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Förord 

Under vår tid som anställda i särskolan har vi mött frustration över att tiden inte 
räcker till att föra ett pedagogiskt samtal om inkluderande verksamhet.            

Beslut fattas och genomförande förväntas utan tillräckliga förutsättningar. Därför          
genomförde vi denna undersökning med fokus på särskolan. 

 

 

Vi vill tacka de skolledare som ville berätta om sin syn på inkluderingsfrågor och 
vår handledare Annika Kristoffersson. 

 

 

 

 

Lyckan är inre 

Inte yttre 

Därför beror den inte på vad vi har 

Utan på vad vi är  

 

Henry van Dyke 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa inkluderingsfrågor ur skolledarens 
perspektiv. Vi har studerat hur två kommuner genomför det förändringsarbete som 
krävs för att skapa en inkluderande skola. Vår studie bygger på en kvalitativ 
undersökning med intervjuer. Vi har undersökt hur skolledare i respektive kommun 
tolkat inkluderingsuppdraget, identifierat påverkansfaktorer, belyst hur beslut 
implementeras samt påvisat vilken kompetens som krävs. Åtta skolledare ingår i 
studien. 

Resultaten visar att de flesta skolledare är positiva till att arbeta mot ökad 
inkludering i skolan. Den specialpedagogiska kompetensen är betydelsefull. Det är 
viktigt att all personal får nödvändig fortbildning som berör inkluderingsfrågor. 
Inkludering handlar om värderingar, förhållningssätt och attityder. Tydligt ledarskap 
är avgörande för hur inkluderingsfrågor integreras i verksamheten. 

Behovet av en gemensam värdegrund hos alla inblandade i inkluderingsfrågor har 
dominerat hela studien. 

Insikten om varje medarbetares bidrag till samarbete och samverkan påverkar 
direkt graden av inkludering är vår slutsats.  
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Bakgrund 

Det är med naturlighet vi resonerar om våra barns lika värde och de ska därmed 
ges samma möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Begreppet en skola 
för alla är grundläggande för inkluderande verksamhet.   

 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där 
alla elevers erfarenheter får utrymme och där elever får undervisning som 
tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med 
olika bakgrund tillsammans.  Målet är en skola där alla elever utvecklar 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både 
att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta 
samhälle (SOU 1998:66 s. 43-44). 

 

Vi vill genom denna studie öka förståelsen för de problemställningar som kan 
uppstå i samband med inkluderande verksamhet. 

 

Nationella lednings- och styrdokument 
 

Nedan presenteras lednings- och styrdokument som ligger till grund för arbetet i 
särskolan.  

Skollagen  

I skollagen ingår de grundläggande bestämmelserna för utbildning inom alla 
skolformer. Här anges övergripande mål och riktlinjer för hur arbetet i skolan skall 
utformas. 

I första kapitlet 2 § i skollagen står det att alla barn och ungdomar skall, oberoende 
av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall 
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen 
skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn  tas till elever i behov av särskilt 
stöd. 

Särskolan beskrivs enligt följande. I sjätte kapitlet 1 § står det att utbildningen i 
särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs 
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förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som 
ges i grundskola och gymnasieskola enligt (SFS 1985:1100). 

Lpo 94 

Särskolan har från 1994 samma läroplan, Lpo 94 som den övriga grundskolan och 
gymnasieskolan. Alla elever oberoende av utvecklingsnivå omfattas av samma 
värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till 
skolformen för att tillgodose elevers olika behov. Till den obligatoriska särskolan 
räknas grundsärskolan och träningsskolan. Läroplanen understryker att skolan har 
ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. 

Genom särskolans kommunalisering 1996, har särskolan kommit närmare 
grundskolan och möjligheterna till samverkan har ökat. 

Läroplanen betonar vikten av likvärdig utbildning. Det innebär inte att 
undervisningen ska vara utformad lika för alla elever utan den ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. 

 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94 sid. 6). 

 

Enligt Läroplanen ska alla som arbetar i skolan vara, 

Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för 
att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lpo 94: SKOLFS 
2006:23, sid. 12). 

 

Lärarna ska enligt läroplanen stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig 
personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten, vars 
främsta uppgift är att nå de nationella målen. Rektor har bl.a. ett särskilt ansvar för,  

att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får 
det särskilda stöd och hjälp de behöver, 

att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter (Lpo 94: SKOLFS 2006:23, sid. 
17). 
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Särskoleförordningen  

Särskoleförordningen tar upp i kapitel 5 om särskilda stödinsatser för 
särskoleelever. 

I femte kapitlet 1 § står det att om det genom uppgifter från skolans personal, en 
elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha 
behov av särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att behovet utreds. Om 
utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektor se till att 
åtgärdsprogram  utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur 
de skall tillgodoses samt åtgärder skall följas upp och utvärderas. Eleven och 
elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram  
utarbetas. 

I femte kapitlet 3 § står det att särskilt stöd skall ges till elever med behov av 
specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall ges inom den klass eller grupp som 
eleven tillhör eller i en specialklass. Rektor skall besluta om särskilt stöd för en 
elev efter samråd med eleven, om det kan ske, och elevens vårdnadshavare enligt 
(SFS 1995:206). 

 

Funkis- Funktionshindrade elever i skolan  

Denna utredning om funktionshindrade elever (SOU 1998:66) den s.k. 
”Funkisutredningen” ska utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad skall 
fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som finansierar 
verksamheten.  

Kommitténs vision är en skola för alla vilket innebär att alla barn och ungdomar 
kan utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. 
Utredningen understryker de specialpedagogiska insatsernas betydelse för att 
kunna möta de funktionshindrade och genom förändringar och anpassningar av 
miljön inom skolan underlätta för dem. Eleven ska bedömas utifrån ett 
helhetsperspektiv och de specialpedagogiska insatserna ska göra att handikappet 
minimeras genom anpassning och förändringar av skolans miljö.  

 

En professionell skola ska kunna erbjuda möjligheter och förutsättningar för 
ett varierat arbetssätt och ett individuellt bemötande. Alla elever ska ges 
förutsättningar att nå skolans mål och ingen elev ska behöva stå utanför 
gemenskap och delaktighet. Det kräver goda kunskaper om olika elevers 
behov och förutsättningar (SOU 1998:66, s. 15). 

Varje lärare, oberoende av skolform bör ha en god generell kunskap om 
funktionshinder och de konsekvenser de kan få i skolsituationen, en så kallad 
förförståelse. Det finns idag ett stort behov av kompetensutveckling i detta 
avseende. För att kunna möta olika behov bör arbetslaget ses som en enhet 
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inom vilken olik lärare kan utveckla olika kompetenser och komplettera 
varandra (SOU 1998:66 s. 17). 

 

Särskolans kursplaner 

Grundsärskolans kursplaner omfattar tolv ämnen som är bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, natur- och 
samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska och svenska som andra språk. 
Träningsskolans kursplan omfattar fem större ämnesområden som är estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning 
samt modersmålsundervisning. Både kursplaner och läroplan ligger till grund för 
planeringen av undervisningen inom särskolan, enligt Skolverket (2002). 

 

Carlbeckkommitténs betänkanden 

Genom beslut den 6 december 2001 bemyndigade regeringen stadsrådet Ingegerd 
Wärnersson att tillkalla en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppdrag att 
se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. 
Kommittén har antagit namnet Carlbeckkommittén.  

Carlbeckkommitténs delbetänkande (SOU 2003:35) För den jag är - Om utbildning 
och utvecklingstörning redovisas en kartläggning av utbildningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. 

Carlbeckkommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98) För oss tillsammans – Om 
utbildning och utvecklingsstörning understryker att göra utbildningen bättre för 
dessa grupper, förbättra kvalitén i särskolan och öka samverkan mellan elever 
med och utan utvecklingsstörning. Kommittén föreslår hur framtida utbildning bör 
utformas avseende mål, innehåll, organisation och lärares kompetens. 

I dessa betänkanden tas det upp frågor om inkludering, olikhet, inflytande och 
delaktighet. Ytterst handlar det om människors värderingar och attityder, hur man 
ser på olikheter, samhörighet och på delaktighet. Carlbeckskommittén vill lyfta fram 
och synliggöra de underliggande värderingarna när det gäller synen på olikhet och 
tolerans för det avvikande och viljan att inkludera människor med funktionshinder i 
skola och samhälle. Det är viktigt att värderingar, attityder och mål som ska styra 
skolans verksamhet är tydliga för alla inom skolans sfär för att få genomslag i den 
praktiska verkligheten.  

 

Samverkan kan innebära en kvalitetshöjning för skolan, elever med 
utvecklingsstörning kan få stimulans av samvaron med andra elever och i sin 
tur kan de andra eleverna utveckla en tolerans och förståelse för det 
avvikande (SOU 2004:98 sid. 76). 
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Kommittén föreslår bl a att den statliga rektorsutbildningen ska stärkas med tydliga 
specialpedagogiska perspektiv. Den specialpedagogiska kompetensen är av 
betydelse för att få till stånd ett inkluderande arbetssätt. 

 

Internationella styrdokument 
 

FN:s standardregler (1995) är ett internationellt dokument för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Standardreglerna 
är grundläggande för handikappolitiken i FN:s alla medlemsländer. Dokumentet  
innehåller 22 regler som ska stärka barn och ungdomars rättigheter med 
funktionshinder. I regel 6 om utbildning, tar man upp barns, ungdomars och vuxnas 
möjligheter till lika utbildning oavsett funktionsnedsättning eller ej. De ska vara 
integrerade i den ordinarie utbildningen. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (2003) sätter barnen i främsta rummet. 
Grundpelaren i konventionen är barnets bästa. Barnkonventionen består av 54 
artiklar. I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år.  

Konventionen innehåller medborgliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. De fyra grundläggande huvudprinciperna (Artikel  2,3,6,och 12) 
understryker barnets rättigheter och lika värde. Att barnets bästa skall beaktas vid 
alla beslut som berör barn,  förbud mot all diskriminering som rör barn, att barnets 
bästa sätts i främsta rummet, rätten till liv och utveckling och att varje barn har rätt 
att få uttrycka sin åsikt,  FN-konventionen om barnets rättigheter (2003). 

 

Salamanckadeklarationen 

Den internationella konferensen om undervisning av elever i behov av särskilt stöd 
antogs 1994. Deklarationen är en handlingsplan för specialpedagogiska åtgärder. 
Deklarationen bygger på FN:s Allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter och 
FN: standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättning. Den tar sina utgångspunkter i varje barns grundläggande rätt 
till utbildning, behov och intressen och understryker att utbildningssystemet 
garanterar att dessa egenskaper tillvaratas (Svenska Unescorådet, 2001). 

 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, 
närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader (Svenska Unescorådet, 2001, s.24). 

Inom de integrerade skolorna skall barn med behov av särskilt stöd få allt det 
extra stöd de eventuellt behöver för att de skall kunna undervisas på ett 
effektivt sätt. Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en 
solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och dess kamrater. Att 
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sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser 
eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en 
undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har klart 
påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 
undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till 
det barnets eller andras barns bästa (Svenska Unescorådet, 2001, s.25). 

 

Deklarationen påvisar att skolcheferna ska tillskapa skolorna den kompetens och 
utbildning som behövs för att tillmötesgå elever i behov av särskilt stöd. Erbjuda 
stöd åt elever i svårigheter samt bygga upp nära relationer till föräldrar och 
närmiljön. För att nå en framgångsrik skola måste all skolpersonal sträva efter en 
effektiv samverkan och lagarbete så att elevernas behov tillgodoses. 

 

Skolcheferna/rektorerna har ett särskilt ansvar för att stimulera till positiva 
förhållningssätt inom hela skolan och tillse att det sker en effektiv samverkan 
mellan klasslärare och stödpersonal (Svenska Unescorådet, 2001 s.33). 

 

Inkluderingsbegreppet 
 

Integrering eller inkludering, är begrepp som bär olika betydelse för många av oss 
användare och som förändrats med tiden. Begreppet integration var en bärande 
del av kritiken mot institutionerna för olika avvikargrupper som växte fram mellan 
1850-1950. Tössebro (2004) tar upp faktorer som bl. a. behandlingsoptimism, 
ekonomi, institutionernas oförmåga att bota och forskning som visade på positiva 
effekter av integrering som orsaker till denna kritik. Begreppet integration blev 
förknippat med denna negativa uppmärksamhet och introduktionen av 
inkluderingsbegreppet tog sin början, beskriver Nilholm (2006). Flera 
internationella forskare har betonat betydelsen av inkludering som ett politiskt, 
demokratiskt och filosofiskt projekt. Inkluderingsbegreppet kan även ses som en 
del av den kritik mot traditionell specialpedagogik som finns. Den beskriver miljön i 
särskolan som alltför omhuldande med lågt ställda krav utan tillräcklig stimulans 
och utmaningar.    

I Salamancadeklarationen (UNESCO 1994), som är en avsiktsdeklaration om hur 
organiserandet av undervisningen av ”elever i behov av särskilt stöd” ska gå till 
används ordet inclusion som översatts med integration på svenska, vilket alltmer 
kommit att uppfattas som en felöversättning, enligt  Nilholm (2006). Han beskriver 
begreppen i relation till varandra, att ”inkludering” och ”integrering” kommit att 
användas för att beteckna skillnaden mellan systemförändring och 
individanpassning. Inkluderingsbegreppet används för att beskriva en idé om en 
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systemförändring i kontrast till integreringsbegreppet som kommit att beskriva en 
anpassning av ”avvikande” människor till oförändrade system.   

Inkluderingsuppdraget enligt Göransson (2004) nämner vikten av att involvera alla 
medarbetare i skolan för att nå framgång i skolutvecklingen. Några förutsättningar 
för en inkluderande skolverksamhet menar hon är, insikt om ett nödvändigt 
förändringsarbete, utveckling av samarbetsformer, didaktiska diskussioner, att 
skolan gemensamt utvecklar handlingsplaner. Ledarskapet har en central roll för 
att nå framgång, anser Göransson (2004). 

European Agency for Development in Special Needs Education är en organisation 
som undersökt och dokumenterat ett antal rapporter om inkluderande undervisning 
i ett antal Europeiska länder däribland Sverige. I rapporten, Huvudprinciper för 
inkluderande undervisning (2003) redovisas några faktorer som framkommit för att 
främja inkluderande undervisning. De faktorer som nämns är bl.a. rektors 
ledarskap, personalens attityder, skolans organisation, hur man stödjer barn i 
behov av särskilt stöd, vilka ekonomiska och personella resurser som finns och 
olika arbetsformer för att möta eleven i klassrummet. I en annan rapport, 
Inkluderande undervisning och goda exempel (2005) tar man upp 
samarbetsinriktad verksamhet som bygger på att möta elevers olikheter i 
klassrummet. Karakteristiskt för samarbetsinriktad undervisning är att eleverna får 
stöd i klassrummet, det stärker samhörighetskänslan och självförtroendet för 
eleven som i sin tur ska underlätta lärandet.  

 

Skolans styrning  
 

Skolan har många uppdrag och förväntningar att hantera. I stort sett alla 
människor har en relation till skolan, med minnen att förhålla sig till som leder till  
diskussioner. Skolan är dessutom politiskt styrd vilket bidrar till ideologiska 
debatter och massmediers intresse, enligt Rapp (2006). Han beskriver skolans 
styrning utifrån tre nivåer. 

 

1. Politisk värdering (målet att skapa en likvärdig och rättssäker skola) 

2. Juridisk styrning  (medel att skapa en likvärdig och rättssäker skola) 

3. Pedagogisk verksamhet (uppgift att utforma en likvärdig och rättssäker 
skola) 

 

Skolan är ytterst politiskt styrd. De uttryck i juridiska termer som formulerats i 
styrdokumenten förväntas omsättas i daglig pedagogisk handling. Med 
styrdokument avses skollagen, läroplanen och de lokala skolplanerna.   
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Rapp (2006) jämför skolans organisation med ett företag som verkar på en 
konkurrensutsatt marknad. Ägaren/Huvudmannen i företaget har en mer direkt 
påverkan på vinstutfallet genom att enskilt bestämma vad som ska tillverkas, 
anställa personal, skaffa utrustning, anser han. Måluppfyllelsen är lättare att mäta i 
företaget och korrigeringar kan snabbt göras. I skolans värld handlar det om att 
uppnå uppsatta mål, mer eller mindre tydligt formulerade och svårare att mäta. 
Dessutom ges ett stort utrymme för de anställda att göra egna tolkningar och 
värderingar av uppdraget. 

Ledarskap/Ledarrollen 
 

I den rådande mål- och resultatstyrda skolan förväntas skolledaren fokusera på 
pedagogisk ledning och utveckling. Den tidigare förhärskande rollen som 
administratör och regeltillämpare är nedtonad. Varje skolledare har mängder med 
krav på sig, alltifrån att värna elevernas rättigheter, ansvara för god arbetsmiljö, 
ekonomiansvar, till att anställa och lönesätta personal. Skolledare rekryteras oftast 
från lärarleden och saknar helt juridisk skolning vilket påverkar resultatet väsentligt, 
enligt Rapp (2006) 

 

Ett problem som många skolledare vittnar om är att den tid de har till 
förfogande för pedagogiskt ledarskap är alltför begränsad och man 
upplever sig inte hinna utföra allt som förväntas (Rapp, 2006, s. 197). 

 

Vidare skriver han att samtidigt som skolans huvudmän önskar duktiga och 
framgångsrika ledare så tilldelas de inte någon särskilt uppsatt position. En 
skolledares karriärmöjligheter kan också påverkas av hur omtyckt hon/han är i 
olika läger. En utmanande skolledare kan trampa på många ”ömma tår”.             
För att en skola ska kunna arbeta i enlighet med gällande styrdokument krävs att 
medarbetare och ledare accepterar uppdraget och den ansvarsfördelning som 
uppdragsgivaren föreskriver. 

Rapp (2006) anser att ledarskap i olika organisationer har stora likheter. 
Medarbetarna ska sträva efter att nå uppsatta mål oavsett om det gäller ekonomisk 
vinst eller politiska mål. Förenklat skulle det pedagogiska ledarskapet styra mot 
god måluppfyllelse oavsett metoder. Vem bryr sig om hur idrottslaget lagt upp sin 
strategi för att vinna? Huvudsaken att de vinner. 

I Riddersporre, red. (2006) står att läsa om utbildningsledarskap. Ett begrepp som 
ligger i tiden och är kanske ett tidsfenomen som fått relevans p g a skolans 
ändrade inriktning under 1980- och 1990- talen från regelstyrning till målstyrning. 
Förvandlingsnumret för skolledare från förvaltare i ett statligt ämbete till kommunal 
mellanchef, pedagogisk ledare, coach, mentor meningsskapare och entreprenör 
skulle kunna sammanfattas till utbildningsledare. Skolorna har lagts ut på en 
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marknad vilket innebär konkurrens från andra utbildningsverksamheter. 
Skolledarens uppgifter som entreprenör, att profilera och sälja sin produkt ställer 
nya krav.  

 

Företagens årsrapporter har sin motsvarighet i skolornas statistik över 
betygsresultaten, där röda siffror signalerar vinstvarning i form av risk för 
elevflykt. (Riddersporre, red. 2006, sid. 44) 

 

Samtidigt kvarstår skolledarens uppgift att tillhandahålla politiskt styrd service med 
juridiskt ansvar för rättssäkerhet och likabehandling. Decentraliseringen kräver av 
skolledaren att kunna hantera fackliga frågor och brukarinflytande både formellt 
och informellt och ett större lokalt ansvar för personal rörande anställning, 
kompetensutveckling och lönesättning. Detta upplevs ofta av skolledaren som en 
smärtsam distansering från medarbetarna.  

 

Den som tidigare sågs som främst bland jämlikar har tagit klivet över på 
arbetsgivarsidan (Riddersporre, red. 2006, s.44). 

 

Den nya ledarrollen ställer krav på nya kompetenser såsom, 

• resultatinriktning, förmåga att uppnå resultat, utvärdera och analysera dem 

• kommunikativ förmåga 

• etisk kompetens – en egen värdegrund  

• öppenhet mot omvärlden 

• förändringsbenägenhet, förmåga att initiera och leda förändringsarbete 

• att vara visionär 

 

Inför dessa nya krav kan utbildningsledaren ha nytta av det forskande 
förhållningssättet som kännetecknar vetenskapligt tänkande och metod. Collberg 
(Ridddersporre, red. 2006) vill se det både som en personlig egenskap och som ett 
arbetssätt. Att ta reda hur det egentligen är och kunna kommunicera det 
sammanfaller med forskarens uppdrag. För skolledaren som utbildningsledare 
handlar det om utvärdering, kvalitetsredovisning och bedömning av hur läraren 
utför sitt uppdrag och utvecklas. 
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Arbetslaget/Processer 
 

Även Wahlström (2005) skriver om uppdraget i den pedagogiska världen som 
otydligt och svårt att mäta och dessutom kan arbetsgruppens medlemmar göra 
olika tolkningar om hur uppdraget ser ut.   

 

Vi kan växa tillsammans och få en synergieffekt som gör att summan av de 
gemensamma tankarna och den kreativitet gruppen skapar blir större än 
summan av de enskilda ansträngningarna (Wahlström, 2005, s. 64). 

 

I  grupper som ger mer kraft än de tar är medlemmarna generösa och klarar av att 
hantera de oundvikliga konsekvenserna som olikheter medför och de har hittat 
metoder att reda ut sina konflikter. Den enskilde gruppmedlemmens behov är 
viktiga men aldrig viktigare än uppdraget.  

Parallella processer 

De parallella processerna i en organisation har man länge observerat, enligt 
Wahlström (2005). Vilket innebär att när det finns ett problem på en nivå i en 
organisation är det vanligt att liknande problem kan iakttas på alla nivåer. Om 
ledningen inte gör sitt jobb, kommer inta heller lärarna att göra sitt jobb och 
konsekvenserna blir att inte heller eleverna gör sitt jobb. Därför måste man titta på 
helheten i en organisation för att förstå delarna. Detta är verkligen inget nytt 
fenomen. I Bibelns första bok möter Gud Adam och Eva och följande utspelar sig. 
Gud frågar Adam: 

 

” Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: 
”Kvinnan som du har ställt vid min sida , hon gav mig av trädet, och jag åt.” 
Då sade Herren till Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Hon svarade: 
”Ormen lurade mig, och jag åt”  (1 Mos 3:11-13).  

 

Detta är en illustration som beskriver hur lätt det är att hitta brister hos andra  
istället för att se sitt eget ansvar t. ex. i en förändringsprocess. 

I planeringen av en förändringsprocess är det viktigt, skriver Wahlström (2005) att 
beakta de parallella processerna. Om ett mål är att elever ska prestera mer måste 
man titta på vad som bidrar till högre prestation. En av faktorerna som oftast bidrar 
till höjd prestationsnivå är ökad trygghet. Om rädslan att misslyckas blir mindre 
ökar i regel förmågan att prestera. Vill man ha trygga elever, behövs trygga lärare, 
för att få trygga lärare behövs trygga skolledare. Det krävs en helhetssyn. För att 
ledare och personal ska känna sig trygga i förändringsarbete måste alla inse att 
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det tar tid och att ändra rutiner måste utvärderas ofta utan att dra förhastade 
slutsatser.  

Specialpedagogiska insatser 
 

I viken grad specialpedagogiken kan bidra till att utveckla skolan i inkluderande 
riktning belyses av Egelund & Haug & Persson (2006). Det ämnesområdet har mer 
varit inriktat på det speciella med barn och inte deras undervisning och lärande. En 
annan fråga är hur den allmänna pedagogiken skulle kunna bidra till att utveckla 
skolan i samma riktning. Inte heller det ämnesområdet har haft till syfte att förklara 
eller förstå undervisningen och har undvikit  att beröra hur man ska hantera 
olikheter.  

 

Den uppenbara lösningen på denna aspekt av utmaningen går förstås ut på 
att upphäva skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik, mellan vanlig 
undervisning och specialundervisning samt mellan pedagogisk och 
specialpedagogisk forskning (Egelund & Haug & Persson, 2006, s. 189). 

 

Det som krävs är praktisk handling i utbildningarna anser Egelund & Haug & 
Persson (2006) för att skapa den skola vi tycks vara eniga om. Hittills har 
utvecklingen skett utan systematisk utvärdering och dokumentation av resultaten. 
Man har låtit yrkesgrupperna hantera dessa frågor efter vad de ansett fungerar i 
praktiken. 

Heimdahl Mattson (2006) har undersökt hur rektorer ser på organisation och 
genomförande av specialpedagogiska insatser i skolan över tid. Datainsamlingarna 
gjordes först 1996 och sedan 2006. Resultatet visade att segregationen ökat. Fler 
elever var placerades i andra skolor än sin hemskola vid den senare 
datainsamlingen. De särskilda undervisningsgrupperna på de egna skolorna 
föreföll dock mer flexibla 2006 än 1996. 

De skandinaviska länderna har anslutit sig till UNESCO:s Dakar- målsättning som 
innehåller en handlingsplan för bl. a. hur utbildningens kvalitet ska förbättras så att 
alla kan uppnå accepterade och mätbara inlärningsresultat. Målen ska vara 
uppfyllda före år 2015, vilket kräver en kraftfull satsning, enligt Egelund & Haug & 
Persson (2006) 
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Organisationsteori 
 

Inom organisationslärans teorier kan vi hitta möjliga förklaringar till hur 
organisationer fungerar och hur förändringar kan komma till stånd. Enligt Lima 
(2007) finns det lika många teorier om organisationer som författare på området 
men fyra kategorier beskriver kärnan utan att för den skull vara varken heltäckande 
eller entydiga. 

Typologiska ledarskapsteorier 

Han beskriver en typ av ledarskapsteorier som typologiska, vilket innebär att 
människan beskrivs genom identifierbara egenskaper. Ledarstilar inom det 
pedagogiska området t ex. beskrivs som, den auktoritära ledaren, den 
demokratiske ledaren och låt-gå ledaren. Utgångspunkten är relationen mellan 
människor och makt. Detta synsätt är vanligt förekommande i uppfattningar som 
rör barnuppfostran. På senare tid beskrivs egenskaper som typ A och typ B 
personligheter ha betydelse för psykologin, stressforskningen och för 
ledarskapsteorier. Typ A = extrovert, aggressiv, impulsiv med hög aktivitetsnivå. 
Typ B = låg aktivitetsnivå, reflekterande och med impulskontroll. 

Ett exempel är Adizes ledarskapsteori om fyra grundläggande grupper av ledare.  

• Producenten som producerar varor och tjänster, levererar 

• Administratören som administrerar, systemet ska fungera 

• integreraren/samordnaren som sköter relationer, information och 
kommunikation ska fungera, sammanhållningen ska fungera 

• entreprenören som ser framåt med nya idéer, ska fungera i framtiden  

 

Alla dessa ledare har egenskaper som är nödvändiga för att organisationen ska 
kunna verka, överleva  och förnya sig. I varje organisation måste man se till att 
rekrytera med målsättningen att ledningsgruppen besitter dessa färdigheter. 
Begränsningar i detta synsätt är att personen har ett stort fokus, det är 
hans/hennes fel om det inte fungerar, istället för att se bristerna i organiseringen av 
arbetet av rutiner eller metoder. 

Klassiska socialpsykologiska ledarskapsteorier 

I dessa ledarteorier är det gruppen och relationen som är viktigast. Ledarskapet 
blir en företeelse som uppstår i gruppen och på grundval av relationerna i gruppen. 
Metoden att åskådliggöra kärnan i detta synsätt är att kartlägga relationer i 
gruppen. Man kan skaffa sig en bild av de sociala relationerna genom att skapa 
sociogram där gruppmedlemmarna får svara på frågor som;  vem de helst vill 
arbeta med? vem de gillar bäst? vems kommentarer gör dem ledsna? o.d. Av de 
svar man erhåller skapas sociogram. Begränsningar i detta synsätt kan vara det 
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uppenbara att det i alla organisationer uppstår informella relationer, informella 
grupper och informellt ledarskap. Organisationen har svårigheter när det ”naturliga”  
och det informella ledarskapet inte sammanfaller i samma person. 

Ergonomiska ledarskaps teorier 

De ergonomiska ledarskapsteorierna beskriver läran om arbetets organisering. 
Ledarskapet uppfattas som en hantering  av bestämda uppgifter som ska 
genomföras för att organisationen ska kunna lösa sin uppgift. En fördel med detta 
synsätt är att alla medarbetare vet vad de ska göra. Begränsningen består av 
bristen på reflektion och det gemensamma ansvar som inte är möjligt att fördela. 

Spelteoretisk syn på ledarskap 

I det spelteoretiska synsättet på ledarskap är det väsentliga olika symbol- och 
maktspel, vilkas primära syfte för ledaren att minimera de personliga riskerna och 
öka vinsterna. Aktiviteten i detta system består av kommunikation. Ledaren 
kalkylerar om planer och strategier blir framgångsrika utan att behöva känna till 
eller kunna innehållet i arbetet som organisationen utför. Ledarskapet är inriktat på 
att kommunikationen ska leda till att skapa relationer som sätter ledarskapet i 
centrum och därmed ge ledaren möjlighet att få sina mål uppfyllda. Begränsningar 
i detta synsätt kan vara att antagandet, att det var strategin som ledde till resultatet 
försvårar att se ens egna handlingar som olämpliga eller negativa i sig. 

Den nya utvecklingstendensen inom arbetspsykologin är att utmana 
organisationen, beskriver Lima (2007). Genom projekt med syfte att skapa möjliga 
störningar i organisationen menar han att de ger upphov till nya erfarenheter och 
tvingar organisationen till nya arbetsmetoder som säkerställer organisationens 
överlevnad i framtiden.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa inkluderingsfrågor ur skolledarens 
perspektiv.  

Vi vill öka förståelsen för vad som påverkar möjligheterna att bedriva inkluderande 
verksamhet genom att besvara följande frågeställningar. 

 

 

1. Vad innebär begreppen integrerad respektive inkluderande verksamhet för 
skolledaren? 

2. Hur kan inkludering av särskoleelever ske i praktiken, enligt skolledaren? 

3. Hur implementeras beslut om inkluderingsfrågor av skolledaren? 

4. Vilken kompetens krävs för att bedriva inkluderande verksamhet, enligt 
skolledaren? 

5. Vilka faktorer anser skolledaren påverkar resultatet av inkluderande 
verksamhet? 
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Metod / Urval 

De personer som deltagit i undersökningen arbetar som skolledare i två 
mellansvenska kommuner. De har alla erfarenhet av särskolan och är ansvariga 
för verksamhet som påverkar särskolelevens skolgång. 

Genom kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod vill vi få svar på våra 
frågeställningar. Informanterna ges möjlighet att med egna ord beskriva sin 
uppfattning om sitt uppdrag och ge uttryck för sina upplevelser. Våra frågor är 
halvstrukturerade med lämpliga följdfrågor enligt beskrivning av Patel & Davidsson 
(1994). 

Informanterna omfattas av en områdeschef, en särskolesamordnare/ 
särskolerektor och två rektorer i respektive kommun. Valet av kommuner är 
slumpmässigt gjord, däremot är valet av befattningshavare medvetet. Det är chefer 
med jämförbara ansvarsområden i de två kommunerna. Tre kvinnor och en man i 
respektive kommun. Vi kommer att beskriva hur arbetet med inkluderingsfrågor 
hanteras av skolledarna och deras syn på inkluderande verksamhet.   

Alvesson & Deetz (2000) skriver om att metod omfattas av både detaljerade 
tekniker, breda strategier och om hur man utvecklar forskningsfrågor men även hur 
man ger akt på den sociala verkligheten. Vi strävar efter att nå en systematik i 
behandlingen av det empiriska material vi erhåller och strävar efter att med samma 
princip handskas med tvetydigheter och motsägelser.  

För att nå så god reliabilitet/tillförlitlighet som möjligt är bandspelare ett lämpligt 
instrument för ”lagring” av verkligheten. Inspelningen gör det möjligt att lyssna på 
utsagorna om och om igen för att göra den bästa möjliga bedömning av svaren. 
Intervjuareffekten påvisar vikten av att agera utan att påverka den intervjuade att 
svara enligt förväntningar, enligt Patel & Davidsson (1994). 

Patel &Davidsson (1994) skriver, att nå en god validiteten betyder att undersöka 
det studien har för avsikt att undersöka. Detta kan säkerställas på två sätt, genom 
innehållsvaliditet (någon sakkunnig utomstående analyserar materialet) och genom 
den samtidiga validiteten (en annan teknik används för samma studie för att se att 
resultatet blev detsamma).  

Vi avser att genom vår förförståelse tolka de svar vi fått enligt hermeneutiskt 
förhållningssätt. Det innebär att vår historia och kultur, vårt sätt att förstå är 
påverkat av det förflutna, alltså finns ingen objektiv bedömning när man beskriver 
andras människors upplevelser.  
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Genomförande 

Informanterna har blivit kontaktade av oss via e-post med ett informationsbrev 
innehållande syfte och ansvariga för undersökningen, även hur deras bidrag till 
studien ska användas redogörs. Vi ringde ett par dagar efter e-post utskicket och 
föreslog tider för intervjuer. Alla visade intresse att medverka i studien. Vi ansåg att 
det inte fanns behov av att göra någon förundersökning eller provintervju. 
Intervjuerna spelades in med diktafon för att kunna bearbetas optimalt. Bägge 
författarna var närvarande vid varje intervju, den ena för att koncentrerat kunna 
föra samtalet med en informant åt gången medan den andre förde övergripande 
anteckningar och var behjälplig att ställa spontana följdfrågor, vid behov. 
Intervjuerna pågick 45-60 minuter. Därefter skrevs intervjuerna ner i sin helhet för 
bearbetning och analys. 

Ett samtal kan beskrivas som en process som består av ett antal händelser som 
följer ett bestämt mönster skriver Nilsson & Waldemarsson (2007). Det 
professionella samtalet är ett verktyg för att uppnå specifika mål, i vårt fall få en 
utvärdering av den intervjuade. Det är viktigt att nå ett mål med ett professionellt 
samtal. Vårt mål med intervjusamtalen var att få svar på våra frågor men också att 
låta informanterna formulera sina synpunkter och ”tala fritt från hjärtat”. Detta 
hanterades olika av de skolchefer vi talade med. Vi hade att ta ställning till att 
antingen styra samtalet strikt efter våra frågor eller låta dem berätta fritt om sina 
upplevelser med risk för att det skulle bli svårare att analysera svaren.  

Nilsson & Waldemarsson (2007) beskriver vikten av att det professionella samtalet 
präglas av både närhet och distans, både subjektivt och objektivt. Det subjektiva 
gäller vår inlevelse och förståelse och det objektiva handlar om tydlighet och 
struktur. Samtalsledaren kan gärna vara formell eller personlig men aldrig privat 
beroende på samtalets mål och innehåll. Tystnad bär också betydelse i ett samtal. 
Det förekommer både talande och pinsam tystnad och vi kan bli ”stumma av 
förvåning”.  
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Etiska aspekter 
 

De åtta skolledare som intervjuats har informerats om de fyra forskningsetiska 
principerna, enligt Vetenskapsrådet (1990). 

Informationskravet är tillgodosett genom ett informationsbrev till informanterna med 
presentation av oss (författare) och syftet med vårt arbete, att de ställer upp frivilligt 
och de kan närhelst avbryta sin medverkan. 

Skolledarna vi intervjuat har genom telefonsamtal godkänt sin medverkan, enligt 
samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vi (författarna) innan varje intervju 
informerat om tystnadsplikten, anonymitetskravet och att det endast är vi som 
genomför intervjuerna som tar del av innehållet. Vi har också innan intervjutillfället 
berättat att bandspelare kommer att användas. Ingen av skolledarna har ställt krav 
på anonymitet men eftersom personerna bakom intervjuerna inte är intressanta för 
resultatet väljer vi att inte namnge dem. 

Nyttjandekravet är hanterat genom att alla fått muntlig information om att uppgifter 
som den enskilde har lämnat endast används för detta forskningsändamål och att 
efter godkännandet av uppsatsen kommer allt undersökningsmaterial förstöras. 

Beskrivning av kommun A 
 

Kommunen har c:a  200 000 invånare. Grundskolans organisation är indelad i fem 
skolområden där varje skolområde har en skolchef. Det finns 13 grundskolor av 
kommunens drygt 70 grundskolor som har särskola. 

Kommunen har knappt 300 elever inskrivna i särskolan som omfattas av 
grundsärskola och träningsskola. Drygt 2/3 av dessa elever går i grundsärskola. 
Kommunen har också drygt tiotal elever från andra kommuner i särskolan. Antal 
individintegrerade särskoleelever är 63 stycken som går i grundskolans klasser 
och i vissa friskolor. 

I Uppdragsbeskrivningen för den obligatoriska särskolan (2006) som bygger på 
bl.a. kommunens skolplan har tre prioriterade utvecklingsområden, lärande i ett 
livslångt perspektiv, trygghet samt delaktighet och inflytande. I utvecklingsområdet 
delaktighet och inflytande ska uppdragstagaren verka för att aktivt ta tillvara 
tillfällen för samverkan och därmed inkludering mellan grundskolan och särskolan, 
inte bara lokalmässigt utan även verksamhetsmässigt. 

Barn och ungdomsnämnden (BUN) har i sin uppdragsplan för kommunen 2007-
2010 inom området särskola följande uppdrag: Uppdragstagaren ska verka för att 
aktivt ta tillvara tillfällen för samverkan mellan grundskola och särskola. 
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Beskrivning av kommun B 
 

Kommun B har ca. 90 000 invånare. Efter den omorganisation som pågår kommer 
kommunens skolor att vara indelade i sex skolområden. I tre av skolområdena 
finns särskolelever.  

191 elever är inskrivna i särskolan som omfattas av Träningsskola och 
Grundsärskola. 

Träningsskolan har 44 elever: 

24 elever går i träningsskolklasser som är lokalintegrerade i grundskolan. 

20 elever går i träningsskolklasser i en segregerad skolmiljö.    

Grundsärskolan har 140 elever: 

16 elever är individintegrerade i grundskoleklasser.  

108 elever går i grundsärskoleklasser som är lokalintegrerade på grundskolor. 

7 elever går i verksamhetsträning/gymnasiesärskola 

 

Barn och ungdomsnämnden i kommunen tog i augusti 2005 ett beslut att 
möjliggöra en grundsärskola i enlighet med Carlbeckskommittèns förslag om ökad 
inkludering och samverkan mellan skolformerna. Nämnden föreslog att 
grundsärskolan ska koncentreras till fyra av sex skolområden, kraft bör läggas på 
kompetenshöjning och bildande av nätverk av pedagoger och rektorer på berörda 
skolor.  

En uppföljning av inriktningsbeslutet gjordes i oktober 2006. Ytterligare en 
högstadieklass hade startats med gemensamt arbetslag särskola/grundskola. 
Fortbildningsinsatsen bestod av att i samarbete med Högskolan erbjuda all 
personal i grundsärskolan specialpedagogisk utbildning. Även en ekonomisk 
uppföljning gjordes som redovisar att genom omfördelningar av kostnader mellan 
skolorna tillkommer endast en merkostnad för inventarier och material. 

 

Skillnaderna från läsåret 2004/2005 är att de individintegrerade eleverna har 
minskat från 30 elever till 16 elever i dagsläget, en högstadieklass har startats på 
en skola som inte tidigare haft särskolklasser och att en träningsskola med 24 
elever lokalintegrerats i en grundskola. Anledningen till att antalet 
individintegrerade eleverna minskat är att vid en skola önskade föräldrarna att 
deras barn skulle bilda en egen grundsärskolklass.        
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Resultat  

Skolledarna citeras i resultatdelen och eftersom de är anonyma finns ingen 
referens angiven. 

De intervjufrågor som är närbesläktade är grupperade till frågeställningar. Svaren 
sammanfattas per kommun.  

 

 

Intervjusvar kommun A 
 

Vad innebär begreppen integrerad respektive inkluderande verksamhet för 
skolledaren?  

Enligt en skolledaren innebär integrerad verksamhet att eleverna är fysiskt under 
samma tak och gör sina egna arbeten, ingen samverkan råder. En skolledare 
svarar att man kan vara individintegrerad i en klass /grupp utifrån sina egna villkor. 
En inkluderande verksamhet bygger på att alla elever finns med i gemenskapen 
men undervisningsmässigt på rätt nivå. De flesta skolledarna svarar att skolan ska 
anpassas utifrån det behov eleven har och att de deltar på lika villkor för att bli 
inkluderade. Alla elever ingår och är delaktiga från början oavsett förutsättningar.  

 

Hur kan inkludering av särskoleelever ske i praktiken, enligt skolledaren? 

Enligt skolledarna handlar inkludering om ett förändringsarbete där all personal på 
skolan ska vara delaktig. De flesta vi intervjuade svarade att skolledningen ska 
tydliggöra vad som gäller. Några svarade att inkluderingstanken måste först vara 
förankrad i skolledningen. Pedagogiska diskussioner är grunden, hur man går 
tillväga och vilka elever som berörs. 

 

- Det går inte att säga att nu splittras alla klasser och nu sätter vi ut alla elever 
i särskolan i vanliga klasser, och titta vad bra nu har vi inkluderat. Det tror jag 
inte ett dugg på och det tror jag inte någon kommer fatta beslut om heller. 

 

En  övervägande del av dem vi intervjuade anser att det ser olika ut för olika 
individer. Inkludering kan vara att hela gruppen inkluderas i den verksamhet som 
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bedrivs på skolan t.ex. vid teman och friluftsdagar. Enskilda elever kan finnas med 
i vissa ämnen, dvs  inkludering på individnivå. Inkludering ska börja i liten skala 
och utgå från vad eleven klarar av.  

Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna inom särskolan och grundskolan att se 
vilka möjligheter som finns på respektive skola. Det är eftersträvansvärt att se 
möjligheterna och inte hindren anser en skolledare. 

 

- Att se fördelarna, att se tillgången i handikappet, att handikapp är en tillgång 
inte ett hinder. Att kunna se eleven i ett bredare perspektiv. 

 

Några informanterna tar upp att man kan öka inkluderingen genom att utveckla sitt 
arbetssätt. Man måste hitta metoder och att våga prova något nytt. Den sociala 
interaktionens positiva värde är gemenskap och delaktighet. Att eleven finns med i 
ett sammanhang och att man är en del i klassen/gruppen utifrån sina 
förutsättningar. 

Några skolledare uttrycker att vi ofta plockar bort de elever som är ”besvärliga” och 
som ligger efter kunskapsmässigt, istället för att ändra på verksamheten. Att målet 
inte är att särskilja barn från varandra utan att inkluderas tillsammans med andra. 
Andra elever kan vara till stöd för att klara målen. Skolledarna lyfter betydelsen av 
diskussioner som rör synen på elevers kunskaper och lärande.  

 

- Att vara med andra och tillsammans med andra och den 
utvecklingsmöjligheten kanske vi har underskattat. 

 

En skolledare uttrycker svårigheten att eleverna inom särskolan ska vara med 
andra grupper. Många elever inom särskolan känner sig inte trygga i den stora 
gruppen. Att vara individintegrerad i en grundskoleklass kan bara vara bra om 
barnet känner trygghet i sig själv. 

Idag är de flesta särskolor lokalintegrerade med grundskolan och det är en 
förutsättning för att utveckla en inkluderande skola svarar skolledarna. 

Flera av de vi intervjuade svarade att ansvaret ligger i kommunens politiska beslut 
och i styrdokumenten. Ledningen från förvaltningsnivå till skolnivå ska se till att 
uppdraget genomförs. Ett instrument är skolornas årliga kvalitetsredovisning, hur 
de uppsatta målen kan nås. 

 

Hur implementeras beslut om inkluderingsfrågor av skolledaren? 

Några skolledare svarar att i kommunen har man tidigare uttryckt att inkludering 
ska råda utifrån Carlbeck kommitténs betänkande. Uppdraget att arbeta mot en 
inkluderande skola är idag inte lika tydligt. Idag prioriteras andra 
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utvecklingsområden som kunskap och trygghet. Ett uppdrag är inom särskolan att 
kartlägga hur eleven ligger i förhållande till kursplanemålen.     

  

- Vi vill fortsätta jobba för en inkludering även om vi inte har ett tydligt uppdrag  
så känns det rätt. 

 

Flera skolledare anser att arbetet mot en ökad inkludering ändå har etablerats på 
skolorna och de strävar mot att eleverna inom särskolorna ska inkluderas med 
övriga grundskolan, men att detta kan ske på olika nivåer. Inkluderingstanken 
ligger i linje med nationella styrdokument, som läroplaner och skollagen.  

Kommunen skriver i sin uppdragsbeskrivning för särskolan 2006 att grundskolan 
och särskolan ska ta tillvara tillfällen för samverkan och inkludering inte bara 
lokalmässigt utan också verksamhetsmässigt. 

En skolledare understryker vikten av att finnas med vid arbetslagsmöten och 
aktualisera inkluderingsfrågor. Försöka hitta nya sätt att tänka och utveckla 
verksamheten. Alla vi intervjuade menar att värdegrundsfrågor som 
förhållningssätt, attityder och synsätt är A och O för en inkluderande verksamhet. 
Det är skolledaren som har ansvaret att genomföra det förändringsarbete mot en 
inkluderande skola. Att implementera de beslut som råder. 

Det finns inga utarbetade handlingsplaner eller policyn i kommunen för en 
inkluderande verksamhet. En informant svarade att några projekt pågår och att det 
finns en utvecklingsenhet i kommunen som bevakar olika frågor, vilka 
fortbildningsinsatser som behövs för att möta de politiska uppdragen som ställts. 
Nätverk har bildats där specialpedagoger inom varje skolområde finns som stöd för 
det fortsatta inkluderingsarbetet. 

 

- Resursteamen ska vara den strategiska organiseringen för fortsatt arbete till 
ökad grad av inkludering av i elever som är i behov av särskilt stöd 

 

Kommunens resursteam, särskolans resursteam och specialpedagogiska enheten 
tillhandahåller konsultativa handledarinsatser och fortbildningsinsatser för 
arbetslag och enskilda pedagoger berättar en skolledare. 

När vi ställde frågan hur utvärderas och korrigeras verksamheten svarade 
informanterna att det sker genom skolans egna kvalitetsredovisningar och olika 
enkäter till personal och föräldrar från kommunen och den egna skolan.  
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Vilken kompetens krävs för att bedriva inkluderande verksamhet, enligt 
skolledaren ? 

Alla vi intervjuade anser att specialpedagogisk kompetens behövs. Handleda och 
stödja pedagogerna i deras arbete med eleverna.  

Skolledarna nämner att kompetensbehovet är stort för att kunna möta barn i behov 
av särskilt stöd. Hur och vilken fortbildning som behövs är en komplex fråga. Det 
handlar om värdegrundsfrågor. Hur personalen ser på barns olikheter, delaktighet 
och samhörighet. Flera uttryckte att fortbildas i inkluderingsfrågor handlar inte om 
någon dags fortbildning utan att utveckling är en lång förändringsprocess. 
Inkluderingen utgör en del av hela skolans utvecklingsarbete.  

 

- Med inkludering/integrering handlar det mycket om ett 
förhållningssätt……det är mycket svårare och förändra, det är en 
värdegrundsfråga……..du är inne på dig själv och att förändra förhållningssätt 
det tar lite tid det……….någonting som man måste hålla på med hela tiden 
tror jag. 

 

Några skolledare uttryckte att det behövs specialpedagogiska insatser av både 
speciallärare och specialpedagog, elevvårdsteam och resursteam. All personal 
inom skolan ska ha kunskap om vad eleverna behöver. Se och kunna utveckla vad 
elevens behov och förmågor är. Här behöver det specialpedagogiska området 
utvecklas hos fler personalkategorier inom skolans ram. 

En skolledare vi intervjuade uttalar behovet att grundskolan och särskolans 
personal behöver närma sig varandra, en öppen och kontinuerlig dialog där 
inkluderingsfrågor diskuteras. 

Rektors syn och kunskap om specialpedagogiska insatser är av stor betydelse. En 
informant nämner att särskolans resursteam som har specialister inom 
särskolepedagogik är och ska vara ett stöd för personalen ute på fältet. Diskussion 
pågår inom teamet att även utbilda rektorer som har särskola.  

 

- Rektorsuppdraget idag är gigantiskt och de behöver en grund att stå på. 

  

Vi ställde frågan vem som bedömer elevens behov utifrån inkluderingstanken. De 
svar vi fick var läraren, den som möter eleven i den dagliga undervisningen. Men 
det är rektor som har huvudansvaret, det går aldrig att frångå uttrycker de flesta 
informanterna. 

En skolledare svarar att styrdokumenten uttrycker en barnsyn som inte alltid 
verksamheten präglas av.  
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- Men jag tycker läroplanen och kursplanerna är oerhört tydliga i detta. Det är 
det här vi ska eftersträva, inkluderande samhälle som skolan ska präglas av. 

 

 

Vilka faktorer anser skolledaren påverkar resultatet av inkluderande 
verksamhet ? 

En av faktorerna som skolledarna nämner är kompetensen. All personal på skolan 
bör ha tillräcklig pedagogisk kompetens för att arbeta med elever inom särskolan. 

En informant svarade hur skolledaren på skolan kan involvera sina tankar och 
idéer. Särskolan ska ses som alla andra verksamheter som en ”riktig” del i sin 
verksamhet, synen på särskolan. Centrala faktorer är ledningens roll, styrning och 
utbildning. 

Det behövs en levande diskussion om värdegrundsfrågor. Alla som arbetar med 
särskoleelever från ledning till de pedagoger som arbetar med eleverna ska ha en 
gemensam syn vad man vill med inkludering. Synsätt, förhållningssätt och 
värderingar är faktorer som alla intervjuade är av betydelse för hur man lyckas 
med inkluderande verksamhet enligt skolledarna. 

 

- Man måste styra det och utbilda personal man kan inte välja bort det. Vi har 
det här upplägget, det är så här det ska se ut och så får man leda det här 
jobbet helt enkelt men man behöver specialpedagoger som stöd för rektorer 
som kan vara med i det här jobbet. 

 

En skolledare vi intervjuade berättar om att många små undervisningsgrupper 
finns inom skolan. Om inkludering ska äga rum får inte dessa grupper vara 
stängda för eleverna. Det gäller även särskolegrupperna. Individualiserad 
undervisning i mindre grupper är en pedagogiskt bra lösning. Vi gör olika för varje 
elev men eleverna behöver vara med i helklass då och då för att bli sedda och 
bekräftade.  

Några svarade att speciella undervisningsgrupper leder till exkludering och vill helt 
ta bort dessa. Andra anser att många barn inte klarar av att arbeta i stora klasser 
och behöver få mer stöd i sin undervisning av speciallärare i de mindre 
undervisningsgrupperna.  

En skolledare uttryckte att hur skolorna organisera sin verksamhet kan vara ett 
hinder. Elever med annan problematik än utvecklingsstörning, som t ex. autism har 
andra primära behov som  den sociala interaktionen. Kommunen har verksamhet 
för barn med autism som idag är exkluderande. Många av dessa barn har inte 
behov av inkludering men att det är viktigt att dessa barn kan finnas med i ett 
sammanhang. Här pågår diskussion hur dessa grupper kan arbeta mot en mera 
inkluderad verksamhet.  
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Några skolledare svarade att kommunen vill eftersträva mera åldersadekvata 
grupper att inkludera mot på sin grundskola. Idag finns det i kommunen särskolor 
som inte har rätt ålderdimensionering i förhållande till sin grundskola.  

 

Intervjusvar Kommun B 

 

Vad innebär begreppen integrerad respektive inkluderande verksamhet för 
skolledaren? 

Enligt skolledarna bedrivs inkluderande verksamhet utifrån elevens behov, skolan 
och miljön runt omkring anpassas till eleverna och alla elever i gruppen deltar på 
lika villkor. En integrerad elev eller grupp är särbehandlad utifrån sina ”problem” för 
att de inte passar in i helheten. 

För att bli integrerad måste du först ha tagits bort men är du inkluderad är du med 
från början, svarar en av skolledarna. 

 

Hur kan inkludering av särskolelever ske i praktiken, enligt skolledaren? 

Det är en svår uppgift uttrycker alla skolledare. Kommunen har tagit ett 
inriktningsbeslut och Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att det ska finnas 
särskolor i fyra av sex skolområden, i dagsläget finns särskolor i tre skolområden.  
Målet är att varje barn ska kunna gå i sin närskola men man måste utgå från 
eleven och börja i liten skala, steg för steg . Det är varje enskilt barns behov som 
ska tillgodoses. All personal behöver ha en gemensam grundtanke som 
diskussionsbas. 

Eftersom det finns både träningsskola och grundsärskola är det lätt för eleven att 
hamna i ett fack. Vi är mycket för att dela upp oss vilket försvårar flexibla, 
individuella lösningar. Det hänger på personerna som arbetar med eleven hur 
mycket kontakt man tar med grundskolan, enligt skolledarna.  

 

- Jag tror inte att samhället är redo, för att egentligen skulle det inte heta en 
skola för alla, utan ett samhälle för alla. Och vi är långt därifrån. 

 

En skolledare utrycker att det är nödvändigt att förvaltningschefen sätter ner foten 
och säger att nu ska det vara så här, för att få till stånd en förändring.  Det räcker 
inte med de styrdokument som finns. 
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Idag är många elever lokalintegrerade men barn- och ungdomsnämnden står 
bakom beslutet att öka möjligheten till inkludering, därför måste det först och 
främst skapas förutsättningar inom fler skolområden att bygga upp en 
särskolverksamhet. Idag finns det föräldrar med utvecklingsstörda barn som 
överväger att flytta till ett skolområde med utbyggd särskola för att de inte har det i 
sin närskola. Det tycker skolledaren är ett misslyckande, att familjen ska ta det 
ansvaret som kommunen borde sörja för.  

Det upplevs som negativt med en för stor del särskolelever i samma grundskola. 
Det får inte bli slagsida mot särskolan, anser en av skolledarna.  

 

- Det blir inte den här positiva grunden till utveckling om det blir för stora 
anhopningar av särskolelever. 

 

Hur implementeras beslut om inkluderingsfrågor av skolledaren? 

En skolledare beskriver att politiska mål och beslut ligger till grund för 
förändringsarbetet mot en mer inkluderande skola som t ex. Carlbeck kommitténs 
betänkanden. Det som ska ske i verksamheten måste rektorerna ta ansvar för. 
Personalen ska informeras om de riktlinjer som ska vara vägledande i allt arbete. 
Utbildning är en del i kommunens inriktningsbeslut som består av en viljeinriktning 
att starta fler grundsärklasser och att höja kompetensen i hela personalgruppen. 
Värdegrundsarbetet är en viktig del som rektorerna måste driva. 

 

- Att jobba och diskutera, lära känna varandra. Att sätta upp mål och ställa sig 
frågan, är det här bra? Alla håller inte med om att inkludering är rätt metod. 
Alla är inte med på det tåget ännu. 

 

Områdescheferna har ett stort ansvar. I rektorsgrupperna som träffas varje vecka 
finns möjligheten att ta även dessa frågor, enligt en skolledare.   

Alla intervjuade svarar att det inte finns någon policy eller utarbetade 
handlingsplaner för inkluderande verksamhet, utan man arbetar utifrån de 
styrdokument som gäller för skolan. Läroplanen, likabehandlingsplanen och 
kommunens inriktningsbeslut. Även Carlbeckkommittén nämns med viss oro med 
tanke på hur det politiska skiftet kommer att påverka kommitténs aktualitet.  

Verksamheten utvärderas och korrigeras i samband med kvalitetsarbetet varje år. 
Särskolan har bidragit med utförliga presentationer till kvalitetsredovisningen varje 
år men har knappt fått något utrymme, p g a ointresse, tror en skolledare. Förra 
året diskuterade rektorerna hur man skulle kunna anpassa presentationen av t ex 
måluppfyllelse för särskolelever på liknande sätt som den grundskolan använder 
men det arbetet har gått trögt och har inte utmynnat i någon metod. Att undersöka 
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hur nöjda föräldrar är har lämnats som förslag till kvalitetsavdelningen. Det skulle 
kunna utgöra en parameter för att kvalitetssäkra särskolan. Trots förmodad tids- 
och resursbrist är det nödvändigt att följa upp varje elev, även särskolelev.   

 

- Det är lätt att krypa bakom när man går i ettan till sexan, att en lärare har 
dem i tre år och sen blir det nån annans problem    

     

Skolledarna är eniga om att personalens synsätt och attityder genomsyrar hela 
arbetsprocessen kring dessa frågor och är den viktigaste byggstenen i 
implementeringen av ett inkluderande arbetssätt. En handbok av Booth&Ainscow 
(2000) för ökad delaktighet och gemenskap i skolan har köpts in som stöd för 
rektorers planering av  t ex. studiedagar i ämnet.  

 

Vilken kompetens krävs för att bedriva inkluderande verksamhet, enligt 
skolledaren? 

Skolledarna anser att all personal måste ha viss specialpedagogisk utbildning för 
att kunna arbeta inkluderande. Vilket man inte kan påstå att man gör i dagsläget. 
De centralt anställda specialpedagogernas roll är oerhört värdefull när det gäller att 
driva på verksamhetens utveckling anser en av informanterna.  

 

- Därför skulle det vara mycket önskvärt att det i alla verksamheter fanns 
specialpedagoger som handleder, vägleder och sätter fokus på dom här 
frågorna.  

 

Skolverkets kritik har medfört att kommunen erbjudit all personal som jobbar på 
grundsärskolorna fortbildning enligt följande, lärare 20 p, förskollärare och 
fritidspedagoger 10 p, elevassistenter 5 p. Kurserna är uppdragsutbildningar som 
skräddarsytts för just dessa medarbetare. Värdet ligger i att så många som möjligt 
får en liknande utbildning samtidigt. För att höja samverkansförmågan inför t ex. 
frågor kring inkludering där särskolan och grundskolan ska mötas i samförstånd 
kring elevens behov, enligt skolledarna.   

 

- Sen……grundskolan har ett ofantligt utbildningsbehov.  

 

Enligt en av skolledarna räcker det inte med fortbildning. För att kunna arbeta med 
inkludering måste klasserna vara mindre med tanke på hur det fungerar för de 
integrerade eleverna idag. Många av dem har det tufft i alltför stora klasser. 
Inkludering handlar om alla barn, normalbegåvade barn, barn med olika diagnoser 
eller utvecklingsstörningar, därför är det svårt att enbart belysa särskolelevernas 
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behov, säger en skolledare. Inkluderande arbetssätt kräver en helhetssyn på 
skolmiljön. Hur ska klasserna se ut för att eleverna ska klara uppsatta mål? frågar 
sig en av skolledarna.   

  

Vi frågade även skolledarna vem som bedömer elevens behov utifrån 
inkluderingstanken? Vi fick dessa svar.                                        

- Lärarna i verksamheten. 

- Föräldrarna, de väljer skola åt sitt barn och placeras i klass i samråd med 
rektorn. 

- Går ej att svara på, för det görs ingen bedömning utifrån inkluderingstanken. 

- Läraren och specialpedagogen, men rektor är ansvarig för att väl upparbetade 
rutiner finns. 

 

Återigen nämns synsätt och förhållningssätt som betydelsefullt för 
förändringsarbetet. Kompetenshöjning genom studier och samverkan är viktigt 
men också genom studiebesök på andra skolor, för att se hur andra arbetar med 
liknande frågor anser en skolledare. 

 

- Att åka ut och träffa andra och inte gå i sin lilla värld, för det gör lilla 
träningsskolan.   

  

Vilka faktorer anser skolledaren påverkar resultatet av inkluderande 
verksamhet? 

• personalens attityder  

• kompetensutveckling 

• tydlig styrning från förvaltningschefen 

• praktiska förutsättningar 

Den absolut viktigaste faktorn för hur ett inkluderande arbetssätt fungerar är 
personalens attityder, värderingar och förhållningssätt. Alla skolledarna i studien är 
eniga om att det bara finns fördelar med ökad inkludering men personalens 
förändringsvilja varierar och är avgörande. Ingen nackdel nämndes. 

Skolledarna talade mycket om fördelarna med inkluderande verksamhet. 

-  Barn, personal och föräldrar möts i arbetet är utvecklande och ger nya 
utmaningar. 

- Fler får gå i sin närskola med sina kamrater. 

- Eleverna slipper åka taxi långa vägar. 
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- Särskoleleverna får större möjligheter. 

- Att få vara tillsammans utifrån vars och ens förutsättningar, fördelar för 
andra som träffar oss, att vi är olika. Hela vår demokrati bygger ju på att vi 
ska vara utifrån våra förutsättningar, kunna vara med. 

 

Möjliga hinder:  

Den fysiska miljön nämns som en främjande eller hindrande faktor av skolledarna,  
även pengar nämndes, vad händer med de resurser som tidigare varit riktade 
direkt till särskolelever? Den frågan kräver en gemensam syn på hur vi värderar 
olika insatser även ekonomiskt. Rädslan för förändringar, inte minst hos 
föräldrarna. Önskan att ens barn ska vara så likt alla andra barn som möjligt mot 
rädslan att se sitt barn fara illa av för högt ställda krav. 

 

- Vi kan inte göra om de här barnen, vi kan ge dem möjligheter men vi kan 
inte göra om dem, de har fortfarande sina funktionshinder kvar, så att vi inte 
glömmer det. 

 

Sammanfattning av intervjusvaren    
 

Syftet med denna studie är att belysa inkluderingsfrågor ur skolledarens 
perspektiv.   

Nedan sammanfattas intervjusvaren utifrån de frågeställningar som formulerats i 
syftet med undersökningen. 

 

Vad innebär begreppen integrerad respektive inkluderande verksamhet för 
skolledare? 

En inkluderande verksamhet bedrivs utifrån elevens behov, skolan och miljön runt 
omkring anpassas till eleverna och alla elever i gruppen deltar på lika villkor. En 
integrerad elev eller grupp är särbehandlad utifrån sina mer specifika behov för att 
de inte passar in i helheten enligt skolledarna. Integrerad verksamhet innebär att 
eleverna endast rent fysiskt befinner sig under samma tak. En skolledare nämner 
att skolorna har individintegrerade elever, där särskoleleven finns med i en 
grundskolklass men med ytterst liten delaktighet med de andra elever.  

 

- Integrerad ser jag mera som lokalintegrerad, att man finns med men ändå i 
utkanten. 
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Inkluderad verksamhet menar flera skolledare att eleven ingår i en grupp, där 
samhörighet och delaktighet råder. De flesta skolledarna svarade att det inte 
handlar om vilka svårigheter eleven har utan skolan ska anpassa sig till de behov 
eleven behöver.  

 

- Inkluderad då är man en del i klassen, en del i ett spår i en skola och är med 
på samma villkor på en lektion eller i ett sammanhang. 

 

Hur kan inkluderande verksamhet ske i praktiken, enligt skolledare?   

Personalens synsätt avgör hur den inkluderande verksamheten ser ut. Ödmjukhet 
är ett ledord i arbetet med inkludering av särskolelever i grundskolan. Detta är en 
utbredd åsikt hos skolledarna i bägge kommunerna. Även ödmjukhet inför allas 
(föräldrars, personalens och elevernas) olika uppfattningar om hur uppdraget ska 
fullföljas betonas. Vikten av att bedöma varje elevs behov korrekt tas på stort 
allvar. 

Personalen är den avgörande faktorn om inkludering kommer till stånd eller inte. 
De flesta anser att det tar tid och måste få ta tid att förändra synen på hur vi bäst 
tillgodoser våra elevers behov. Vi kommer förmodligen aldrig att vara helt överens i 
denna svåra fråga, svarar skolledarna. 

 

Hur implementeras beslut om inkluderingsfrågor av skolledare?  

Detta var en svår fråga tyckte flera av informanterna. Trots att ökad inkludering 
sågs som positivt och utvecklande för skolan hade ingen utarbetat en policy eller 
handlingsplan om hur inkluderingsfrågor skall hanteras.    

Skolledarna svarade att tydligt ledarskap krävs med kraft att förnya. Vikten av  
information från skolledningen till berörd personal betonades. En föreslagen åtgärd 
var att avsätta tid för pedagogiska diskussioner där inkluderingsfrågor står i fokus. 

 

Vilken kompetens krävs för att bedriva inkluderande verksamhet?              

Specialpedagogiskt kunnande. Fortbildning till alla inblandade. Metoder, vi kan lära 
av varandras erfarenheter misstag – framgångar. Styrdokumenten och den 
enskilda skolans planer måste implementeras hos respektive personalkategori. 

 

Vilka faktorer anser skolledare påverkar resultatet av inkluderande verksamhet? 

Påverkansfaktorer som nämns under intervjuerna är personalens attityder, tid för 
pedagogiska diskussioner, vikten av kompetensutveckling, tydlig styrning från 
förvaltningschefen och praktiska förutsättningar där även ekonomin spelar en viktig 
roll. 
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Diskussion 

Slutsats 
 

Insikten om varje medarbetares bidrag till samarbete och samverkan 
påverkar direkt graden av inkludering är vår slutsats.  

 

Behovet av en gemensam värdegrund hos alla inblandade i inkluderingsfrågor har 
dominerat hela studien. Enligt skolledarna är det fortbildning och pedagogiska 
diskussioner som leder till ett gott arbetsklimat, vilket leder till utvecklande 
lärandemiljöer för eleverna och därmed möjligheten till ökad inkludering. 

 

Enligt Nilholm (2006) finns det inget facit för hur just inkluderingsprocesser uppstår 
men han har med hjälp av erfarna och sakkunniga pedagoger sammanställt 
nedanstående faktorer som anses har stor påverkan, flera av dessa faktorer 
nämns också av våra intervjuade skolledare. 

 

• ledarskap med en klar vision 

• engagemang från elever och lärare 

• lärares attityder 

• övergripande planering med uppföljningar 

• reflektion 

• kompetensutveckling 

• flexibelt stöd 

• övergripande policy 

• samarbete i undervisningen 

• goda ekonomiska möjligheter  
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Avslutande diskussion 
 

”En skola för alla”, det råder politisk enighet om detta begrepp, huruvida samma 
värderingar ligger till grund för begreppet är dock osäkert. Vi måste sluta tala om 
normalitet skriver Rapp (2006) och istället lyfta fram våra olikheter som någonting 
positivt och värdefullt. Beslutsfattare diskuterar mer och mer hur elever med olika 
handikapp ska kunna få sin utbildning inom den ”vanliga skolans ram” . Vi håller 
med de intervjuade skolledarna i deras uppfattning att en inkluderande verksamhet 
är positivt och utvecklande för skolan. 

Vi har upptäckt att många av våra diskussioner om inkluderande verksamhet 
fokuserar enbart på särskoleleven och hans/hennes rättigheter och möjligheter till 
delaktighet i skolan. Även om vi utgått från särskolelevens perspektiv i denna 
studie vill vi understryka att regeringens skrivelse ”en skola för alla” beskriver 
skolans uppgift att stärka alla elevers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, 
med syfte att  kunna verka i och förändra vårt samhälle. Vi har många positiva 
erfarenheter från gemensamma planerade och oplanerade aktiviteter med elever 
från både särskolan och grundskolan. Vi anser att inkludering gynnar alla elever på 
skolan när samverkan efter elevernas behov styr verksamheten. Alla inblandade 
vuxna och barn ingår i den förändringsprocessen. En intressant fråga i detta 
sammanhang är behovet av specialpedagogik eller räcker det med duktiga 
pedagoger i skolorna? 

Hur skolan styrs, ledares agerande och arbetslagets funktion är avgörande för hur 
skolan lyckas med sitt uppdrag att se till varje barns behov. För att öka förståelsen 
för hur förändringsarbete i skolan kan gå till och vad som påverkar resultatet valde 
vi att belysa tidigare forskning om ledarskaps- och organisationsteorier. Detta är 
frågor som vi funderat mycket på under författandet av denna uppsats. Eftersom vi 
båda jobbar i arbetslag i särskolan har vi ständigt jämfört de intervjusvar vi fått och 
den litteratur vi läst med den verklighet vi lever i. Vi anser det nödvändigt att 
”uppdraget inkludering” definieras i varje arbetslag och att alla måste vara överens 
om vad det innebär att arbeta mot en ökad inkludering. Det är så lätt att göra som 
man alltid gjort.  

Skolledarens ansvar att delegera uppdraget och att säkerställa utförandet kräver 
tydlighet för att minimera medarbetares egna tolkningar om vem som är ansvarig 
för vad. Risken finns att rektorerna väntar på tydlig ledning från skolcheferna och 
att skolcheferna tar för givet att rektorerna utför uppdraget.    

Vårt parlamentariska system undergräver ett långsiktigt arbetssätt, vilket kan vara 
både bra och dåligt för inkluderingsfrågan, anser vi. Bra att inte förhasta sig i 
komplexa frågor, dåligt för att det krävs tydlig och långsiktig styrning för att få till 
stånd en förändring och nå resultat. Regeringsskiftet under perioden vi arbetat 
med studien har påverkat diskussionen om inkluderande verksamhet bland 
skolledarna. Just nu är det otydligt hur regeringen kommer att hantera t ex. 
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Carlbeckskommitténs förslag om ökad samverkan mellan särskola och grundskola. 
Det skapar osäkerhet för hur inkluderingsfrågor ska hanteras i framtiden.   

Skolans förändring mot en mer resultatinriktad och målorienterad organisation har 
mycket gemensamt med ett företags villkor. Mekanismerna är de samma. I 
företagen har man blivit tvungen att hitta snabbare och effektivare metoder för att 
överhuvudtaget överleva, till skillnad från skolans verksamhet som har fått fortgå 
oavsett resultat, vilket missgynnat eleven. Det pågående förändringsarbetet i 
skolan kan ta kraft från andra fokus, t ex. inkluderingsfrågor men vi ser det som 
positivt att skolan vidgar sina vyer och tar till sig andra synsätt på t.ex. 
ledningsfrågor.  

Med tanke på att ökad inkludering är ett uttalat mål i styrdokumenten är det 
anmärkningsvärt att inte policyn eller handlingsplaner utarbetats i de kommuner vi 
studerat. Vi förmodar att det beror på att det är svårt att formulera detaljerade mål 
när det gäller frågor som grundas på förhållningssätt och attityder hos personalen. 
Inkluderingsfrågor ingår i en pågående process som är en del av verksamheten 
som ständigt måste anpassas med nya förutsättningar beroende på vilka personer 
som medverkar. Kommunikation mellan alla inblandade är en förutsättning för 
inkluderande miljöer.  

Skolledare, rektorer, lärare och elevassistenter har alla ledarroller i olika grupper. 
Att vara medveten om hur ledarens sätt att agera påverkar samarbetsklimatet i den 
grupp man tillhör är viktigt, oavsett om det gäller skolledningen, personalgruppen 
eller klassen, enligt Wahlström (2006). Eftersom vi som pedagoger i särskolan 
dagligen hanterar ledaruppgifter är det av största vikt att vi tar till oss kunskaper 
om oss själva i den rollen.    

Vi håller med Rapp (2006) som anser att skolledarens förändrade roll med mer 
omfattande uppgifter möjligen kan begränsa utrymmet för pedagogiska 
diskussioner. Andra frågor har högre prioritet och tar den tid som finns till 
förfogande.  

Saknad av dialog och samverkan i operativ verksamhet mellan grundskola och 
särskola uppfattar vi som en hindrande faktor. Personalen i särskolan är mer 
intresserade av att utveckla samarbetsformer än grundskolans personal.       
Frågan om allas lika rätt har låg prioritet, annat såsom betyg och ordning och reda 
i grundskolan tar det mesta utrymmet menar även en av skolledarna.  

 

Slutligen anser vi att det är upp till var och en som är involverad i dessa frågor att 
hitta metoder och verka för det synsätt som kommer att forma vår framtid när det 
gäller allas likaberättigande. 
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Begränsningar i studien 

Vi hade för avsikt att jämföra svaren från de två kommunerna men vi anser att 
materialet är för litet och att intervjusvaren är för slumpmässiga för att kunna 
jämföras. Vi valde alltför öppna frågor och vi prioriterade att låta skolledarna tala 
fritt. Vårt försök att belysa likheter och skillnader mellan kommunerna gav inte  
tillräckligt god validitet åt resultaten. Vi hade inte begränsat intervjufrågorna 
tillräckligt för att få jämförbara svar. 

En möjlig svaghet i studien uppstår p g a informanternas relation till sitt uppdrag. 
De är tjänstemän i en politiskt styrd organisation som formulerar deras uppgift. 
Ambitionen att vara politiskt korrekt kanske påverkar hur man väljer att svara och 
hur frågorna är ställda påverkar också svaren. Det hade vi inte med i beräkningen 
när vi formulerade intervjufrågorna.   

  

Fortsatta studier 

Vi har ägnat mycket av den här studien till att identifiera förutsättningar som kan 
främja en ökning av inkluderande verksamhet, vilket för oss känns som en naturlig 
utveckling av synen på ”en skola för alla”. Det vore intressant att studera det 
praktiska arbetet med inkluderingsprojekt som t ex. Solskolan, som Göransson 
(2004) beskriver. Även att studera hur man lägger upp ett fortbildningsprogram 
med syfte att leda till en ökad inkludering vore en intressant fortsättning.    
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Bilaga 1  
 
    13 februari 2007 
 
 
 
Med anledning av vår kommande studie önskar vi få möjlighet att intervjua 
Dig. 
 
Vi, Lilibeth Svedberg och Annica Lagman läser specialpedagogik på 
Lärarhögskolan i Stockholm. 
Under vårterminen skriver vi en C-uppsats som ska beskriva 
förändringsarbetet i särskolan mot en mer inkluderande skola. 
Syftet med studien är att belysa hur inkluderingsbegreppet anammats och hur 
förändringsprocessen påverkar personal och elever i särskolan.  
För att kunna presentera en intressant undersökning och bidra med kunskaper 
i ämnet är det värdefullt för oss att få ta del av dina erfarenheter och 
synpunkter.  
 
Du kan givetvis vara anonym om du vill. Materialet är bara känt av oss två som 
utför studien och när uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat material. 
 
Intervjun tar ca. 30 minuter, på valfri plats. Vi kommer att använda 
bandspelare. 
 
Med önskan om din medverkan kommer vi att ta kontakt för att boka en tid 
snarast. Hör gärna av dig för mer information. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lilibeth Svedberg     Annica Lagman   
Lilibeth.svedberg@student.lhs.se  annica.lagman@student.lhs.se 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till skolchefer och rektorer. 
 

Denna undersökning begränsas till att belysa frågor ställda från särskolans 
perspektiv om inkluderande verksamhet. Vårt intresse för detta 
förändringsarbete väcktes i samband med genomgången av Salamanca 
deklarationen och Carlbeck kommitténs betänkanden om särskolans framtid.  
 
 
 
1. Vad innebär begreppen integrerad resp. inkluderande verksamhet för dig? 
 
 
2. Hur ska inkluderande verksamhet ske i praktiken?  

• Hur ser det ut idag?  
• Vem är ansvarig för genomförandet?  
• Finns utarbetade metoder? Policyn, handlingsplaner? 
• Vem bedömer elevens behov utifrån inkluderingstanken? 
• Vilken kompetens krävs för att genomföra denna förändring? 
• Hur fortbildas skolpersonalen i dessa frågor? 
• Hur implementeras beslut om inkludering i din organisation? 
• Hur säkerställs personalens kompetens om inkluderande verksamhet? 
• Vilka faktorer påverkar resultatet av inkluderande verksamhet? 

 (för-nackdelar) 
 
 
3. Hur utvärderas och korrigeras verksamheten? 
  
 
4. Hur får du och hur tar du del av beslut som rör inkluderande verksamhet? 
 
 
5. Vad ska inkluderande verksamhet innebära för eleven i särskolan? 
 
 
6. Vill du tillägga något? 
 
 
  


