs det inte heller utifrån motsättningar 
mellan grupperna, utan att det berodde på brister inom organisationen, utifrån bristande 
engagemang, bristande kunskaper och bristande arbete med inkludering på skolorna. 
Sammanfattningsvis så hade särskollärarna ingen etnocentrisk föreställningsvärld, men det 
fanns gemensamma beröringspunkter mellan beskrivningskategorierna och etnocentrismen, 
vilket kommer att redogöras för nedan.  

Engagemang och intresse 
Alla respondenterna framhävde att engagemanget hos rektorer, lärare i grundskolan och 
grundsärskolan, som var en viktig del i mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. De 
utsagorna som beskrev framgångsrika samarbeten handlade om enskilda lärares engagemang, 
samtidigt som engagemanget ansågs vara bristande i stort. Tre av fem lärare i särskolan kände 
att de själva kunde göra mer, samtidigt som de hade en uppfattning om att engagemanget för 
mötet hos rektorer och grundskollärarna var bristande. I beskrivningskategorin engagemang 
och intresse fanns flertalet kopplingar till etnocentrism. Bland annat preferens som innebär att 
innegruppen föredrar sig själva före utegruppen vilket kan förklara att engagemanget för att 
utmana detta inte finns (Buzmic & Duckit, 2012).  Även exploatering sågs här där intresset 
riktas till den egna gruppen och ingen hänsyn behövs tas till utegruppen. 
Gruppsammanhållning syftar till att det är en hög nivå av enighet och samarbeten i 
innegruppen och kan förklara varför engagemanget och intresset för samarbeten över 
gränserna inte är vanligt förkommande. Också hängivenhet kunde ses där engagemanget för 
den egna gruppen är det centrala.  
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Tidigare forskning framhäver just engagemang som en nyckel för skolor som arbetar effektivt 
med inkludering. Alexandersson (2009) menar att engagemanget för barn i behov av särskilt 
stöd är avgörande för deras lärande. Flera andra studier talar också för hur viktigt det är med 
engagemang för att skolor ska arbeta inkluderande (Combs, Elliott & Whipple, 2010; Cohen, 
2015; Garner & Forbes, 2013).  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att grundskolan var i fokus på arbetsplatsen och detta 
kunde bland annat ses i rektorns engagemang för grundsärskolan. Detta går att koppla till 
gruppsammanhållning inom etnocentrism, där ena gruppen intresse går före utegruppens 
intresse Trots att gruppsammanhållning (Buzmic & Duckit, 2012) gick att urskilja i denna 
beskrivningskategori ansåg fyra av fem respondenter att de kände tillhörighet och delaktighet 
i skolan. I det fall där respondenten inte kände tillhörighet så var det tydligt att det fanns en 
innegrupp och en utegrupp (De Drue, Greer, m. fl., 2011), men det berodde som tidigare 
nämnt inte på några motsättningar mellan grupperna utan att skolformerna hade olika rektorer 
med olika ansvarsområden. Utifrån det är det förståeligt att engagemanget landar på den 
grupp som man själv är skolledare för. Organisationsformen ledde till att 
inkluderingsprocesser uteblev. Detta i kombination med att majoriteten av att respondenterna 
ändå kände tillhörighet talar för att det inte fanns några straka etnocentriska föreställningar. 
En förklaringsmodell för att rektorn ändå i stor utsträckning fokuserar på grundskolan är att 
skolformen är större med en längre historia (Nilhom, 2007) och för att rektorerna i regel 
kommer från grundskolans värld. I den utsaga där respondenten framhävde att rektorn var lika 
mycket skolledare för grundsärskolan och grundskolan hade rektorn själv arbetat i 
grundsärskolan och hade på så vis kunskap om båda skolformerna och med det också 
förutsättningar för att vara skolledare för båda skolformerna. Enligt Lindqvist och Nilholm 
(2014) var just observation och deltagande i klassrummet viktiga framgångsfaktorer för hur 
inkluderingsarbetet fungerade, vilket stämmer överens med exemplet där rektorn var en 
självklar del av särskolan.  

Inkluderingsarbetet 
Alla respondenter hade en uppfattning om att deras arbetsplatser varken arbetade aktivt med 
inkludering, eller hade någon definition av begreppet, vilket skulle kunna förklaras med en 
följd av preferens, att grupperna föredrar sin egen grupp före en annan. Därav kan samarbeten 
anses vara lågt prioriterade då det inte har med innegruppens intressen att göra. Den har också 
spår av gruppsammanhållning där gruppen främst ser till sina egna intressen. I denna studie 
används inkludering i form av att alla ska känna gemenskap och delaktighet i skolan. Fyra av 
fem respondenter kände delaktighet på arbetsplatsen och är därav inkluderade. Det fallet där 
respondenten kände sig exkluderad berodde som tidigare nämnt på att grundsärskolan och 
grundskolan inte hade något gemensamt förutom det geografiska – en uppdelning som var 
bestämd på högre instans. Men inkludering finns ju på olika nivåer och alla deltagare kände 
att det fanns utvecklingsområden, bland annat gemensamma arenor för att diskutera och 
definiera begreppet, vilket skulle gynna mötet mellan grundsärskolan och grundskolan. Detta 
stämmer väl överens med Göransson (2004) studie vars resultat visade att det är viktig att hela 
skolan arbetar med inkludering och att skolledningen har tydliga mål för hur det görs. Detta 
stämmer väl överens med Cagran och Schmidt´s (2010) studie som visade att ledningens stöd 
till lärarna gällande delaktighet var av stor vikt för inkluderingsarbetet.  

Majoriteten av respondenterna ansåg sig vara inkluderade, vilket talar emot att det skulle 
finnas några starka etnocentriska strukturer. Etnocentrism beskriver två grupper som ser sig 
själva som världens mitt (Buzmic & Duckit, 2012), men utifrån utsagorna finns det 
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samarbeten mellan grundskolan och grundsärskolan där lärare i särskolan upplever 
gemenskap och delaktighet. Men samtidigt påpekade lärarna i särskolan att 
inkluderingsarbetet behöver utvecklas. Om vi däremot tittar på tidigare forskning om 
inkludering så finns det mycket som känns igen i respondenternas utsagor. Bland annat 
skolledarens roll, att inkluderingsarbetet främjas av att rektorn har tydliga insyn i 
verksamheten och strategier för inkludering (Lindqvist & Nilholm, 2014). Lärare behöver 
stöd och utbildning för att kunna arbeta effektivt med inkludering, samt att lärare generellt 
och på ett filosofisk plan är positiva till inkludering, men att det rent praktisk är svårare att få 
till (Avramidis & Norwich, 2002). Detta stämmer väl överens med respondenternas utsagor, 
de kände delaktighet, men såg också utvecklingsområden för att förbättra detta arbete.  
 

Kunskaper om särskolan 

Gällande kategorin kunskaper om särskolan påträffades begreppet hängivenhet där 
innegruppens intressen är det viktiga, viket skulle kunna förklara varför några grundskollärare 
och skolledare inte har kunskap om särskolan. Även exploatering som handlar om att ingen 
hänsyn behöver tas till den andra gruppen finns, vilket visar sig i det bristande intresset för att 
införskaffa sig denna kunskap. Denna kategori stämmer också väl överens med tidigare 
forskning. Utifrån denna kategori var det tydligt att kunskaper om särskolan och inkludering 
var avgörande för mötet mellan grundskolan och grundsärskolan, vilket Avramidis och 
Norwich (2002) framhävde som väsentlig för inkluderingsarbete. Det var bland annat bara en 
respondent som ansåg att rektorn hade kompetens för grundsärskolan och den personen hade 
arbetat i särskolan som lärare, vilket tyder på att utbildning eller erfarenhet är avgörande. Det 
fanns inget i utsagorna som talade för att personen ifråga hade gått någon utbildning, men att 
arbeta i verksamheten och införskaffa sig erfarenheter kan också ses som utbildning. Detta går 
också att koppla till Cheslers (1965) resultat där det visade sig att personer som hade haft 
kontakt med personer med en funktionsnedsättning också hade mer förståelse och ett annat 
bemötande. Även Aiden och McCarthy (2014) påvisade samma mekanism, att de som har 
erfarenheter av möten med personer med en funktionsnedsättning får en annan förståelse och 
behandlar vederbörande på ett värdigare sätt.  
 
I flera utsagor framhävdes att brister i mötet inte berodde på att särskolan värderades lägre, 
utan för att lärare och rektorer var okunniga om inkludering och särskolan. Detta kan förklaras 
med att många rektorer inte fått någon utbildning för undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd (Garner & Forbes, 2013). Inom etnocentrism beror motsättningar mellan två 
grupper just på hur grupperna värderar varandra, men enligt utsagorna är fallet inte så i denna 
studie. Resultatet om kunskapens betydelse om särskolan passar mer in på tidigare forskning 
om inkludering. Både lärare och rektorer framhäver en osäkerhet inför att arbeta med 
inkludering och elever i behov av särskilt stöd på grund av sina bristande kunskaper 
(Lindqvist & Nilholm, 2014; Cohen, 2015; Garner & Forbes, 2013; Allen, 2012; Marin, 
2014).  

Kunskapssyn 
Två av fem respondenter hade en uppfattning om att kollegor hade en kunskapssyn som skilde 
sig från särskolan, en syn som kan ha inverkan på mötet. I denna kategori fanns spår av 
begreppet överlägsenhet där man värderar det man själv gör högre än det som utegruppen 
utför (Bizumic & Duckit, 2012). I detta fall framhävdes upplevelser av att grundskolans lärare 
anser att grundskolan arbetar mer med kunskap medan grundsärskolan arbetar mer med 
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uppfostran och omsorg. Enligt utsagor värderas kunskap olika hos lärare i särskolan och 
grundskollärare i vissa fall, men det finns inget som tyder på diskriminerande attityder och 
beteendemönster (Hammond & Axelrod, 2006; Bizumic & Duckit, 2012). En förklaring till 
att det fanns en uppfattning om att grundskollärare såg på särskolan som omsorgsverksamhet 
kan komma ifrån att särskolan har legat under under vård- och omsorgslagen och att 
omvårdnadskulturen levt kvar (Nilholm, 2007). En annan orsak kan ha att att göra med 
bristande kunskap (Allen, 2012; Marin, 2014), att de helt enkelt inte har kunskaper om vad 
särskolan är och vilken verksamhet som ska bedrivas.  

Bortglömda 
Respondenterna hade en uppfattning om att särskolan ibland blir bortglömd och detta kan 
kopplas till etnocentrismen och framförallt begreppet preferens som bygger på att 
innegruppen föredrar den egna gruppen och håller hotet på avstånd (Bizumic & Duckit, 
2012). Egentligen är det bara att ena gruppen är på avstånd som är applicerbart för det finns 
inget i utsagorna som tyder på att grundskolan skulle se grundsärskolan som ett hot. 
Respondenterna framhäver i stället att de blir bortglömda, vilket kan ha andra 
förklaringsmodeller än att grundsärskolan skulle vara ett hot. Oavsett finns det utsagor där 
respondenterna känner sig exkluderade, vilket kan upplevas som diskriminerande. Detta 
skulle kunna förklaras med begreppet renhet där segregeringsföljder framhävs som ett sätt att 
bevara innegruppen. Även hängivenhet och exploatering finns här där den egna gruppen och 
dess intressen är det viktiga och ingen hänsyn tas till utegruppen. I utsagorna om att lärarna i 
särskolan upplever sig bortglömda och exkluderade så blir det viktigt att titta på 
anledningarna till detta. Då framhävdes organisatoriska förklaringar, bristande engagemang 
hos alla parter, samt bristande kompentens som en del av förklaringarna. Utifrån den egna 
gruppens intresse kan det möjligtvis leda till att utegruppen glöms bort och exkluderas, men 
erfarenheter av exkluderingsstrukturer framhävdes som ovanliga och att lärare i särskolan inte 
blev utsatta för diskriminerande attityder på arbetsplatsen. Alltså finns ingen systematisk 
intressestrid som skulle prioritera bort utegruppen. Anledningen till att särskolan ibland blir 
bortglömd framhävs inte som beroende på diskriminerande attityder och då blir kopplingen 
till etnocentrism vag (Bizumic & Duckit, 2012).   
 
Utifrån tidigare specialpedagogisk forskning och utifrån resultatet kan detta förklaras utifrån 
flera olika förklaringsmodeller som är starkare, bland annat bristande engagemang hos lärare 
(Avramidis & Norwich, 2002; Combs, Elliott och Whipple, 2010), brist på utbildning och 
osäkerhet hos rektorer (Marin, 2014) och brister i hur skolor organiseras sina verksamheter 
(Göransson, 2014; Cagran & Schmidt, 2010).  

Sammanfattning 
I analysarbetet i denna studie urskildes fem beskrivningskategorier:  

• Engagemang och intresse.  
• kunskapssyn.  
• Inkluderingsarbete. 
• Kunskaper om särskolan. 
• Bortglömd. 

Dessa kategorier skildrar hur några lärare i särskolan uppfattar mötet mellan grundskolan och 
grundsärskolan utifrån upplevd gemenskap och delaktighet, samt utifrån faktorer som 
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påverkar detta. Flertalet av dessa faktorer kunde kopplas till etnocentrism och dess sex 
underkategorier – preferens, hängivenhet, överlägsenhet, exploatering, gruppsammanhållning 
och renhet. Men det fanns inga tydliga motsättningar mellan grupperna med diskriminerande 
attityder och beteendemönster. I stället beskrev de flesta respondenterna att de kände 
gemenskap och delaktighet. Därav kan inga starka etnocentriska föreställningsvärldar 
beskrivas även om det fanns flera gemensamma beröringspunkter mellan 
beskrivningskategorierna och etnocentrism.  

Studiens tydligaste resultat visade en variation av uppfattningar som beskriver hur lärare i 
särskolan upplever mötet mellan grundskolan och grundsärskolan, vilket var studiens syfte. 
Beskrivningskategorierna som bland annat redogör för faktorer som påverkar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan skulle också kunna beskrivas som utvecklingsområden på 
skolor. Detta har också stöd i tidigare forskning om särskolan och inkludering.  

• Att rektorer arbetar aktivt för en inkluderande skola med tydliga mål, vilket 
har stöd i flera studier (Lindqvist & Nilholm, 2014; Göransson, 2004; Cagran 
& Schmidt, 2010). 

• Att skapa förutsättningar för att hela skolan samarbetar och genom detta 
stärka engagemang för mötet mellan de olika skolformerna. Engagemanget är 
en avgörande faktor för att en skola ska arbeta inkluderande (Alexandersson, 
2009; Avramidis & Norwich, 2002; Combs, Elliott & Whipple, 2010; Allen, 
2012).  

• Höja den specialpedagogiska kompetensen på skolenheten genom kollegialt 
lärande och fortbildning, ett behov som framhävs i flera studier (Avramidis & 
Norwich, 2002; Allen, 2012; Marin, 2014; Cohen, 2015; Garner & Forbes, 
2013). 

Detta skulle förhoppningsvis leda till att grundskolan och grundsärskolan skulle känna sig 
som ett vi där ingen grupp glöms bort och där ingen grupp prioriteras före en annan. 
Kunskaperna om särskolan skulle höjas och förhoppningsvis skulle skolan få en gemensam 
kunskapssyn där alla värderas lika. Det som varit intressant i denna studie är att det ser olika 
ut från skola till skola, vilket framkom i variationen av uppfattningar. Variationen ger en 
bredare bild av kunskapsområdet och studiens resultat skulle kunna användas som underlag 
vid arbete för en inkluderande skola.  

Metoddiskussion 

I denna studie finns inget utrymme för att kunna generalisera resultatet, men det var inte 
heller syftet. Den fenomengrafiska undersökningen går ut på att identifiera uppfattningar av 
ett fenomen och beskriva variationen av dem, samt diskutera det utifrån underliggande 
strukturer och relationer mellan dem (Alexandersson, 2010). En mer omfattande studie med 
fler deltagare och med en större demografisk variation hade kunnat ge en mer representativ 
bild av urvalsgruppen. Det hade även varit intressant att komplettera studien med intervjuer 
med rektorer och lärare i grundskolan. Detta hade kunnat ge en mer nyanserad bild av 
fenomenen och intresseområdet.  
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Fenomenet i denna studie – mötet mellan grundskolan och grundsärskolan – skulle studien 
möjligtvis begränsats till ett smalare fenomen, exempelvis engagemang för att inkludera 
särskolan, eller skolledarens roll för särskolan. Skulle syftet varit utformat annorlunda hade 
även denna studies intervjuer kunnat bli mer kvalitativa. I efterhand är det lätt att se att 
ytterligare en pilotstudie skulle ha genomförts och att studiens syfte och intervjuguiden skulle 
kunnat vara tydligare avgränsad.    

För att fördjupa förståelsen om mötet mellan grundskolan och grundsärskolan skulle andra 
metoder kunnat få ett annat utfall. Exempelvis hade det varit intressant att undersöka syftet 
utifrån observationer på en skola, alternativt att genomföra intervjuer med fokusgrupper. Båda 
dessa metoder skulle ha förutsättningar att samla in fler perspektiv av fenomenet.  
 
Det som framkom i studien är ändå intressant för förståelsen av hur lärare i grundsärskolan 
uppfattar mötet mellan grundskolan och grundsärskolan. Utifrån syftet så var val av metod 
relevant även om flertalet metodval har omvärderats under arbetets gång.  

Studiens relevans för specialläraryrket 

Syftet med denna studie var att beskriva hur mötet mellan grundskolan och grundsärskolan 
uppfattas. Dels ger studien en uppfattning om detta möte, men också utvecklingsområden för 
att främja mötet, vilket är insikter som kan tas med till skolverksamheter. Utifrån variationen 
av utsagorna så skulle skolledare och personal kunna titta på uppfattningar som visat sig i 
denna studie och använda dem för att förbättra samverkan mellan grundskolan och 
grundsärskolan. Utifrån denna studie så finns det exempelvis uppfattningar av att 
inkluderingsbegreppet inte är definierat på arbetsplatsen och att det motverkar en samsyn på 
arbetsplatsen. Andra utvecklingsområden är att motverka exkluderingsstrukturer, skapa 
förutsättningar för att stärka engagemanget för mötet, höja den specialpedagogiska 
kompetensen  och arbeta aktivt för en inkluderande skola. 

Framtida forskning 

Denna studie hade för avsikt att undersöka hur lärare i särskolan uppfattar mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan och betrakta fenomenen utifrån teoribildningen 
etnocentrism. Beskrivningskategorierna i mötet mellan grundskolan och grundsärskolan var 
innehållsrika och det fanns flertalet gemensamma beröringspunkter mellan etnocentrism och 
beskrivningskategorierna. Utifrån denna studie så finns nya sätt att se på ett fenomen inom 
specialpedagogisk forskning. Av den anledningen skulle det också vara intressant att använda 
andra teorier, exempelvis organisationsteori eller sociopsykologiska teorier.  
 
För att fördjupa förståelsen om mötet mellan grundskolan och grundsärskolan skulle 
ytterligare studier genomföras där fler grupper skulle få komma till tals, framförallt 
grundskolans lärare och skolledare. En förutsättning för en skola där alla känner delaktighet är 
beroende av att allas perspektiv är lika viktiga. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom 
fokusgrupper där diskussionen mellan olika representanter för olika skolformer skulle 
fördjupa kunskaper om ett fenomen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev 
 

  
  

Mitt namn är Jonny Wåger och jag läser till speciallärare med specialisering mot 
utvecklingsstörning på Karlstad universitet. Under den sista terminen skriver jag 
mitt examensarbete. För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua ett 
visst antal personen och här hoppas jag på din hjälp och ditt intresse.  

Syftet med min studie är att undersöka särskollärares uppfattningar av mötet mellan 
grundskolan och grundsärskolan. Intervjun kommer att ske med en ljudupptagning, 
detta för att jag ska ha förutsättningar för att analysera materialet i efterhand. Du 
kommer i denna studie vara helt anonym och det insamlade materialet kommer att 
bevaras oåtkomlig för andra. Intervjun bygger på frivillighet och du kan när du vill 
avböja medverkan. Denna studie följer Vetenskapsrådets riktlinjer kring god 
forskningssed.  

Examensarbetet kommer efter godkänd examination att finnas tillgängligt på 
Karlstad universitets bibliotek.  

  Jag samtycker till att deltaga. 

 Jag väljer att inte deltaga. 

Namn: ___________________________________________  

Ort och datum: _____________________________________  

Mailadress: ________________________________________  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

1. Om olika skolformers plats i skolan och särskolans i synnerhet 
a. Hur ser du på särskolans tillhörighet på skolan? 
b. Vad tror du det beror på? 
c. Hur ser tillhörigheten ut i praktiken? Kan du ge något/ några exempel? När såg du det senast? 
d. Om du tänker på lärare i grundskolan och skolledare - Har du någon gång varit med om 

någon situation eller händelse när du som lärare i särskolan känt dig utanför, bortglömd, 
mindre värd … eller dina elever. Berätta!  

e. Hur tror du att dina kollegor i grundskolan skulle beskriva särskolan? 
f. Hur tror du att skolledare på din skola skulle beskriva särskolan? 
 
4. Inkludering 
a. Kan du beskriva din bild av hur lärare i grundskolan ser på och hanterar frågor rörande 

inkludering? 
b. Kan du beskriva din bild av hur skolledare på din skola ser på och hanterar frågor rörande 

inkludering? 
c. Kan du beskriva din egen bild av inkludering och ev svårigheter med att hantera frågor om 

inkludering på din skola?  
d. Hur förstår du de olikheter som ev finns vad gäller definition av inkludering på din 

arbetsplats? Och vilka konsekvenser får det?  
 

2. Om skolans normer och värden  
a. Om du tänker på din skola, tror du att alla som arbetar här har en gemensam syn på normer 

och värderingar? Hur ser dessa normer och värden ut?   
b. Kan du beskriva eventuelle likheter eller skillnader som du ser mellan olika skolformer i denna 

fråga?  
c. Hur kommer det till uttryck? Kan du ge några exempel? 
 
3. Samverkan i skolan  
a. I gemensamma skolfrågor på din arbetsplats, hur ser detta arbete ut i förhållande till 
grundskolan och grundsärskolans intresseområden?  
Har du någon bild av att vissa frågor och intressen går före andra?  
b. Kan du ge något exempel?  
c. Vad tror du det beror på att det ser ut som det gör på din arbetsplats?  
I skolan sker samarbeten ständigt, i arbetslag, årskurslag, ämnesövergripande, etcetera. Hur ser 
särskolan plats ut i dessa samarbeten på din skola? Kan du beskriva med exempel! 
d. Är din skolledare lika mycket pedagogisk ledare för de båda skolformerna särskola och 

grundskola? Kan du beskriva hur det kan se ut i praktiken.  
 
5. Något annat som du vill lägga till eller förtydliga? 
 
Tack för din medverkan! 
 


