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Förord 

Skolledning och rektorers strategier för att genomföra läroplanens och skollagens 
uppdrag har länge varit ett av mina intresseområden. Därför har arbetet med den här D-
uppsatsen varit oerhört intressant, spännande och lärorikt. Jag vill rikta ett stort tack till 
de fem rektorer som låtit mig ta del av sina tankar och värderingar kring det 
ansvarstyngda och många gånger svåra arbetet med att skapa en inkluderande skola för 
alla. Dessutom vill jag tacka min handledare Ann-Katrin Swärd och kursansvarig Peter 
Gill för synpunkter, guidning och kritisk granskning under forskningsprocessen. 
Slutligen tackar jag mina kurskamrater för trevlig gemenskap, erfarenhetsutbyte och 
inspirerande diskussioner kring våra arbeten. Tillsammans har vi skapat meningsfulla 
möten och på så sätt gjort det möjligt att lära tillsammans och av varandra.  

 

Gävle, juni 2008 

Åsa Lyrberg 



 

Abstract 

Lyrberg, Å. (2008). Fem rektorers uppfattningar om inkludering I “en skola för alla”. 
 

Bakgrund 

Inkludering och begreppet “en skola för alla” har länge varit uttryck för en officiell 
policy i svensk skola, men uppfattningarna om vad som egentligen kännetecknar en 
inkluderande skola och ”en skola för alla” varierar kraftigt.  

Syfte 

Syftet med undersökningen var att synliggöra och beskriva rektorers uppfattningar och 
attityder till inkludering och begreppet ”en skola för alla”. Utifrån syftet var 
frågeställningarna: Vilka personliga synsätt och värderingar kan urskiljas i rektorernas 
resonemang kring en inkluderande skola? Hur resonerar rektorerna kring möjligheter, 
mål och strategier för att realisera ”en skola för alla”? Vad kännetecknar, ur ett 
ledningsperspektiv, en inkluderande skola? 

Urval 

Fem rektorer, verksamma inom grundskolan i en medelstor svensk stad, valdes ut efter 
att ha svarat positivt på en skriftlig förfrågan. Urvalsgruppen bestod av tre män och två 
kvinnor. En av rektorerna var även ansvarig för särskolan. Tre av rektorerna var 
verksamma på skolor med stor social och etnisk mångfald, medan två arbetade i socialt 
stabila områden med homogen elevsammansättning. 

Design och metod 

Semistrukturerade intervjuer, baserade på en intervjuguide med några få, öppna frågor 
genomfördes med de deltagande rektorerna. Intervjuerna varade i ungefär en timme 
vardera, bandades och transkriberades i sin helhet. Intervjupersonerna erbjöds att läsa en 
sammanfattning av intervjuerna. Analysen genomfördes utifrån ett kritiskt perspektiv, 
inspirerat av diskursanalys. Fokus lades på olika sätt att tala om inkludering och ”en 
skola för alla”. Utsagorna kategoriserades för vidare analys. Avsikten var att definiera 
olika teman och mönster i rektorernas uttalanden.  

Resultat  

Rektorerna talar om inkludering utifrån personliga värderingar, men relaterar även till 
olika utbildningsideologier, demokratimodeller och politiska synsätt. Resultatet visar på 
det komplicerade sambandet mellan samhälle, skolans styrning och realiserandet av 
utbildning, samt de konsekvenser skolledarskapet får i arbetet med inkluderande 
undervisningsformer i skolan.  



 

Slutsatser 

Resultatet visar på betydande likheter mellan rektorerna, men det finns samtidigt stora 
variationer i sättet att tala om och närma sig utmaningarna med att realisera en 
inkluderande skola för alla. Utifrån personliga synsätt beträffande den mening och 
innebörd som tillskrivs begreppet inkludering, utvecklar rektorerna olika strategier och 
praktiska tillvägagångssätt i tolkningen och formuleringen av sitt uppdrag. 
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Abstract 

Lyrberg, Å. (2008). Five Head teachers’ Views on Inclusion in ‘A School for All’. 

Background 

Inclusion and the concept of ‘A School for All’ have for many years been an expression 
of official policy for the Swedish nine-year compulsory school. Opinions as to what 
really constitutes an inclusive school or “one school for all” vary considerably. 

Purpose 

The aim of the study is to describe and highlight head teachers’ personal attitudes and 
views on inclusion and the notion of the “one school for all” concept. Main questions 
were: How might head teachers articulate the possibilities, aims and strategies for 
realizing “a school for all”? What might characterize “a school for all”, from a head 
teachers’ point of view? 

Sample 

Five compulsory school head teachers, three male and two female from a medium size 
Swedish town, were selected on the basis of positive responses to a letter of enquiry. 
Two of the heads’ schools were housed in the same building: one head having 
responsibility for F-6 and classes for children with severe learning disorders and the 
other for compulsory school classes. Three of the head teachers worked in schools with 
a large social and ethnic diversity, while two worked in schools with a more 
homogeneous student composition. 

Design and methods 

Semi-structured interviews, based on an interview guide with a number of open-ended 
questions were carried out. Interviews lasted about one hour each and were taped and 
fully transcribed. Interviewees were given an opportunity to read an interview summary. 
Using a critical perspective inspired by discourse analysis, attention was paid to 
different modes of articulating the notions of inclusion and “a school for all”. Subjects’ 
statements were categorized and further analysed with the intention of locating different 
themes and patterns in the statements taken together.  

Results  

While head teachers did express personal opinions about inclusion, their statements 
could also be related to different educational ideologies, models for democracy and 
political positions. The results indicate the complex relations between society, school 
governance and the realization of educational goals, including the various consequences 
of different ways of thinking about school leadership and how this in turn relates to 
inclusive education. 



 

Conclusions 

Interviewees’ statements show significant similarities but also wide variation in how 
they articulate and approach the challenges of making an inclusive school for all a 
reality. Depending on their personal positions regarding the meaning and understanding 
of the term inclusion, these head teachers are developing different strategies and 
practices as they interpret and formulate their mission. 

Keywords 

educational leadership, head teachers, inclusive education, special education, school 
democracy 
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Inledning 

I mitt tidigare arbete som förskollärare och under min utbildning till specialpedagog har jag 
blivit väl införstådd med den officiella policyn för svensk utbildningspolitik, som i grova 
drag går ut på att verka för ökad inkludering och ”en skola för alla”. Nationella och 
internationella styrdokument som läroplan och skollag, Salamancadeklarationen och FN: s 
deklaration om mänskliga rättigheter talar alla om delaktighet, solidaritet med svaga och 
utsatta samt rätt till likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Detta oavsett 
individuella olikheter, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Min erfarenhet är 
dock att honnörsord som inkludering och ”en skola för alla” riskerar att bli slitna och 
närmast tagna för givna i den debatt som förs kring bl.a. organisering av specialpedagogisk 
verksamhet och undervisning av elever som betecknas vara i behov av särskilt stöd. 
Knappast någon som arbetar i skolan eller med utbildningsfrågor kan säga sig vara emot 
inkludering eller ifrågasätta att skolan ska vara till för alla. Men som jag ser det kan 
uppfattningarna om vad som egentligen kännetecknar en inkluderande skola eller ”en skola 
för alla” variera kraftigt.  

Enligt Egelund, Haug & Persson (2006) speglar skolan på många sätt samhället i övrigt, 
med konflikter, motstridiga intressen och över- och underordning som en del i det 
vardagliga arbetet. Det innebär att idén om sammanhållning och allas lika värde ständigt 
utmanas. Den grundideologi som ligger bakom inkluderingssträvandena är inte heller 
självklar hos alla som arbetar i skolan, vilket resulterar i att segregerande krafter får mer 
eller mindre starkt fotfäste vid olika tidpunkter (a.a.). 

Vad betyder egentligen begreppen inkludering och ”en skola för alla”? Hur används de av 
rektorer i talet om inkluderande processer i skolan? Nilholm (2006a) konstaterar att 
innebörden i begreppet inkludering förändrats över tid. Han framhåller att det är viktigt att 
vara tydlig med vad som avses när man talar om inkludering, att skillnader i betydelse 
tydliggörs och att förståelse skapas om varför de uppstår (a.a.). 

I den här uppsatsen analyseras resultatet från intervjuer med rektorer verksamma i 
grundskolan och grundsärskolan med syfte att urskilja och beskriva olika tankar och synsätt 
kring inkludering och ”en skola för alla”. Vidare diskuteras resultatet i relation till olika 
modeller för demokrati och riktningar inom utbildningspolitik för att visa på sambandet 
mellan skolans styrning, verksamhetens utformning, samhällsstruktur och politisk 
påverkan. 

Förhoppningsvis kan mitt arbete inspirera till fler levande samtal kring innebörd och 
tolkning av begreppet inkludering med syfte att medvetandegöra de dilemman, inte minst 
på ledningsnivå, som realiseringen av ”en skola för alla” innebär. 
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Delaktighet eller särskiljande - 
varierande begrepp och tillämpningar 

Det finns en mängd flitigt använda ord och begrepp för att uttrycka olika nivåer av 
särskiljande, delaktighet och gemenskap bland såväl skolans elever som andra ”avvikande” 
grupper i samhället (Emanuelsson, 1996). Innebörden kan ibland vara snarlik, men ofta 
används termerna slarvigt och oreflekterat, vilket kan leda till missförstånd som i sin tur får 
olyckliga konsekvenser (a.a.). Termerna integrering och normalisering diskuterades redan 
under 1950- och 1960-talen, främst i samband med det som kom att kallas 
normaliseringsprincipen (Brodin & Lindstrand, 2004). Målet var att skapa en tillvaro så 
nära den normala som möjligt för personer med funktionsnedsättningar, och innebar bl.a. 
att institutioner och specialsjukhus lades ned (a.a.). Integrationsutredningen (SOU 1980:34) 
anger målen för integrering i termer av gemenskap, delaktighet, ömsesidighet och 
kommunikation. Integrering kan därför ses som en direkt följd av normaliseringsprincipen 
(Brodin, 1991).  

Integrering och integration är två begrepp som kom till under 1970- och 80-talen. 
Innebörden har hela tiden varit diffus (Karlsudd, 1999). Ofta används begreppen synonymt 
i dagligt tal. Många har velat renodla begreppen, och samtidigt finna olika former och 
nivåer av integrering. Några författare menar att integrering bör stå för en process, medan 
integration avser ett tillstånd. Integrering som ideologi står för en gemenskap, där alla har 
naturlig tillhörighet och sitt lika värde, rätt till fullt deltagande och medansvar för att forma 
en helhet. Dess motsats är segregering. Det är i kontrasteringen, där integration ställs mot 
segregation som ordet integration får sitt rätta värde (a.a.).  

Emanuelsson (1996) har observerat den utbredda tendensen att tala om ”integrerade barn”, 
vilket han menar kan ses som ett sätt att stämpla och segregera dessa barn, tvärtemot vad 
som är tanken. Termen blir i motsats till det avsedda en etikettering och ett utpekande av 
eleverna. Även Haug (1998) skriver att det måste ses som anmärkningsvärt att fackfolk 
laborerar med uttryck som ”vanliga elever” och ”elever med funktionshinder”.  

Emanuelsson (1996) klargör sin syn på begreppet integrering, och ser integrering som en 
genom majoritetsbeslut fastställd ideologisk målsättning i ”en skola för alla”. Han menar 
att långt ifrån alla delar hans syn på begreppet. 

Istället för att ha varit reserverat som beteckning för den ideologiska målsättningen och därigenom en 

utmaning gentemot segregerande tendenser i samhället och det ”normala”, har det blivit en beteckning för 

olika organisatoriska åtgärder och placeringar. Det har ofta blivit benämning på försök att ”flytta in” 

enskilda ”handikappade” eller på annat sätt ”avvikande” elever eller grupper av elever i den ”vanliga” 

klassen. (Emanuelsson, s.12) 

På senare år har uttrycket ”positiv segregation” kommit att användas i sammanhang där 
vissa människor särskiljs för att kunna få tillgång till extra stöd och kompensation för ett 
funktionshinder (Rosenqvist, 1996). Detta gäller exempelvis många döva elevers och deras 
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föräldrars beslut att välja segregerad undervisning, med motiveringen att de behöver vara 
tillsammans med andra döva för att utveckla sitt språk (a.a.).  

 

Begreppet inkludering 

I USA har man under senare år börjat använda ordet ”inclusion”, inneslutning, när man 
talar om skolåtgärder som främjar integrering (Rosenqvist, 1996). Det används nu allt 
oftare även i Sverige. Ett annat uttryck som antogs av ”The Council of Exceptional 
Children” år 1973 är “mainstreaming” vilket närmast kan översättas med ”att föras till 
huvudfåran”. Det ska symbolisera den ”breda väg” som alla tar sig fram på, och man hittar 
motsvarigheten i det svenska ”en skola för alla”. Att man söker efter nya uttryck förklaras 
med att etablerade termer ofta har missbrukats eller på andra sätt känns slitna. Man bör 
kunna se positivt på uttrycket inkludering, eftersom betydelsen är ”att delta i en helhet” 
(a.a.). Enligt Nilholm (2003) är det främsta skälet att tala om inkludering istället för 
integrering att man vill säga något nytt med inkludering. Integrering associeras med att 
man ska föra samman något som varit uppdelat, medan inkludering utgår från den 
mångfald som är en naturlig utgångspunkt för skolans organisering.  

Nilholm (2006a) menar att det pågår en urholkning av begreppet inkludering. Därför är det 
viktigt att vara tydlig med vad man menar när begreppet används. Utifrån idén att vilja säga 
något nytt med inkluderingsbegreppet blir det naturligt att välja den betydelse som just 
motiverat att begreppet börjat användas, det vill säga för att beteckna en idé om en 
systemförändring. Inkludering ses därmed i kontrast till ett integreringsbegrepp som alltför 
ofta kommit att beteckna en anpassning av ”avvikande” individer till oförändrade system. 
Nilholm betonar dock att ordet integrering inte alltid används på detta sätt och att 
betydelsen av ordet inkludering alltmer kommit att omtolkas, ofta i en riktning som gör det 
närmast till en synonym till ”integrering”, förstått som delens anpassning till helheten. Det 
viktigaste i detta sammanhang är trots allt det idéinnehåll vi vill uttrycka. Om 
inkluderingsbegreppet urholkas så kommer det att uppstå behov av ett nytt ord som 
betecknar att utbildningssystem i grunden måste anpassas utifrån elevers olikhet (a.a.). 

Persson (2001) anser att specialpedagogiken är laddad med begrepp som står för 
separation, fragmentisering och avvikelser, alla negativt laddade och belastade i det 
pedagogiska språket. Även en OECD-rapport från 1995 beskriver komplexiteten i 
begreppet specialpedagogik. Det beskrivs i denna rapport som ett ”cascade system” som 
kan stå för ett stort antal åtgärder, från särskild tillrättalagd undervisning till kvalificerad 
rådgivning och stöd åt lärare. I rapporten presenteras specialpedagogiska åtgärder och 
integreringssträvanden i 21 OECD-länder. Utifrån detta kan man konstatera att 
specialpedagogisk verksamhet tar sig mycket olika uttryck beroende på såväl nationell 
utbildningspolitik som historiska och kulturella skillnader (a.a.).  

Begreppet inkludering innebär förenklat att det är skolan, miljön, som ska anpassa sig till 
den enskilda eleven, istället för tvärtom (Heimdahl Mattson, 2007). Utgångspunkten och 
normen är heterogeniteten - inte homogeniteten. Enligt den principen måste skolan sträva 
mot att se skillnader mellan elever som en resurs – inte bara som ett problem vars lösning 
heter segregerade grupper och nivågrupperingar (a.a.). 
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Inkludering i ”en skola för alla” 

Ett annat uttryck som går hand i hand med integrering och inkludering är ”en skola för 
alla”. Det är ett politiskt beslut att vi ska sträva mot detta, men vad betyder det egentligen? 
I SOU 1998:66, regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning, 
beskrivs innebörden av begreppet ”en skola för alla” på följande sätt: 

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) 

Enligt Carlsson och Nilholm (2004) har idéer om en skola för alla barn en lång historia i 
flera länder, men det verkar inte som om detta har lett till inkludering i den bemärkelsen 
som de flesta ger begreppet, det vill säga att skolan ska vara utformad för att inrymma och 
vara gynnsam för den mångfald elever som finns. De menar att det finns en mängd 
segregerande praktiker och språkbruk i skolan, samtidigt som talet om inkludering blivit 
alltmer vanligt förekommande (a.a.). 

Den svenska demokratiska innebörden i ”en skola för alla” har under långa tider varit 
skolans medborgarfostrande roll, uttryckt som ett solidariskt ansvar för varandra och 
speciellt då de svaga grupperna i samhället (Helldin, 2002). Den solidariska gemenskapen i 
samma skola för alla samhällsklasser är en mycket gammal svensk vision. 
Enhetsskolesystemet infördes på 1950-talet, och förespråkarnas främsta argument handlade 
om att lära ut respekt för andras åsikter, livsstilar, styrkor och svagheter och att 
förutsättningen för denna inlärning var en mötesplats – en skola för alla barn och ungdomar 
(a.a.). 

Begreppet ”en skola för alla” kan tolkas på många olika sätt, men det har hela tiden varit 
mer eller mindre uppenbart att skolan inte fullt ut kunnat hävda att den varit till för alla 
barn (Nilholm, 2003). Ett av många exempel är de utvecklingsstörda barnen, som länge 
hölls utanför det obligatoriska skolsystemet (a.a.). De totala institutionerna för barn och 
ungdomar avvecklades i Sverige i början på 80-talet och alla elever, även de med gravare 
funktionshinder, fick så småningom laglig rätt att gå i den grundskola som låg närmast 
hemmet (Heimdahl Mattson, 2007). 

Om målet om en integrerad, likvärdig och sammanhållen skola skall kunna nås måste skolan kunna 

anpassa sin organisation och sin undervisning, så att alla barns förutsättningar tas till vara. (SOU 1998:66 

s. 44).  

Helldin (2002) menar att det skett en betydelsefull förskjutning i hur begreppet ”en skola 
för alla” tolkas. Skolan ska idag ta hänsyn till alla, för att göra det möjligt att finna en egen, 
individuellt anpassad väg genom systemet. Därmed har betoningen, från att ha legat på en, 
så att säga glidit över till en stark betoning på alla (a.a.). 
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Vad säger styrdokumenten? 

Inkludering 

Inkludering framställs som något positivt och eftersträvansvärt inom en stor del av den 
specialpedagogiska vetenskapliga diskursen, liksom i internationella och nationella 
policydokument (Carlsson & Nilholm, 2004). I FN: s standardregler, i skollag och 
läroplaner betonas alla elevers rätt till delaktighet, jämlikhet och en integrerad undervisning 
(a.a.).  

Den så kallade Salamancadeklarationen, som innehåller principer, inriktning och praxis vid 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd, antogs den 10 juni 1994 i Salamanca, 
Spanien. Målet för Salamancadeklarationen är utbildning för alla (Brodin & Lindstrand, 
2004). I Salamancadeklarationen, ställs särskilt skarpa krav på att den vanliga skolan ska 
anpassa sig till alla barns varierande förutsättningar (Heimdahl Mattson, 2007). 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade 

principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är 

normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall 

formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om in lärningsprocessens takt och natur. En 

pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället. 

Erfarenheten visar att den kan i avsevärd utsträckning minska den utslagning och kvarsittning som är ett 

så omfattande inslag i många undervisningssystem, samtidigt som det ger bättre genomsnittsresultat. En 

pedagogik som utgår från barnets behov kan hjälpa till att undvika det resursslöseri och omintetgörande av 

förhoppningar som alldeles för ofta är en konsekvens av undermåliga undervisningsmetoder och strävan 

efter homogenitet i fråga om undervisning. Skolor som utgår från barnet i centrum är dessutom en 

utbildningsbas för ett människoorienterat samhälle som respekterar alla människors såväl skillnader som 

värdighet. (Salamancadeklarationen och Salamanca +10, s. 17) 

Läroplanen (Lpo94) säger om skolans grundläggande värden: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lpo94) 

Om en likvärdig utbildning: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Lpo94) 

Om rättigheter och skyldigheter: 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i 

fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. (Lpo94) 
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Haug (1998) identifierar en motsättning mellan de generella formuleringarna i läroplanen 
och det sätt på vilket specialundervisningen organiseras, i enlighet med skollagens tredje 
kapitel, paragraf 3. Han menar att skollagen segregerar, genom att tillåta särskola för barn 
med utvecklingsstörning, olika specialskolor för synskadade, hörselskadade och barn med 
talsvårigheter. Detta utgör en segregeringsparagraf, eftersom den skapar ett hinder för de 
demokratiskt orienterade värden som läroplanen lyfter fram (a.a.). 

Rektors uppdrag 

Genom skollag och förordningstexter anges rektors ansvar och vilka handlingar och normer 
som samhället förväntar sig av skolans rektorer (Hallerström, 2006).  

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med 

det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som 

rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 

(Skollagen, 2 kap. 2 §) 

I Lpo94, läroplanen för grundskolan, anges det ansvar för det pedagogiska arbetet som 
åligger rektor. 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande 

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en 

lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. (Lpo94) 

I läroplanen preciseras och betonas rektors ansvar för skolans resultat, och det särskilda 
ansvaret, inom givna ramar, förtydligas ytterligare i sammanlagt 16 punkter, varav rektors 
ansvar för att arbeta inkluderande uttrycks mer eller mindre tydligt i sex av punkterna. 

– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver,  

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare 

gör, 

– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett 

förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om 

skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ. (Lpo94) 

I skollagskommitténs betänkande ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” ingår ett särskilt 
avsnitt som gäller rektor (Hallerström, 2006). Kommittén föreslår att kopplingen görs 
starkare mellan rektors ansvar och det statliga uppdraget att genomföra utbildningen enligt 
skollag, förordningar och läroplaner. En ny lagtext, med tre paragrafer specifikt om rektor, 
istället för nuvarande endast en, föreslås av skollagskommittén. Rektor skall, tillsammans 
med personalen utveckla skolan i enlighet med ställda krav i skollag, läroplan och andra 
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författningar. I det nya lagförslaget betonas ytterligare vikten av att rektor har pedagogisk 
kompetens, eftersom det ses som en viktig förutsättning för att rektor skall kunna driva 
arbetet med förändring och utveckling (a.a.).  

Olika konsekvenser för inkludering 

Var gränsen går mellan barn och ungdomar som anses vara i behov av särskilt stöd och de 
som inte anses vara det, kan enligt Emanuelsson, Persson och Rosenquist (2001) förstås 
som en social konstruktion där konsekvenserna är svåra att överblicka. De menar även att 
det sätt varpå vi betraktar avvikelseproblematiken, är knuten till de vetenskapsparadigm 
och politiska normsystem som för tillfället dominerar (a.a.). Den vetenskapliga världsbild 
eller grundsyn som finns på individens utveckling, påverkar de förhållningssätt och 
metoder som anses verkningsfulla för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd (Brodin & 
Lindstrand, 2004). Samhället har alltid haft ett behov av socialiserande institutioner som 
skolar in människorna i gällande normer och värderingar (a.a.). 

Paradigmbegreppets betydelse för inkludering 

Skrtic (1991) har analyserat och kritiserat specialpedagogiken som kunskapsområde. Han 
menar att specialpedagogiken har gått igenom ett antal ”krisperioder” som inneburit ett 
såväl teoretiskt som praktiskt ifrågasättande av det specialpedagogiska verksamhetsfältet i 
stort. Skrtic menar att krisperioderna förtydligar specialpedagogikens problematik avseende 
praktisk kunskap och legitimitet, och anser att vissa teoretiska förhållningssätt har fått 
dominera på andras bekostnad. Vidare visar han på hur de administrativa och byråkratiska 
formerna för att bedriva traditionell specialpedagogisk verksamhet har varit mer anpassade 
till företagsekonomiska principer än till social, relationsinriktad verksamhet, som 
utbildning egentligen är. 

Den amerikanske vetenskapshistorikern Thomas Kuhns paradigmbegrepp går kortfattat ut 
på att den vetenskapliga utvecklingen inte har gått till som man tidigare trott, det vill säga 
gradvis gått mot en allt säkrare och mer ”sann” kunskap. Den har snarare bestått av 
”kvalitativa språng” där själva grundantagandena för forskningen kommit att ifrågasättas, 
omformuleras eller helt förkastas (Kuhn, 1992). Detta paradigmbegrepp har resulterat i att 
perspektivets betydelse för kunskapsbildningen har poängterats i högre grad än tidigare. 
Kunskapen blir alltså beroende av det sociala sammanhang i vilket den produceras 
(Nilholm, 2003). Skrtic (1991) tar sin utgångspunkt i Kuhns teorier och menar att 
samhällsvetenskapen genomlever en kris på så sätt att det länge funnits ett rådande 
paradigm, det objektivistiska, en uppfattning om att samhällsvetenskapen ”finns” och kan 
beskrivas så ”som den är” och att det inte finns några grundläggande motsättningar som 
existerar sida vid sida. Skrtic anser att vi måste ge upp försöken att se den sociala världen 
genom ett enda perspektiv. Det blir även omöjligt att avgöra vilket perspektiv eller 
paradigm som är bäst, eftersom kunskap och ”sanning” blir avhängigt paradigmen själva. 
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Nilholm (2003) tillskriver Skrtics arbeten stor betydelse för den specialpedagogiska 
kunskapsbasen och för utvecklandet av metoder för att förändra specialpedagogiska 
verksamheter. Skrtic (1995) betraktar specialpedagogiken som ett resultat av skolans 
misslyckande och föreslår en total omorganisering av hela skolans verksamhet, för att det 
ska bli möjligt att hantera mångfalden av elever. Hans beskrivning av sitt eget begrepp, 
”the adhocratic school”, kan ses som något av en utopi. Han menar att skolan ska befrias 
från alla de begränsningar som de yttre administrativa systemen utgör. Vidare ska skolan 
även frigöras från de inskränkningar som det innebär att ha flera olika professioner inom 
skolans värld, och som leder till att ”normalläraren” inte ser sig själv som kapabel att 
hantera vissa typer av elever (a.a.). 

Helldin (1997) belyser vidare sambandet mellan utbildning, utbildningspolitik och 
samhällets utveckling. Detta enkla men tidigare förbisedda sammanhang visar på 
utbildningens betydelse för hur det moderna samhället konstrueras. Förnuftet utgör, enligt 
ett ”Foucaultianskt” perspektiv, en maktfaktor på så sätt att de förnuftiga utövar en makt 
som förtrycker och isolerar de oförnuftiga. I språket ges avskiljning och exkludering ett 
uttryck som i sin tur utgör diskurser inom vilka handlingar rättfärdigas. 

Sådana handlingar kan innebära att individer med olika slag av funktionsnedsättningar i altruismens namn 

särbehandlas med motiveringen att de vidtagna åtgärderna skall få positiva konsekvenser för individen i 

fråga. (Emanuelsson et al., 2001, s. 114)  

Med diskurser avses enligt Helldin (1997) det som människor tänker, säger, skriver och 
läser om olika företeelser. Två olika utestängningsprocedurer drabbar produktionen av 
diskurser i samhället. Det ena är förbudet, som t ex inskränker människors möjligheter att 
opponera sig mot maktbefogenheter. Det andra är uppdelningen och avvisandet av 
människor som inte uppfyller samhällets krav på ”normalitet” (a.a.).  

Man tar bort ett naturligt ’kaos’ för ’ordningen’. Resultatet blir att den kaotiska och för det normala 

samhället hotande avvikelsen lyfts ut ur samhällets gemensamma liv. Samhället delar upp och avskiljer, t 

ex i sina institutionella anordningar. (Helldin, 1997, s.73) 

Kunskap om diverse ting uppstår först i diskursen som omgärdar dem (Brodin & 
Lindstrand, 2004). För att kunna förstå ”en skola för alla” måste vi först studera diskursen 
kring utanförskap och särskiljande, samt de explicita och implicita regler och normer som 
gör sig gällande (a.a.). Det utbildningspolitiska idealet ”en skola för alla” måste enligt detta 
resonemang innebära att de avvikandes rättigheter ständigt måste bevakas (Helldin, 1997). 
Utbildningssystemet måste ständigt reflektera över den kurs som lagts (a.a.). 

Diskurser och sociala konstruktioner  

En diskurs utgörs av utsagor, begrepp, teser och teorier kring ett fenomen, det vill säga en 
serie uttalade föreställningar om något (Lindgren, 2007). Diskursen beskrivs även som en 
vetenskaplig samtalsordning/maktordning som kännetecknar det vetenskapliga skrivandet, 
undervisningen och tankeutbytet under en viss period i historien. Enligt ett 
”Foucaultianskt” synsätt är vi fångade i diskursen. Diskursen är makt och subjektet, det vill 
säga vi själva, har inte något att säga till om (a.a.).  
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När diskurser och sociala konstruktioner studeras, innebär det enligt Börjesson (2003) att 
fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars hade kunnat sägas. Han menar 
vidare att diskurser är talordningar och logiker som sätter gränserna för vad som är socialt 
och kulturellt accepterat som sant och trovärdigt. En annan viktig aspekt av 
diskursanalytisk forskning är den som handlar om makten att få tala. Där en diskurs verkar, 
råder även talordningen över vem som ges tolkningsföreträde och legitimitet och därmed 
anses kapabel till det mest seriösa och trovärdiga talandet. Börjesson förtydligar detta 
resonemang genom att visa de situationer där en aktör definieras som ”lekman, partisk, 
subjektiv, felinformerad, inkompetent, eller andra sätt som verkar för ett ifrågasättande av 
uppgiftslämnarens trovärdighet”. (s. 21)  

I Assarsons (2007) avhandling är syftet att skapa kunskaper om den process i vilken 
pedagoger konstruerar mening i det politiska uppdraget ”en skola för alla”. Författaren 
intresserar sig för de språkliga processerna, där hon menar att pedagoger gestaltar, 
förhandlar och omgestaltar mening i sitt uppdrag, utifrån officiella styrdokument samt från 
sina egna för givet taganden om verkligheten. Assarson har även ambitionen att utifrån sin 
undersökning utforma en metod för att analysera praktikers meningsskapande av 
skolpolitiska mål och vetenskapliga forskningsrön. Det politiska maktspelet och de 
marknadsekonomiska förändringarna är tydliga i utvecklingen av olika diskurser om ”en 
skola för alla”. Den politisk/ekonomiska utvecklingen kan dock inte ses som den enda 
förklaringen till de många växlande synsätten på vilka elever som ska ha tillgång till vilken 
kunskap. Olika diskurser existerar parallellt, skiftar och smälter samman gränslöst, i de 
olika aktörernas handlingar och i de samtal där ”en skola för alla” ges mening (a.a.). 

Demokratiska perspektiv på 
inkludering 

Carlsson och Nilholm (2004) betonar att knappast någon kan säga sig vara emot vare sig 
inkludering eller demokrati. Båda orden är starkt värdeladdade och det finns en risk att vi 
tror oss mena samma sak när vi använder dem, vilket kan leda till att förenklingar och 
oklarheter uppstår. Stor del av talet om de elever som anses vara i behov av särskilt stöd, 
har utgått från en viss syn på demokrati som inte har problematiserats. Värden som frihet, 
jämlikhet och rättvisa kan alla sägas relatera till demokrati, men dessa värden kan ges olika 
tyngd och innebörd av olika demokratiteorier och modeller (a.a.).  

 

”Svag” respektive ”stark inkludering” 

Så kallad ”svag inkludering” är den dominerande ideologin i västerlandet idag, och innebär 
att även om inkludering är det ideal som eftersträvas, medges samtidigt många undantag 
från denna strävan (Carlsson & Nilholm, 2004). Exempelvis medger den svenska skollagen 
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att skolan bildar särskilda undervisningsgrupper och särskolan kvarstår som 
undervisningsform för personer som bedömts ha en utvecklingsstörning (a.a.). 

Tolkningen att inkludering inte ger utrymme för några kompromisser, kan enligt Carlsson 
och Nilholm (2004) kallas för ”stark inkludering”. Denna riktning utgår konsekvent från att 
skolan ska organiseras utifrån den mångfald som finns och att denna mångfald ska vara 
representerad i klassrummet. Ballard (1997), utsträcker begreppet inkludering till att också 
gälla kulturella och genusrelaterade skillnader. Därmed begränsar Ballard inte 
inkluderingsbegreppet till att gälla endast skillnader som har med funktionsnedsättningar 
eller vad som definieras såsom bristande förmåga att göra. Han förespråkar att alla elever 
har rätt till närvaro i klassrummet utan undantag. 

 

Segregerande respektive inkluderande integrering  

Genom att använda begreppen segregerande respektive inkluderande integrering får man 
fram nyanser som inte framträder när man använder det vanliga begreppet integrering 
(Haug, 1998). Haug menar att de båda riktningarna har en mycket lång historia inom 
specialundervisningen, och att de kan härledas tillbaka till 1800-talet. Samma debatter 
återkommer om och om igen, och riktningarna är klart olika vad gäller ideologi, 
värdegrund, kunskapsgrund, kunskapssyn och målsättningar (a.a.).  

Enligt Haug (1998) framstår de båda alternativen som mindre olika varandra i praktiken än 
vad de egentligen är. Därför vill han göra en jämförelse mellan dessa två mest aktuella 
riktningarna av integrering med de två mest aktuella definitionerna av social rättvisa, 
kompensation och demokratisering. Inom den segregerande integreringen gäller det att hitta 
den optimala miljön för den enskilda eleven. Sakkunniga ska rådfrågas och diagnostisera 
barnets behov. I detta fall blir värdegrunden en kompensation utifrån individuella behov 
och effekter. Det viktigaste med utbildningen är maximal inlärning och prestation. 
Svårigheterna är en individuell patologi hos barnet, och utmaningen blir att ge 
kompensatorisk behandling så att barnet kan anpassa sig till skolan och samhället (a.a.). 

Argumenten för en inkluderande integrering är att social rättvisa först och främst innebär 
lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden (Haug, 1998). Man bedömer 
att det mest rättvisa och bästa för eleven och för samhället är att alla deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning. Skolan ska vara en plats att vara på, 
stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen. Lärarna ska ha en 
generell eller universell kompetens och ska i princip kunna undervisa alla barn. Därigenom 
upphör skillnaden mellan specialundervisning och undervisning, och det etablerade 
begreppet särskilda behov förstås som en social konstruktion (a.a.).  

Haug (1998) frågar sig varför de segregerande idéerna får så stor genomslagskraft. Han 
talar om begreppet ”frusna ideologier” som betyder att materiella strukturer, idéer och 
föreställningar existerar och har kraft att påverka utan att det syns eller att man ens vet om 
det. Hela den svenska specialundervisningen bygger enligt Haug på segregation och på 
föreställningen om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå social rättvisa. 
Dessa frusna ideologier påverkar dagens verksamhet i skolan. Både lärare, den 
specialpedagogiska personalen, föräldrar och politiker har visat och visar ett motstånd mot 



 

 11

och ovilja att stödja det inkluderande alternativet. Detta trots att lagar och förordningar 
säger något annat (a.a.). 

Nu tar utbildningspolitiken en restaurerande riktning och detta håller på att tina upp de 
frusna ideologierna (Haug 1998). Detta drar till sig personer som stött den segregerande 
inriktningen men som har frusit ner sina ideologier eftersom andra värderingar prioriterats 
offentligt. Det är alltså inget nytt som sker, utan det är de gamla mest etablerade synsätten 
som aktualiserats på nytt. Och problemen dyker upp, särskilt om vi praktiserar de 
biologiskt orienterade förklaringarna till barns problem i skolan (a.a.). 

Enligt Emanuelsson (1996) finns också risken att det bildas så kallade ”oheliga” allianser 
mellan företrädare för helt olika inställningar till och värderingar av människor som på 
olika sätt ”avviker” från samhällets norm. Detta kan dels vara föräldrar som av olika skäl 
inte tycker att deras barn mått bra i den integrerade gruppen och därför vill flytta sitt barn 
till specialklass eller specialskola, å andra sidan kan det vara företrädare för den grupp som 
tycker att integreringen ”drivits för långt”. Emanuelsson ser det som att integrering inte alls 
kan drivas för långt. Däremot kan placeringar som inte leder till integrering – i dess 
egentliga ideologiska mening – få dessa effekter. Problemet om integrering handlar inte om 
tillkämpandet av en placering. Det handlar om en fortgående kamp mot starka krafter och 
intressen som verkar för ”den nödvändiga särbehandlingen” (a.a.). 

 

Det kritiska perspektivet inom forskning om 
specialpedagogik 
Nilholm (2006a) menar att inkluderingsbegreppet bör ses i relation till framväxten av det så 
kallade kritiska perspektivet inom forskningen om specialpedagogik likväl som i relation 
till officiella dokument som Salamancadeklarationen. Ett sådant kritiskt perspektiv ska ses i 
kontrast till det kompensatoriska perspektiv som dominerat, och fortfarande dominerar, 
denna forskning. Det kompensatoriska perspektivet har getts många andra namn; t.ex. 
medicinskt-psykologiskt, kategoriskt eller funktionalistiskt (a.a.).  

Nilholm (2003) ger en mer ingående beskrivning av det kritiska perspektivet. I tre avsnitt 
problematiseras sådana faktorer som identifierats som liggande ”bakom” den 
specialpedagogiska verksamheten, en verksamhet som med detta synsätt marginaliserar och 
pekar ut barn. Dessa tre avsnitt benämns 

1. Professionella diskurser och intressen. 

2. Skolans misslyckande. 

3. Strukturellt och socioekonomiskt förtryck. 

Det kritiska perspektivet är alltså en kritik av det inom specialpedagogiken än så länge 
förhärskande kompensatoriska perspektivet, inom vilket man ser skolmisslyckanden som 
ett patologiskt tillstånd hos eleven. Diagnostiseringar anses objektiva och användbara och 
specialundervisning är ett rationellt system som är till fördel för diagnostiserade elever. 
Framsteg som görs inom området betraktas som en teknologisk-rationell process som leder 



 

 12

till ständig förbättring vad gäller diagnostisering och undervisning. Inom det kritiska 
perspektivet är man tvärtom kritisk till alla dessa antaganden (a.a.).  

Skrtic (1995) menar att det är avgörande vilken beskrivning som bäst gynnar utvecklingen 
av de värden som skolan ska förverkliga, såsom demokrati och deltagande. Skrtics kritik är 
alltså främst moralisk. Han menar att kunskap aldrig kan vara värderingsfri, och vänder sig 
därigenom bort från objektivismen. Kunskapen ska hela tiden relateras till våra idéer om 
hur samhället bör vara beskaffat. Följden för specialpedagogisk verksamhet blir att den 
måste ställas mot våra uppfattningar om vad som är moraliskt och politiskt riktigt (a.a.).  

Nilholm (2006a) går dock ett steg längre när han visar på en dimension där det 
kompensatoriska och det kritiska perspektivet är märkvärdigt lika. Båda tar sin 
utgångspunkt i idén om att diagnos och bot är en realitet. Det kompensatoriska perspektivet 
diagnostiserar eleven/individen, medan det kritiska perspektivet diagnostiserar skolan, 
samhället eller den rådande diskursen. Individen behöver kompenseras för att uppnå 
”normalitet”. Inom det kritiska synsättet finns en föreställning om att en annan skola som 
existerar i ett annat samhälle med andra diskurser kan lösa de problem som 
specialpedagogiken döljer. 

 

Forskning om utslagning av ”svagare” grupper i 
skolan 
Denna typ av forskning fokuserar ett kritiskt samhällsperspektiv inom specialpedagogiken 
(Fischbein, 2007). Frågor om demokrati och rättvisa studeras i förhållande till makt och 
kontroll. Viktiga frågor blir ”svagare gruppers” möjligheter att få vara delaktiga i beslut 
som rör deras egen situation, att motverka maktlöshet och social utslagning. Med denna 
utgångspunkt går det inte att negligera barns, ungdomars och vuxnas egna önskemål med 
motiveringen att ”de tycker fel”, utan det måste skapas förutsättningar för alla att föra fram 
sina åsikter trots en svagare social position. Solidaritet och gemenskap kommer i 
skymundan i ett samhälle som präglas av individualitet och stor valfrihet. Ett system med 
ökad konkurrens och utslagning leder ofrånkomligen till att fler och fler känner sig utanför 
(a.a.). 

Sivertun (2002) beskriver och analyserar hur skolpersonal vid några gymnasieskolor tolkar 
pedagogiska frågor om social och kulturell problematik i skolan. Deras resonemang 
poängterar att det råder en social och kulturell segregation i skolan och samhället. 
Skolpersonalens utsagor ger uttryck för en övergripande social och kulturell problematik 
som beskrivs i termer av att olika sociala grupper har intressen att bevaka. En av 
intervjupersonerna säger att ”det handlar om elever som är ’underdogs’, oavsett om de är 
svenskar eller invandrare”. (s. 4) De intervjuade i Sivertuns undersökning diskuterar social 
och kulturell problematik i skolan med utgångspunkt från två olika föreställningar. Å ena 
sidan menar man att problemdiskussionen är begränsad till ett problem hos den enskilde 
eleven, medan å andra sidan problematiken sägs uttrycka sociala konflikter och 
organisatoriska problem i skolan och samhället. Detta sammantaget, försätter eleven i 
socialt och kulturellt svåra situationer i skolan. Enligt samma tvådelade modell fokuserar 
den första föreställningen på den enskilde eleven och läraren som orsak till skolproblem. 
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Även skolan anses ha del i elevens enskilda problem. Exempelvis fokuserar kritiken den 
enskilde lärarens sätt att undervisa. I den andra föreställningen står ideologiska och 
organisatoriska förhållanden i fokus för möjligheter att förändra skolsituationen för elever 
och skolpersonal. Enligt Sivertun (2002) har den första föreställningen ett individcentrerat 
fokus riktat på den enskilde eleven respektive den enskilda läraren. Den andra 
föreställningen har en social och kommunikationsrelaterad utgångspunkt: Sociala 
förhållanden och förutsättningar för kommunikation blir centrala. Ideologiska och sociala 
konflikter, samt hur skolan hanterar dessa, är utgångspunkten i den andra föreställningen. 

Sivertun menar vidare att Habermas och Bourdieus kommunikativa, ”kritiska” teorier kan 
användas som utgångspunkt för att försöka utveckla en mer förståelseorienterad 
kommunikation i skolan. Båda efterlyser kommunikationsförhållanden i vilka kritiska 
analyser och diskussioner kan föras (a.a.). Habermas (1996) är i sina samhällsteoretiska 
resonemang kritisk till det västerländska samhället och de ekonomiska, sociala och 
kulturella dominansförhållanden som existerar. Han fokuserar i huvudsak sina 
kommunikations- och samhällsteoretiska resonemang på frågan om och hur social 
gemenskap är möjlig (a.a.).  

För att kunna undersöka och beskriva de sociala grundförutsättningarna för 
kommunikationen, det vill säga hur ”det sociala rummet” skall beskrivas, anknyter Sivertun 
(2002) undersökningen till Bourdieus teori om kapitalbegrepp. Centralt hos Bourdieu 
(1993) är att deltagandet i det sociala rummet analyseras utifrån deltagarnas olika tillgång 
av dominerande ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Brodin & Lindstrand (2004) 
menar att god tillgång på detta kapital inte minst innebär att vara välinformerad om den 
mängd möjligheter som finns inom utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala världen 
i övrigt. Enligt Sivertun (2002) strider sociala grupper med olika tillgång på kapital i skolan 
och samhället med olika språkbruk som maktmedel. När skolpersonal förordar en 
individualisering, kan de föreställningar och språk som används ses som uttryck för olika 
sociala gruppers intressen. På så sätt kan den individualisering som förordas, gynna 
respektive missgynna elevgrupper från olika sociala skikt (a.a.).  

Bronfenbrenner (1979) beskriver i sin utvecklingsekologiska modell hur individen 
utvecklas genom ett samspel med omvärlden. Ständig förändring sker såväl hos individen 
som i det omgivande samhället, där politiska förändringar och tilldelning av resurser får 
konsekvenser för utbildning och de barn som är i behov av särskilt stöd. Tillvaron kan 
indelas i olika nivåer som Bronfenbrenner kallar mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 
Individen växlar kontinuerligt miljö och roll, t ex i övergångar mellan förskola och skola, 
barn till vuxen och alla livets skiftningar. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är det viktigt 
att ta hänsyn till och reflektera över interaktionen mellan olika påverkansfaktorer och 
sambandet mellan individ och miljö. Många av de förklaringsmodeller som förekommer i 
skolvärlden är försök att normalisera och anpassa individen för att bättre passa in i 
systemet. Det krävs en vetenskaplig analys av de system, teorier och tankesätt som är 
rådande inom skolsystemet för att kunna åstadkomma en mer övergripande förändring 
(a.a.).  

Begreppet Habitus är enligt Bourdieu (1993) ett system av dispositioner som utgör en norm 
för hur människor handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen. Grunden till en 
individs Habitus utgörs av sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka. Ibland 
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passar en människas habitus väl in i det sammanhang där hon befinner sig, medan det 
ibland uppstår konflikter mellan individen och de sammanhängande förväntningar som 
finns i olika sociala miljöer, exempelvis i skolan. 

Sammanfattningsvis anser Sivertun (2002) att om skolan pedagogiskt inte tar hänsyn till 
olika sociala gruppers världsbilder, utan ensidigt utgår från givna ”ramar” för 
kommunikation, får förhållandet olika konsekvenser för olika elevgrupper. 
Dominanssituationen innebär att underrepresenterade grupper får svårt att förstå och se 
någon mening med de former av kommunikation som skolan upprätthåller. Möjligtvis kan 
dessa elever strategiskt inta ett förhållningssätt i vilket man försöker anpassa sin grupps 
världsbild till de krav som dominerar i skolan. De tvingas till ett strategiskt handlande i 
kommunikationen som bortser från den egna kulturella traditionen och dess erfarenheter. 
Eleverna tvingas ”välja bort” den egna sociala gruppens kapitaltillgångar för att parera en 
utslagning. Westerberg (1987) uttrycker att den kulturella, sociala och ekonomiska 
dominansen upprätthålls, ”som mest effektivt när kulturen definieras som icke-kultur - det 
som är självklart naturligt och ’höjt över all diskussion’”. (s. 17) De som tillhör 
majoritetskulturen är utrustade med ett kulturellt kapital som andra saknar (Sivertun, 2002). 
Eftersom den dominerande kulturen är höjd över all diskussion blir det omöjligt att 
kommunikativt ifrågasätta och diskutera densamma (a.a.). 

 

Perspektivisering 

Sivertun (2006) vidareutvecklar i sin avhandling diskussionen kring möjligheten att 
använda sig av Habermas kommunikativa teori när det gäller att nå samförståndslösningar i 
skolan. Han frågar sig om denna teori är användbar för att ta tillvara svagare elevgruppers 
intressen för att förhindra en utslagning av dessa.  

Kommunikation och specialpedagogiskt arbete diskuteras av Sivertun som 
förståelseorienterad respektive framgångsorienterad. Syftet är att illustrera olika deltagares 
förutsättningar att föra fram sina åsikter om skolverksamheten. Det framgångsorienterade 
förhållningssättet åberopar i sin kommunikation en dominerande ”sanning” och 
kännetecknas av ett hävdande, manipulerande eller kalkylerande språkbruk som även ges 
en förmedlande och informationsinriktad karaktär. Det förståelseorienterade 
förhållningssättet å andra sidan, kännetecknas av ett språkbruk som uppmuntrar och stödjer 
en pedagogisk process att kunna kritisera, ifrågasätta, pröva och eventuellt acceptera 
utsagors giltighetsanspråk. Här menar Sivertun att språkbruket ges en ökad karaktär av 
förståelse och diskussion.  

Enligt Sivertun (2006) representerar Habermas teori en idealisk modell för kommunikation, 
förutsatt att endast en ”livsvärld” existerar. I själva verket kan kommunikation aldrig lyftas 
ur sin sociala kontext. Människor har helt olika livsvillkor och klassamhället kan tvinga 
dominerade grupper att handla strategiskt framgångsorienterat för att de inte ska hamna i 
ett underläge gentemot dominerande gruppers maktutövning. Habermas teorier om så 
kallade deliberativa samtal innehåller enligt Sivertun en dubbelhet, som han kritiskt 
ifrågasätter i avhandlingen.  
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Kan tvångsfria samtal över huvud taget föras under asymmetriska skol- och samhällsförhållanden? 

Kommunikation vid ojämlika sociala relationer innehåller väl alltid strategiska ingredienser? (Sivertun, 

2006, s. 23) 

Sivertun menar att tron på att komma överens och nå konsensus är överdriven, eftersom 
segregering och vissa gruppers dominans över andra är en realitet i samhället och så även i 
skolan. För att kunna nå samförståndslösningar måste först alla olika intressen tas tillvara 
och de tänkbara problemen, svårigheterna och möjligheterna måste belysas innan man 
försöker nå konsensus. Förutsättningarna för kommunikationen måste synliggöras ur alla 
tänkbara synvinklar och perspektiv. Detta tillvägagångssätt kallar författaren för 
perspektivisering. Han framhåller att det är viktigt att skolan förändras mot ett 
perspektiviserande arbetssätt när det gäller kommunikation med ”svagare” grupper. 
Sivertun menar att även dessa gruppers kunskaper och erfarenheter måste finnas med och i 
högre grad än i dagsläget beaktas i skolans verksamhet. Författaren anser även att man inte 
ska överdriva i sin strävan att komma överens och nå samförstånd. Snarare kan en sådan 
strävan leda till att olika perspektiv och meningsskiljaktigheter osynliggörs och inte tillåts 
komma fram. ”… olikartade förslag tunnas ut till ett oigenkännligt intet.” (s. 147) Man 
skulle t o m kunna lägga en betoning på att inte komma överens, just för att en sådan 
inventering av problem kan skapa underlag för en perspektiviserande diskussion. På så sätt 
skapas ett kritiskt arbetssätt som legaliserar och möjliggör för deltagare att resa 
giltighetsanspråk, oavsett klasstillhörighet (a.a.). 

För att kunna använda sig av denna ansats krävs stort intresse, tid och resurser (Sivertun, 
2006). Från politisk synvinkel handlar perspektiviserande diskussioner om att få till stånd 
demokratiska processer, innehållande olika ideologiska och yrkesmässiga perspektiv, som 
ifrågasätter dominerande ekonomiska och tekniskt-vetenskapliga föreställningar om vad 
som anses ”rätt och effektivt”. Perspektivisering är författarens bidrag i försöken att skapa 
en radikalt demokratisk skola. Den primära funktionen är att skapa utrymme för olika 
värderingar, kunskaper, livsföreställningar och så vidare. Olika kunskapsintressen 
synliggörs och det är en förutsättning för att aktörerna i en kommunikationssituation ska 
kunna värdera och kunskapsorientera sig om innehållet i samtalen (a.a.).  

 

Mål- och resultatstyrning i en skola för alla  

Nytell (2006) diskuterar kvalitetsredovisningen som instrument i skolans styrning och 
utveckling, i sammanhanget av utbildningspolitik och förändringarna i den statliga 
styrningen och kontrollen av skolan. Kvalitetsredovisningar infördes tillsammans med 
utbildningsinspektörer och kvalitetsindikatorer, av regeringen 1997 som ett första uttryck 
för kvalitetsvågen i skolan. Nytell skriver vidare att 1990-talet var ett årtionde som innebar 
stora förändringar inom skolväsendet. Samhällets krav på ökad tillgång och kvalitet kunde 
inte tillgodoses genom tillskott av resurser, därför förespråkades decentralisering och lokalt 
ansvarstagande, där staten anger mål och ansvarar för nationell uppföljning och 
utvärdering. I den svenska grundskolan skulle nu ansvar och befogenhet delas mellan stat, 
kommun och professionella – Den nya modellen för mål- och resultatstyrning var född. 
Denna omfattande reformering av skolan skedde samtidigt som den tidigare svenska 
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modellen i samhällsbygget omvandlades, från en samhällssyn som innebar institutionella, 
gemensamma lösningar som ledstjärna, mot en alltmer individualiserad inriktning (a.a.).  

Marknadstänkande, konkurrensutsättning, managementideologier, nya styrstrategier och ett förändrat 

språkbruk med företagsekonomiska förtecken fick utrymme inom skolan och den offentliga sektorn i stort. 

(Nytell, s. 133) 

En inneboende tanke med kvalitetskontrollen tycks vara ett enkelt samband mellan kontroll 
och förbättring (Nytell 2006). Han menar vidare att produktionen av datainsamlingar och 
rapporter sker med en distans till de etiska och moraliska problem som ständigt finns i 
skolan. Kontrollen leder till en teknokratisk och administrativ syn på skolan, där fokus 
flyttas från frågor som har sin grund i etiska och moraliska ställningstaganden. Nytell 
frågar sig vad det statliga kontrollsystemet betyder för lärarna och eleverna i det dagliga 
skolarbetet. Det är angeläget för framtida forskning att undersöka hur djupt in i skolans 
moraliska rum kontrollen kan nå, samt vilken påverkan det får (a.a.).  

Möjligheterna är större idag än kanske någonsin tidigare att arbeta med utvecklingen av 
den egna, lokala skolans lärandemiljö, eftersom det som tidigare reglerades av ett statligt 
regelsystem nu till stor del har lämnats över till kommunerna (Emanuelsson 2006). Det 
betyder dock inte att problem och svårigheter som hindrar utvecklingen automatiskt blir 
mindre eller försvinner. Genom den fortgående decentraliseringen och ökade möjligheter 
för föräldrar och elever att välja eller välja bort skolor, ökar även tendensen ”att det blir 
mer av ’olika skolor för olika barn’ än ’en gemensamskola för alla’”. (Emanuelsson, s. 49) 
Han menar också att betygsprofilen är ett allt oftare förkommande argument i konkurrensen 
mellan skolor, eftersom skolans medelbetyg används som kriterium på dess kvalitet (a.a.).  

Emanuelsson (2006) hävdar, genom några korta tillbakablickar på skolhistorien, att 
förslagen om tidigare betyg, fler nationella prov, tidigare insatt specialundervisning i 
avskilda grupper etc. är tecken på historielöshet och att målsättningen ”en skola för alla” är 
på väg att avskaffas. Han menar att åtgärder som är aktuella idag redan prövats, utvärderats 
och förkastats för 50-60 år sedan, och det som motiverade den processen var just den 
långsiktiga målsättningen ”en skola för alla”. 

 

Rektors uppdrag i en skola för alla  

De föreställningar och motiv som aktörer har när de diskuterar eller verkställer beslut – 
utifrån sina olika perspektiv och roller – är intressanta aspekter att studera eftersom det kan 
bidra till en empirisk breddning och en teoretisk utveckling inom det specialpedagogiska 
fältet (Ekström, 2004). Föreställningar om, eller perspektiv på elevers olika kunskaper, 
erfarenheter, förutsättningar och behov skiftar när förändringar i samhället sker. I 
förlängningen inverkar det även på vilka elever som kommer att definieras som i behov av 
särskilt stöd. Föreställningarna kan ha sin grund i uppfattningen att elevers olikheter skapar 
problem. Vid en annan tid och i ett annat sammanhang kan föreställningen vara att elevers 
olikheter är en tillgång i skolmiljön. Andra förutsättningar för hur behov av särskilt stöd 
definieras kan vara konstruktionen av kunskapskrav, exempelvis i kursplaner eller 
betygssättningsnormer (a.a.). 
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Exempel på rådande förutsättningar, till exempel läroplanstexter…/../... kan ses som en bakgrundsteckning 

till en specialpedagogisk diskurs som kan urskiljas inom svensk utbildningspolitik; nämligen att elever i 

behov av särskilt stöd är de som inte bedöms nå utbildningsmålen och specialpedagogisk verksamhet är 

ett redskap för att variera och anpassa undervisningsformerna utifrån individers behov och förutsättningar 

så att högre måluppfyllelse kan erhållas. (Ekström, 2004, s. 5)  

Dessa förutsättningar kan delvis sägas utgöra en bild av de riktlinjer som bl.a. rektorer har 
att utgå ifrån när det gäller arbetet med inkludering i skolan. Hallerström (2006) beskriver 
med hänvisning till Leithwood, Jantzi och Steinbach (2002) olika ledarskapsstrategier hos 
skolledare, deras olika fokus samt hur de skiljer sig från varandra. Med stöd av empiriska 
studier finner Leithwood et al. att det ledarskap som hamnar under kategorin 
”transformational leadership” leder till framgång när det gäller ledning av skolors 
utveckling. Detta transformativa ledarskap kännetecknas av några viktiga aktiviteter och 
förhållningssätt hos skolledaren:  

 

– ”Hjälper lärare att erövra en allmän känsla av att äga ett syfte för sitt arbete 

– Startar processer som leder till ett gemensamt utvecklande av en vision 

– Uttrycker sin egen ståndpunkt tydligt – men är även öppen för andra åsikter 

– Framhåller vad det gemensamma arbetet kan uträtta och har uträttat 

– Bidrar till analyser av externa krav och kopplingen till skolans egen vision 

– Använder alla möjliga vägar till att kommunicera skolans vision och konsekvenserna 

av den 

– Diskuterar skolans vision i relation till större samhällsperspektiv 

– Arbetar aktivt för att engagera lärare i skolutveckling” (Hallerström, 2007, s. 34) 

 

Den centrala uppgiften för skolledaren inom det transformativa ledarskapet är att stärka 
medarbetarna i deras pedagogiska arbete. Ledaren fokuserar på struktur, kultur och mening. 
Mer konservativa skolmiljöer kännetecknas däremot av ett ledarskap som går ut på att driva 
beslut till handling (a.a.). 

Hallerström (2006) skriver att en serviceinriktad skolledare ser det som sin uppgift att 
underlätta för lärarna att förverkliga sina pedagogiska idéer och ambitioner. Skolutveckling 
förväntas ske i ett underifrån perspektiv. Sherp (2002) har vidareutvecklat det 
serviceinriktade respektive utmanande ledarskapsperspektivet. Han framhåller att en 
”bottom-up-strategi” utan utmanande inslag från skolledaren, sällan leder till förändringar 
och utveckling. Samtidigt är ett utmanande ledarskap som i alltför hög grad bygger på 
beslut som fattats i nivåer ovanför verksamheten, inte heller någon garant för en utveckling 
av lärande och undervisning. Risken blir istället att redan fattade beslut transporteras nedåt 
av rektor, från toppen och nedåt i ett så kallat ”top-down-perspektiv” (a.a.). 

Persson, Andersson & Nilsson Lindström (2004) har studerat framgångsrikt ledarskap i en 
större svensk kommun. De kommer fram till att skolledarna i undersökningen, genom att 
vara väl införstådda med skolans kultur och genom att bilda allianser med elever, lärare och 
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föräldrar skapat den legitimitet som krävs för att nå framgång som skolledare. De har dock 
funnit att tendensen för utvecklingen i svenska skolor är att rektor blir alltmer mer av en 
överordnad person, i förhållande till elever och lärare.  

The general development tendency, that we also found in Swedish schools, which lifted the headmaster 

out of the school to become the last of superiors rather than the first among equals, however, constricts the 

latitude for more culture-specific school leadership. (Persson et al., s. 71) 

Persson et al. (2004) menar därför att framtiden för rektorer kan komma att karakteriseras 
av spänningsfält mellan å ena sidan ett ledarskap som utgår från skolkulturen, baserat på 
den konkreta verkligheten för enskilda skolor och å andra sidan ett ledarskap som 
huvudsakligen påverkas av offentlig förvaltning, där syftet är att uppnå ekonomisk 
effektivitet som definierats på en högre nivå. 

Hallerström (2006) framhåller att enbart ledaregenskaper inte räcker till utan även 
värderingar, samhällssyn och människosyn har stor betydelse. Det krävs förmåga att förstå 
förändringsprocessers förlopp och hur människor reagerar på det. Författaren hänvisar 
vidare till en studie av kreativa lärandemiljöer i svenska grundskolor, genomförd inom 
rektorsutbildningen av Hallerström (1997). Den visade att rektor har en viktig roll som 
inspiratör och för att skapa möjligheter för utveckling av kreativa lärandemiljöer. 
Skolledaren beskrevs genomgående av personalen som en nyckelperson med stor betydelse 
för skolans utveckling samt pekade på vikten av samspelet mellan rektor och lärare.  

Nilholm (2006a) nämner några faktorer som tidigare förts fram som avgörande för att 
inkludering ska fungera. 

 

– ledarskap med en klar vision  

– engagemang från elever och föräldrar 

– lärares attityder 

– övergripande planering med uppföljningar 

– reflektion 

– kompetensutveckling 

– flexibelt stöd 

– övergripande policy 

– samarbete i undervisningen 

– goda ekonomiska möjligheter 

 

Nilholm menar att faktorer som anses gynna inkluderande processer, till stora delar är 
liknande faktorer som även anses underlätta skolutveckling. Helldin (2002) skriver att 
skolledningen måste fungera som drivande och ansvarstagande när det gäller att skapa 
förutsättningar för lärare och annan personal i skolan att gemensamt förhandla fram 
gemensamma innebörder i begrepp som ”demokratisk utbildning” och ”en skola för alla”. 
Det måste föras en demokratisk skoldebatt där rättigheten för alla människor i Sverige att 
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accepteras av skolan precis som de är, med alla förtjänster och brister, ständigt understryks. 
Enligt Helldin är det karakteristiska för en demokratisk skola att dess innebörder, utsagda i 
lagar och förordningar, ständigt förhandlas och tydliggörs för deltagarna i verksamheten. 

Tidigare forskning har visat att skolledare har en avgörande betydelse för hur den 
specialpedagogiska verksamheten organiseras och genomförs (Heimdahl Mattson, 2007). 
Det har därför ansetts intressant att undersöka relationen mellan formuleringarna i olika 
styrdokument, organisation, genomförande och utvärdering kopplad till måluppfyllelse 
(a.a.). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att synliggöra och beskriva rektorers uppfattningar och 
attityder till inkludering och begreppet ”en skola för alla”. 

Vilka personliga synsätt och värderingar kan urskiljas i rektorernas resonemang kring en 
inkluderande skola? 

Hur resonerar rektorerna kring möjligheter, mål och strategier för att realisera ”en skola för 
alla”? 

Vad kännetecknar, ur ett ledningsperspektiv, en inkluderande skola? 
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Metod 

I följande kapitel går jag igenom val av metod för datainsamling, tillvägagångssätt vid 
urval av intervjupersoner samt genomförande av intervjuer. 

Datainsamlingsansats 

Utvecklingen och accepterandet av kvalitativ forskning ligger enligt Ryen (2004) till grund 
för användningen av intervjun som metod för datainsamling. Vikten av att få fram aktörens 
perspektiv var något av det som ursprungligen bidrog till att intervjun spreds som kvalitativ 
metod. Att överta aktörens (i detta fall rektors, min anm.) position innebär grundläggande 
forskning och förutsätter en rik kunskap om livet och omständigheterna kring den som 
studeras. Det kräver en intensiv metod, med få enheter, många aspekter och stor flexibilitet. 
Kvalitativ forskning anses uppfylla dessa krav, och intervjun har då framstått som en 
lämplig och ofta använd metod för att få fram denna typ av data (a.a.).  

Ryen (2004) presenterar fyra paradigm som alla är inflytelserika i vår tid: naturalism, 
etnometodologi, emotionalism och postmodernism. De betonar vidare den roll språket 
spelar för hur paradigmet ”presenterar en särskild verklighet som i stort sett utgör deras 
empiriska horisont”. (Ryen, 2004, s.31)  

Ryen (2004) skriver att graden av formalisering av intervjun beror på fokus, 
forskningsfrågor och urvalskriterier. Likvärdiga förhållanden mellan forskare och 
intervjuperson ger möjlighet för intervjupersonen att påverka interaktionen. Enligt Ryen är 
ett argument för en begränsad strukturering av intervjun, att en alltför strukturerad eller fast 
uppläggning gör forskaren blind. Om poängen är att fånga intervjupersonens perspektiv 
kommer en hög grad av strukturering att motverka syftet med intervjun. Vet man på 
förhand vad man är ute efter, finns det dock inget som hindrar att man använder sig av 
noggrant planerade intervjufrågor. Dessutom undviker man på så sätt att samla in en mängd 
onödig information som minskar analysens kraft. Lincoln och Guba (i Cohen, Manion & 
Morrison, 2007) anser att den strukturerade intervjun är användbar när forskare är väl 
medvetna om vad de inte vet. Då kan tydligt preciserade frågor utformas som kan förse 
dem med den kunskap som saknas. Den ostrukturerade intervjun däremot, är användbar när 
forskare inte är medvetna om vad de inte vet – de måste då förlita sig på att 
intervjupersonerna ska förse dem med den information de söker, utan att på förhand 
precisera frågorna alltför mycket. 

Om man bortser från den helt öppna intervjun, som är typisk för etnografin, är den 
semistrukturerade intervjun den mest utbredda (Ryen, 2004). Där har man på förhand ställt 
upp huvudfrågor och viktiga teman. Frågorna ställs inte i någon på förhand bestämd 
ordning och formuleringen av frågorna behöver inte vara exakt den samma vid varje 
intervjutillfälle. Ordningsföljden och formuleringen bestäms i stället i intervjuns kontext. 
Det finns både fördelar och nackdelar med detta. En fördel är att intervjupersonen kan 
reflektera fritt över frågeområdena, och intervjun får i hög grad karaktär av ett vanligt, 
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informellt samtal. Det gör det lättare att skapa förtroende i intervjusituationen, men å andra 
sidan finns det risk att svaren blir olika från gång till gång, att intervjun glider iväg från 
ämnet och att betydelsefull data inte kommer med i intervjun (Cohen et al., 2007). Det 
centrala är att låta intervjupersonen berätta sin historia på sitt eget sätt. Därför bör 
intervjuaren hålla en låg profil och koncentrera sig på att lyssna (Ryen, 2004). En stor 
fördel som var avgörande för mitt val av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod var att jag ville uppmuntra rektorerna att ge uttryck för sina 
personliga åsikter och värderingar samt reflektera över dem under intervjun. Redan från 
början planerades en tematisk analys med vissa diskursteoretiska influenser, vilket 
ytterligare motiverade mitt beslut.  

Syftet med kvalitativ intervju är inte att jämföra på bredden, utan att gå på djupet hos den 
enskilda intervjupersonen för att fånga hennes version. Det handlar om att möta den 
enskilda intervjupersonen, inte att jämföra henne med någon annan. Målet med den 
semistrukturerade intervjun är att förstå. Avsikten är inte att jämföra enheter, utan att få 
tillgång till handlingar och händelser som är relevanta för undersökningens 
problemställning. Det centrala är den unika intervjupersonens sätt att se på världen, inte att 
räkna hur många som ser det på samma eller olika sätt. Mer praktiska argument för ett litet 
urval är ekonomi och tid. Det viktiga är inte antalet intervjuer, utan den information de ger 
(Ryen, 2004).  

Expertintervjuer påminner om individuella semistrukturerade djupintervjuer (Szonda Ipsos, 
2009). Skillnaden är att de är mer riktade i urvalet för att få fram relevant information. 
Intervjupersonerna kännetecknas av att de är erkänt kompetenta experter inom området 
som undersöks. Den som genomför intervjuerna bör även vara insatt i de professionella 
aspekterna av undersökningsområdet (a.a.). Enligt Dorussen, Lenz och Blavoukos (2005) 
är användandet av expertintervjuer vanligt inom politisk forskning. Experter kan utgöra en 
unik informationskälla från insidan av en organisation, inte minst när det gäller processer 
för upprättande och formulering av policy. De kan ”koda” information om policyprocesser 
och olika aktörers agerande. I forskning inom bl.a. medicin, ledarskap och utbildning är det 
mycket vanligt att använda sig av experter under datainsamlingen (a.a.). I denna uppsats är 
det rektorerna som bidrar med en betydande expertkunskap eftersom de aktivt tolkar och 
implementerar skollagen och läroplanen samt är nyckelaktörer i utformningen av praxis 
som ska gälla angående bl.a. inkludering. Därför är rektor en huvudaktör när det gäller den 
slutgiltiga policy som ska ligga till grund för den enskilda skolans verksamhet. Inom ramen 
för detta resonemang samlades data in genom enskilda semistrukturerade djupintervjuer. 
Syftet var att försöka nå ”bakom” praxis genom att rektorerna, i egenskap av experter inom 
pedagogiskt ledarskap, utfrågades om sina tankar och uppfattningar om inkludering.  
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Val av intervjupersoner  

Av rektorerna i undersökningen var två kvinnor och tre män. Tre av dem var verksamma 
vid skolor med stor social och etnisk mångfald, medan de två övriga skolorna hade ett mer 
homogent elevunderlag, såväl socialt som kulturellt.  

Urvalsförfarande 

Urvalet gjordes via emailkontakt med ett större antal rektorer i en och samma kommun. I 
min förfrågan berättade jag kortfattat om mig själv och min planerade undersökning. De 
rektorer som kontaktades var samtliga verksamma inom grundskolan. En av de intervjuade 
rektorerna var dessutom rektor för grundsärskolan. Den valda kommunen är en mellanstor 
svensk stad. Jag insåg att det kunde bli svårt att få tillräckligt många att ställa upp, därför 
bestämde jag mig för att intervjua alla som gav ett positivt gensvar. Det visade sig sedan att 
intervjupersonerna visade stor variation sinsemellan i sina uppfattningar och attityder till 
undersökningens problemställning. Jag var annars beredd att genomföra fler intervjuer för 
att få en större bredd i materialet, vilket inte blev nödvändigt.  

Genomförande 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer om ca en timme vardera. En 
intervjuguide utformades med några få, övergripande frågeområden. Frågorna 
formulerades generellt eftersom syftet var att få intervjupersonerna att tala fritt utan att på 
förhand överspecificera innehållet eller perspektivet i samtalet. Jag ville nå ett djup i 
intervjuerna och i möjligaste mån undvika att styra svaren i någon bestämd riktning. Den 
relativt långa intervjutiden motiveras med att jag ville ge intervjupersonerna en chans att 
närma sig frågorna på olika sätt och ge uttryck för såväl personliga som strikt 
professionella och organisatoriska värderingar och perspektiv.  

Intervjuerna genomfördes på rektorernas arbetsplatser, huvudsakligen i det egna 
arbetsrummet. En av intervjuerna genomfördes i ett konferensrum. Samtliga intervjuer 
bandades efter deltagarnas medgivande. Jag upplevde att samtliga intervjupersoner hade 
avsatt gott om tid för intervjun och att de var lugna och samlade. Jag var noga med att 
lyssna och ta vara på tillfällen att ställa följdfrågor för att få ytterligare information eller 
klargöra svaren. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant i sin helhet, varvid även 
analysen påbörjades. 
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Analys 

Följande kapitel redogör för teoretiska utgångspunkter, analysmodell, analysens 
genomförande samt forskningsetiska aspekter.  

Teoretiska utgångspunkter 

Nilholm (2006b) talar om en sociokulturell utgångspunkt, när han väljer att betrakta olika 
perspektiv på specialpedagogik som konstruktioner som är knutna till vissa tider och 
platser. Han menar att olika perspektiv kan identifieras och lokaliseras och på det sättet ge 
en övergripande bild av hur forskningen om specialpedagogik konstrueras. Jag närmar mig 
materialet i min undersökning på ett liknande sätt. Jag menar, liksom Nilholm, att olika 
perspektiv kan ses som något positivt i sammanhanget, i synnerhet om olika perspektiv 
möts och befruktar varandra. Nilholm menar vidare att de olika utgångspunkterna ska 
betraktas som en skepsis gentemot försök att totalisera det specialpedagogiska området 
utifrån vissa, specifika synsätt. En kartläggning av olika perspektiv på specialpedagogik 
kan även ses som en studie av maktförhållanden, under förutsättning att man lägger vikt vid 
att analysera vem/vilka som ges möjlighet att uttrycka sina perspektiv i olika sammanhang. 

Antaganden om att man skulle kunna enas om ett vetenskapligt perspektiv på människan som social 

varelse, menar jag är en nästan cynisk (miss)uppfattning. Ett sådant tal handlar nästan uteslutande om att 

det är ens egna perspektiv som andra ska anamma. En sådan komplex varelse som människan och 

likaledes komplexa fenomen som mänskliga praktiker, kulturer och samhällen förenklas ju oerhört om vi 

menar att det finns ett ”rätt” sätt att betrakta dem på. Vad som är viktigt är att kunna föra en dialog där 

man erkänner skillnader och likheter i synsätt och där man respekterar skillnaderna. (Nilholm, s. 17) 

Enligt Nilholm visar även valda ord och uttryck, vilket perspektiv som läggs på de fenomen 
man uttrycker sig om. Jag inspireras av Nilholm på så sätt att jag kommer att försöka 
problematisera själva språksättningen, det vill säga sättet att tala om inkludering. Nilholm 
pekar exempelvis på distinktionen som finns mellan pedagogik/specialpedagogik, vilken 
han menar speglar skillnader som gjorts i den samhälleliga praktiken och som ytterst 
bygger på en distinktion mellan normalt/onormalt. Genom att problematisera dessa 
distinktioner synliggörs dilemmat med att använda dem som analytiska kategorier i 
vetenskapligt arbete (a.a.). 

Att göra det är alltså att återskapa en distinktion som gjorts i den sociala praktiken mellan ’normal’ 

undervisning och undervisning för ’speciella’ elever. Det är min övertygelse att forskningens uppgift är att 

problematisera sådana föreställningar, snarare än att just återskapa dem. (Nilholm, 2006) 

Börjesson (1997) beskriver att det inom den sociala konstruktionismen har utvecklats en 
tradition av att ställa kritiska frågor kring normalitetens historia. Både politiska och 
vetenskapliga aktörers anspråk på att kunna formulera sig om människans natur 
problematiseras. Det handlar om ett relativiserande där man jämför olika kulturer eller 
historiska tidpunkter. Börjesson menar att jämförelsepunkter är nödvändiga, för att vi inte 
ska bli ”fast vid en sorts självklarhetens definitioner och problemlösningar helt i linje med 
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vår egen tids värderingar”. (s. 14) Vidare accepterar konstruktionismen de olika 
fenomenens existens, det vill säga fokuserar att det finns olika konfliktpunkter i samhället. 
Konstruktionismen strävar inte efter att ordna olika utsagor efter något slags hierarki 
utifrån sanningshalt. I stället låter man de aktuella uppfattningarna öppet stå emot varandra 
för att låta dem belysa olika förhållanden i samhället (a.a.).  

Enligt Börjesson (2003) är en vanlig beskrivning av diskursanalys att den traditionella 
uppmärksamheten förskjuts från att beskriva hur verkligheten är, till att förklara hur 
verklighet skapas. skriver att man ibland talar om en kamp, där olika diskurser, sätt att tala 
om världen, kämpar för att nå dominans. Börjesson nämner även uttrycket ”critical 
incidents” som avser tabun av olika slag och gränser för vad som går att uttala – dessa kan 
ge oss förståelse för diskursernas kärna och de gränser som bara blir synliga när någon väl 
överskridit dem. Widerberg (2002) menar att det inte alltid är uppenbart att det som sägs är 
uttryck för antingen en diskurs eller en fakticitet. Det är inte heller alltid vare sig möjligt 
eller meningsfullt att skilja mellan dessa former, därför bör man använda sig av både ett 
tematiskt och diskursivt perspektiv vid analysen. Börjesson (2003) betonar att diskurserna 
inte framträder av sig själva, utan forskaren måste göra något med sitt material, förhålla sig 
till det utifrån något bestämt ämne eller infallsvinkel. När man genomför en diskursanalys 
väljer man att se ett ämne ”som” någonting. Detta innebär relativisering, eftersom ett 
fenomen kan skildras på en mängd olika sätt (a.a.).  

Diskursanalys kan inte ses som en enhetlig metod, utan anpassas efter de frågor man vill 
ställa till texten och efter det specifika textmaterial man har för handen (Widerberg, 2002). 
Empirin talar inte utifrån sig självt, utan det är upp till forskaren att fokusera, presentera 
och förstå sitt material inom ramen för en viss problematisering (Börjesson, 2003).  

Analysmodell 

Min analys är till viss del inspirerad av Nilholm (2006a). Utgångspunkten är ett 
dilemmaperspektiv på specialpedagogisk verksamhet. Specialpedagogik ses då som ett sätt 
för utbildningssystem att hantera ett grundläggande dilemma som i korthet kan beskrivas 
som att man ska erbjuda alla barn ”samma sak” samtidigt som man måste anpassa sig till 
barns olikheter. Detta dilemma försvinner inte men måste hela tiden finna jämviktslägen. 
Eftersom dilemmat kvarstår så kommer man hela tiden, i olika former, att göra skillnad 
mellan elever och på så sätt kommer inkludering/exkludering att återskapas. 

Jag menar att man kan mena många olika saker med ”inkludering” och dimensionerna utgör ett redskap 

för att analysera vad inkludering kommer att betyda i ett visst sammanhang. Redskapet blir således 

användbart för att göra deskriptiva analyser av inkluderingsbegrepp och inkluderingsprocesser. (Nilholm, 

s. 28) 

I intervjuerna förväntas rektorerna tala om inkludering och ”en skola för alla” utifrån olika 
perspektiv och synvinklar. Målet är att återge deras föreställningar om vad inkludering 
innebär och bör innebära, såväl på individ-, grupp- organisations- och samhällsnivå. 
Rektorerna kan även beskriva hur de upplever kollegors, lärares, elevers, föräldrars och 
politikers syn på inkludering. Nilholm (2006a) menar att man kan närma sig inkludering 
från flera olika dimensioner och att det i sin tur får konsekvenser för vad ordet kommer att 
betyda samt för vad, vem eller vilka det får betydelse. Exempel på dessa dimensioner, eller 
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nivåer, är: det nationella utbildningssystemet, lokala myndigheters organiserande av 
utbildningen, klassrummet, läroplanen, elevernas erfarenheter eller utfallet av elevernas 
lärande (Carlsson & Nilholm, 2004). 

Nilholm (2006a) anser att de olika dimensionerna är användbara för att analysera vilket 
inkluderingsbegrepp som avses i diskussioner, forskningssammanhang och i andra 
kontexter. Ofta ser vi att flera dimensioner är implicit förstådda, det vill säga man har inte 
alltid uttalade ställningstaganden vad gäller de mer övergripande dimensionerna. 
Dimensionerna kan även användas som en utgångspunkt för empiriska undersökningar av 
konkreta utbildningssystem (a.a.). 

Utifrån uppsatsens tema, rektorers olika sätt att uttrycka uppfattningar om inkludering, är 
diskursanalys en tänkbar analysmetod, eftersom just talet om inkludering och ”en skola för 
alla” antas vara färgat av samhällets för givet taganden och förväntningar på hur man bör 
uttala sig om dessa begrepp (Widerberg, 2002).  

Diskurser representerar eller föreställer verklighet – samtidigt som diskurser skapar världen 
genom läggande av tyngdpunkter och givande av selektiva skillnader (Börjesson, 2003). 
Diskursanalys innebär att problematisera själva essensen i en företeelse. I stället för att 
fråga sig hur staten ser ut, ställs frågor kring hur staten blev till – och vilka dess verkningar 
är. Frågan om de funktionshindrades egentliga problem blir i stället, ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv, hur, när, varför och på vilket sätt de funktionshindrade blev till? Vad gjorde 
kategorierna möjliga och relevanta? Diskursanalytiska frågor kring samhället handlar då 
om vilket slags skapande av verklighet och vilka kulturella försanthållanden som ligger till 
grund för sådana konstruktioner av verklighet (a.a.). 

Analysens genomförande 

Fokus för analysen ligger på talet om inkludering och ”en skola för alla”, där en 
kombination av tematisk analys och diskursanalys används. Intervjupersonernas utsagor 
kategoriserades efter de dimensioner där de hörde hemma. På så sätt görs huvudsakligen en 
tematisk analys för att visa på tydliga likheter och skillnader mellan rektorernas sätt att tala 
om inkludering, inte bara utifrån sig själva, utan även hur de tänker sig andras 
uppfattningar om inkludering och ”en skola för alla”.  

Intervjuerna analyserades i två steg. Ett första steg var att kategorisera och återge innehållet 
i intervjuerna i en resultatredovisning. Utsagorna sammanfördes och ställdes mot varandra 
för att belysa likheter och skillnader samt unika företeelser som ”sticker ut” i 
intervjupersonernas uttalanden. Analysen gjordes så neutral som möjligt, i den bemärkelsen 
att det inte gjordes några personliga tolkningar eller värderingar av intervjupersonernas 
utsagor. I diskussionen förtydligas, utvecklas och diskuteras, med förankring i litteratur och 
teorier, de olika uppfattningar och synsätt om inkludering och ”en skola för alla” som 
presenterats i resultatredovisningen.  
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Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har följts, vilket innebär att fyra etiska 
krav ska uppfyllas. Informationskravet uppfylldes genom att samtliga intervjupersoner 
informerades om syftet med undersökningen och deras roll som informanter. De gav sitt 
medgivande till att delta, och satte till viss del upp villkoren för sin medverkan, på så sätt 
uppfylldes samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har samtliga intervjuer 
avkodats så att varken uppgifter om person, skola eller stad kan röjas. Slutligen uppfylls 
nyttjandekravet, genom att insamlat material endast kommer att användas som underlag för 
denna uppsats. 

Valet av vad som skulle tas med i resultatredovisningen, samt det sätt på vilket rektorernas 
utsagor presenterades, utgör ett slags analys i sig (Widerberg, 2002). Detta ställde även 
krav på speciella etiska hänsyn. Intervjupersonerna erbjöds att läsa en sammanställning av 
intervjuerna innan de slutligen analyserades och inkluderades i framställningen. Samtliga 
deltagare i undersökningen har erbjudits att ta del av det färdiga arbetet. 

 

Frågor som kom upp under planeringen och vid valet av datainsamlingsmetod rörde bl.a. 
huruvida det kan finnas särskilda etiska risker med att ”utsätta” rektorer för enskilda 
intervjuer om sina verksamheter. Genom noggrann information till intervjupersonerna samt 
möjligheten för samtliga att läsa igenom sammanfattningen av deras uttalanden, 
minimerades risken för att någon skulle känna sig utpekad eller felaktigt citerad. Det kan 
antas att rektorerna ändå, genom sin expertis och det lilla antalet medverkande, i viss mån 
kan vara möjliga att identifiera, i synnerhet av intervjupersonerna sinsemellan och av 
övriga kollegor. Med hänvisning till informationskravet och samtyckeskravet borde dock 
detta inte utgöra något problem. 
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Resultat 

Resultatredovisningen inleds med en kortfattad beskrivning av de fem rektorerna, med 
utgångspunkt i svaren på de inledande frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1). Dessa frågor 
behandlade den professionella bakgrunden, vägen till att bli rektor samt det egna 
förhållningssättet till rektorsuppdraget (personlig ledningsfilosofi).  

Därefter redovisas resultatet utifrån de teman som framträtt i intervjuerna med rektorerna. 
De teman som ansetts vara de mest relevanta i förhållande till syfte och frågeställningar har 
valts ut, men även teman utifrån det innehåll som spontant kom upp under intervjuerna har 
utformats. Eftersom intervjuguiden var ostrukturerad och gav utrymme att reflektera fritt, 
kom vissa perspektiv att dominera, beroende på intervjupersonernas individuella sätt att 
tolka och förhålla sig till frågorna och huvudämnet. 

I resultatredovisningen bakas kortare citat (färre än tre rader) in i löpande text. Kursiverade 
ord markerar att intervjupersonen betonar detta ord extra starkt. Citaten är endast lätt 
språkligt redigerade, för att underlätta läsningen. Tre punkter efter varandra indikerar en 
paus i talet, medan ”…/../…” visar att jag utelämnat text i ett längre citat.  

Sammanfattande presentation av rektorerna 

 
Figuren åskådliggör och sammanfattar det slutgiltiga urvalet av intervjupersoner: 

Medelstor 

svensk stad

Lisbet och 

Gunnar

Arbetade i skolor med 
stor social och 
kulturell mångfald

Therese

Peter och 

Lennart

Arbetade i skolor med 
homogen

elevsammansättning

Tre män, två 
kvinnor
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Lisbet 

Lisbet är fritidspedagog i botten och har tidigare arbetat som det i ca 20 år vid en 
”mångkulturell” (med elever från många olika kulturer, min anm.) förskola och skola. Hon 
har därefter gått rektorsutbildningen och har nu jobbat som rektor i tio år, först på en F-6 
skola och nu vid en F-9 skola. Lisbet är rektor för årskurserna 7-9.  

Lisbet har en skriftligt formulerad ledarskapsfilosofi. Utifrån den berättar hon att det måste 
finnas en mening med det hon gör och att uppdraget ska vara utmanande och utvecklande. 
”Jag tycker att det man säger och det man gör måste hänga ihop, annars blir man inte trodd 
som ledare”, menar hon. Lisbet anser att det är viktigt att uppdrag som kommer uppifrån 
stämmer med hennes egna värderingar. ”Om någon säger till mig att jag ska göra något, 
och så stämmer det inte överens med min inre värld… då får jag bekymmer.”  

Lisbet tillägger att om många i personalen inte skulle ställa upp på det budskap hon driver, 
skulle hon inte kunna jobba kvar. Hon betraktar eleverna som kunder, och det är för deras 
skull som personalen finns i skolan. Därför ser hon det som en viktig uppgift för rektor att 
”nöta in” ett inkluderande förhållningssätt och hela tiden förtydliga att det är elevernas 
bästa som är det centrala. ”Det är inte personalens tankar som ska styra, utan det är liksom 
hur man ser på människor och elever som måste vara grunden”, säger Lisbet. 

 

Gunnar 

Gunnar blev klar med sin utbildning till fritidspedagog 1980. De följande sju åren arbetade 
han med fria aktiviteter. Därefter var han med om att starta en förskola och fritidshem. Där 
arbetade Gunnar tills det blev aktuellt att fritidshemsverksamheten skulle föras över till 
grundskolan. Han har alltid varit intresserad av fackliga frågor och jobbade under en period 
heltid åt Lärarförbundet. Så småningom uppmuntrade förvaltningschefen Gunnar att söka 
en ledig rektorstjänst. Han fick tjänsten och har nu arbetat som rektor sedan 1998.  

Gunnar berättar att han började intressera sig mycket för särskolefrågor när han arbetade 
fackligt. Han förhandlade på särskolan och på så sätt lärde han känna verksamheten, 
kulturen och frågeställningarna där. När han först började arbeta som rektor var han på en 
låg- och mellanstadieskola. Därefter arbetade Gunnar även som chef för kulturskolan, 
innan han blev rektor för en högstadieskola år 7-9 som också hade klasser för elever som 
går i särskola. ”Så det var lite kul, då fick jag jobba med de frågorna jag var intresserad 
av.” 

Gunnar är nu inne på sitt femte år som rektor för särskolan. Han är samtidigt ansvarig för 
grundskolans F-6. Han uttrycker att han brinner för särskolans frågor, eftersom han menar 
att det är en verksamhet som blivit eftersatt i samband med att kommunerna tog över 
ansvaret efter Landstinget. Han upplever att man över tid har tappat en del av kvaliteten 
och kunskaperna kring särskolan och de elevernas rättigheter. 

… jag måste liksom lyfta den här verksamheten och hjälpa pedagogerna att hitta mål och strukturer. Och 

så har jag startat nätverk i kommunen, för de pedagoger som jobbar med det här. Därför att det finns ju 

inte, har inte funnits. 
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Lennart 

Lennart är förskollärare och har arbetat som det i närmare tjugo år innan han blev 
förskolechef. Våren 2006 blev han tillfrågad om han kunde tänka sig en rektorstjänst på 
halvtid, vid en liten skola utanför staden. Sedan augusti 2007 arbetar han som rektor vid en 
F-6 skola. Han har gått rektorsutbildningen på villkor att han inte är bunden till 
rektorstjänsten, eftersom han fortfarande är väldigt intresserad av förskolans verksamhet. 
”Jag gillar fortfarande den sidan av jobbet, men det här är också en väldigt intressant och 
spännande utmaning.” Lennart betonar att han ger jobbet som rektor en chans, eftersom han 
vill utvecklas och lära sig nya saker. ”Bli en bra rektor”, som han uttrycker det.  

Lennart tycker att det viktigaste med rektorsuppdraget är att lära känna eleverna och att 
bygga en relation till dem. Han vill vara ute och träffa eleverna, ”inte isolera mig, sitta och 
göra planer och sånt där”. Han motiverar sitt förhållningssätt med att det är för elevernas 
skull som personalen finns i skolan. ”Det är ju för barnens skull vi bedriver skolor och ska 
ha skolor.” Lennart vill vara en känd person på skolan. Barnen ska känna att de kan komma 
till honom, när som helst och hur som helst. Han menar att det är en viktig del av hans 
ledningsfilosofi, att visa på ”mitt förhållningssätt, vad jag tycker”. På så sätt hoppas han att 
kollegor anammar det och tycker att det är rätt. Lennart vill bygga på de saker som han 
anser sig vara bra på.  

 

Therese 

Therese är från början fritidspedagog och blev klar med den utbildningen 1980. 1985 blev 
hon förskolechef och arbetade som det i åtta år. 1993, i samband med att förskoleklassen 
flyttade in i grundskolan, anställdes 12 chefer från förskolan. Therese var en av dessa, och 
hon har nu arbetat sammanlagt femton år som rektor.  

Hon ser som sitt uppdrag att vara ett slags garant för barnen, att tillvarata deras intressen, 
såväl juridiskt som pedagogiskt. ”Eleverna ska ha det bästa möjliga”, betonar hon. Therese 
har ingen skriftligt formulerad ledningsfilosofi säger hon, men menar att det kanske borde 
framgå tydligare för lärarna vad hon vill uppnå. ”Jag har ju någonting i huvudet, jag har en 
norm.” Hon menar att inkludering till stor del ingår i denna norm, och att alla barn har rätt 
till en bra skolmiljö. Hon berättar att de jobbar mycket målmedvetet med pedagogernas 
förhållningssätt, och att hon själv har en viktig roll som modell för detta inkluderande 
förhållningssätt, genom att förankra det hos personalen.  

 

Peter 

1982 gick Peter ut fritidspedagogutbildningen och började arbeta som fritidspedagog. I 
samband med att sexårsverksamheten fördes över till grundskolan började Peter jobba på 
en skola som låg i närheten av det gamla fritidshemmet. Peter blev efter en tid tilldelad 
rektorsansvaret för fritidshemmet, en tjänst på 20 procent. Efter tre år ville den ordinarie 
rektorn helt avsluta sin tjänst och Peter tog över på heltid. Han valde att arbeta som rektor 
ett år för att ”bli varm i kläderna”, innan han anmälde sig till rektorsutbildningen. ”Det tar 
ju ett år bara att komma in sig i det.” ”Vad är det här för något, vilken är kulturen, vad vill 
jag göra och vad vill jag inte göra?” Peter har nu jobbat som rektor på heltid i ca åtta år, 
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hela tiden på samma F-6 skola. Han menar att det som främst driver honom är möjligheten 
och intresset att kunna vara med och påverka. Han betonar att det finns givna ramar att 
hålla sig inom och att det gäller att försöka göra det så bra man någonsin kan, för både 
elever och personal. Samtidigt påpekar han att han även vill påverka de givna ramarna. 
”Ibland så märker man ju att det system vi har, inte riktigt funkar för alla ungar.” Peter vill 
fungera som en röst uppåt i organisationen och ”tala om hur det egentligen är”. 

Peters ledningsfilosofi går ut på ”att vi känner att det här är vår uppgift, det här är våra 
barn”. ”Det är ingen annan som ska göra det, det är vi som ska göra det.” 
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Inkludering - Resonemang kring innebörd  

Samtliga rektorer uttrycker att inkludering för dem innebär att alla elever har rätt att finnas 
i ett socialt sammanhang och att man inte får särskilja och/eller särbehandla elever. Lisbet 
och Therese betonar uppfattningen att olikheter och skillnader mellan elever berikar och 
måste betraktas som en tillgång. Lisbet menar att synen på eleverna i skolan påverkar 
samhället i stort.  

Det hänger ihop med värdegrund. Det är väldigt nära, för hör man inställningen att man ska dela upp 

människor i grupper… så påverkar det hela samhället. Det påverkar inte bara oss här och nu, utan det 

påverkar vidare i samhället... /../ ... för det vi gör i skolan hänger ihop med hur samhället blir… eller är. 

Jobbar vi för att alla ska få finnas och få vara olika, då får man ett rikt samhälle tycker jag. (Lisbet) 

Therese talar om inkludering ur ett mångkulturellt perspektiv. Hon betonar vikten av att 
verka för en känsla av gemenskap hos eleverna.  

För oss på den här skolan är det ju självklart att man ska få ha olika religion och kultur... /../ ... Jag tror ju 

att om vi inte inkluderar barnen i skolan så får de ett väldigt utanförskap. Och det tror jag är livsfarligt... 

/../ ... Och det är det som vi jobbar mycket med, att de inte ska känna utanförskapet… utan gemenskapen i 

stället. (Therese) 

Lisbet menar att inkludering handlar om att aldrig lägga ansvaret för skolproblem på 
eleven. Hon anser att det aldrig kan vara elevens fel att det har bekymmer med något, utan 
det är skolans ansvar. ”Det är vi som måste göra något åt det. Så är det ju. För mig är det 
väldigt självklart.” 

Lennart talar om att skolan är anpassad för en viss kategori av barn. Han betonar att de barn 
som har behov av mycket extra stöd och hjälp ska få vara som de är, men att det är svårt 
många gånger.  

Skolan är… den är ju väldigt anpassad för vissa barn, så att säga. Men jag brukar tänka på de här som har 

så otroligt mycket energi på rasterna. Som kan härja som tusan på rasterna, och så när de kommer in i 

klassrummet så är de så trötta. ’Orkar inte’, säger de. Och vad är det fel på, är det deras inlärningsstil eller 

är det skolans… som de lär ut så att säga. Den filosofin som man har i skolan, är det den som är fel? Det 

kan man ju fundera över i såna lägen. Att vi är fast i en ganska traditionell… ja den stilen, som är i skolan. 

(Lennart) 

Samtliga rektorer betonar det gemensamma ansvaret för att ge alla barn möjlighet till en så 
bra skolgång som möjligt som en viktig innebörd i begreppen inkludering och ”en skola för 
alla”. Peter betonar att inkludering för honom innebär att  

… barnen som är här är vårt ansvar, det är ingen annans ansvar. Har du en elev med läs- och 

skrivsvårigheter så duger det inte att komma in och säga ’jag hinner inte’. Det är ju svårt, men just den här 

känslan att då har vi ett problem. Hur löser vi det på bästa sätt? Inte säga att det inte går. (Peter) 

Peter talar genomgående om att tolkningen av begreppet ”en skola för alla” får 
konsekvenser för inkludering. Han menar att det blir skillnad, beroende på om man strävar 
efter ”en skola för alla”, eller ”en skola för alla”.  

Där blir det vår uppgift, en skola för alla. Inte en skola för alla. För har vi en skola för alla, då blir det 

exkludering. Såhär gör vi på skolan, och om du inte gör så… då är inte du i skolan, då är du någon 
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annanstans. Vi måste se till att det är en skola för alla. Men då har vi de yttre ramarna som styr, som 

börjar med den mentala inställningen hos personalen. Och jag ger mig inte förrän vi har inkludering. 

(Peter) 

Lisbet menar att inkludering i praktiken inte behöver betyda att eleven alltid är med på alla 
lektioner i klassen.  

Så är det inte för mig. Utan det kan vara olika. Man kan vara inkluderad i det man klarar av. Vi har ju 

särskoleelever då som ibland går ut i vissa ämnen i grundskolan, just för att de är jätteduktiga i matematik. 

Då är de ju i det sammanhanget. (Lisbet) 

Gunnar är av en liknande uppfattning, men reflekterar över olika sätt att se på inkludering. 
Han hävdar bestämt att alla barn är lika mycket värda, men att alla barn har olika behov.  

Ibland så säger man, vi ska ha en inkluderande skola. Jamen, på vems villkor? Det kan ju vara ett barn 

som absolut inte klarar av att vara tillsammans med andra. Därför att problematiken är… så komplicerad, 

jag fixar inte det… Ja, är det viktigare att man är i en vanlig klass? Eller är det viktigare att man tittar på 

det här barnet och tänker att… jamen inkludering för dig kanske är att du får vara tillsammans med andra i 

samma situation. Och att ibland, när det går, när det fungerar, vissa ämnen, vissa moment, då är du 

tillsammans med andra. Eller är det liksom… innebär inkludering att du ska vara med andra? (Gunnar) 

Peter resonerar kring det svåra i beslutet att inkludera eller exkludera. Han menar att det är 
viktigt att alltid sträva efter inkludering, eftersom barn lär av barn.  

Man lär sig nämligen lika mycket av kamrater som man lär från skolan. Då finns det ju faktiskt sådana 

elever som kan ha en problematik där… att gå kvar bland de andra är räddningen. I stället för att snabbt 

som fasen exkludera och sätta dem bland likar. För då har man inget annat beteende än sitt eget att relatera 

till. (Peter) 

Sammanfattande kommentarer 

Gemensamt rektorerna är att de anser att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar 
för samtliga elevers skolgång och att inkludering innebär rättighet att ingå i ett socialt 
sammanhang. Inkludering betyder även att ingen elev ska särbehandlas. Lisbet knyter 
begreppet till ett samhällsperspektiv eftersom hon menar att hela samhället påverkas av den 
människosyn som finns i skolan. Lisbet och Therese anser att det är viktigt att alla har rätt 
att få vara olika och att det är viktigt att sträva efter gemenskap. Inkludering handlar även 
om att inte lägga ansvaret för skolproblem på individen, eftersom det är skolans ansvar. 
Lennart pekar på att det kan vara skolans sätt att lära ut som behöver ändras för att passa 
alla barn. Gunnar och Lisbet ger uttryck för att inkludering inte alltid behöver innebära att 
eleven går i ”vanlig” klass. Det kan i stället stå för att en elev går in i klassen i vissa ämnen 
som han eller hon behärskar extra bra. Peter betonar att det är viktigt att alltid sträva efter 
inkludering. Det kan betyda räddningen för vissa barn, eftersom man lär sig lika mycket av 
kamraterna som av skolan, säger han.  
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Att som rektor verka för inkludering 

Peter menar att det är han som rektor som har huvudansvaret att larma när det är problem.  

Naturligtvis ska vi söka den hjälp som finns, men det är jag som har huvudansvaret och vi ska 

tillsammans ta tag i det…/../… Annars skulle rektorsjobbet kunna vara väldigt lätt, det är liksom bara att 

stänga dörrarna och så skickar man ut lite brev under dörren. (Peter) 

Peter betonar att det är nödvändigt att prioritera vad som är viktigt, eftersom man som 
rektor är totalansvarig. Gör man inte det så kvävs man, säger han. Han anser att hans dörr 
alltid är öppen, och han menar då att han alltid vill finnas till hands för lärarna och 
eleverna. Det viktigaste är den pedagogiska dialogen, menar han.  

Om man då har jobbat ett tag som rektor… alltså, rektorsskrået över huvud taget är ju väldigt mycket… 

duktiga farbröder och tanter. Duktiga flickor, som ska göra rätt. Och jämt gör de rätt också, och de 

genomför alla arbetsuppgifter som de får… och sen går de in i väggen. När man har jobbat ett tag så ser 

man att det finns en deleteknapp. Lite civil olydnad… Vad är viktigt? (Peter) 

Lisbet talar om sin uppgift att förankra ett inkluderande synsätt hos personalen. Hon menar 
att det är en ”tankesnurra” som man måste hålla igång.  

Man har ju ett bekymmer därför att man inte klarar det. Då kan man inte göra mer av samma sak…/../… 

Man måste nöta in det hela tiden och det är en uppgift för rektorn tycker jag. Att nöta in det här. (Lisbet) 

Peter ser det som sin uppgift att in i det längsta verka för inkludering. ”Det betyder inte att 
vi alltid kan lösa det, men vi måste försöka så gott vi kan”, säger han. Han menar också att 
det måste vara tillåtet för lärarna att få säga att det känns jobbigt ibland, ”i något slags 
självbevarelsedrift”. Det viktiga enligt Peter är att man inte frånsäger sig problemet och 
kräver att ”någon annan” ska lösa det. Han menar även att motsatsen till inkludering, 
exkludering, kan vara den värdigaste lösningen i vissa fall. Men inte förrän man gått 
igenom varje tänkbart alternativ som skulle kunna leda till inkludering. 

Lisbet anser att hon präglar in sitt synsätt på inkludering hos lärarna, eftersom hon inte kan 
acceptera att någon t ex säger att vissa elever inte kan delta i klassundervisningen. ”Då kan 
jag säga såhär till läraren, att du kanske inte ska jobba här”, förklarar hon. Lisbet brukar ta 
reda på vilka olika åtgärder man prövat, och hon tycker ofta att man ger upp alldeles för 
lätt. ”Och då har vi ofta kanske prövat bara två saker. Då kanske vi ska pröva tre saker, för 
att se.” Vidare menar Lisbet att det är viktigt att titta på det som fungerar och hur man kan 
använda sig av det i situationer där det uppstår svårigheter.  

Lisbet ser det också som sin uppgift att koppla tillbaka till styrdokumenten. ”Det är ju 
grundat där…/../… Vad står det? Gå och läs!” Hon berättar att det oftast är under samtal i 
MSG (målstyrd grupp, min anm.) som det kommer upp frågor som rör 
inkludering/exkludering. Då kan Lisbet ibland gå in och förtydliga och se till att frågan 
ventileras ordentligt.  

Vi kommer ingen vart om vi lägger locket på, utan upp och diskutera det! Sen kan vi tycka olika och allt 

vad det är. Men frågan måste upp på bordet. Pratar vi inte om det så kommer vi inte vidare…/../… Kanske 

vi inte tycker likadant, det är ju en sak. Men sedan måste vi bestämma oss, vilken väg vi ska gå. (Lisbet) 
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Lennart berättar om en grupp lärare på skolan som utgör något av en kärntrupp och som 
besitter liknande värderingar och synsätt sinsemellan. Sedan har det tillkommit nya lärare, 
som kanske inte riktigt tycker likadant, tror han. 

Men jag märker inga motsättningar… Det är ingen som tar upp det till diskussion. Vilket kanske är synd 

också, det skulle må bra av att ruskas om lite också. Det är min uppgift att blåsa lite grann på glöden 

sådär. Få fart på diskussionen i olika sammanhang. (Lennart) 

Therese säger att hon vill arbeta för ett gemensamt förhållningssätt hos alla lärare. Hon 
förklarar att det är hon som väljer ut vilka barn som kan komma ifråga för att ingå i den 
särskilda undervisningsgruppen, eftersom hon har helhetssynen på skolan och kan se vilka 
elever som passar ihop. Hon sätter stor tilltro till specialteamet med beteendevetare och 
specialpedagoger, eftersom de handleder de pedagoger som arbetar i den särskilda 
undervisningsgruppen. ”Annars tror jag inte att det hade blivit så bra resultat, för de har 
handledning minst en gång i veckan.” 

Sammanfattande kommentarer 

Peter betonar att han har huvudansvaret, men att han är noga med att föra ut till lärarna att 
inkludering är deras gemensamma ansvar. Han talar även om vikten av att prioritera det 
som är viktigast, nämligen den pedagogiska diskussionen med elever och lärare. Lisbet vill 
förankra ett inkluderande synsätt hos personalen och menar att det är en ”tankesnurra” som 
hon alltid håller igång. Hon talar, liksom Peter, om det viktiga i att inte ge upp, utan pröva 
många olika sätt att verka för inkludering. Lisbet kopplar tillbaka till styrdokument och är 
mån om att hålla diskussionen levande kring inkluderande förhållningssätt. Även Lennart 
ser det som sitt ansvar att uppmuntra till diskussioner, och Therese ser det som en viktig 
uppgift att arbeta aktivt med lärarnas förhållningssätt.  
Peter är den av rektorerna som betonar att han vill vara med och påverka de yttre ramar 
som styr organisationen i skolan. Han vill vara pedagogernas röst uppåt i organisationen. 

Andras uppfattningar om inkludering 

Samtliga rektorer uttrycker att de ibland stöter på negativa åsikter om inkludering från 
omgivningen. Det finns alltid någon eller några bland lärarna, menar de, som helst inte vill 
ändra sitt eget sätt att undervisa. I stället vill man att det ska komma extra resurser utifrån, 
antingen i form av elevassistenter som är med den enskilda eleven eller specialpedagoger 
som kan undervisa utanför klassrummet. Peter ger exempel på att lärare velat lägga över 
ansvaret på hemmet, vilket man aldrig kan göra, menar han. Det är däremot önskvärt att 
man i dialog tillsammans med föräldrarna kommer överens om hur man kan jobba vidare, 
om en elev exempelvis inte når målen.  

Lisbet berättar att hon ibland reagerat på det som skrivits i åtgärdsprogram, att ansvaret 
ibland läggs på eleven att göra något åt sitt eget problem. Så kan man inte skriva, säger 
hon, utan det är skolan som måste hjälpa eleven att komma vidare. Hon berättar också att 
det fortfarande finns lärare på skolan som inte tycker att alla barn ska vara där, utan att de 
borde flyttas till en specialskola av något slag.  
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Gunnar menar att han ibland undrar, genom att titta på vissa lärares agerande, hur de 
egentligen tänker om inkludering. De kanske verbalt ger uttryck för att de vill ha en skola 
för alla, men sedan uttrycker deras handlingar något annat, anser han.  

Lennart upplever att man gärna lämnar över ansvaret till specialläraren om en elev har svårt 
med något ämne.  

Sedan tänker man inte på att det ingår i ens eget uppdrag också. Egentligen så är det ju så. Och att det 

ropas efter hjälp, det är ju ganska vanligt, har jag upplevt. Har man ett problem med ett barn så är det 

någon annan som ska lösa det…/../… hjälp med pedagogiken vill man inte ha. Hur jag som lärare ska 

agera, det kan jag. Däremot så behöver jag någon som kollar den där (eleven, min anm.), så att han håller 

sig på plats. Jag behöver en extra person, mer resurser liksom…/../… Det är det viktiga. Inte någon hjälp 

med hur jag ska vara som lärare. Nu kanske jag hårdrar det, men lite så har jag upplevt… i många 

diskussioner. (Lennart) 

Therese ger uttryck för samma åsikt, men menar även att det absolut finns lärare som är 
öppna för att förändra sitt sätt att arbeta, och som gärna tar emot hjälp och stöd i form av 
pedagogisk handledning. Även Lennart betonar att ”det finns väldigt många, duktiga 
lärare”. Han fascineras av kunskapen som finns hos lärarna. ”Men de är traditionella, de 
flesta”, tillägger han.  

Peter berättar om en förälder som enligt honom gett uttryck för ett i grunden exkluderande 
förhållningssätt. 

Jag hörde en kommentar från en förälder…/../… som sade att ’på den här skolan är det åt helsike för 

många barn som inte har något här att göra’, alltså hon… hade redan bestämt vilken sorts barn som går på 

den här skolan. Och den problematiken som var, den berodde inte på oss, utan här går det för många som 

inte ska vara här…/../… Så där är ju exkludering själva grundidén. (Peter)  

Sammanfattande kommentarer 

Samtliga rektorer säger att det alltid finns någon eller några bland lärarna som anser att 
vissa elever inte passar in, inte borde vara kvar i klassrummet eller t o m flyttas till 
specialskola. Peter har varit med om att lärare velat lägga över ansvaret på hemmet, medan 
Lisbet reagerat över att det ibland skrivits åtgärdsprogram där man uppmanat eleven att 
göra något åt sitt problem. Gunnar anser att pedagoger ibland, genom sitt agerande, tydligt 
ger uttryck för ett exkluderande synsätt, även om de verbalt talar för inkludering. Lennart 
och Therese anser att vissa lärare är ovilliga att ändra sitt sätt att undervisa, utan lägger 
över ansvaret på speciallärare. Peter har dessutom tagit del av ett värdeladdat uttryck från 
en förälder, vilket gick ut på att vissa elever inte borde få finnas i skolan.  
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Om att arbeta inkluderande 

Organisation av specialundervisning 

Lisbet berättar om hur de praktiskt försöker tillmötesgå elevernas egna önskemål så långt 
som möjligt, genom att ofta vara två lärare i klassrummet samtidigt. Syftet med det är att 
eleven ska kunna finnas kvar i sammanhanget och slippa gå ut ur klassrummet för att få 
extra hjälp. Ibland delas eleverna in i olika grupper, men Lisbet betonar att de inte är 
konstanta, utan när man fått hjälp med det man behöver så kan man fortsätta som vanligt i 
klassen. ”Det måste vara elevens behov som styr”, menar hon.  

Lisbet beskriver hur speciallärarna ibland arbetat i treveckorsperioder, mer intensivt i en 
och samma klass. Sedan har de gått vidare till en annan klass, samtidigt som de fortsatt 
samarbeta med klassläraren i den klass där de var tidigare.  

Lisbet betonar att det är viktigt att kontinuerligt se över resursfördelningen, så att 
resurserna sätts in där de för tillfället bäst behövs.  

Och då tittar vi över alla våra resurser och fördelar om dem. Lite efter hur vi tycker att… jamen just nu 

klarar den här sig rätt så bra… men den här behöver… Man plockar runt resurserna. Och det måste man 

göra hela tiden. (Lisbet) 

Lennart berättar att organisationen av specialundervisningen är något han funderat mycket 
över sedan han började som rektor på skolan. Han menar att specialläraren är absolut 
fulltecknad och att hon jobbar med elever enskilt eller i liten grupp.  

De har väl gjort någon slags bedömning att de behöver hjälp. Och jag vet inte, jag tycker inte att det är 

någon prioritering riktigt ändå, utan det är precis som att man måste… leta reda på några barn i varje klass 

som behöver någon extra… Det känns som så nästan. Och… ja, snart så tar det ju slut på hennes tid. Hon 

är ju bara en person. Hon kan inte jobba övertid om hon får mer att göra, utan vi har väl funderingar på 

hur vi ska kunna göra för att utnyttja specialpedagog på ett annat sätt, ute i klasserna. (Lennart) 

Lennart anser att klasslärarna borde arbeta tillsammans med specialpedagogen, och att det 
motsvarar ett ”nyare” sätt att tänka. ”Det är gammalt traditionellt speciallärarjobb som görs 
här på skolan.” Lennart tillägger att det är mycket bra och att specialläraren är duktig, 
ambitiös och verkligen vill hjälpa alla barn. ”Men som sagt, kanske man skulle kunna 
hjälpa dem som har största behoven, hjälpa dem mer om man lade om stilen och 
arbetssättet”, funderar han.  

På Thereses skola håller man på att utveckla en ny modell som man fått inspiration till från 
en annan kommun. Tanken är att två till tre specialpedagoger ska finnas på skolan och 
arbeta med enskilda elever, i smågrupper, med elever i klassen och med handledning av 
personal. Dessa pedagoger får i sin tur handledning av ett specialteam där det ingår 
beteendevetare, psykolog och specialpedagog, anställda av kommunen. 

Therese berättar om hur de fr.o.m. i år har organiserat en liten grupp för tre elever som 
anses ha problem med sitt sociala beteende.  

För två år sen startade vi en grupp och då var det två stycken outbildade lärare som fick sätta sig i en 

lägenhet… här i området. Så då var det liksom bort med de eleverna. I år har vi gjort… på ett annat sätt. 

Och det är här som det börjar bli intressant tycker jag. När man får tänka på ett annat sätt. Nu har vi en 
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liten grupp, med tre elever och två pedagoger. De började i höstas med två barn och de får alltså lära sig i 

den här lilla gruppen, hur de ska bete sig i stor grupp. De får hitta egna strategier. De får också öka sin 

självkänsla och lyckas i den här lilla gruppen. Ett belöningssystem då, har vi gjort. Om det har varit bra 

hela veckan så kan de få göra något roligt på fredagen. (Therese) 

Therese tror på den här metoden och menar att så småningom ska eleverna successivt 
kunna återgå till sin vanliga klass. Hon tror absolut inte på att sätta in elevassistenter på 
enskilda barn, eftersom  

… ett barn kan ju inte ha assistent hela livet. Att man har den här växelverkan, att man får en ökad 

självkänsla och trygghet i den här gruppen, och lär sig själv hitta… sina egna strategier, för att kunna vara 

i klass. (Therese) 

Sammanfattande kommentarer 

Lisbet berättar att de försöker tillmötesgå elevens egna önskemål så långt det är möjligt, 
genom att arbeta flexibelt med specialundervisning. Man arbetar enskilt eller i grupp, men 
grupperna är aldrig konstanta utan de förändras efter behov. I klassen försöker man ofta 
vara två lärare samtidigt. Resursfördelningen ses över regelbundet, så att stödet sätts in där 
det bäst behövs.  

På Lennarts skola arbetar specialläraren i ett särskilt rum, enskilt eller i liten grupp. Lennart 
anser att organisationen bör ses över, eftersom arbetssättet känns tveksamt. Lennart tror att 
man kan ge effektivare hjälp om specialpedagog samarbetar och ger stöd till lärare i 
klassrummet.  

Therese berättar att de håller på att utveckla en ny modell för specialundervisning, där 
specialpedagogerna ska arbeta flexibelt såväl enskilt, med smågrupper och i klass, med 
handledning till lärare. Specialpedagogerna får i sin tur handledning av ett ”specialteam” 
som kommer utifrån. Dessutom finns en särskild undervisningsgrupp för elever med elever 
som anses ha problem med sitt sociala beteende.  

 

Handledning och fortbildning av personal 

Lennart menar att kommunens elevstöd kan sägas stå för ett slags handledning när de 
kommer ut och ger rådgivning till pedagogerna om hur de ska jobba med barngrupp, 
elevgrupp eller enstaka, enskilda individer. 

Men som jag sa tidigare, just här på skolan tycker jag inte att specialpedagog ägnar sig åt handledning av 

de andra lärarna, det tycker jag inte… Det tycker jag är lite synd för… det vill jag, att det ska bli så på ett 

annat sätt. (Lennart) 

Therese hävdar att attityden hos lärarkåren ibland kan vara ett hinder för att arbeta 
inkluderande. ”Det är någonting att jobba med”, säger hon. Det särskilda teamet med 
specialpedagog, beteendevetare och psykolog har varit inne i arbetslagen och pratat om 
förhållningssätt, men Therese menar att det tar tid att förankra hos alla.  

Det behövs kompetensutveckling också, anser hon, men det kan även vara så att man har 
för många elever med särskilda behov. Då orkar man inte, även om man får fortbildning. 
Hon berättar om en tredjeklass där det var kanske tre-fyra elever som inte var i behov av 
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särskilt stöd. Där fick pedagogen gå och lära sig Komet, en metod om förhållningssätt i 
arbetet med barn som har diagnosen AD/HD.  

När man har så här många barn går det inte att jobba med Komet. Det kan man göra om man har ett barn 

och resten av klassen funkar. Och det där måste man vara lite uppmärksam på som rektor. Det förstod inte 

jag då. Att det går inte, alltså det är… det kan vara ett hinder… (Therese) 

Lisbet menar att de egentligen skulle behöva en socialpedagog på skolan, som skulle 
”jobba mycket mer med det sociala och kanske vara kontakten mellan skola och hem”. Hon 
har även tankar om att socialpedagogen skulle arbeta med elevernas beteende. ”Man kan få 
ART-träning. Ja alltså, om man har ilska, att man får lära sig hur man ska hantera sin 
ilska.” 

Sammanfattande kommentarer 

Handledning är ett område som både Lennart och Therese vill satsa på. I nuläget arbetar 
inte specialpedagog med handledning på Lennarts skola, men Therese berättar att 
”specialteamet” har haft handledning i arbetslagen om förhållningssätt, men att det tar lång 
tid att förankra.  

Behovet av fortbildning kan vara svårt att avgöra, menar Therese, och berättar att den 
lärare som fick lära sig metoden Komet, sedan inte kunde utnyttja sina nya kunskaper 
eftersom det inte fungerade med alltför många elever samtidigt.  

Lisbet menar att en socialpedagog skulle behövas på skolan, som bl.a. skulle jobba med 
elevernas beteende och vara en länk mellan skola och hem.  

 

Relationen till eleverna 

Lisbet betonar vikten av att skapa en relation till alla elever. Hon menar att det hänger ihop 
med värdegrunden. Vissa av lärarna har väldigt lätt att få den här relationen och ibland kan 
det resultera i att eleverna ”hoppar femtio meter fast de inte kan”. Då är det för att läraren 
verkligen tror på elevens förmåga och höjer förväntningarna, förklarar hon.  

Inspirera, pusha och höja och där är man ju också lite olika. Men vi måste, det är inte bara lektionerna 

som gäller! Var ute och mingla, var ute i korridoren. Prata med eleverna i andra sammanhang. Då får du 

den här relationen. Och det är jätteviktigt. Du får kanske lugnare på lektionerna. Och allting går i varann 

och hänger ihop på något sätt. Både fostransdelen och kunskapsdelen måste ju gå hand i hand. (Lisbet) 

Gunnar menar att alla pedagoger måste ställa sig frågan vad de egentligen har för syn på 
barnen och om de verkligen ser alla barn. Det kan visa sig att man som lärare kanske har 
lite svårt för vissa elever.  

Man ska vara ärlig mot sig själv. För så är det, man tycker inte om alla. Man tycker inte om alla vuxna och 

man tycker inte om alla barn, men det är nästan ingen som vågar säga det. Men så är det ju. Man har 

lättare för vissa och svårare för andra. (Gunnar) 

Therese menar att med så pass små barn, mellan sex och tolv år, så är det nödvändigt att 
prata mycket för att skapa nära relationer. Det är viktigt att bry sig om barnen och ta reda 
på hur de mår, säger hon.  
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Sammanfattande kommentarer 

Rektorerna är överens om att det är viktigt att bygga en relation till alla elever. Det gäller 
att tro på elevernas förmåga och ha höga förväntningar, menar de. Det är inte bara tiden i 
klassrummet som gäller, utan det är viktigt att lärarna umgås med eleverna även utanför 
klassrummet. Att kunna vara ärlig mot sig själv och erkänna att man kanske inte tycker om 
alla elever är också viktigt. Rektorerna strävar själva efter att vara ute bland eleverna i 
verksamheten och lära känna dem så långt det är möjligt.  

 

Skillnader mellan skolor med homogen elevsammansättning respektive stor 

mångfald 

Rektorerna menar att upptagningsområdet och därmed elevsammansättningen påverkar 
sättet att se på elever i behov av särskilt stöd, och därmed även inställningen till 
inkluderande arbetssätt. 

Lisbet, som arbetar på en skola med stor variation bland eleverna, såväl kulturellt som 
socialt, är övertygad om att en stor mångfald leder till att man får träna sig att tänka 
annorlunda som pedagog. Hon menar att man får tänka brett och ur många olika 
infallsvinklar för att komma vidare. ”Det som vi pratar om här, det pratar man säkert inte 
om på andra skolor. Därför att vi är lite grand i olika världar.” Lisbet betonar att det kan 
vara svårt många gånger, men samtidigt en utmaning. Hon tror även att många lärare vill 
jobba med olikheter för att det känns berikande. 

Lennart arbetar på en skola med homogen elevsammansättning i ett socialt stabilt område.  

Ja, jag tror ju att man blir fast i en… Har man en fungerande verksamhet där man märker att barn och 

föräldrar trivs, är nöjda och tycker att det är en bra skola… då kan utvecklingen bli… ganska stillastående 

va. Har man jobbigt, barn som behöver mycket stöd, i tuffare områden… då måste man prova mer 

metoder, för den traditionella har ju kört fast. Då måste man ju hitta på något nytt, då kommer det in, det 

här som jag kan tänka, arbetslagstänkande. Att man är flera kring barnen. Specialpedagog, lärare i olika 

ämnen, att man jobbar mer i ett arbetslag. Här är det ju fortfarande… väldigt traditionellt va. Med 

klasslärare, man har ansvar för sin klass. (Lennart) 

Lennart menar att det finns en risk att man som lärare lutar sig tillbaka och blir bekväm, när 
man inte utsätts för riktigt stora utmaningar i jobbet. Han funderar över att det som 
benämns som ”problem” på hans skola förmodligen inte ens skulle skapa någon reaktion 
hos lärare som arbetar på skolor som är ”tuffare”. ”Men här så kan man tycka att det är 
skrikiga och stojiga barn och att det är lite störigt… att man har jobbiga barn.” 

Therese berättar att det är en enorm tillgång att arbeta med så många språk och kulturer, 
men att föräldrar tyvärr inte ser det på samma sätt när de ska välja skola för sina barn. Hon 
menar att skolan måste bli bättre på att profilera sig utifrån det som är bra med mångfald. 
Therese anser att det finns många fördelar.  

Man är rädd för det som är främmande och annorlunda. Man förstår inte att svenska barn som går på den 

här skolan lär sig att man får vara olika. Det är så naturligt att man bär slöja, har sjal och pratar olika 

språk. Och sen när de kommer ut, tror jag, i vuxenlivet, så blir det ju mer och mer internationellt. 

(Therese) 
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Sammanfattande kommentarer 

Rektorerna är överens om att elevsammansättningen påverkar vilken skolkultur som 
utvecklas. Därmed ställs rektorer och lärare inför olika typer av utmaningar, beroende på 
vilken skola de är verksamma vid. Lisbet menar att man blir tvungen att tänka varierat och 
ur nya infallsvinklar när man arbetar på en skola med stor mångfald. Lennart, som arbetar i 
ett mer ”stabilt” område, menar att skolutvecklingen hämmas och riskerar att bli 
stillastående när man inte ställs inför riktigt tuffa utmaningar. Dessutom kan sådant som 
egentligen inte är några problem ändå blåsas upp och beskrivas som riktiga svårigheter, 
menar han. Therese talar om den enorma tillgången med gå i en skola med kulturell 
mångfald. Hon menar att eleverna har igen det senare i livet, och att det är synd att inte 
föräldrarna ser fördelarna på samma sätt när de ska välja skola till sina barn.  

Utmaningar och Dilemman 

Rektorerna ger uttryck för en rad svårigheter och dilemman i arbetet med inkludering. 
Dessa svårigheter hör samman med bl.a. organisation, betygssystem och etiska 
ställningstaganden. 

Svåra gränsdragningar 

Therese menar att det ofta varit så att det har fått ”gå för långt” med svårigheterna, innan 
särskilda åtgärder har satts in för att hjälpa eleven det gäller. 

Till slut blir ungarna så frustrerade för att de inte får vara i klassrummet då, ja förr så anställde de en 

assistent. Det är det paradoxala, de här barnen som behöver mest, för dem anställde man outbildade lärare 

eller så hade de barnskötarutbildning. De som behöver de bästa pedagogerna. De som behöver 

specialpedagogerna… de får outbildade assistenter. (Therese) 

När Peter funderar över vad inkludering innebär, konstaterar han att ”vi klarar det allra 
mesta, utom våld”. ”Ja, våld har jag väldigt svårt att hantera.” Han förtydligar detta genom 
att beskriva en situation där en våldsbenägen elev är inkluderad. Det innebär att han måste 
sätta in en extraresurs på den eleven, vilket i sin tur gör att han måste avskeda någon annan, 
av ekonomiska skäl. 

Och jag hävdar att den (eleven, min anm.) ska inkluderas, och att det är upp till oss att hitta just den 

lösningen. Problematiken är att då måste jag ha personal som ser mellan fingrarna… För är det en 

personal som sätter sig ner och säger att det inte ingår i mina arbetsuppgifter att få ett hugg, ett slag eller 

ett spott, ja… det är helt rätt. Är du beredd att göra det ändå? Ja, säger hon. (Peter) 

Sammanfattande kommentarer 

Therese anser att det ofta får gå för långt innan särskilda åtgärder sätts in för att hjälpa 
elever i behov av stöd. När stödet sedan sätts in är det ofta otillräckligt eller felaktigt, 
menar hon. Peter anser att det mesta går att lösa, men att situationer med våldsbenägna 
elever är det absolut svåraste att hantera. Han illustrerar att det blir en arbetsmiljöfråga, 
eftersom han måste hitta personal som är villig att utsätta sig för fara. Han hävdar också att 
det blir ekonomiska problem, eftersom tillsättandet av en elevassistent leder till besparingar 
på annat håll.  
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Inkludera eller exkludera?  

Flera av rektorerna ger sin syn på integrering av elever i särskola i grundskolan. De menar 
att i en viss ålder börjar alla barn jämföra sig med andra. Har man då en 
utvecklingsstörning eller någon annan funktionsnedsättning så inser eleven att han eller hon 
är annorlunda i förhållande till sina kamrater.  

Det är enklare att få vara tillsammans med sina kompisar sådär… ju yngre man är. Skillnaden, 

kunskapsskillnad, förståendeskillnad blir större, glappet blir jättestort när man är på högstadienivå. Om 

man inte märkt det förut, utan man har kunnat vara med på samma villkor, då kommer det någonstans i 

tonåren… För många av våra barn på särskolan så är det jättesvårt, för de vill ju vara lika. De vill ju vara 

som alla andra. (Gunnar) 

Therese menar att insikten om att man som elev i särskola är annorlunda för med sig dålig 
självkänsla och dåligt självförtroende. Därför brukar hon, i de allra flesta fall, förorda att 
eleven ska gå på någon av särskolorna, som i det här fallet ligger enskilt i förhållande till 
grundskolans byggnader. Therese berättar att de även haft elever i särskola inkluderade i 
”vanlig” klass tidigare, men att det oftast inte fungerat så bra. 

Det ska i så fall vara att man gör någonting. Alltså att det finns pedagoger i skolan som har tid att jobba 

med de här eleverna. Ge dem det stöd som de ska ha, har rätt till. Men vi får ju inte så mycket extra 

pengar så att vi kan anställa de pedagogerna va. (Therese) 

Lennart uttrycker sig på följande sätt om inkludering i allmänhet: 

Det är svårt, svåra frågor ibland. När vi inte har resurserna att göra de här små grupperna och så. Det finns 

inte ekonomisk möjlighet att hålla på med det. Men jag vet inte, alla dessa extra kostnader som 

specialskolorna gör, det drar ju otroligt mycket ifrån skolans verksamhet i kostnader. Fick vi de pengarna 

ut till skolorna så kanske vi hade möjlighet att fixa bra miljö för alla, här också. Det är en tanke. (Lennart) 

Therese följer en liknande tankegång. Hon berättar att alla rektorer för förskoleklasserna 
varit på studiebesök i en kommun där de tagit bort alla elevassistenter och resursskolor, för 
att satsa på inkludering av alla elever. På skolorna inrättades så kallade skolgrupper, med 
tre till fyra pedagoger på varje skola. 

Det finns ju resursskolor, i kommunen. Om vi säger att jag skulle få in en eller två elever på en 

resursskola här, så slapp jag ju kostnaden för den här eleven. Det är ju lite lockande va. Så jag tycker att 

politikerna ska ta ett ordentligt grepp om det här som man gjorde i xx kommun. (Therese) 

Peter menar att inkludering av elever i särskola ”funkar utmärkt, åtminstone mellanstadiet 
ut”. I nästa andetag säger han att det inte alltid fungerar riktigt så, eftersom det är olika för 
olika barn.  

Men sen kommer även ungarna själva in i den här åldern när man börjar betrakta sig själv i jämförelse 

med andra. Inte så att någon säger att du är si eller så, men att de själva upptäcker att jag är inte som de 

andra. Jag… är inte som de. Och då kommer den där diskussionen, vad är nu lämpligast, är det 

inkludering eller exkludering? Och exkludering, det är ju väldigt stort. Jag menar att det inte behöver vara 

fult att exkludera, det kan vara värdigt. För blir du utan socialt sammanhang, då spelar det ingen roll hur 

duktig du är i svenska. Du vill ha någon att vara med. Det är vår uppgift att se till så att det sociala 

fungerar. För funkar det sociala så spelar det ingen roll med det andra. Det är vårt jobb att se till att 

ungarna funkar socialt. (Peter) 
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Gunnar menar att problemet med att inkludera elever i särskolan många gånger är att de vill 
vara lika som alla andra, men inte riktigt själva förstår vad de klarar av. Ofta resulterar det i 
att de är med på de dåliga sakerna, eftersom de har svårigheter med att säga nej, berättar 
han.  

Jag klarar inte av att säga nej, jag förstår inte, jag vill vara med… alltså är jag med, och då blir det fel. 

Väldigt många hamnar ju tokigt. Alltså, i konflikter, i slagsmål… man kan bli lurad helt enkelt. (Gunnar) 

Peter återkommer till våld som den absoluta gränslinjen för vad som är acceptabelt. Frågan 
är om man tidigt ska exkludera – till något som man tror ska fungera om tre år, funderar 
han. Det är lättare att få hjälp från någon annan enhet vid tidig exkludering, hävdar Peter, 
men samtidigt så blir det ett moraliskt dilemma att ta ställning. Om man å andra sidan 
kämpar på, finns alltid risken att eleven någonstans kring årskurs fem hamnar i svårigheter 
som inte längre är överstigliga. 

Om en sexåring bjäbbar kallar du det aldrig våld. Men om du har en kille som är lika stor som du… som 

jag… som dammar på mig… då är det kört! Där går liksom min gräns, våldet är gränslinjen, nu är det inte 

hanterbart. Det går inte att säga ’jamen vi måste ju ge möjligheter åt eleven’. Jag kan aldrig – förklara bort 

ett slag! Som är utdelat av en elev mot en annan elev för den mottagande elevens förälder. (Peter) 

Sammanfattande kommentarer 

Rektorerna är överens om att inkludering av särskolans elever i grundskolan brukar fungera 
bra, upp till en viss ålder. Problemen brukar uppstå när eleven börjar se sig själv som 
annorlunda i förhållande till sina kamrater. Therese förordar oftast att eleverna inte 
inkluderas, utan går i någon av särskolorna som i hennes fall inte ligger i närheten av 
grundskolan. Hon menar att fler pedagoger måste anställas i grundskolan, om 
inkluderingen av dessa elever ska fungera.  

Lennart tänker sig att om de resurser som idag går till resursskolorna istället kom 
grundskolan till del, skulle inkludering av alla elever vara möjlig. Therese ger uttryck för 
samma tankegång, eftersom hon anser att politikerna borde besluta om nedläggning av alla 
resursskolor. Det är dock något oklart om det är särskolans elever som Lennart och Therese 
talar om. Peter för ett resonemang om att exkludering i vissa fall kan vara värdigt. Om 
eleven inte har något socialt sammanhang så spelar resten inte någon roll, menar han. Han 
ser det som absolut viktigast att eleven fungerar socialt. 

Samarbete med föräldrar 

Lisbet menar att det ibland kan vara problematiskt när ”vi ser saker som föräldrarna inte 
sett ännu”. Hon syftar på elever som är i behov av extra stöd, men där föräldrarna inte vill 
se problemet utan förnekar det. Lisbet tänker på situationer där man kan behöva koppla in 
extra kompetens utifrån, exempelvis specialpedagog eller psykolog. Samtidigt hävdar hon 
att de flesta är tacksamma.  

De flesta är ju bara… tacksamma. För att man har sett och att man vill försöka hjälpa då. Så är det. Men 

ibland så är det ju så att… det kan vara lite skrämmande. Just det där att ’det är inget fel på mitt barn’. 

Innan man kan upptäcka det så ska man ju först ha sörjt… på något sätt… att det inte är som vanligt. Det 

kan ju vara tufft. (Lisbet) 
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Gunnar beskriver problematik som kan uppstå när man samtalar med föräldrar från andra 
kulturer än den svenska. Han talar om att i vissa länder ”så kan det vara så att det inte får 
vara fel”. Det kan vara länder där man gömmer undan barnen, de går inte i skolan och man 
pratar inte om det, säger han. Han berättar att det sådana fall kan bli väldigt jobbigt och 
svårt för föräldrarna att ta till sig att man behöver anlita t ex psykolog eller specialpedagog 
som kommer utifrån. ”Alltså, det är skämmigt. Det är skämmigt, man tycker usch, vad 
hemskt. Och då är det svårt.” Dessutom kan svårigheter med språket göra det ännu svårare, 
även om man samtalar via tolk, menar Gunnar. 

Gunnar berättar vidare om problematiken som han menar finns med att inkludera 
särskoleelever i grundskoleklass. Han menar att vissa elever kan gå miste om vissa 
färdigheter som man däremot jobbar medvetet med i särskolan. Det kan vara vardagliga 
saker som att tvätta, gå och handla och laga mat. Han betonar att det kan kännas viktigare 
för vissa särskoleelever att de får vara kvar med sina kompisar i grundskolan, och att 
föräldrarna är oroliga för att de ska uppleva sig som utanför och annorlunda i en särskild 
särskoleklass.  

Vi har en elev som… sitter i en klass. Föräldrarna vill inte att hon går in i en speciell särskoleklass då. 

Hon sitter i klassrummet, förstår ingenting. Spelar ingen roll hur pedagogen försöker, för det är fel nivå. 

Men hon är med sina kompisar. Och då har man inte hjärta egentligen… Och då tänker jag såhär, jaha… 

För henne och hennes föräldrar så är ju det viktigare va, men inte för hennes liv… i det långa loppet. 

(Gunnar) 

Therese menar att ”föräldrarna är en svårighet, speciellt när man har barn från andra 
kulturer”. Hon berättar att man har inrättat ett ”föräldrarum” där en pedagog ska jobba 
specifikt med föräldrarna. Syftet är att de ska känna sig välkomna till skolan. Rummet ska 
vara öppet två dagar i veckan till att börja med. Föräldrarna ska kunna få hjälp med hur 
skolan fungerar, med läxor, blanketter, sökning på Internet och ”sådana saker”, förklarar 
Therese. 

Peter berättar att det inte är helt ovanligt att föräldrarna menar att ansvaret helt och hållet 
ligger på skolan när det gäller barnets lärande. Det är ett problem anser han, för det är när 
dialogen mellan hemmet och skolan fungerar som man har möjlighet att lösa även de svåra 
problemen. Peter framhåller även att de från skolans håll aldrig kan säga till en förälder att  

… ’det där hann inte vi, så det får ni göra’. Det kan vi aldrig säga. Men i dialog med föräldrarna ska vi 

tala om för dem hur det går, vad vi gör, hur vi kämpar och hur vi sliter. Men vi vet att det skulle göra 

underverk om ni dessutom läste varenda dag. För det behöver de här barnen ännu mer. Att kunna föra den 

dialogen med föräldrarna, det tycker jag är helt okej. (Peter) 

Sammanfattande kommentarer 

I samarbetet med föräldrar menar Lisbet att det kan vara svårt när föräldrarna inte inser att 
deras barn är i behov av särskilda stödinsatser. Samtidigt hävdar hon att de flesta är 
tacksamma. Gunnar beskriver att det kan vara förknippat med stor skam att söka hjälp för 
sitt barn utanför skolan, särskilt när det handlar om föräldrar med annan etnisk bakgrund än 
den svenska. Han hävdar också att samarbetet med föräldrar till barn i särskolan kan bli 
problematiskt, om föräldrarna till varje pris vill att barnet ska gå kvar i grundskoleklass. 
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Även Therese talar om ”svårigheterna” med föräldrar från andra kulturer. På hennes skola 
har man inrättat ett särskilt ”föräldrarum” där en pedagog ska finnas till hands för 
föräldrarna på olika sätt.  

 

Ansvarsfördelning mellan hem, skola och samhälle 

Flera av rektorerna talar om att föräldrar ofta ger uttryck för att de inte tycker att skolan 
gjort tillräckligt i vissa frågor. ”Skolan måste göra mer”, säger föräldrarna, men enligt 
rektorerna är det oftast oklart vad föräldrarna exakt menar med det. Lennart berättar 
exempelvis hur han själv som förälder brukar fascineras av hur andra föräldrar anser att 
”skolan måste kunna hålla ordning”. Lennart tycker att ”man lastar över och tror att skolan 
ska lösa problemen”. Therese har en känsla av att föräldrar hela tiden tycker att man ”ska 
göra mera på något sätt”. ”Och jag vet inte vad det är för något, och det kan de oftast inte 
svara på heller.” 

Therese menar att allt inte kan vara skolans problem. Hon tycker att socialtjänsten borde 
kunna arbeta på ett effektivare sätt genom att sätta in snabbare åtgärder för de barn som har 
det svårt på olika sätt. Det är problem som avspeglas i skolan, men det är i grunden inte 
skolproblem, menar hon. Hon anser också att trenden i samhället går mot att tala om 
hårdare tag i skolan, men att det aldrig kan lösa några problem. ”Jag förstår inte riktigt vad 
det skulle vara heller. Vi får ju inte börja slå barnen.” Therese menar att det är viktigast att 
prata med både föräldrar och elever på ett djupare plan, och sedan försöka göra något åt 
problemet. 

Lisbet tycker att det är tråkigt att politik och medier fokuserar så mycket på att det måste 
bli ”ordning och reda” i skolan. ”I stället för själva arbetet, det vi jobbar med. Det är bara 
’ordning och reda’ som gäller, det som de lär sig och hur de lär sig verkar inte ha någon 
betydelse”, säger Lisbet. 

Therese menar att det politiska budskapet om ”ordning och reda” och ”hårdare tag mot 
skolk” är tomma, verkningslösa ord.  

Det beror på varför ungen skolkar, det är det man måste ta reda på först. Och hårdare tag… alltså jag tror 

inte på det förhållningssättet. Jag tror att man måste prata med föräldrar och barn och gå djupare ner… 

och göra någonting åt det sedan. Det är lätt att säga, och det är ju populistiskt att säga så. Och ’flum- och 

slappskolan’, det är ju inte motsatsen tycker jag, utan det görs ju så väldigt mycket bra i skolorna som 

aldrig kommer fram. Det verkar precis som om vi struntar i dem och att vi inte har några medel att göra 

någonting. Det här med att ta mobiltelefoner har vi väl gjort i alla år. Stoppat ner dem i en skrivbordslåda 

och gett dem när de har gått hem. Något mer får vi inte göra nu heller. (Therese) 

Sammanfattande kommentarer 

Peter menar att föräldrar ibland lägger hela ansvaret för barnets lärande på skolan. Han 
menar att en dialog med hemmet är viktig för att kunna komma till rätta med de svåraste 
problemen. Lennart och Therese upplever att föräldrar ger uttryck för att skolan måste 
”göra mer” och att det måste bli mer ”ordning och reda”. De anser att samhällsproblemen 
lastas över på skolan, men att det oftast är väldigt otydligt vad de önskade åtgärderna 
egentligen ska bestå av. 
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Mål- och resultatstyrning, betyg och bedömning 

Lisbet berättar att det till julen var 50 procent av eleverna som inte uppnått godkänt betyg i 
kärnämnena. ”Om vi lyckas få ett uppnående på 75 procent så är det ju ändå 25 kvar, som 
vi inte lyckas med”, menar hon. Hon beskriver hur de ”jobbat jättemycket med betyg och 
bedömning”. De har brutit ner kursplanekriterierna berättar hon, för att göra det tydligare 
för eleverna. Hon berättar att de sambedömer, det vill säga flera lärare i t ex engelska sitter 
tillsammans och bedömer elevernas arbeten.  

Lisbet tycker att det är bra med fler betygssteg, men att hon är kritisk mot förslaget om 
skriftliga omdömen från ettan. Hon anser att det är viktigare att man som lärare blir bättre 
på att förklara och berätta.  

Lennart menar att statistiken i massmedia, som utser ”framgångsrika skolor” utifrån 
betygsnivå, är farlig och han anser att en skola kan vara oerhört framgångsrik utan att 
andelen godkända niondeklassare för den skull blir högst i länet eller kommunen.  

Andra skolor, där barnen kommer från studiemotiverade hem, de är vana att få hjälp hemma och sådär. 

Det är väl en baggis att få höga resultat på en sån skola. Det är orättvist, det kan inte vara betygen som 

styr en skolas kvalitet, det har jag svårt att… acceptera. Fast, ja… det är ju det som mäts, andelen behöriga 

till gymnasielinjerna och sådär. (Lennart) 

Lennart konstaterar att förskolan inte får göra några som helst bedömningar på barnen, där 
är det bara kvaliteten på verksamheten som bedöms. Bara några år senare, när barnet börjar 
skolan, då är det däremot barnen som har mål att uppnå. 

Många skolor… benar ju ner de här målen också så att det finns varje år. Alltså, nedskrivna mål för 

förskoleklass och klass ett, två och tre. Vilket är väldigt konstigt, för det finns ju inte, de finns i femman i 

dagsläget. Och resten är ju bara någon skattning som vi gör. Vart är de på väg… våra barn? Kan man tro 

att det är mot de där målen som vi har i femman? Det kan vi skatta, men jag tycker inte vi ska hålla på och 

hitta på egna mål. Det är en knepig situation. (Lennart) 

Gunnar konstaterar att ”nu är man ju tillbaka i det här med betyg och bedömningar”. ”Det 
tycker jag inte om.” Gunnar tycker inte att betygssystemet går ihop med det som sägs i 
läroplanen.  

Och sen är det också märkligt, egentligen, för säger man såhär… att varje barn är unikt, varje barn lär sig 

på olika sätt. Det går fortare för en del, det går saktare för en del… och sen ska vi mäta. I årskurs fem… 

Det stämmer ju inte, och sen i årskurs åtta, då ska vi sätta betyg på dem. Men fortfarande säger vi att det 

är ett livslångt lärande. (Gunnar)  

Lennart är mycket skeptisk till att gå ner i åldrarna med bedömningar och betyg. Han 
menar att lärarkåren påverkas på så sätt att deras frihet att utveckla arbetsformerna 
begränsas. Det tror Lennart i sin tur kommer att få följden att ännu fler barn hamnar 
utanför.  

Barnens utveckling… den är ju aldrig rak från förskola upp till nian… Du vill nå vissa mål i nian men… 

vägen dit kan ju vara väldigt krokig och vissa år ligger de långt före i utvecklingen och andra år rasar de 

efter…/../… Jag är övertygad om att… har du gett ett omdöme i tvåan, exempelvis, eller i ettan på ett 

barn… och sen ska du lämna ett omdöme ett år senare. Då finns det tidigare omdömet kvar… i min hjärna 

va… det ligger till grund för nästa, och det kan ju variera väldigt i mognad och allting på ett år. (Lennart) 
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Lennart menar även att det borde finnas något annat än högsta möjliga betyg som borde 
gälla när man söker vidare till utbildningar senare i livet. Han anser att man mister många 
duktiga människor inom högre utbildningar när det bara är betygen som gäller vid 
antagningen. Något som han upplever som positivt med bedömningar är tanken att de ska 
gälla alla ämnen, inte bara kärnämnena. ”För att nu är det ett evigt fokuserande på matte, 
svenska och engelska.” 

Gunnar anser att teoretiska kunskaper värderas högst, och det gynnar vissa elever. ”Vi har 
för lite praktiska ämnen…/../… idag ska alla läsa teori.” Han betonar att det finns praktiker 
som skulle kunna klara skolan jättebra och bli utmärkta hantverkare exempelvis, men som 
stupar på kärnämnena.  

Även Peter visar på det motsägelsefulla i att man talar om att barn och ungdomar lär sig på 
olika sätt, under olika lång tid. Han menar att all forskning och expertis pekar i den 
riktningen, men paradoxalt nog är skolan organiserad utifrån att alla ska lära sig på samma 
sätt under lika lång tid.  

Vi sitter fast i timantal, vi sitter fast i arbetstider och lärare, vi sitter fast i alla de här yttre ramarna. Tiden 

är… av någon anledning har vi bestämt att barn ska vara i skolan i nio år…/../… det tar olika lång tid för 

barn och ungdomar att lära sig. Men det får bara ta nio år, alltså en paradox där…/../…Dessutom har vi 

målstyrning. Hur kan man ha målstyrd verksamhet när man dessutom säger ’men det får ta nio år’! Och 

tiden är given, för den heter timplan…/../… Alla de här yttre ramarna gör att vi inte har olika lång tid på 

oss att lära, alla ska ta lika lång tid på sig. Det gäller dig och det gäller dig! (Peter)  

Sammanfattande kommentarer 

Enligt Lisbet hade hela 50 procent inte uppnått godkänt betyg vid höstterminens slut, och 
därför har man satsat mycket på att arbeta med betyg och bedömning. Det handlar om att 
bryta ner kursplanekriterierna och att sambedöma, det vill säga sitta flera lärare 
tillsammans och bedöma elevernas arbeten. Hon är kritisk till förslaget om skriftliga 
omdömen från ettan och vill inte heller se tidigare betyg. Hon menar att det är viktigare att 
bli bättre som lärare på att förklara och berätta. Däremot välkomnar hon att det blir fler 
betygssteg. 

Lennart anser att det är farligt med statistik som bygger på skolors betygsnivå, eftersom det 
ger en felaktig bild av vad som kännetecknar en framgångsrik skola. Lennart drar även 
paralleller till förskolans kvalitetsbedömning – Där bedöms enbart kvaliteten på 
verksamheten, inga som helst bedömningar får göras av barnen.  

Lennart ser det som positivt att bedömningar är tänkta att gälla alla ämnen, inte bara 
kärnämnena. Både Lennart och Gunnar anser att det läggs för stort fokus på svenska, 
engelska och matematik, och att man mister många duktiga människor i yrkeslivet, 
eftersom det är teoretiska kunskaper som värderas högst. Rektorerna är överens om det 
motsägelsefulla i att barn lär sig i olika takt och har olika förutsättningar, men ändå 
förväntas uppnå samma mål vid samma tidpunkt. Peter talar om en paradox, och nämner 
förutom mål- och resultatstyrningen även det faktum att lärarna är bundna av timplaner och 
arbetstid. Han menar att man inte kan ha målstyrd verksamhet i skolan, eftersom lärandet i 
praktiken bara får ta nio år. 
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Tankar om friskolor 

Lisbet och Peter menar att friskolor kan leda till segregering i samhället. De ser olika 
tänkbara orsaker till att föräldrar väljer en friskola till sina barn. Lisbet menar att det 
fokuserats extra mycket på ”ordning och reda” vid en av kommunens friskolor, däremot 
talas det inte så mycket om det pedagogiska innehållet. Det menar Lisbet är synd, eftersom 
det inre arbetet i skolan, själva undervisningen, kommer i skymundan i skoldebatten. 

Både Peter och Lisbet anser att det inte behöver vara någon skillnad på kvaliteten på 
undervisningen vid kommunala respektive fristående skolor. Lisbet misstänker att vissa 
föräldrar har en föreställning om att det är ”fint” att välja en friskola, och menar att det i så 
fall bidrar till segregering. Peter uttrycker att det indirekt blir en uppdelning mellan olika 
grupper i samhället i och med att man kan välja vilken grupp man vill tillhöra. 

Får elever bra utbildning, om det är en friskola eller vanlig skola, så är det okej för mig. Bekymret är att 

det ställer till organisatoriska och ekonomiska problem. Och att det kan leda till segregation. Det är det 

som är bekymret. Men för varje enskild elev så ska den vara där den får bäst tankar för framtiden… om 

det är ett bra innehåll va. Ja, jag har inget emot friskolor om det är bra innehåll. Att man gör bra saker. 

Men då är det mer det här med integrationstanken. Och så vet jag inte om det är så att föräldrar tror att 

friskola är ’privatskola’. Och att det är fint… alltså en statusgrej. (Lisbet) 

Såhär ser jag på friskolor, alltså jag… lägger mig inte i själva kvaliteten på undervisningen. Jag tror inte 

att den är bättre eller sämre än den kommunala. Om det visar sig att friskolorna har utbildade lärare, ja då 

borde det vara ungefär samma kvalitet på undervisningen. Förstår du hur jag menar, jag tror inte att det är 

sämre lärare, utan det är den syn vi får i samhället som jag är oerhört skeptisk till… det segregerar ju så 

förbaskat. Man väljer ju… de här vill jag vara med, de andra vill jag inte vara med. (Peter) 

Peter menar vidare att vi har lämnat läroplanens grundtanke om solidaritet och gemenskap, 
eftersom friskolorna uppmuntrar till uppdelning och nischtänkande. Det är den utveckling 
som samhället i stort går mot, anser han. ”Det här med inflytande och valfrihet, det är som 
käpphästar. Folk blir tokiga om de inte får välja. Så har vi det idag. Hela världen är full av 
det.” 

Rektorerna uttalar sig i viss mån om hur friskolorna förhåller sig till elever som är i behov 
av särskilt stöd. De antyder att friskolorna inte alltid är villiga att ge det stöd som eleven 
har rätt till i en kommunal skola. Om det visar sig att eleven inte klarar av undervisningen, 
kan det ibland vara så att friskolan försöker få eleven att gå tillbaka till den kommunala 
skolan, säger Lisbet.  

Då försöker de inte sätta in resurser som gör att de ska klara det istället, utan man säger att … man kanske 

inte säger det rakt ut men man kanske ändå visar på många sätt ’att du kanske borde gå tillbaka till den 

kommunala…’ (Lisbet) 

Peter säger att han inte vet, men misstänker ändå att friskolor ”väljer” de elever de vill ha. 

Men sen när det gäller exkludering, inkludering, ja där är vi ju inne på tassemarker liksom. Jag har inte 

sagt att man har… intagningsprov… till friskolor. Det vet man aldrig men jag kan inte belägga det. (Peter) 

Lennart talar om friskolor ur två olika perspektiv, det privata och det professionella. Som 
privatperson tänker han att en friskola ibland kan vara uttryck för ett missnöjesval. Om man 
är missnöjd med hur ens eget barn har det i den kommunala skolan och man inte tycker att 
man får den stöd och hjälp som man har rätt till, då skulle det naturliga vara att söka sig 
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därifrån, menar han. Han uttrycker att han är för valfrihet och att den kommunala skolan 
mår bra av viss konkurrens. Samtidigt menar Lennart att han som rektor kan se många 
saker som är orättvisa i organisationen, vid en jämförelse mellan kommunala och fristående 
skolor.  

Tidigare har elevpengen varit väldigt… har slagit snett. Friskolorna får välja lokaler, som kommunen ska 

ställa upp på, hyra och greja. De kan… skippa vissa saker som är kostnadskrävande… även om skolverket 

anmärker på att de inte har full täckning i alla ämnen och så där så verkar det som om de tillåts fortsätta i 

alla fall. (Lennart) 

Lennart säger samtidigt att han innerst inne tycker att barnen, åtminstone medan de är små, 
ska gå i den skola som ligger på hemmaplan. ”Det är inte naturligt att skjutsa barnen runt 
halva stan.” Lennart tycker att frågan om friskolor är svår att förhålla sig till.  

Lite konstig fråga är det, det är en farlig fråga därför att i vissa kommuner överlämnar de ju hela arenan 

till friskolor, både inom förskola och grundskola. Och…/../… rätt som det är går en skola i konkurs. 

Plötsligt så är den borta. (Lennart) 

Lisbet talar om det pedagogiska perspektivet och menar att det oftast är så att friskolorna 
profilerar sig genom att lägga extra mycket tonvikt på ett eller några få ämnen. ”Vi tycker 
att alla ämnen är viktiga”, säger hon. Hon medger att den kommunala skolan är dålig på att 
gå ut och berätta om att de fokuserar på helheten, och att det utgör deras profilering i 
förhållande till friskolorna. 

Peter menar att grundtanken med friskolor var ”att det skulle blomma tusen pedagogiska 
blommor”. Han anser att det inte riktigt blivit så, utan det handlar i stället om 
marknadsekonomiska krafter som tagit över. Det leder i sin tur till betygsinflation i 
friskolorna, eftersom de har pressen på sig att gå med vinst.  

Alltså, våra så kallade kunder… de har ju genomskådat, om jag går till den skolan så är jag garanterad ett 

rätt bra betyg. Den skolan kommer ju aldrig att släppa ifrån sig elever med dåliga betyg. Då försvinner ju 

själva anledningen till varför den här skolan finns, för då är det ingen som vill komma dit…/../… varför 

ska man gå till den kommunala skolan där det sitter x antal övernitiska lärare och bedömer, jamen du är 

inte godkänd i det här ämnet och i och med det kommer du inte att få välja det som finns på gymnasiet. 

När jag kan välja den andra varianten att vår marknadsidé är att vi kommer att leverera en unge till dig 

som…/../… får välja vad de vill. (Peter) 

Peter är övertygad om att det uteslutande handlar om företagsekonomi, eftersom det inte 
finns några privata bolag som inte har som ambition att gå med vinst. ”Det är ju olagligt. 
Det är snart försatt i konkurs. Det är klart att de ska gå med vinst”, säger han. 

Sammanfattande kommentarer 

Rektorerna är överens om att det finns både för- och nackdelar med friskolor. De menar att 
det pedagogiska innehållet förmodligen är lika bra som i en kommunal skola, men att 
bekymret ligger i att möjligheten att välja eller välja bort skola leder till segregering i 
samhället. Lisbet betonar att det inte läggs särskilt mycket fokus på det pedagogiska 
innehållet i skoldebatten, och att det kan visa sig i form av sämre betyg när eleverna börjar 
gymnasiet.  

Lisbet tror att föräldrar kan ha en föreställning om att friskolor är ”fint” och att det kan vara 
en anledning till att föräldrar väljer en friskola. Peter ger uttryck för att det är profilering 
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och marknadsekonomiska krafter som styr, och att man väljer vilken grupp man vill 
tillhöra. Rektorerna antyder att friskolorna, till skillnad från de kommunala, har möjlighet 
att välja sina elever. Det kan förekomma att elever i behov av särskilt stöd uppmanas gå 
tillbaka till kommunal undervisning eftersom man inte anser sig ha råd att sätta in det stöd 
som eleven har rätt till.  

Peter anser att det är personligt inflytande och valfrihet som gäller i hela samhället idag, 
därför har vi lämnat läroplanens grundtanke om solidaritet och gemenskap. Han hävdar att 
det enbart handlar om ekonomiska vinstintressen och att skolorna därför är måna om att 
eleverna får så bra betyg som möjligt. Därför anser Peter att det finns risk för 
betygsinflation när friskolor etablerar sig i allt större utsträckning.  

Lennart är principiellt för valfrihet, men är kluven i sin inställning till friskolor. Han anser 
inte att hela marknaden ska lämnas över till friskolorna, som han hävdar ska ha skett i vissa 
kommuner. Det finns dessutom orättvisor i lagstiftningen, säger han. Dessutom menar han 
att det naturligaste för barn, åtminstone i lägre åldrar, är att gå i den skola som ligger 
närmast hemmet.  
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Metod- och Resultatdiskussion 

I rektorernas utsagor framträder områden som är intressanta för vidare tolkning och 
problematisering i relation till tidigare forskning, utbildningsideologi och rådande 
skolpolitiska trender. 

Jag intar ett kritiskt förhållningssätt i min tolkning av resultatet, eftersom min uppfattning 
är att talet om inkludering i skolan pågår tämligen oreflekterat, utan att ifrågasättas eller 
problematiseras. Följden blir att den pedagogiska praktiken genomförs med fokus på 
kortsiktiga ”vad-frågor”, utan att man först har ställt sig frågorna ”varför” och ”hur” 
inkludering ska uppnås. Ofta efterfrågas effektiva, beprövade metoder och ”recept” som 
förväntas ge snabba lösningar, medan de etiska och utbildningsideologiska frågorna inte 
problematiseras, enligt mitt sätt att se. Min avsikt är att utveckla och komplettera 
rektorernas uttalanden samt peka på några konsekvenser som talet om inkludering kan 
tänkas få, beroende på den innebörd och mening som begreppen tillskrivs.  

Uppfattningar om inkludering och ”en skola för 
alla” 
Rektorerna uttrycker att de vill verka för elevernas bästa - Det är för deras skull som lärare 
och övrig skolpersonal finns i skolan. Är inte alla överens om detta? För vems skull ska 
man jobba? Det verkar som om rektorerna ständigt måste förankra detta synsätt och 
företräda elevernas rättigheter på olika plan.  

Therese är den som tydligast beskriver hur de på hennes skola arbetar medvetet med att 
förändra personalens förhållningssätt. För Peter handlar inkludering lika mycket om 
samhället utanför som om arbetet inom skolans väggar. Han vill in i det sista verka för 
inkludering. Han anser att man aldrig får aldrig ge upp utan att först ha provat alla tänkbara 
vägar som skulle kunna leda till inkludering. Peter är den av rektorerna som betonar att han 
vill vara med och påverka de yttre ramar som styr organisationen i skolan. Han vill vara 
pedagogernas röst uppåt i organisationen. 

Ett synsätt ger uttryck för att inkludering inte alltid behöver innebära att eleven går i 
”vanlig” klass. Det kan i stället stå för att en elev i särskola går in i grundskolan i vissa 
ämnen som han eller hon behärskar. Man tittar på den enskilda individen och ser vad som 
är bäst för den. Det menar särskilt Gunnar och Lisbet är en framkomlig väg. Här ser jag en 
fara i att man glömmer bort omgivningen. Hur arbetar man med inkludering på ett mer 
övergripande plan, som i skolans organisation och med förhållningssätt hos personal och 
övriga elever? Kan det vara så att de aspekterna osynliggörs, inte minst med tanke på den 
ökade individualiseringen, där varje enskild elev ska nå upp till vissa bestämda mål enligt 
en individuell utvecklingsplan (IUP)? Som jag ser det är det lätt hänt att helhetsperspektivet 
får underordnad betydelse i en individcentrerad organisation som fokuserar på enskilda 
elevers måluppfyllelse. 
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Flertalet rektorer säger att det alltid finns någon eller några bland lärarna som anser att 
vissa elever inte passar in, inte borde vara kvar i klassrummet eller t o m flyttas till 
specialskola. 

 

Uppfattningar om att arbeta inkluderande 

Samtliga rektorer betonar att man aldrig får lägga ansvaret för eventuella svårigheter på 
eleven. Det är skolans ansvar att ge eleven det stöd den behöver. Detta förefaller dock vara 
en mycket vid formulering, för i rektorernas fortsatta resonemang kring hur inkludering kan 
se ut i praktiken, framträder tydliga skillnader i synsätt. Dessutom synliggörs flera 
motsägelser och dilemman.  

Lennart menar att det viktigaste är att inte särskilja eller särbehandla elever, men uttrycker 
samtidigt en oro över att det traditionella arbetssättet på skolan inte riktigt tillåter alla 
elever att få vara delaktiga på sina egna villkor. Lennart talar om inkludering ur ett 
övergripande, organisatoriskt perspektiv, eftersom han önskar att klasslärarna ska 
samarbeta mera kring barnen och att specialpedagogen borde arbeta annorlunda, med 
handledning i arbetslaget och stöd till lärare och elever i klassrummet (jfr. Heimdahl 
Mattson, 2007). Han talar om att det är gammalt, traditionellt speciallärarjobb som görs på 
skolan och att den modell som han förespråkar, motsvarar ett nyare sätt att tänka kring 
specialpedagogik. Det verkar som om Lennart, som är ganska ny på skolan, håller på med 
en kritisk granskning av skolans organisation, för att så småningom kunna initiera en 
genomgripande förändring.  

Lisbet beskriver att specialundervisning bedrivs på varierande och flexibelt sätt, ibland 
enskilt, ibland i klassen och även i mindre grupper som dock är tillfälliga. Här finns en 
inkluderande strävan, eftersom man lyssnar på eleven och försöker anpassa stödet efter 
hans eller hennes egna önskemål. Det finns en rörlighet i organisationen, eftersom stödet 
sätts in där det behövs för tillfället. Min uppfattning är att denna organisation av 
specialpedagogiskt stöd stämmer väl överens med så kallad svag inkludering (jfr. Carlsson 
& Nilholm, 2004), eftersom inkludering är något som man strävar efter på Lisbets skola. 
Segregerande lösningar i sig betraktas inte som något positivt. Den svaga inkluderingen 
gäller, som jag ser det, på samtliga skolor i undersökningen. Man medger olika undantag 
från principen om att inkludering och ”en skola för alla” är något eftersträvansvärt, 
eftersom inkludering ses som en process över tid och/eller att inkludering inte passar för 
alla elever (a.a.). 

Kategorisering av elever och val av åtgärder 
Intervjuerna visar att rektorerna har olika uppfattningar, dels om vilka barn som avses när 
man talar om elever i behov av särskilt stöd, dels hur man ska handskas med dessa elever. 
Therese talar utifrån ett mångfaldsperspektiv, med fokus på svårigheter som har med 
sociala och kulturella betingelser att göra. Hon vill förändra och utveckla inom områden 
som har med arbetssätt, gruppindelning, föräldrasamverkan och personalens 
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förhållningssätt att göra. För elever med utvecklingsstörning förordar hon undervisning i 
särskola.  

Therese tycks ha delat upp barnen i olika kategorier: Barn som har funktionsnedsättningar 
men inte utvecklingsstörning, barn med utvecklingsstörning och ”vanliga” barn. Dessutom 
talar hon om gråzonsbarn, barn som inte har diagnos, men svårigheter som påminner om t 
ex AD/HD, eller som ligger på gränsen till utvecklingsstörning. Hon förordar entusiastiskt 
det nya konceptet som de håller på att införa på skolan, med ett specialteam som handleder 
personalen regelbundet. Hon anser att politikerna i kommunen borde avveckla alla 
specialskolor, precis som man gjort i den kommun som de hämtat inspirationen till det nya 
arbetssättet från. Men i dessa tankegångar ingår alltså inte särskolans elever. Enligt mitt sätt 
att se, kan verklig inkludering aldrig uppnås så länge en rektor rekommenderar enskild 
särskola som förstahandsalternativ för elever med utvecklingsstörning.  

De pojkar som ingår i den särskilda undervisningsgruppen på Thereses´ skola har inte 
fungerat i klassundervisningen, de har haft ett ”stökigt” beteende och varit ”stora 
mobbare”, som Therese beskriver det. Det är bara pojkarnas beteende som de jobbar med, 
och målet är att pojkarna ska förändras så att de successivt ska kunna gå tillbaka till sin 
ordinarie klass igen. Man skulle kunna säga att pojkarna inte längre passade in i 
klassundervisningen, därför valde man att särskilja dem. När de har ”anpassat sig”, kan de 
erhålla full tillhörighet i klassen på nytt.  

Heimdahl Mattson (2007) hänvisar till Nyman (2005) som har kommit fram till att lärare, 
skolledare och politiker i en svensk kommun ser de särskilda undervisningsgrupperna som 
bra pedagogiska lösningar som inte ifrågasätts. Elever i särskilda undervisningsgrupper 
som intervjuats i samma undersökning, berättar däremot att de upplever ett utanförskap och 
att de hellre hade gått kvar i sin vanliga klass om de fått välja. 

Jag frågar Therese om hur hon tror att pojkarna ser på sig själva och på placeringen i den 
särskilda undervisningsgruppen. Hon svarar att de från början troligen såg det som ”ett rent 
straff” för att de inte kunnat uppföra sig. Hon berättar också att de ibland retar varandra och 
tävlar om vem som får gå in oftast i den ordinarie klassen. Karlsson (2007) visar i sin 
avhandling hur elever i en särskild undervisningsgrupp använder sig av olika 
motståndsstrategier för att slippa se sig själva som problem. Pedagogernas motiv med 
placeringen i gruppen är att eleverna ska förstå att de har skolproblem och att de själva är 
ansvariga för att förändra sitt beteende. Eleverna tar i sin tur alla chanser att stärka sin 
identitet som duktiga elever (a.a.).  

Som framgått uppfattas och beskrivs eleverna i den särskilda undervisningsgruppen som att de har 

skolsvårigheter. Paradoxalt nog leder det ständiga samtalandet om vad som utgör elevernas svårigheter till 

att eleverna definieras och tillskrivs en identitet som problem. Eleverna å andra sidan…/../… opponerar 

sig samt gör allt för att undvika problemdefinitioner och bli delaktiga. Uppenbart är att eleverna vill delta i 

skolans aktiviteter och att de inte vill vara problem. (Karlsson, s. 170) 

Therese bekräftar att eleverna i gruppen vill vara duktiga, för att så snart som möjligt få gå 
tillbaka till sin ordinarie klass.  

Jag kan se de goda tankarna bakom den särskilda undervisningsgruppen. Samtidigt går det 
inte att komma ifrån att denna typ av lösning är den yttersta formen av exkludering, 
samtidigt som dess mål är inkludering. Den särskilda undervisningsgruppen har inrättats 



 

 54

därför att problem har tillåtits fortgå under lång tid och till slut blivit omöjliga att hantera. 
Den är ett tydligt bevis på skolans tillkortakommande när det gäller att hantera mångfalden 
av elever inom klassens ram. 

Inkludera eller exkludera – ett etiskt och moraliskt 
dilemma 
Att ta ställning och besluta om att inkludera eller exkludera enskilda elever är ett område 
som diskuteras av samtliga intervjuade rektorer. Det kan handla om inskrivning i särskola 
eller annan specialskola. Några av rektorerna talar om kommunens resursskolor som ett 
alternativ. Elever i särskola har dessutom möjligheten att antingen gå i särskild 
särskoleklass eller inkluderas i grundskoleklass.  

Gunnar menar att elever i särskola ofta hamnar ”i dåligheter” för att de vill vara med, men 
inte kan säga ifrån. Han anser att det är svårt att inkludera vissa elever som har 
utvecklingsstörning, just för att de inte förstår vad de kan vara med på och inte. Mitt 
intryck är att just denna rektor fokuserar på svårigheter och nackdelar med inkludering av 
elever med utvecklingsstörning. Ändå kan han samtidigt vara kritisk till sitt eget 
förhållningssätt, eftersom han under intervjun påpekar att ”ibland låter det som att jag bara 
tycker att särskolan är bra”. Fischbein (2007) menar att man i pedagogiska situationer lär 
sig inte bara ämneskunskaper utan också hur man fungerar som lärande person. Det kan 
vara förödande för självkänslan och för hur man fungerar i andra lärandesituationer, om 
man upplever sig som otillräcklig, misslyckad och utanför gemenskapen. Det kan i värsta 
fall leda till att man slutar gå till skolan och istället ”hamnar i dåligt sällskap”, söker sig till 
missbruk etc. Jag ställer Fischbeins uttalande i relation till Gunnars, och frågar mig om det 
verkligen är elevens begränsningar som leder till upplevelsen av att ”inte få vara med”. Jag 
ifrågasätter inte att problematiken finns, frågan är vem eller vilka som äger problemet.  

Är det känslan av att vara utstött som framkallar detta beteende hos elever? Jag frågar mig 
om det är individen eller omgivningen som skapar svårigheterna. Jag funderar också på de 
barn som utsätts för mobbing och trakasserier, eller som ”hamnar i dåligheter” trots att de 
inte har något funktionshinder eller andra svårigheter som berättigar till särskilda åtgärder 
av något slag (t ex särskoleklass, särskild undervisningsgrupp). Vilket stöd erbjuds de 
barnen? 

Gunnar påtalar även svårigheterna med att som klasslärare ha elever i särskolan 
inkluderade i den ”vanliga” klassen. De läser visserligen utifrån särskolans kursplaner, men 
det är ändå svårt för läraren att anpassa takten och sättet att ge instruktioner, menar han.  

Gunnar talar om den aktuella situationen som om det vore han, och pedagogerna, som är de 
som egentligen vet bäst, men att de låter eleven vara fortsatt inkluderad för hennes egen 
skull samt för att föräldrarna tycker att det är den bästa lösningen. Gunnar menar att det 
inte är det bästa för eleven, i det långa loppet. Fischbein (2007) framhåller att det för rektor 
är en svår balansgång att inbjuda till delaktighet och medverkan från både barn och 
föräldrar utan att tona ned sin egen ledarroll. Hon betonar behovet av mer kunskap om hur 
konkret inkluderingsarbete kan se ut i praktiken, i olika situationer, gruppkonstellationer, 
utifrån olika innehåll, över tid, i olika ideologiska klimat och så vidare.  
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Rektorernas resonemang pekar på det problematiska i att ta ställning och besluta om 
antingen inkludering eller exkludering i enskilda fall. De betonar liksom Fischbein (2007) 
dialog och samverkan med såväl föräldrar som professioner utanför skolan, för att i det 
längsta verka för inkludering. Lennart och Therese talar även om brist på ekonomiska 
resurser när det gäller att inkludera alla elever i grundskolan. Kommunens resursskolor, 
menar de, tar en stor del av kostnaderna i anspråk. Om man istället lade de pengarna på 
grundskolan och avvecklade resursskolorna, skulle möjligheterna att inkludera alla elever 
öka betydligt.  

Therese berättar samtidigt att hon alltid förordar placering i enskild särskola för elever som 
betecknas som utvecklingsstörda. Hennes förklaring är att grundskolan inte klarat av att ge 
särskolans elever en bra skolgång. Eleverna upplevde bristande självkänsla och 
självförtroende, menar hon. Detta uttalande är motsägelsefullt, eftersom hon samtidigt talar 
sig varm för att avveckla alla resursskolor och verka för ökad inkludering i allmänhet. Hon 
menar dock att det är just bristande resurser i grundskolan som gjort det svårt att inkludera 
elever i särskola i klasser i grundskolan. Hon tillägger att det i så fall måste ”göras något”, t 
ex anställas fler pedagoger i grundskolan, om särskolans elever ska kunna inkluderas. Kan 
det vara så att detta helt eller delvis beror på att särskolans lokaler inte ligger i anslutning 
till grundskolan, och att det därför främst är organisatoriska och praktiska skäl som lett 
fram till detta ställningstagande? Om särskolan integreras, så borde särskolans lärare kunna 
arbeta i grundskolan istället. Vems behov är det som prioriteras?  

Är detta en fakticitet, eller kan det vara så att bristfällig kunskap, vilja och insikt hos 
personalen varit den främsta orsaken till detta misslyckande? Handlar det om olika 
yrkesgruppers existensberättigande, och inte om elevernas bästa? Borde inte det pågående 
arbetet med att förändra lärarnas förhållningssätt, som Therese arbetar med, även öka 
förutsättningarna för att lyckas inkludera särskolans elever?  

Rektorer talar om ”de andra” 

Rektorerna gör en distinktion mellan ”traditionella lärare”, som arbetat länge och har svårt 
att se något behov av förändring av arbetssätt å ena sidan, och lärare som företräder ett mer 
flexibelt, nytänkande arbetssätt å andra sidan. Rektorerna menar att det finns lärare som 
anser att elever bör flyttas ut ur klassrummet och undervisas enskilt. Alternativt behövs det 
extra personal som jobbar specifikt med de elever som har svårigheter. Dessutom menar 
rektorerna att man från lärarhåll ibland försöker lägga extra ansvar på hemmet och 
föräldrarna. Dessa uppfattningar, som rektorerna anser att andra har uttryckt, handlar om 
att förlägga huvudansvaret hos någon annan. Inkludering blir i detta fall insatser som 
lärarna helst inte vill delta i, eftersom de inte ser sig själva som en aktiv del i de 
inkluderande processerna. Samtidigt talar rektorerna ur ett problemperspektiv om andras 
inställning till inkludering. Just själva begreppet inkludering tycks vara intimt förknippat 
med individer som är i svårigheter av olika slag, eller ett begrepp som anses problematiskt i 
sig. Det sammanbinds med specialundervisning och hur man överlag ska handskas med 
”avvikande” barn. Inkludering som begrepp tycks inte i någon högre utsträckning vara 
knutet till övergripande människo- och kunskapssyn eller de förändringsprocesser som rör 
hela skolans organisation, åtminstone inte hos lärare och föräldrar i dagligt tal. Rektorerna 
betonar just människosynen, det sociala sammanhanget och flexibilitet i organisationen, när 
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de ger sin egen personliga definition av inkludering. Men när fokus flyttas från dem själva, 
och beskrivningen gäller det övriga samhället, politiker, föräldrar och lärare, blir 
perspektivet mer individ- och probleminriktat.  

Talet om föräldrar som ”inte vill se problemet” återkommer i intervjumaterialet. Vad menar 
man egentligen när man talar om att ”se saker som föräldrarna inte sett ännu”? Vad är det 
som säger att skolans uppfattning är den rätta? Det verkar som om det finns en risk att man, 
i egenskap av professionell, tar sig makten att dra slutsatser och fatta beslut åt föräldrarna. 
Hur ser dialogen ut i verkligheten? Rektorerna talar inte om vikten att ta del av föräldrarnas 
uppfattningar och åsikter kring sina barn. Hur ser det ut, egentligen? Lyssnar man på 
föräldrarna, eller är den så kallade dialogen mest ett spel för gallerierna? Lisbets uttryck 
”det är inget fel på mitt barn” kan enligt min uppfattning sägas ge mening och innehåll åt 
en diskurs kring hur man tänker om föräldrar som har barn i behov av extra stöd.  

Organisatoriska perspektiv på inkludering 

Gunnar berättar om hur han kunnat se svårigheter kring hur styrningen och ledarskapet för 
särskolan har utvecklats, sedan ansvaret för denna skolform togs över av kommunerna. Han 
menar att rektorer inte haft tillräckliga kunskaper om och insikt i särskolans speciella 
förutsättningar och problematiken där. Brodin och Lindstrand (2004) för ett liknande 
resonemang när de beskriver hur särskolan från början endast var till för elever med 
utvecklingsstörning. Idén med särskolan var att ge dessa barn en särskilt anpassad 
undervisning och därmed en bättre start i livet. En annan orsak till särskiljandet var att barn 
med utvecklingsstörning skulle särskiljas för att övriga barn inte skulle hindras i sin 
utveckling (a.a.).  

Jag konstaterar att särskolan fortfarande är en segregerad skolform, även om det finns olika 
lösningar mellan kommuner och även mellan skolor i form av mer eller mindre 
inkluderande undervisningsformer för de barn som är inskrivna i särskolan. Något som är 
värt att problematisera, är det faktum att även om vi segregerar ”för barnens bästa” så 
uppstår det hela tiden nya former av segregering och uppdelning inom grupperna. Brodin & 
Lindstrand (2004) påpekar att en särskoleklass kan se mycket brokig ut, och att det i vissa 
kommuner har förekommit att elever med och utan diagnoser placerats i särskolan. 
Rektorerna i min undersökning betonar att detta inte är möjligt i deras kommun idag, 
eftersom det krävs mycket noggranna utredningar innan ett barn kan placeras i särskola. 
Gunnar berättar dock om en elev som kommer att gå ut nionde klass och få betyg – efter att 
ha blivit utskriven från särskolan! Eleven var alltså felaktigt inskriven, vilket tyder på att 
det även i denna kommun förekommit stora tvivelaktigheter i sättet att bedriva särskolans 
verksamhet, troligen i samband med övergången från landsting till kommun. Flera av 
rektorerna nämner att grundskolans rektorer från början var de som hade ansvar för 
inskrivningen till särskolan, något som förändrats genom att en särskild inskrivningsnämnd 
inrättats, som först gör en noggrann utredning av eleven. Detta visar på endast ett av många 
etiska och moraliska dilemman som rektorer ställs inför när de tvingas fatta beslut kring 
inkludering av elever.  

Heimdahl Mattson (2007) skriver att arbetslagens tillkomst under de senaste tio åren tycks 
ha påverkat organisation och genomförande av de specialpedagogiska insatserna på ett 
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tydligt sätt. I hennes undersökning om Skolledares syn på specialpedagogiska insatser 
säger en skolledare att det tidigare var de lärare som ropade högst som fick tillgång till 
speciallärarens insatser, enligt ett system som inte blev rättvist i längden. Numera riktas 
insatserna mera, och resurserna omfördelas regelbundet så att stödet sätts in där det för 
tillfället bäst behövs. Lisbet beskriver just detta sätt att arbeta, medan Lennart oroas av att 
det är den traditionella formen av specialundervisning som fortfarande dominerar på hans 
skola. Lennarts uttalande bekräftas av resultatet i Heimdahl Mattsons undersökning. Där 
säger en skolledare att specialläraren arbetar enskilt i smågrupper 

trots att han själv helst hade sett att de fungerat som handledare i arbetslaget: ’Men där är vi inte än… det 

är ju också en fråga om traditioner och attityder – där har vi varit lite försiktiga och inte rivit i’. (s. 33) 

Även denna skolledare representerar, liksom Lennart, en så kallad ”stabil” skola, med 
ganska många äldre lärare. Nilholm (2003) menar att det inom ramen för ett 
utbildningssystem är ett dilemma att avgöra vilka kategorier som ska användas utifrån de 
elever man hanterar. Å ena sidan menar han att det finns en risk att man ”missar” de elever 
som behöver mer stöd än andra. Å andra sidan riskerar man att skapa stora grupper som blir 
speciella i negativ bemärkelse. På Lennarts skola verkar det enligt min mening ha skett en 
utveckling enligt det senare, nämligen att elever som kanske skulle klara sig utan 
specialundervisning ändå får det, eftersom man valt att utnyttja den specialpedagogiska 
kompetensen enligt ett kompensatoriskt synsätt. Om klasslärarna istället får stöd och 
konsultation av specialpedagog, tänker sig Lennart att de elever som behöver extra mycket 
hjälp också kan få det, något som idag verkar svårt eftersom specialläraren är 
”fulltecknad”. 

Brodin och Lindstrand (2004) pekar på att det idag finns starka krafter som vill lägga ner 
särskolan, och istället inkludera alla barn i den reguljära grundskolan. Idag talas det ofta 
om att vi har en förändrad syn på människa och kunskap, men sällan ser vi konkreta 
beskrivningar av vad det kan betyda i verkliga livet. Det skulle t ex kunna innebära att vi 
inte längre ser särskolan som en självklar lösning för barn med utvecklingsstörning eller att 
vi inte i första hand rekommenderar föräldrar särskiljande lösningar utan så långt som 
möjligt verkar för inkludering.  

Olika synsätt och värderingar i rektorernas 
resonemang kring en inkluderande skola 
Lennart talar om att skolan tycks vara anpassad till en viss sorts barn. Han frågar sig om det 
är skolans arbetssätt som är fel, och borde förändras. Han pekar ut en viss grupp av barn, 
”de som kan härja som tusan på rasterna”, och som sedan inte orkar prestera när de 
kommer in i klassrummet. Liksom Bourdieu vill säga med sitt begrepp Habitus (i Brodin 
och Lindstrand, 2004), har elever skilda förutsättningar att kunna anpassa sig till skolans 
normsystem. Barn växer upp i skilda livsmiljöer och kulturer och frågan är hur pass rustad 
skolan är för att möta dem på deras villkor, utifrån de olika erfarenheter som de bär med 
sig. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) rekryteras lärare ofta från en väletablerad grupp i 
samhället. Leder det i sin tur till inbyggda svårigheter med att se hur olika livsmiljöer och 
kulturer formar barn? ”Den kontext som presenteras i skolan kan för vissa elever vara svår 
att ’dechiffrera’” (s. 26). I intervjuerna talar rektorerna genomgående om att barn lär sig på 
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olika sätt. Kan det vara så att olika bakgrund och livsmiljö påverkar och skapar olika 
strategier hos barn att ta till sig kunskap? Slutsatsen blir, utifrån detta synsätt, att den 
främsta utmaningen för skolan blir att förstå barnets olika livsvärldar för att kunna vara en 
sammanbindande länk mellan dessa och utveckla kommunikationsformer som alla kan ta 
del av (a.a.).  

Peter talar om kommunikationen mellan skola och föräldrar som nästintill avgörande för 
om man ska lyckas komma till rätta med de svåraste utmaningarna. Även Gunnar talar om 
vikten av en god kommunikation, men frågan är vem som får sista ordet? Jag får känslan av 
att rektorerna uttrycker att kommunikationen är viktig, för ”så måste man säga”. Peter säger 
t ex att man inte får gå till en förälder och säga att man misslyckats. Ansvaret för 
problemen får aldrig läggas på eleven eller på hemmet, det är något som samtliga rektorer 
är överens om. Skolan bär det slutliga ansvaret. Men är det i själva verket så, att skolan får 
ett slags expertroll i sammanhanget, med uppgift att påverka, övertyga eller t o m övertala 
föräldrar till vissa åtgärder eller ”lösningar”?  

När det gäller elever med en funktionsnedsättning är samverkan med såväl föräldrar som 
olika professioner av avgörande betydelse för hur väl skolsituationen kan anpassas till 
dessa elevers förutsättningar (Fischbein, 2007). Alla rektorerna i undersökningen 
framhåller just vikten av samverkan, både de som redan anser sig arbeta temainriktat eller 
med annan stark betoning på arbetslaget och de som ännu inte gör det, men ändå vill se en 
utveckling i den riktningen.  

Gunnar reflekterar genomgående kring dilemmat med att inkludera eller exkludera. Han 
talar utifrån särskolans verklighet och de problem som han upplever är vanliga kring 
undervisningen av dessa elever. Han undrar på vems villkor inkludering ska genomföras, 
och uttrycker att man inte alltid ser till vad som är bäst för individen. Gunnar säger det inte 
rakt ut, men jag upplever att han förordar en enskild särskola, där eleverna eventuellt deltar 
i de delar av grundskolans undervisning som de anses klara av. Jag frågar mig, liksom 
Gunnar, på vems villkor inkluderingen sker? Till viken grad är man villig att förändra och 
utveckla arbetssätten så att de kan passa alla elever? Jag inser svårigheterna med 
inkludering, så länge grundskolan bedriver undervisning enligt traditionella, invanda 
mönster. Gunnar hävdar också att ”hur pedagogen än försöker, så är det fel nivå”. Jag 
försöker tänka ett steg längre. Vad skulle hända, om man på denna skola, som även har 
särskilda särskoleklasser, skulle avveckla dessa? Och sett ur ett ännu större perspektiv, vad 
skulle hända om särskolan som egen skolform skulle avvecklas? Flera av rektorerna 
belyser problematiken med att vilja vara som ”alla andra”. Men som jag ser det så skapar 
själva existensberättigandet av särskolan ett oöverstigligt hinder för att uppnå målet, ”en 
skola för alla”.  

Gunnar talar om en elev i särskolan som ”sitter i en klass”. Jag tolkar det som att Gunnar 
menar att hon egentligen inte hör hemma där. Han anser att undervisningen sker på fel 
nivå, och eleven ”förstår ingenting”. Han medger att det är ett stort dilemma, men dilemmat 
tycks bestå i att skolan ännu inte lyckats övertyga föräldrarna om det olämpliga med att 
inkludera denna elev. Man får intrycket av att man från skolans håll redan gjort allt, men att 
undervisningen ändå blir för svår att följa för eleven. Gunnar tycks mena att eleven skulle 
gynnas av att inte inkluderas, utan i stället gå i en enskild särskoleklass. Han uttrycker 
samtidigt att ”hon är med sina kompisar, och då har man inte hjärta egentligen”. Frågor 
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som dyker upp hos mig handlar om hur dialogen ser ut och har sett ut kring den här eleven. 
Är hennes föräldrar särskilt bestämda och säkra på sin sak, eftersom hon fortfarande går i 
”vanlig klass”? Om de haft mindre av det nödvändiga kapitalet, enligt Bourdieu, hade de då 
låtit sig övertalas att flytta sin dotter till särskoleklassen? Enligt Gunnar fortgår dialogen, 
men hur låter den? Är det så att elevens föräldrar hela tiden tvingas försvara sitt 
ställningstagande, att välja inkluderad undervisning för sin dotter? Jag gör även en 
jämförelse med Peters uttalande, som gick ut på att det sociala sammanhanget är 
överordnat kunskapsförståelsen. Gunnar tycks företräda ett annat synsätt, som går ut på att 
inlärningen av rena ämneskunskaper är viktigare än att ingå i ett socialt sammanhang bland 
sina vänner.  

Något som måste ses som anmärkningsvärt, är att det på Thereses’ skola inte finns några 
inkluderade elever från särskolan i grundskolans klasser. Hon säger att hon i de flesta fall 
förordar enskild särskola för elever med utvecklingsstörning. Jag funderar över detta 
ställningstagande, som jag anser är märkligt med tanke på att Therese i övrigt talar sig 
varm för inkludering. Men det är alltså inkludering med modifikation. Först skall barnen 
kategoriseras utifrån de ”problem” som de har. Det finns en liten undervisningsgrupp för 
elever som har svårigheter med socialt beteende. Personalen som arbetar där får 
handledning av ”specialteamet”, vilket Therese menar är en förutsättning för ett bra 
resultat. Exakt vad som är bra med handledningen framgår inte. Övriga lärare på skolan har 
diskuterat förhållningssätt med ”specialteamet”, och det verkar vara det område som 
Therese brinner för. En stor tilltro har även satts till olika metoder, t ex Komet, ART och 
Charlie. Therese medger dock att hon fått insikt om att alla metoder inte kan anammas rakt 
av, eller förväntas fungera med alla gruppkonstellationer.  

Att inkludera särskolans elever i grundskolan, innebär särskilda svårigheter och utmaningar 
menar rektorerna. Samtliga är överens om att inkludering fungerar bättre i de lägre 
årskurserna, och att det förr eller senare uppstår problem, när eleven själv upptäcker att 
han/hon inte är som alla andra. Här menar jag att man borde vända på problemet, som 
enligt mig blir alltför individcentrerat. Man lägger ansvaret för problemet på individnivå, 
något som rektorerna samtidigt bestämt hävdar att de inte får göra. Vad i skolmiljön är det 
som gör att eleverna vid en viss ålder oundvikligen börjar jämföra sig med andra? Alla 
elever tillåts inte vara sig själva eller lära sig i sin egen takt, något som enligt rektorerna 
annars kännetecknar en inkluderande skola för alla. Är det samhällets attityder till 
avvikelse som blir mer synliga, i takt med att barnen blir äldre? Helldin (1997) hävdar, ur 
ett ””Foucaultianskt”” perspektiv, att samhället delar upp och avskiljer de människor som 
inte uppfyller kraven på ”normalitet”. Särskilt samhällets institutioner, inte minst skolan, 
blir ett slags urvalsinstrument för denna uppdelning (a.a.). 

Det man bör fråga sig är om skolpersonal överhuvudtaget har vilja, tid och möjlighet att 
reflektera över det konkreta i att inkludering tycks fungera, men bara till en viss gräns. Har 
man funderat på vad de övriga elevernas och även föräldrarnas inställning till olikheter har 
för konsekvens för inkludering av t ex elever med utvecklingsstörning eller 
neuropsykiatriska funktionshinder? Fortfarande fokuseras ofta det enskilda barnet som 
bärare av problemet, i talet om inkludering. Alltför sällan nämns de vinster som kommer 
alla till godo med en inkluderande undervisning.  
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De samtalsämnen som kommit upp under intervjuerna hänger samman på ett naturligt och 
logiskt sätt. Man kan kanske undra vad åsikter om friskolor har med inkludering, i 
traditionell mening, att göra. Men genom att friskolorna ofta väljer att profilera sig inom ett 
visst ämne, ökar sannolikheten för att mängden olikheter elever sinsemellan inte blir 
särskilt stor på en friskola. Ökad segregering i samhället blir följden. Valfrihet och 
individualisering är ord som ligger i tiden, men det sker på bekostnad av värden som 
delaktighet, solidaritet och gemenskap (jfr. Lpo-94). Flera av rektorerna betonar att det som 
sker i skolan hänger ihop med hur samhället utvecklas. Peter menar att vi redan lämnat 
läroplanens värdegrund bakom oss. Rektorerna uttrycker sig mer eller mindre kritiskt om 
friskolor, även om samtliga kan se både för- och nackdelar. Marknadstänkandet och 
segregeringen är de stora nackdelarna, menar de. Men samtidigt kan valfrihet och 
konkurrens vara bra, anser de. Frågan förefaller känslig och personligt laddad. Lennart 
menar att han innerst inne anser att barn ska gå i den skola som ligger närmast hemmet. 
Dessutom ser han en fara i att hela marknaden lämnas över till friskolor, eftersom en 
friskola kan läggas ned med mycket kort varsel.  

Lära lika mycket – inom samma tidsram? 

Peter menar att det faktum att skolverksamheten är styrd av yttre ramar, i form av 
betygskriterier, timplan och lärares arbetstidsavtal, gör att det blir en mycket svår uppgift 
att nå upp till det gemensamma målet, att alla elever ska ha godkända betyg i årskurs nio.  

Emanuelsson (2006) diskuterar att det finns ett komplicerat samband mellan det absoluta 
betygssystemet, den ökade decentraliseringen av skolan och övriga förändringar i samhället 
i stort. Det finns både goda och dåliga erfarenheter av de absoluta betygskriterierna. Det 
som kan betraktas som en fördel är att det kan sägas leda till tydligare krav och att betygen 
ses som en värdemätare på faktiskt tillägnade kunskaper. Däremot hävdar Emanuelsson att 
det visat sig vara besvärligt med lokal utformning av betygskriterierna för de olika 
betygsgraderna. Lennart talar om att man på vissa skolor brutit ner målen som eleverna ska 
ha uppnått i årskurs fem, till korta delmål för varje årskurs. Han ser det som en farlig 
utveckling, eftersom de målen inte finns och heller inte ska finnas i de lägsta årskurserna. 
Peter menar att det inte går tillämpa mål- och resultatstyrning i grundskolan, eftersom det i 
praktiken innebär att alla ska lära sig lika mycket på samma tid. Emanuelsson (2006) 
skriver att man med erfarenhet av det tidigare använda, så kallade relativa betygssystemet, 
egentligen kunnat förutsäga att det procentuellt sett skulle röra sig om 20-25 procent av 
eleverna som skulle komma att lämna grundskolan utan godkänt betyg i något eller alla 
ämnen.  

Principiellt är dock andelar eller antal elever mindre intressant än det förhållandet, att man med berått mod 

obligatoriskt kräver att barn och ungdomar skall delta i en verksamhet som med nödvändighet leder till att 

vissa av dem bedöms vara ”icke godkända”, det vill säga obligatoriskt ”underkända”. (Emanuelsson, s. 

54) 
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Värdering av arbetet 

Syftet med undersökningen var att synliggöra och beskriva rektorers uppfattningar och 
attityder till inkludering och begreppet ”en skola för alla”. Genom semistrukturerade 
expertintervjuer med fem rektorer söktes svar på frågor om personliga synsätt och 
värderingar, resonemang kring möjligheter, mål och strategier för att realisera ”en skola för 
alla” samt uppfattningar om vad som kännetecknar en inkluderande skola. 

Det var i hög grad det insamlade materialet från intervjuerna som bestämde det färdiga 
arbetets innehåll och upplägg. Även min egen förförståelse och bakgrund har påverkat 
framställningen, eftersom den valda analysmetoden kräver att forskaren tar ställning vid 
valet av utgångspunkter och perspektiv för analysen. Under intervjuerna försökte jag 
förhålla mig så neutral som möjligt, för att i möjligaste mån undvika att styra 
intervjupersonerna. Resultatet är sprunget ur de associationer som intervjupersonerna 
gjorde utifrån de övergripande frågorna i intervjuguiden. 

God kvalitativ forskning utmärks av att den ger ökad förståelse när man ser något nytt i det 
gamla eller något nytt som vi inte sett tidigare. Resultatet har snarare genererat än belagt 
teorier. Forskningsprocessen har upplevts som mycket kreativ och fruktbar, eftersom jag 
menar att jag lyckats införliva ett synsätt på kvalitativ forskning där syftet är att skapa nya 
tankar, innebörder och förståelser kring ett problemområde (jfr.Widerberg, 2002). 

Något som är värt att nämna, och som säkerligen har påverkat resultatet, är att de 
intervjuade rektorerna alla kände ett särskilt engagemang och intresse för undersökningens 
frågeställningar, det vill säga inkludering och ”en skola för alla”. Dessutom visade det sig 
att samtliga rektorer i undersökningen hade påfallande likartad bakgrund, rent 
yrkesmässigt. Det hade varit intressant att vidare problematisera bakgrunden hos de 
intervjuade rektorerna, för att se vad den skulle kunna betyda, beträffande deras synsätt på 
inkludering. Ett synsätt eller en värdering är inte alltid knutet till den enskilda personen, 
utan har även med utbildning och yrkeserfarenhet att göra. Vad kan möjligen skilja 
fritidspedagoger och förskollärare från övriga lärare, när det handlar om pedagogiskt 
förhållningssätt och inställning till undervisning, utbildningspolitik och 
utbildningsideologier? 

Det vore intressant att tala med rektorer som har en annorlunda bakgrund, som t ex har 
arbetat inom andra discipliner än skolan eller som har ett annorlunda fokus i sitt uppdrag 
som rektor. Tidsbrist gjorde att urvalet inte kunde ägnas mera tid. Samtidigt måste det ses 
som en fördel att rektorerna i undersökningen ställde upp av eget intresse och inte blev 
pressade från något håll att medverka. Det ökar, enligt min mening, sannolikheten för att 
intervjupersonerna verkligen talat ”från hjärtat” och uttryckt sina ärliga och personliga 
uppfattningar under intervjuerna.  

Om frågorna och intervjuguiden hade utformats på annat sätt, hade även svaren med all 
säkerhet blivit annorlunda. Valet av metod, halvstrukturerad expertintervju, gjorde att 
intervjupersonerna kunde associera fritt kring frågeområdena, vilket resulterade i fylligare 
och troligtvis mer varierade svar än om jag formulerat strukturerade frågor. Att genomföra 
intervjuerna på rektorernas arbetsplatser har tillfört undersökningen en ytterligare 
dimension, eftersom det gett en ökad förståelse för intervjupersonernas verklighet. Om det 
funnits mer tid till förfogande, hade jag troligen valt att kontakta några av 
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intervjupersonerna på nytt. Det kom upp mycket intressant under intervjuerna, som jag 
först i efterhand insåg att jag borde ha utvecklat genom att ställa ytterligare följdfrågor.  
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Avslutande diskussion 

De rektorer som jag intervjuat talar om inkludering på olika sätt, beroende på personliga 
värderingar, den skolmiljö där de är verksamma samt den innebörd som de själva tillskriver 
begreppet inkludering. De uttrycker sig positivt om att verka för ökad inkludering, men det 
är tydligt att inkluderande processer med syftet att uppnå ”en skola för alla” inte är något 
som är enkelt eller oproblematiskt att förverkliga. Samtliga rektorer menar att det finns 
betydande svårigheter med att hantera elevers olikheter, såväl individuellt som 
organisatoriskt. Även den samhälleliga diskursen i stort, med bl.a. politiska strömningar 
som påverkansfaktor framstår som ett dilemma i rektorernas uttalanden.  

Min tolkning är att inkludering är det som eftersträvas av rektorerna, men att man ofta 
tvingas göra undantag från idealet eftersom dagens skolsystem inte tillåter eller möjliggör 
en så kallad ”stark inkludering” (jfr. Carlsson & Nilholm, 2004). Undantagen kan vara 
placering i enskild särskoleklass, undervisning i särskild undervisningsgrupp eller 
”traditionell” specialundervisning där eleven regelbundet undervisas utanför det ordinarie 
klassrummet. 

Placering i en så kallad special- eller resursskola beskrivs som den yttersta formen av 
exkludering. Det framhålls av flertalet forskare (bl.a. Haug, 1998) att det är 
anmärkningsvärt att läroplanen förordar inkludering, medan skollagen samtidigt tillåter 
särskiljande lösningar. Även om det betonas att dessa särlösningar ska vara av tillfällig art, 
så blir de ofta mer eller mindre permanenta.  

Det är tydligt att inkludering för rektorerna framför allt handlar om elever som är i behov 
av särskilt stöd av något slag. Däremot varierar det, beroende på rektorernas skilda 
erfarenheter och personliga uppfattningar, vilka elever som egentligen avses. Det kan vara 
elever med inlärningssvårigheter, elever med utvecklingsstörning, andra 
funktionsnedsättningar eller svårigheter som är socialt och kulturellt betingade.  

Samtliga rektorer talar i stor utsträckning om det gemensamma ansvaret som ligger hos alla 
som arbetar i skolan. De är överlag samstämmiga i uppfattningen om att inkludering 
innebär rätten att få vara den man är, att få finnas i ett socialt sammanhang och att ansvarig 
personal tillsammans måste verka för att det ska bli så bra som möjligt för alla elever.  

Clark, Dyson och Millward (1998) förespråkar inkludering, men menar att såväl 
inkluderande och exkluderande processer är utmärkande för moderna utbildningssystem, 
och det finns ingen möjlighet att utplåna exkludering en gång för alla. De hävdar vidare att 
skolor kan vara mer eller mindre framgångsrika i sina strävanden mot inkludering. Det 
finns olika sätt att arbeta som vart och ett kan påstås leda till ökad inkludering, utan att 
något speciellt sätt för den skull kan betraktas som det avgjort bästa. På så sätt 
problematiserar Clark et al. det kritiska perspektivet och konstaterar att eftersom mycket av 
forskningen om specialpedagogik har utgått från det kritiska perspektivet, finns det risk att 
man bortser från tid och rum och betraktar vissa värden och ideal som för evigt sanna, 
oberoende av sammanhanget. 

Carlsson & Nilholm (2004) diskuterar utifrån Clark et al., och menar att även om vi 
generellt är positiva till inkludering, så kan vissa värden stå i motsatsförhållande till 
varandra. Som exempel nämner de att vissa elever av princip har rätt till mera stöd än 
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andra, men att det åtminstone delvis står i motsatsförhållande till den tolkning av 
inkluderingsbegreppet som innebär att elever inte ska särskiljas (a.a.). Detta resonemang 
diskuteras genomgående av rektorerna i undersökningen. De väger olika ställningstaganden 
och synsätt mot varandra och visar samtidigt på den stora komplexitet som finns i de frågor 
som rör inkludering och ”en skola för alla”.  

Rektorerna i undersökningen är i relativt hög grad benägna att kritisera sig själva och 
skolan som institution. Avslutningsvis görs en koppling tillbaka till Nilholm (2006a), som 
menar att både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet inom forskning om 
specialpedagogik är för diagnostisering, men ur olika perspektiv – det kompensatoriska 
perspektivet diagnostiserar eleven, medan det kritiska perspektivet diagnostiserar skolan. 
Det perspektiv som väljs som utgångspunkt är slutligen det som blir avgörande för tolkning 
och tillämpning av begreppet inkludering och ”en skola för alla”. 
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Sammanfattande slutsatser 

Resultatet visar på betydande likheter mellan rektorerna, men det finns samtidigt stora 
variationer i sättet att tala om och närma sig utmaningarna med att realisera en 
inkluderande skola för alla. Utifrån personliga synsätt beträffande den mening och 
innebörd som tillskrivs begreppet inkludering, utvecklar rektorerna olika strategier och 
praktiker i tolkningen och formuleringen av sitt uppdrag. 

Grunden för deras utsagor finns i läroplan, skollag och övriga styrdokument. Rektorerna är 
överens om att inkludering är positivt och något som man alltid bör sträva efter in i det 
längsta. 

Rektorerna betonar att alla som arbetar i skolan tillsammans är ansvariga för att samtliga 
elever har rätt till att finnas i ett sammanhang och få en så bra skolgång som möjligt. Elever 
skall aldrig särbehandlas och ansvaret för eventuella svårigheter får aldrig läggas på eleven. 
Eftersom skolan bär ansvaret, är det upp till personalen, med rektor som ytterst ansvarig, att 
genomföra uppdraget att verka för inkludering och ”en skola för alla”.  

Ledningsperspektivet på vad som kännetecknar en inkluderande skola, handlar till stor del 
om att förankra ett gemensamt synsätt på elever och inlärning i organisationen. 
Förhållningssätt och bemötande i enlighet med läroplanens värdegrund beskrivs av 
rektorerna som grundläggande för att kunna uppnå inkludering.  

Uppdraget och ledningsfilosofin hos rektorerna går ut på att föra ut den egna visionen och 
det tilldelade uppdraget till personalen och uppåt i organisationen, utmana och uppmuntra 
till diskussion samt betona det viktiga med att bygga relationer och se arbetslagets 
möjligheter. Dialog och kommunikation med lärare, elever, föräldrar och övriga aktörer är 
något som enligt rektorerna underlättar arbetet med inkludering avsevärt.  

Rektorerna ger uttryck för olika värderingar och grundläggande ställningstaganden 
sinsemellan. Dessa tydliggörs i talet om vad som leder till inkludering och hur man konkret 
bör arbeta inkluderande. Resultatet visar på det komplicerade sambandet mellan samhälle, 
skolans styrning och realiserandet av utbildning, samt de konsekvenser skolledarskapet får 
i arbetet med inkluderande undervisningsformer i skolan.  
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Förslag för vidare forskning 

Ett intressant och angeläget forskningsområde är hur hela skolor lyckas med sitt arbete mot 
ökad inkludering. Fallstudier på skolor i olika områden med olika förutsättningar skulle 
kunna visa på faktorer som kan öka inkludering. I stället för att fokusera på talet om 
inkludering skulle man kunna titta på hur verkligheten ser ut, vad som faktiskt görs för att 
öka inkludering. Hur ser de konkreta arbetssätten ut för att öka inkludering? Är det 
verkligen så att man strävar efter att arbeta inkluderande? Leder arbetssätten och metoderna 
till inkludering, och vad krävs för att utbildning ska kunna beskrivas som inkluderande? 
Fischbein (2007) betonar behovet av mer kunskap om hur konkret inkluderingsarbete kan 
se ut i praktiken, i olika situationer, gruppkonstellationer, utifrån olika innehåll, över tid, i 
olika ideologiska klimat och så vidare. En undersökning av skolor som anses arbeta 
inkluderande skulle kunna visa på likheter och olikheter skolorna emellan.  

Elevernas perspektiv på olika inkluderande arbetssätt är ännu en angelägen 
forskningsfråga. Jag ser det som betydelsefullt att närmare studera hur eleverna själva 
upplever och reagerar inför pedagogers olika sätt att hantera mångfalden bland elever. 
Olika sätt att kategorisera skolsvårigheter, som leder till uppdelning och exkludering under 
kortare tid eller mer permanent är ännu ett område att beakta. Vad gör dessa särlösningar 
med elevernas självkänsla och deras upplevelse av lärande? Vilka blir konsekvenserna?  

Inkludering ställt i förhållande till det fria skolvalet och de företagsekonomiska krafterna i 
samhället är ytterligare ett område som är angeläget att studera. Kommer innebörden i 
begreppet inkludering och ”en skola för alla” att förskjutas inom en snar framtid? Är det i 
framtiden inkludering i betydelsen gemenskap, solidaritet och delaktighet som kommer att 
eftersträvas? Eller är det snarare så att vi går mot ett inkluderingsbegrepp som i allt högre 
grad kommer att innebära uppdelning av elever i olika skräddarsydda utbildningar, utifrån 
faktorer som intresse, förmåga, socioekonomisk status, föräldrars värderingar och/eller 
klasstillhörighet? 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 
 
1. Berätta lite om din bakgrund. 

 

2. Vad driver och motiverar dig i ditt arbete?  

 

3. Har du någon personlig ledningsfilosofi? 

 

4. Hur ser din vision ut för arbetet mot en mer inkluderande skola? 

 
 
Följdfrågor (som inte skickades till intervjupersonerna i förväg): 

 
Vad betyder en inkluderande skola för dig? 

Hur tänker du kring/Hur ser du på arbetet med elevers olikheter och 
mångfald? 

Ser du några hinder/svårigheter med inkludering? 

Har ni på denna skola skapat en skola för alla? 



 

 71

Bilaga 2.  

Förfrågan om att medverka i intervju 
 

Hej! 

Jag heter Åsa Lyrberg, är förskollärare och specialpedagog och studerar just nu på 
Magisterprogrammet i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Jag ska precis börja med min D-
uppsats som ska handla om rektorers uppfattningar om inkludering och begreppet ”en skola 
för alla”. Vad betyder det i praktiken och hur skall det egentligen tolkas? 

 Jag har för avsikt att intervjua ett antal rektorer, med syfte att undersöka olika synsätt, 
attityder och värderingar kring inkludering i skolan. Jag undrar om du kan tänka dig att 
ställa upp för en intervju? Dina kunskaper och insikter kommer att vara till stor hjälp för 
mig, och jag hoppas att du har möjlighet och intresse av att ställa upp. Intervjun kommer att 
ta 1 – 1, 5 timme och spelas in på band. Naturligtvis kommer inga personliga uppgifter av 
något slag att röjas i den färdiga uppsatsen.  

 Jag förstår att ditt schema är pressat och jag har möjlighet att anpassa mig till de tider som 
passar dig bäst. Tack på förhand, jag hoppas att få höra av dig.  

  

Vänligen, 

Åsa Lyrberg 


