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Titel 
 
Skolan - den kan jag: Kommunala politikers och förvaltningschefers kunskaper om 
inkluderande arbetssätt i skolan. 
 
English title 
 
The education system - that I know: Municipal politicians and management executives 
knowledge concerning including working in school. 
 
Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att undersöka de kunskapsgrunder på vilka kommunala 
politiker och tjänstemän fattar sina beslut som rör inkluderande arbetssätt i skolan. Vad 
är det som de bär med sig i form av erfarenheter och/eller utbildning som gör dem 
skickliga att fatta dessa beslut? Vi ställde oss frågor om vilken kunskap de hade om 
skolan, på vilket sätt de skapat sin kunskap och hur de definierade begreppen 
inkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning. För att få reda på detta använde vi oss 
av strukturerade intervjuer då vi sökte upp och intervjuade politiker och tjänstemän i tre 
kommuner av olika storlek. Det insamlade datamaterialet strukturerades utifrån två av 
Domänteorins s.k. domäner, politikerdomänen och förvaltningsdomänen. Därefter 
strukturerades materialet vidare utifrån begreppen inkluderande arbetssätt, likvärdig 
utbildning, kunskapsutveckling och kommunal organisation. I vårt resultat kan vi se att 
de flesta ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå säger sig ha god 
kunskap om skolan. Däremot finns det skillnader i deras medvetenhet vad det gäller 
sina respektive uppdrag. När det gäller begreppet inkluderande arbetssätt i skolan så 
definieras det generellt med att ”alla ska vara med”. Däremot finns det olika tankar om 
vilka som omfattas av begreppet ”alla”.  
 
Nyckelord 
 
Domänteorin, inkluderande arbetssätt, kommunal organisation och likvärdig utbildning. 
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1. Inledning 
 
Du duger! Vi räknar med dig! Vi behöver dig! Så beskriver Karlsudd (2011) det 
budskapet som möter de elever som omfattas av aktiviteter och åtgärder vilka leder mot 
ett inkluderande arbetssätt i skolan. Han kallar detta för positiv stämpling och menar att 
här är det barnet, den unge, som står i fokus och är viktig (a.a.).  
 
1. 1 Inledande introduktion 
 

“Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet“ (Skolverket 2011a, s 7).  

 
Att på olika sätt arbeta för en inkluderande verksamhet i skolans värld har alltid varit en 
ledstjärna för oss i våra roller som pedagoger. I synnerhet har detta gällt i relationerna 
mellan grundskola och grundsärskola. Redan inför valet att utbilda oss till speciallärare 
med inriktning utvecklingsstörning var det tankarna om inkludering och exkludering 
som fick oss att ta steget och söka utbildningen. Att få till stånd en skola som arbetar 
utifrån ett inkluderande arbetssätt värt namnet, är en stor utmaning. Den svenska skolan 
ska enligt Lgrsä11och Lgr11 (Skolverket 2011b; 2011a) möta alla elever utifrån deras 
enskilda behov. Det handlar om att och hur personalen klarar av detta, men också hur 
elever har möjlighet och ges möjlighet att få bli en del av en verkligt inkluderande 
skola. Vill vi? Kan vi? Kan vi säga nej? Det hela handlar om skolpersonalens 
pedagogiska grundsyn och i förlängningen deras syn på kunskap och syn på människan, 
men också deras syn på det uppdrag de har. Till grund för det arbete som enskilda 
pedagoger och skolledare utför när det gäller inkluderande arbetssätt, finns beslut på 
huvudmannanivå och förvaltningsövergripande nivå. Dessa beslut skapar i grunden de 
förutsättningar som ges för att få inkludering till stånd. Den som ska studera en 
företeelse behöver känna till den verklighet som ska studeras, såväl från ett inifrån- som 
ett utifrånperspektiv (Eliasson, 1995). Vårt inifrånperspektiv har vi fått dels genom vår 
yrkesroll, dels genom vår föräldraroll och vårt utifrånperspektiv bidrar våra studier till. 
 
Tankar kring inkludering respektive exkludering har formats och förändrats utifrån 
ideologiska och politiska svängningar i samhället. Studier som genomförts omkring 
elever med utvecklingsstörning talar enligt Frithiof (2007) om en tilltagande 
segregering som kan leda till ökande isolering och exkludering. Vi tycker oss ana 
segregerande strömningar. Exempelvis genom att särskilja skolformernas styrdokument, 
de olika läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan, har de styrande politikerna 
på nationell nivå angett en styrriktning. I den politiska skoldebatten ligger mycket fokus 
på betyg och resultat som ett mått på lyckanden i skolans värld. Även här finns ett stråk 
av exkludering eftersom grundsärskolans betygskrav inte är kompatibelt med 
grundskolans utifrån att de inte är lika utformade. Dessutom krävs inte samma 
måluppfyllelse för att få tillgång till biljetten och inträdet till gymnasiesärskolan som 
det gör för att få tillgång till gymnasieskolan. 
 
Ur ett samhällsperspektiv ser vi att det finns ett behov av att synliggöra och därmed 
skapa en förståelse för vad som kan ligga till grund för förtroendevalda 
kommunpolitikers beslut och beslut på förvaltningsnivå. En skola som ska fostra för 
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livet (också i sig själv) måste enligt Liljeqvist (1999) också i sig själv vara en del av 
livet. Vår vision är att skolan och samhället ska spegla sig i varandra. Vidare att de 
grundvalar och den värdegrund som ska prägla den svenska skolan också blir synliga i 
samhället för övrigt. Att utifrån ett kritiskt tänkande finna nya och bättre lösningar på 
problem, är enligt Hultén, Hultman & Eriksson (2007) en drivkraft till förbättring. Vi 
vill utifrån vår studie försöka se de möjligheter till utveckling som finns, istället för att 
fokusera på de brister som vi tror oss finna och tycker oss se. Samtidigt kan vi inte 
blunda för att det finns en problematik. Som speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning och verksamma inom grundsärskolan och grundskolan, kan vi 
utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv se vikten av att våra uppdragsgivare och tillika 
arbetsgivare, har goda kunskaper om verksamheterna. Det är dessa kunskaper som 
nämnda beslutfattares beslut grundar sig på. 
 
1. 2 Disposition 
 
I det inledande kapitlet beskrevs den motivation som fått oss att vilja veta mera om det 
valda området. Här följer en bakgrund, som innehåller ett klargörande av de centrala 
begrepp som ingår i arbetet. Definitionerna av de centrala begreppen har uppkommit 
genom en fördjupning i tidigare forskning och i lagtexter rörande aktuella begrepp. 
Under rubriken problematisering problematiserar vi runt studiens kärnbegrepp utifrån 
relationen teori - praktik. Härefter följer studiens syfte och frågeställningar. Nästa 
avsnitt benämns tidigare forskning. Här beskrivs den tidigare forskning som vi funnit 
relevant inom området. Bland annat tar vi här upp inkluderande arbetssätt, 
kunskapsutveckling och likvärdig utbildning. Följande avsnitt beskriver den teori, 
Domänteorin som ligger till grund för vår studie. I metodavsnittet lyfter vi bland annat 
vetenskapssyn, metodval, urval och arbetsgång. Alltså beskrivs här också de 
metodologiska och etiska överväganden som vi gjort i vår studie.  Därefter redovisas i 
resultatdelen, de svar vi fått i våra intervjuer och hur de svaren i sin tur svarar på våra 
frågeställningar. Efter resultatkapitlet kommer ett analyskapitel. I det analyserar vi 
resultatet i förhållande till de huvudrubriker som innehållsmässigt speglar vårt arbete, 
nämligen inkluderande arbetssätt, beslutsfördelning mellan politiker och tjänstemän, 
kunskap och kunskapsutveckling hos politiker och tjänstemän och likvärdig utbildning. 
Arbetet avslutas med ett diskussionskapitel där säcken knyts ihop, diskussionen berör 
såväl metod som resultat. 
 
 
2. Bakgrund 
 
För att skapa tydlighet och förståelse för olika bärande begrepp och på vilket sätt vi valt 
att definiera dessa, inleder vi med en genomgång av de begrepp som är centrala i vår 
text. 
 
2. 1 Centrala begrepp 
 
När vi skriver politiker avser vi demokratiskt förtroendevalda politiker från olika 
politiska partier. Dessa politiker arbetar i facknämnder med ansvar för skola och har 
därmed beslutanderätt i frågor rörande skola. Vi skriver också om tjänstemän och avser 
då förvaltningsövergripande chefer i förvaltningar med ansvar för skola. 
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Vårt arbete tar upp begreppet inkludering, vilket betyder att alla är innefattade från 
början (Rosenqvist & Tideman, 2000). På sätt och vis kan begreppet exkludering ses 
som motsatsen till inkludering. När vi använder ordet exkludering tänker vi främst på 
att elever med olika funktionsnedsättningar blir bortplockade från ordinarie grupper, 
klasser och till och med skolor, det som Goffman (2011) anser är en stor anledning till 
att personer försöker dölja sina stigman. Exkludering kan enligt vår mening också 
betyda att undervisning inte är anpassad utifrån elevers förutsättningar och behov och 
därmed bidrar till ett utanförskap samt det Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Rangården 
& Jacobsson (2004) beskriver som skolans behov av att sortera ut vissa elever som 
elever som avviker. 
 
När vi i vårt arbete skriver funktionsnedsättning avser vi Socialstyrelsens definition, 
som säger att funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Karlsudd (2011) tolkar ordet funktionsnedsättning som 
något som står utanför det som betecknas som normalt. Här anser vi att Socialstyrelsens 
definition är den formella definitionen medan Karlsudds definition mer överensstämmer 
med det vi anser att gemene man avser med funktionsnedsättning. Funktionshinder 
definieras även som den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2014). Funktionshinder kan vara en möjlig 
men inte nödvändig följd av en funktionsnedsättning (Frithiof, 2009, s.9). Alltså är ett 
funktionshinder något som uppstår när miljön inte är anpassad för att möta en persons 
funktionsnedsättning. En person som inte kan läsa men förstår uppläst text är inte 
funktionshindrad om han eller hon exempelvis har tillgång till en dator med talsyntes. 
 
Vi skriver om grundskola och grundsärskola. Enligt Nationalencyklopedin (2014) är 
grundskola i Sverige den obligatoriska nioåriga skola som infördes genom 
riksdagsbeslut 1962. Grundsärskolan är till för de elever som har diagnosen 
utvecklingsstörning. För att en elev ska har rätt att bli mottagen i grundsärskolan måste 
det finnas en utredning med fyra bedömningar, psykologisk, medicinsk, pedagogisk och 
social. Grundsärskolan är från och med 2011 nioårig som grundskolan men med 
möjlighet till förlängning. Om målen i kursplanen inte uppnås när eleven slutar årskurs 
nio har han eller hon enligt 7 kap. 15§ SFS 2010:800 rätt till ytterligare 800 timmars 
undervisningstid fördelat på maximalt två år. Detta gäller elever i grundskolan, 
grundsärskolan eller i specialskolan. I grundsärskolan finns samma ämnen som i 
grundskolan förutom moderna språk. I grundsärskolan finns även inriktningen 
träningsskola, vars undervisning är indelad i fem ämnesområden (Estetisk verksamhet, 
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning). Inriktning 
träningsskola är tänkt för de elever som inte kan ta till sig undervisningen i ämnena 
(Skolverket, 2011 b). 
 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad 
som styr verksamheten (Stockholms läns landsting, 2014) I vår text handlar det 
framförallt om skollagen och de olika läro- och kursplanerna. 
 
Utvecklingsstörning är ytterligare ett begrepp i vårt arbete. En utvecklingsstörning kan 
definieras ur tre olika synvinklar, en psykologisk, en social och en administrativ. Den 
vanligaste definitionen och den definition som ligger till grund för ett mottagande i 
grundsärskolan är den psykologiska. Denna definition innebär att psykologen mäter 
personens intelligenskvot för att på så sätt ta reda på vem som har en 
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utvecklingsstörning eller inte. En intelligenskvot på 70 eller där under är gränsvärdet för 
att ha en psykologisk utvecklingsstörningsdiagnos. För att sätta en social definition till 
begreppet finns inte något tydligt mätvärde. Här är det omgivningens krav som visar på 
om personen har en utvecklingsstörning eller inte. Med andra ord handlar denna diagnos 
mer om omgivningens förmåga att anpassa sig än om individen. I en välanpassad 
omgivning finns inget funktionshinder, medan en dåligt anpassad miljö kan göra 
problemen stora. Den tredje definitionen är den administrativa funktionen. Det är denna 
definition som gör att ett barn eller ungdom blir beroende av särskild undervisning. En 
person med en administrativ funktionsnedsättning behöver även stöd för att klara sig i 
samhället (Rosenqvist & Tideman, 2000). I vårt arbete är det den psykologiska 
definitionen vi avser eftersom det är elevernas skolsituation vi fokuserar på. 
 
Begreppet likvärdig utbildning återfinns i flera av arbetets delar. När vi använder 
begreppet likvärdig utbildning menar vi att utbildningen ska anpassas efter varje elevs 
individuella behov och förutsättningar. Den ska främja elevernas kunskapsutveckling 
och fortsatta lärande och ha sin utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter, bakgrund, 
språk och kunskaper (Skolverket, 2012). 
 
I vårt arbete hänvisar vi till deklarationer och konventioner. Ett dokument i form av en 
deklaration har en mer politisk än rättslig betydelse medan en konvention jämställs med 
lag i det land som undertecknat den (Svenska Unescorådet, 2006). 
 
2. 2 Politiker kontra tjänstemän 
 
För att kunna påverka skolverksamhetens utveckling måste man förstå den komplexa 
process som skolornas styrning är och dessutom förstå förutsättningarna för den. På 
djupet handlar det om att genomföra politiska beslut.  Själva genomförandet är en liten 
del av en lång process alltifrån att en fråga hamnar på den politiska agendan, behandlas i 
olika instanser, till att den så småningom landar för ett beslut och slutligen genomförs. 
När det gäller statlig styrning så visar omfattande forskning att det är sällan som 
politiska beslut leder till avsett resultat. I den kommunala verksamheten ser det ut som 
om skolpolitiker är mera reaktiva än aktiva. Initiativ i frågor gällande skolan tas i första 
hand av tjänstemän på förvaltningsnivå, först när dessa läggs fram som färdiga förslag 
agerar politikerna (Skolverket, 1999). En grundläggande förutsättning för att den 
representativa demokratin ska kunna realiseras är att de offentliga tjänstemännen 
verkligen genomför de beslut som politiker fattat enligt sina intentioner (Fredriksson, 
2010). Tjänstemän ska inte arbeta efter det som politiker säger i sitt vardagliga tal utan 
följa de lagar som finns utifrån politiskt fattade beslut. Politikerna är de som ska se till 
att de beslut de fattar skrivs fram i statliga respektive kommunala styrdokument och att 
det är utifrån dessa styrdokument som ansvariga tjänstemän sedan i sina roller som 
myndighetsutövare efter tolkning ska se till att besluten genomförs (Gadler, 2011). 
Skollagen (SF 2010:800) säger även att varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 
 
Politikerna är i händerna på tjänstemännen och den till synes generella uppfattningen 
som finns om hur en representativ demokrati bör fungera, stämmer inte med 
verkligheten. Det är tjänstemännen som får och reagerar på signaler från omvärlden och 
från olika verksamheter. Tjänstemännen kommer sedan med förslag till lösningar som 
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politikerna får ta ställning till och besluta om (Skolverket, 1999). Arbetet i politiska 
facknämnder präglas av samförståndslösningar och pragmatism. De som är folkvalda 
tycks ha tre val när det gäller sina representationsprinciper vid beslutsfattande: att bli 
vägledd av väljarnas åsikter, att låta det egna omdömet vara avgörande, eller att följa 
partilinjen i sitt beslut (Skoog, 2011). 
 
2. 2. 1 Skolans styrning 
 
Det råder olika synsätt om hur skolan med sin personal, låter sig styras av politiska 
beslut. Å ena sidan har politiker en stor tilltro till sin möjlighet att styra lärares arbete 
genom centralt fattade beslut. Å andra sidan finns det studier som pekar på att lärare är 
svåra att styra och att de närmast är immuna mot uppifrånstyrning och organisatoriska 
förändringar (Fredriksson, 2010). Vad som är bra, smidig och effektiv styrning som 
dessutom är relevant, är en fråga som har med syfte och människosyn att göra (Cregård, 
2000). 
 
Oavsett vilken sakfråga det gäller, så påverkar kommunens storlek den möjlighet som 
politikerna har att sätta sig in i och skaffa sig kunskap om olika verksamheter. Enligt 
Skolverket (1999) har politiker i mindre kommuner en större kunskap om enskilda 
förhållanden och olika detaljer och kan ibland urskilja individerna bakom behoven, 
vilket kan leda till ett större engagemang. 
 
I samband med att den svenska skolan kommunaliserades i början av 1990-talet var det 
kommunerna som tog över finansieringsansvaret för skolan. Reformen innebar också att 
kommunerna fick en större frihet i hur de önskade att organisera skolan. Det fanns en 
tanke att i och med kommunaliseringen av skolan, så skulle kommuninnevånarna få 
ökat handlingsutrymme att påverka kommunens skolpolitik (Fredriksson, 2010). 
 
Creagård (2000) menar att offentliga organisationer ofta innefattar fyra domäner: den 
politiska domänen, den administrativa domänen, utförandedomänen och 
brukaredomänen. Hon menar också att det ofta kan vara svårt för de olika domänerna att 
förstå varandra eftersom de har olikartade sätt att se på hur organisering av verksamhet 
bör ske. Deras inbördes relation kännetecknas ofta av distans, vilket blir extra tydligt 
mellan den administrativa domänen och utförande domänen. 
 
 
3. Problematisering 
 
Samhällets sätt att värdera och strukturera är det som ligger till grund för hur människor 
delas in i grupper om normala och onormala. Inget kan vara onormalt om det inte finns 
en definition för vad som är normalt.  I ett historiskt perspektiv har det funnits grupper 
som varit segregerade i samhället, däremot har vad som ansetts som onormalt varierat 
över tid (Tideman m.fl., 2004). 
 
3. 1 Likvärdig utbildning 
 
Det faktum att elever har olika sociala och ekonomiska förutsättningar ställer krav på 
hur skolan organiseras. Det ställer också krav på att kompetens finns hos lärare och 
övrig skolpersonal som gör det möjligt att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. 
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Den rådande demokratisynen kan också spela in, det som anses som en svårighet under 
en tidsperiod anses inte vara det under en annan. För att ge alla elever de förutsättningar 
de har rätt till krävs det att de tjänstemän som är verksamma i landets kommuner är väl 
förtrogna med sitt uppdrag (Gadler, 2011). 
 
Den läroplan för grundsärskolan som elever med utvecklingsstörning har rätt att läsa 
efter har vuxit fram ur de samhällsvindar som för tillfället blåser. Därför är historien 
bakom grundsärskolan intressant när vi vill försöka förstå hur diskussionerna om 
inkludering i grundskoleklass kontra undervisning i grundsärskolan går (Frithiof, 2009). 
I diskussionen inkludering kontra integrering kan sägas att integrering behövs först när 
det finns en segregering medan inkludering beskrivs som allas rättighet att vara 
delaktiga. Inkludering förutsätter en skola som är dynamisk och anpassningsbar efter 
alla elevers behov (Molin, 2004). 
 
I samhället finns det en tendens att dela in människor i olika kategorier utifrån av 
samhället givna kriterier. När vi möter en ny person anses det ofrånkomligt att vi 
placerar personen i någon av de rådande kategorierna. Personer som är medvetna om att 
de har något som samhället räknar som en defekt försöker göra allt som står i deras 
makt för att dölja denna defekt och på så sätt räknas med (Goffman, 2011). 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) menar att elever i behov av 
särskilt stöd ska gå i sina ordinarie skolor och där få sina behov av stöd tillgodosedda. 
Deklarationen framhåller även att det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 
attityder och bygga upp ett inkluderande samhälle, är att arbeta för skolor med en 
inkluderande inriktning. I detta kan lokala administratörer och skolchefer spela en viktig 
roll för att göra skolor mera lyhörda för elever i behov av särskilt stöd. 
 
För att belysa vikten av att inte stigmatisera människor beskriver Goffman (2011) hur 
den stigmatiserade alltid i relation till personer som av samhället anses normala lägger 
stor energi på att fundera över vad de så kallade normala egentligen tycker och tänker 
om hen. Detta får den stigmatiserade personen att känna sig osäker på relationen. 
 
Just detta svåridentifierbara uppdrag gör det hela komplicerat. Hur och om inkludering 
existerar beror enligt Skolverket (1999) mycket på enskilda personer, eldsjälar som 
finns ute på olika skolor. Den yttersta verkställigheten för beslut, vilket är det avgörande 
ledet, ligger i dagsläget på den enskilda läraren. Likvärdigheten i landet saknas inom 
detta område, liksom likvärdigheten på kommunnivå för att inte säga på skol- och 
klassnivå. 
 
Förespråkare för en inkluderande skola måste förhålla sig till att det inte finns några 
politiska beslut angående detta. Det finns en risk att förespråkare för inkludering närmar 
sig fenomenet allt för okritiskt. Det finns inget tydligt skrivet i styrdokumenten omkring 
inkludering, samtidigt finns det flera värderingar i styrdokumenten som är väl förenliga 
med tankarna om inkludering. I arbetet för att nå de mål som sätts i skollag och 
läroplaner går det att komma en bra bit på väg mot ett inkluderande arbetssätt (Nilholm 
& Göransson, 2013). 
 
Skolan har krav på att eleverna ska fungera på ett visst, av skolan förutbestämt sätt. Vad 
som är ett icke fungerande beteende varierar och diagnoser och problembestämningar 
ändras allt eftersom tiden går (Tideman m.fl. 2004). Den person som är stigmatiserad av 
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samhället får veta att han eller hon är precis som vem som. Samtidigt är samhället 
tydligt med att förmedla att stigmatiserade personer bör hålla sig till sina grupper 
(Goffman, 2011). 
 
3. 2 Politiska riktlinjer 
 
Ett dilemma för personal som arbetar för en inkluderande verksamhet i den svenska 
skolan är att det inte har fattats några egentliga politiska beslut om en inkluderande 
skola på ett nationellt plan. Begreppet inkludering återfinns inte i läroplanerna. Det 
närmaste ett politiskt beslut vi kan finna är att Sverige som nation har skrivit under och 
därmed också förbundit sig att arbeta utifrån FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar (Regeringskansliet 2008). En av konventionens 
principer är ett fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, ett 
sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och tillgång till inkluderande 
grundutbildning.  
 
I svenska kommuner finns ibland planer för hur inkludering ska gå till medan det saknas 
planer på nationell nivå. Den otydliga strukturen runt ansvarsfördelning och 
organisation rörande inkludering gör att den blir svår att genomföra. . Är målsättningen 
från politikerna otydlig kan det vara en förklaring till att de resultat som avsågs med 
besluten uteblir. Även resurser eller snarare brist på resurser är något som anses kunna 
ligga till grund för problematiken (Skolverket, 1999).  
 
 
4. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka på vilka kunskapsgrunder kommunala politiska 
beslut och beslut på organisationsnivå fattas, när det gäller ett inkluderande arbetssätt i 
skolan.  
 
 
5. Frågeställningar 
 

• Vilken kunskap anser sig ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå 
ha om skolan? 

• På vilket sätt får ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå sin 
kunskap om skolan? 

• Hur definierar ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå ett 
inkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning i skolan? 

 
 
6. Tidigare forskning 
 
Här kommer ett kapitel som lyfter den tidigare forskning som finns vad det gäller 
inkluderande arbetssätt, kunskapsutveckling, likvärdig utbildning, förtroendevalda 
kontra förvaltningstjänstemän, kommunal organisation och teori.  Vi beskriver också 
hur vi uppfattar begreppen epistemologi och ontologi. 
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6. 1 Kunskapsutveckling 
 
Att skapa kunnande, är en process som ständigt pågår. Vi kan följa en röd tråd från 
Platon fram till nutidens uppfattningar om vad som är kunskapens drivkraft: att kunskap 
utgår från något som vi tror eller antar. Sökandet efter kunskap börjar inte från 
ingenting, det finns alltid något att utgå från, en början. Det som kan vara motorn för 
vinnande av kunskap är själva frågandet, med andra ord kan man säga att kunskap 
börjar i människans undran. Kunskap kan sägas vara förhållandet mellan en ständigt 
pågående process och ett färdigt resultat (Gustavsson, 2002).  Människan föds med en 
naturlig nyfikenhet och lust att lära och det är individerna som konstruerar kunskapen, 
den lärande är alltså aktiv. Det vi kallar information kan utgöra det material som sedan 
blir till kunskap, när en människa tar det till sig, förstår det och tolkar det. Människan 
förändrar ständigt sin kunskap genom att lära sig nya saker och få nya perspektiv på 
tillvaron. Ett kunskapssamhälle som bygger på demokratisk grund, förutsätter ömsesidig 
respekt och likvärdighet för olika former av kunskap som finns i olika verksamheter. 
Den som har möjlighet att skaffa sig kunskap om samhället och dess funktioner har 
också som medborgare möjlighet att skaffa sig makt över samhället och dess funktioner 
(Gärdenfors, 2010). Under senare delen av 1900-talet har tre viktiga inriktningar inom 
teorierna om lärandeprocesser vuxit fram: behaviorismen, kognitiv och metakognitiv 
teori samt sociokulturella lärandeteorier. Behaviorismen talar om lärande som 
utveckling, där den lärande ses som ett tomt kärl i vilket ny kunskap fylls på. Faktorer 
som här spelar en viktig roll är minnet och förmåga att reproducera. Inom kognitiv och 
metakognitiv teori ses den lärande som en aktivt kunskapande individ, som ska kunna 
reflektera över, utvärdera och förbättra sitt tänkande, den process som också kallas 
metakognition. De sociokulturella lärandeteorierna betonar att lärandet är en funktion av 
interaktion med andra och i denna interaktion är språket en viktig beståndsdel 
(Skolverket, 2009). 
 
Kanske är det så att verklig kunskap handlar mera om hur än vad? Att på något sätt 
kunna använda det kunnande som skapats i det dagliga livet. Enligt vår syn så skapas 
kunnandet i dialog och samspel med andra människor, vilket sammanfaller med en 
socialkonstruktivistisk kunskapssyn som innebär att vi i ett socialt sammanhang 
konstruerar vår verklighet och vår förståelse av den (Skolverket, 2014).  Det är också 
kunskap som ger individen möjlighet till delaktighet och att i demokratisk anda kunna 
påverka sin och även andras situation. 
 
6. 2 Inkluderande arbets- och förhållningssätt 
 
Det var under 1980-talet som begreppet inclusion började introduceras i flera 
anglosaxiska länder. De begrepp som tidigare använts för motsvarande företeelse, 
integration och mainstreaming, var på väg att urholkas och kom framförallt att handla 
om var elever i behov av särskilt stöd var placerade. Dessa begrepp var också 
representativa för synsättet att det var eleven som skulle anpassas efter skolan. Det nya 
inkluderingsbegreppet betydde istället att skolan skulle anpassas för att passa alla elever 
(Nilholm & Göransson, 2013). 
 
Att bedriva en inkluderande undervisning i klassrummet kräver att lärare, rektorer, 
politiker på kommunal och regional nivå samtliga arbetar för att skapa goda möjligheter 
till inkludering. Skolan ska anpassas på ett sådant sätt att den passar samtliga elever. 
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Inkludering kan beskrivas med hjälp av en ekvation: ”Inclusive education = V + P + 
5As + S + R + L” vilket fritt översatt betyder att inkluderande undervisning bygger på 
10 grundpelare: visioner, placering, anpassade läroplaner/kursplaner, anpassad 
bedömning, anpassad undervisning, acceptans, tillgänglighet, stöd, resurser och 
ledarskap (Mitchell, 2008). En väl implementerad inkludering kan ge alla studenter så 
väl akademiska som sociala förmåner. 
 
Inkludering kan enligt Söder (1979) i Karlsudd (2011) beskrivas i en modell som i olika 
steg visar hur långt inkluderingen kommit. 

1. Fysisk integrering (rumsligt närmande) 
2. Funktionell integrering (samverkan, samutnyttjande av lokaler t.ex.) 
3. Social integrering – inkludering 
4. Samhällelig integrering – inkludering i samhället 

Tillsammans med de argument som ifrågasätter de hinder som sägs finnas för att gå 
vidare till nästa steg i modellen ges en tydlig bild av var i modellen den aktuella skolan 
befinner sig när det gäller inkludering samt vad som behöver göras för att det ska vara 
möjligt att nå ännu ett steg för att på sikt nå inkludering i samhället (Karlsudd, 2011). 
Att arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt innebär enligt Carrington & 
Robinsson (2006) att bygga en inkluderande gemenskap där föräldrar, lärare, skolledare 
och elever arbetar och lär tillsammans. Detta förutsätter att det finns ett samarbete med 
såväl vårdnadshavare som samhälle och att eleven engageras som medborgare och är 
med i skolgranskning och utveckling. Vidare är det viktigt att stödja lärares 
engagemang när det gäller inkluderande ideal och metoder (Carrington & Robinsson, 
2006). Att få ta del av en inkluderande undervisning är en mänsklig rättighet (Gordon, 
2013). . En segregerande utbildning erbjuder ofta en rad specialskolor utifrån elevers 
specifika behov. Undervisningen sker alltså i homogena grupper. I ett längre perspektiv  
kan en segregerad utbildning ses som diskriminerande eftersom specialskolor främjar 
och bygger exkludering, inte bara i skolan utan också i samhället. När det gäller barn 
och tonåringar med funktionsnedsättning kan processen från exkludering till inkludering 
delas in i fyra utvecklingssteg. Förnekande, som innebär att barn/ungdomar med 
funktionsnedsättning inte får någon utbildning, acceptans då barn/ungdomar erbjuds 
segregerad utbildning, förståelse då integrerad utbildning erbjuds och till sist kunskap, 
som erbjuder inkluderande utbildning för alla. Man kan påvisa flera fördelar med 
inkluderande arbetssätt. Å ena sidan att inkluderande arbetssätt ger individer egenmakt 
över sin situation vilket främjar delaktighet, det ger sociala fördelar med heterogena 
grupper, det främjar mångfalden och eleverna med funktionsnedsättningar uppnår bättre 
resultat i en heterogen lärandemiljö. Å andra sidan konstateras att specialskolor är bättre 
tillrättalagda för elevers olika funktionsnedsättningar. Kostnaden kan bli högre med ett 
inkluderande arbetssätt och de icke funktionsnedsatta eleverna kan uppleva sig hindrade 
i sin utveckling (Gordon, 2013). 
 
Att diskutera vad inkludering egentligen är och genom att lyfta den frågan kan ett 
förändringsarbete börja. Att studera inkluderande processer är att studera förändring. 
Det finns olika sätt att definiera vad som är ett inkluderande arbetssätt. Den 
gemenskapsorienterade definitionen visar på ett skolsystem där det finns gemenskap på 
olika nivåer och där olikheter ses som en tillgång. Där känner alla elever sig 
pedagogiskt och socialt delaktiga och finns med i en lärande gemenskap. Den 
individorienterade definitionen menar att graden av inkludering avgörs av hur den 
enskilda elevens situation ser ut, att eleven trivs, att eleven har goda sociala relationer 
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och att elevens måluppfyllelse är god. När alla villkoren är uppfyllda är eleven 
inkluderad. För att kunna avgöra graden av inkludering i en miljö måste också elevens 
syn på sin situation, kartläggas (Nilsholm & Göransson, 2013). Även 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) understryker vikten av att 
människor med en funktionsnedsättning får möjlighet att uttrycka sina önskemål 
omkring sin utbildning. 
 
Det finns vissa gemensamma drag som är typiska för inkluderande arbetssätt. En initial 
motivation för inkludering som också stöds av yttre krafter, det finns ett kompromisslöst 
engagemang för inkludering, olikheter bland såväl elever som personal ses som en 
tillgång, det finns en villighet att kämpa för att möjliggöra den praktiska inkluderingen 
och inkludering förstås som en social och politisk fråga (Kugelmass, 2003). 
 
6. 3 Likvärdig utbildning 
 
Tillgång till en likvärdig utbildning för alla är framskrivet som en demokratisk rättighet 
(Gadler, 2011). Intresset har under senare år ökat för frågor som handlar om 
likvärdighet i skolan. Skälen till detta kan vara flera internationella studier som jämfört 
likvärdigheten mellan skolor i olika länder och reformer som genomförts inom den 
svenska skolan. De reformer som kan tänkas ha haft betydelse för frågan är 
kommunaliseringen av skolan, valfrihetsreformen och skolpengssystemet. Frågorna 
omkring likvärdighet inom skolan har också under senare tid fått större utrymme i den 
internationella utbildningspolitiska debatten. Den lexikala betydelsen av ordet likvärdig 
är: något som är värt lika mycket. När det som i denna studie handlar om utbildning kan  
man ställa sig frågan, värd lika mycket som vad? I begreppet finns inbyggt ett mått av 
jämförelse. Det vi benämner som likvärdighetsbegrepp kan när det gäller utbildning och 
skola delas upp i tre olika aspekter som alla är grundläggande. Medborgarna ska ha lika 
tillgång till utbildning, utbildningen ska hålla lika kvalité och utbildningen ska vara 
kompenserande. När det gäller tillgången på utbildning så ska människor ha lika 
tillgång till utbildning oberoende av sociala och ekonomiska förhållande och oberoende 
av geografisk hemvist. Kvalitén på utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den 
ordnas och inom varje skolform. Sociala omständigheter ska inte heller spela någon roll 
för kvalitén. För att vara likvärdig ska utbildningen också vara kompenserande för 
ogynnsamma hemförhållanden och andra förutsättningar som kan skilja (Skolverket, 
2012). När det gäller likvärdighet inom skolans värld så finns det en skillnad mellan hur 
det praktiskt ser ut i skolans verksamhet och vad som beskrivs i styrdokumenten. Det är 
kommunerna som tolkar och omsätter begreppet likvärdig utbildning och enskilda 
tjänstemäns kunskap påverkar hur individen får del av likvärdig utbildning. Hur den 
likvärdiga utbildningen gestaltar sig är beroende av bl.a. ekonomiska förutsättningar 
och kompetens hos personal (Gadler, 2011). 
 
6. 4 Kommunal organisation 
 
I Sverige har historiskt sett och långt in på 1900-talet kommunerna varit styrda genom 
direktdemokrati i form av folkstämmor. I samband med kommunalförordningen 1862 
blev det möjligt för alla kommuner att instifta kommunfullmäktige. Det var möjligt för 
alla men bara tvingande för de kommuner som hade fler än 3000 invånare. Det fanns 
vid 1900-talets början och mitt många små kommuner i Sverige, exempelvis fanns det 
1952 1000 kommuner. För att få större enheter som effektivare kunde ordna och hantera 
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skolväsende och social omsorg valde man att slå samman flera kommuner och 2012 
fanns det i Sverige 290 kommuner. Allt detta medförde också att antalet förtroendevalda 
politiker minskade (SCB, 2013). De politiska nämnderna i en kommun ansvarar för att 
besluta i frågor som enligt lag eller annan författning skall handhas, samt i frågor som 
rör respektive förvaltning. Enligt SCB (2011) är en av de nämnder som är obligatorisk i 
varje kommun, en nämnd som handhar frågor gällande barn, ungdom och utbildning. 
De olika nämnderna bereder ärenden till kommunfullmäktige och när 
kommunfullmäktige har fattat beslut är det nämnderna som ansvarar för att fattade 
beslut verkställs. Nämnderna ska redovisa för fullmäktige på vilket sätt de har fullgjort 
de uppdrag kommunfullmäktige tilldelat dem. Beredning av ärenden som ska avgöras 
av fullmäktige ska först ske i respektive nämnd eller i en fullmäktigeberedning. Om det 
är en fullmäktigeberedning som görs ska respektive nämnd har rätt att yttra sig i ärendet 
innan fullmäktige beslutar. Fullmäktiges sammanträden ska protokollföras och det är 
ordföranden i kommunfullmäktige som har ansvaret för att detta görs. Det ska finnas en 
arbetsordning som gäller för kommunfullmäktige. Denna arbetsordning ska tala om 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige, när sammanträdena skall hållas, hur ledamöter 
ska anmäla om de har förhinder för att delta i sammanträden och hur ersättare ska 
inkallas. Det ska också framgå av denna arbetsordning vem som skall föra ordet, tills 
dess att ordförande utsetts. Vem som har rätt att delta i överläggningar, på vilket sätt 
omröstningar ska gå till samt hur motioner, interpellationer och frågor ska handläggas, 
ska framgå. Dessutom ingår hur protokollet ska justeras och fullmäktigepresidiets 
arbetsuppgifter i arbetsordningen. Det finns en trend i Sverige att de förtroendevalda 
politikernas antal minskar. I samband med detta förklaras också att det som brukar ses 
som en indikator på hur stor kontaktyta som finns mellan politiker och väljare avgörs av 
antalet invånare/förtroendevalda. Detta bygger på antagandet om att färre antal 
invånare/ förtroendevald ökar chansen för kontakt (SCB, 2011). 
 
Det finns några dominerande skäl till att personer väljer att kandidera som politiskt 
förtroendevald i en kommun. Vissa av kandidaterna säger sig vara generellt engagerade 
i politik och samhällsfrågor, medan andra säger att de önskar bidra till utvecklingen mot 
ett bättre samhälle medan en tredje grupp säger sig ha en vilja att göra en insats för en 
specifik grupp, att engagera sig i specifika frågor. De folkvalda anser själva att 
nämnderna ska ha större inflytande än de nu har och att tjänstemän inom kommunen har 
större inflytande än de borde ha (SCB, 2013). 
 
 
7.  Teori 
 
I följande kapitel beskriver vi den teori som vår studie grundar sig på. Därefter följer en 
kort beskrivning av våra epistemologiska och ontologiska ställningstagande. 
 
7. 1 Domänteorin 
 

“Even for practical puposes theory generally turns out the most 
important thing in the end.” 

   Justice Oliver Wendell Holmes 
   (Kouzes & Mico, 1979 s.450) 
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Att hitta en teori som hjälper till att beskriva, förklara och i möjligaste mån förstå 
verkligheten och forskningsmaterialet visade sig vara en uppgift som krävde mycket 
tankemöda. Till en början rörde sig våra tankar runt teorier om inkludering och 
människosyn. Men allteftersom tiden gick och vårt arbete fortskred förflyttades vårt 
fokus till olika organisationsteorier. I Creagård (2000) mötte vi begreppet Domänteori 
för första gången. Här fann vi en teoretisk ingång. Creagård (2000) beskriver utifrån sin 
tolkning och tillämpning av teorin, hur kommunal organisation kan ses som 4 olika 
domäner, den politiska, den administrativa, utförandedomänen och brukaredomänen. I 
sin avhandling beskriver hon också de olika domänernas inbördes relation. Domänteorin 
som utvecklades 1979 av James M. Kouzes och Paul R. Mico, kan fortfarande ses som 
aktuell och tillämpbar. Som bakgrund till utvecklingen av Domänteorin beskriver 
Kouzes och Mico en organisationsförändring som de båda var involverade i. 
Organisationsförändringen innebar en sammanslagning av två organisationer inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, vilken misslyckades. Utifrån denna händelse kom Kouzes 
och Mico fram till att organisationer inom HSO (Human Services Organizations) inte 
fungerar som organisationer inom t.ex. näringsliv och industri, bland annat beroende på 
deras uppdrag och förutsättningar. Som exempel på organisationer inom HSO ger de 
sjukhus, socialkontor och statliga eller kommunala skolorganisationer. De menar att 
denna typ av organisationer innehåller tre olika domäner: den politiska domänen, 
förvaltningsdomänen och tjänstedomänen, vilka arbetar utifrån olika och ibland  
 
oförenliga styrande principer, strukturer och arbetssätt. Om vi ser en organisation 
utifrån domänteoretiskt perspektiv, så kommer vi att se separata identiteter t.ex. 
politiker och tjänstemän (Kouzes & Mico, 1979). Domänteorin kan ge oss en förståelse 
av den verklighet som vi möter i vår studie, där vi riktar in oss på den politiska 
domänen och förvaltningsdomänen. Genom att koppla samman detta med vårt syfte och 
våra frågeställningar får vi också en naturlig koppling till såväl tjänstedomänen som 
brukardomänen (Creagård, 2000). 
 
 
8. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs de metodologiska val som vi gjort under studiens gång.  
 
8. 1 Vetenskapssyn 
 
Vi har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk ansats. Detta faller sig naturligt eftersom 
vi tänker undersöka och få ökad förståelse för på vilka grunder politiker och tjänstemän 
på förvaltningsnivå fattar beslut angående inkluderande arbetssätt i skolan. Bryman 
(2011) beskriver att en hermeneutisk ansats med fördel kan användas i samband med att 
tolka människors handlingar. I samband med detta upplever vi det angeläget att också 
redogöra för våra epistemologiska och ontologiska ställningstagande. 
Enligt vår mening är det svårt att helt skilja begreppen epistemologi och ontologi åt. De 
går hand i hand och blir gärna sammanflätade. Det är just dessa begrepp som ligger till 
grund för vår studies syfte och frågeställningar. Ett av de grundläggande skälen till att vi 
gjort vår studie är vår djupa övertygelse om alla människors rätt till kunskap och 
lärande. Sett med våra glasögon så har alla människor helt klart lika värde och alla har 
en utvecklingspotential. Vi menar att kunskap är att skapa kunnande och det görs 
genom att bygga ny kunskap på den redan befintliga. Den som lär måste ha en 
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erfarenhetsgrund inom det aktuella området. Vidare är den rikaste formen av lärande 
den, som leder till förståelse (Gärdenfors, 2010). 
 
8. 2 Metodval 
 
Inledningsvis ämnade vi att använda oss av fokusgrupper och intervjuer, men väljer att 
enbart använda oss av intervjuer för att skaffa fram data i samband med vår empiri. 
Detta metodval kommer vi att argumentera för under rubriken metoddiskussion. 
 
En av utmaningarna med att använda sig av intervju som metod är att såväl vana som 
mindre erfarna intervjuare står inför det faktum att intervjun handlar om ett personligt 
möte (Fangen & Sellerberg, 2011). Vi ville möta detta faktum genom att förbereda oss 
så väl det gick och ha med oss kunskapen om att en intervju handlar om personliga 
möten. Vår förhoppning var att denna kunskap skulle ge oss givande intervjusituationer 
där vi kunde agera som intervjuare med förståelse. 
 
Det är inte av vikt för studien att intervjun gjorts efter en enda metod. Det väsentliga är 
att det i studiens resultatdel tydligt framgår hur intervjuerna är genomförda menar 
Ahrne & Svensson (2011). Att som intervjuare vara lyhörd och förstående är viktigare 
än att vara helt vetenskapligt korrekt under en intervju (Fangen & Sellerberg, 2011). 
Begreppet kvalitativa metoder används i samband med intervjuer för införskaffande av 
data. Även de analyser och den bearbetning som görs av intervjumaterialet kan kallas 
för kvalitativt (Ahrne & Svensson, 2011). Att vi valde kvalitativ empiri före kvantitativ 
empiri kan förklaras utifrån att de data vi skulle samla in via intervjuer, inte så enkelt 
kan mätas eller redovisas med hjälp av siffror. Att vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer ger oss enligt Ahrne & Svensson (2011) även större möjligheter att ställa 
följdfrågor under intervjuerna. Dessutom kan vi utifrån data vi samlat in försöka förstå 
och i viss mån förklara hur respondenterna tänker och handlar. Ahrne & Svensson 
(2011) menar att intervjun är en överlägsen metod för att få fram information, samtidigt 
som de menar att intervjun präglas av den språkliga och sociala kontexten. Intervjun 
fångar således ämnet som respondenten uppfattar det i stunden för intervjun. I en annan 
situation skulle respondentens svar alltså kunna bli annorlunda. Rätt gjorda intervjuer 
kan ge viktiga insikter, men intervjuer säger ändå inte allt (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
8. 3 Metodkritik 
 
Att använda intervju som metod innebär att den bild av det aktuella fenomenet som 
framkommer blir begränsad. För att få fram en mer komplett bild är det lämpligt att 
kombinera intervjun med till exempel observationer. En annan svag punkt är att som 
intervjuare bedöma hur det som intervjupersonen säger överensstämmer med det hen 
gör i verkligheten. Den som blir intervjuad har stora möjligheter att visa den bild av sig 
själv som hen anser vara mest gynnsam. Svaren kan utgöra en politisk handling likaväl 
som att förmedla fakta och erfarenheter. 
 
8. 4 Urval 
 
Att göra ett urval som ger bästa möjliga underlag till studien kräver engagemang och 
stor tankemöda. Vi övervägde vad som skulle styra vårt val av undersökningskommuner 
och funderade bland annat över om den politiska styrningen av kommuner kunde vara 
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ett urvalskriterium. Efter noggranna överväganden valde vi att göra vår studie om skola 
och kunskap runt inkludering i tre kommuner i södra Sverige. Urvalet av kommuner 
gjorde vi baserat på invånarantal. Vi ville titta närmre på en liten kommun (färre än 10 
000 invånare) en medelstor kommun (mellan 10 000 och 20 000 invånare) och en stor 
kommun (runt 100 000 innevånare).  En tanke var att se om det kan finns skillnader på 
vad som ligger till grund för beslutfattande i mindre och större kommuner. Exempelvis 
bör antalet ärenden variera efter antalet kommuninvånare, vilket i sin tur skulle kunna 
påverka den kunskap och rutin som intervjupersonerna besitter. I en stor kommun finns 
det många liknande ärenden att fatta beslut om men individerna som ärendena rör är 
relativt anonyma. I en mindre kommun är antalet ärenden få, vilket gör att rutin aldrig 
hinner skapas. Däremot är sannolikheten stor att man har personlig kännedom om 
individerna vilket skulle kunna medföra ett medvetet både större och mindre 
engagemang. Redan från början var vi helt eniga om att inte utföra vår studie i någon av 
de kommuner där vi själva bor eller arbetar. De respondenter som vi valt att intervjua är  
 
den ansvarige politikern i varje kommun med huvudansvaret för skol- och 
undervisningsfrågor, i de tre fallen nämndordförande.  Vi har också intervjuat den 
tjänsteman i var och en av de tre kommunerna, som har ansvar för skol- och 
utbildningsfrågor. I vår studie benämner vi tjänstemän och politiker enligt följande: 
 

 Politiker Tjänsteman 

Lilla kommunen Pim Larsson Toni Lindkvist 

Mellankommunen Paula Månsson Tim Milton 

Stora kommunen Petter Svensson Tove Styhr 

 

8. 5 Kvalitetskriterier 

Vi vet att det inte går att generalisera slutsatserna utifrån vårt begränsade urval av 
kommuner, och reliabiliteten i vår studie kan därför inte anses vara särskilt hög. När en 
respondent blir intervjuad går det inte helt att bortse från att respondenten är medveten 
om att det är en form av undersökning som hen deltar i. Detta kan ge en påverkanseffekt 
på de svar som respondenten ger. Undersökningens reliabilitet och validitet får anses 
som relativt låg. Det är ett för litet undersökningsfält för att de svar som framkommer 
ska kunna anses vara möjliga att generalisera för att anses gälla överlag. Istället visar 
undersökningen hur det kan vara (Bryman, 2011). 

8.6 Etik 

Forskning är viktig och till och med nödvändig för ett samhälles utveckling. 
Forskningen kan också spela roll för och påverka de enskilda individernas möjlighet till 
utveckling. Det kan vara oetiskt att inte forska inom områden där forskningen kan bidra 
till utveckling. Forskare har ett ansvar mot de personer som direkt medverkar i 
forskningen, men även mot de som indirekt kan komma att påverkas av forskningens 
resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Högskolelagen (SFS 1992: 1434) bör forskning 
som görs komma till nytta i samhället. Det viktigaste är inte varför man vill bidra till 
forskning utan att man vill bidra. 
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Detta arbete är i egentlig mening inte forskning, utan ett vetenskapligt arbete. Oavsett 
vilken typ av vetenskapligt arbete det handlar om, så är forskningsetiska överväganden 
viktiga att göra. Det finns fyra allmänna huvudkrav som kan ställas på forskare när det 
gäller etik. Dessa krav specificeras ytterligare i ett antal regler. De fyra huvudkraven att 
förhålla sig till är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet innebär i korthet att respondenterna får 
information om sin uppgift i undersökningen och att deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas om så önskas. I vår studie fick respondenterna denna information i samband 
med att de mottog vårt missivbrev (se bilaga A). Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
i undersökningen har rätt att bestämma över sin egen medverkan och i de fall 
respondenten är under 15 år ska vårdnadshavare också ge sitt samtycke. Våra 
respondenter visade sitt samtycke till att delta i vår studie, genom att mailledes meddela 
att de ställde upp på våra intervjuer. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren/ 
undersökaren ska erbjuda största möjliga konfidentialitet. Vi har under vår studie varit 
noga med att inte avslöja vilka kommuner vi besökt för att göra våra intervjuer, såväl på 
våra arbetsplatser som privat. I vårt skriftliga arbete benämns kommunerna som stor, 
mellan och liten. Till sist uttrycker nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna enbart 
får användas för forskningens ändamål. Det kan vara lockande att t.ex. vid 
organisationsförändringar i sin egen kommun hänvisa till uppgifter som framkommit 
vid intervjuerna. Det vilar här ett ansvar på oss studenter att leva upp till nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
 
8. 7 Arbetsgång 
 
När vi kommit fram till att använda oss av intervju som metod började vi med att noga 
överväga hur vi skulle kunna gå till väga för att få våra frågeställningar besvarade. Vi 
bestämde oss för att ta en första kontakt med respondenterna genom ett missivbrev som 
skickades via mail. Brevet skickades personligt till de politiker och 
förvaltningsövergripande chefer som vi ämnade intervjua. I samband med detta 
sammanställde vi även en intervjuguide (se bilaga B). Av de tre politiker och de tre 
tjänstemännen som vi kontaktade, var det två politiker och en tjänsteman som ville 
träffa oss. En tjänsteman meddelade att hen var på semester, men visste att vi stämt träff 
med ansvarig politiker i kommunen och ansåg att detta skulle vara tillräckligt för oss. 
 De två som inte svarade fick efter några dagar påminnelse via mail, men hörde ändå 
inte av sig. När vi etablerat kontakten med våra respondenter åkte vi till kommunerna 
och genomförde våra intervjuer. Före intervjuerna gav vi följande information till 
respondenterna: syftet med intervjun, att all data kommer att vara konfidentiell och att 
respondenterna har rätt att avbryta intervjun.  Dessutom ställde vi frågan om vi fick 
tillåtelse att spela in intervjun. Inspelningen till en av intervjuerna misslyckades men 
rekonstruerades utifrån förda anteckningar. 
 
Efter att ha transkriberat de inspelade intervjuerna, insåg vi att vårt underlag var 
begränsat, för att inte säga alltför litet. Vi beslutade oss då för att återuppta kontakterna 
med de respondenter som inte svarat. Vi mailade ytterligare en förfrågan, denna gång 
om att få genomföra intervjun i skriftlig form. När vi denna gång tog kontakt fick vi 
svar från en politiker till och efter en tid även en tjänsteman. Vid intervjutillfällena 
använde vi våra mobiltelefoner för att spela in. Vi förde också korta löpande 
anteckningar. Teknik är bra när den fungerar men i efterhand visade det sig att en av 
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intervjuerna inte blivit inspelad. Detta upptäcktes kort efter genomförd intervju, vilket 
gjorde att de anteckningar som gjorts fylldes ut av minnesbilder från intervjun. 
Naturligtvis var detta ingen optimal situation men vi försökte att göra bästa möjliga av 
det som skett. Förhoppningsvis var det en fördel att misstaget upptäcktes så snart. De 
inspelade intervjuerna transkriberades sedan genom att lyssna om och om igen och 
samtidigt skriva ner hela intervjuerna. Att vi har valt att transkribera hela intervjuerna 
beror på att vi hade relativt få intervjufrågor och därför blev intervjuerna intressanta i 
sin helhet. Utifrån transkriberingarna har vi sedan gjort en sammanställning som visar 
på skillnader och olikheter i respondenternas svar. 
 
Att vi har valt att vara två författare till denna studie ställer enligt Lunds universitet 
(2006) krav på att vi tydliggör vårt upplägg av arbetet med studien, samt vår 
arbetsfördelning. I början av arbetet gjorde vi ett ungefärligt tidsschema där vi dels 
skrev in dagar för fysiska träffar, dels en grov översikt över hur många timmar var och 
en av oss skulle lägga på studierna mellan våra träffar. Vår första tanke kring arbetssätt 
var att vi skulle dela upp olika områden mellan oss och jobba på med dem var för sig. 
Detta arbetssätt märkte vi relativt snabbt var något som inte passade oss. Istället valde vi 
att vid varje fysisk träff titta på vad som skulle göras till nästa träff och vad av detta som 
var och en skulle göra. På så sätt har vi båda två arbetat aktivt med alla stycken i 
studien. Vår upplevelse av samarbetet stämmer väl överens med det som Lunds 
universitet (2006) uttrycker som att två författare med ett väl fungerande samarbete kan 
komma betydligt mycket längre än vad vi skulle gjort var och en för sig. Att vi varit två 
som skrivit tillsammans har också inneburit en styrka då oförutsedda händelser av 
personlig karaktär inträffat under skrivandets gång. 
 
Genomförandet av intervjuerna visade sig på grund av tidsaspekten utifrån 
respondenternas möjligheter att bli intervjuade vara omöjliga för oss att genomföra 
gemensamt i sin helhet. Den första intervjun gjorde vi tillsammans och det upplevde vi 
båda som en styrka inför genomförandet av resterande intervjuer. 
 
 
9. Resultat 
 
Resultatet i denna studie kommer att redovisas genom att svaren tematiserats utifrån de 
för studien relevanta domänerna i Domänteorin, nämligen politikerdomänen och 
förvaltningsdomänen. De bärande begreppen kunskap och inkludering ger också 
studiens resultat en koppling till domänteorins tjänstedomän, eller som Creagård (2000) 
benämner den, utförandedomänen, samtidigt som de bidrar till resultatredovisningens 
struktur. I studiens diskussionsdel kommer det att belysas hur resultaten får betydelse 
även för det som Creagård (2000) benämner som brukardomänen. De tre kommunerna 
där vi utfört vår studie benämner vi med liten, mellan och stor kommun. 
Respondenterna benämner vi enligt tidigare tabell med namnen Pim, Paula, Petter som 
är politiker i liten, mellan respektive stor kommun. Toni, Tim och Tove är tjänstemän i 
liten, mellan respektive stor kommun. Vi har valt att använda oss av och infoga citat 
som belyser och exemplifierar de svar vi fått på intervjufrågorna. 
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9. 1 Politikernas bakgrund, sådant som de själva anser vara relevant för 
sina uppdrag 
 
De politiker som vi intervjuat har alla sin egen historia, sin egen bakgrund som de bär 
med sig in i uppdraget och som till viss del också påverkat deras engagemang. En av 
politikerna berättar om sin egen begränsade skolgång, i antal år, men hur hens fackliga 
engagemang väckt intresset för utbildningsfrågor. 
 

På det viset kom jag med i facket som jag har engagerat mig i med bland 
annat studiefrågor och internationella frågor. Har fått min största  
kunskap inom fack, folkbildning och politik för att kunna utföra mitt 
uppdrag. (Pim Larsson) 

 
Politikern i mellankommunen har en teknisk grundutbildning och berättar att hen har ett 
särskilt intresse för barns lärande. Hen relaterar också till sin egen och andras skolgång. 
 

Jag är ingenjör i botten, sedan på 90-talet var jag med och skapade en 
tidskrift för barn, så det är ett intresse. Sedan har jag egna barn...sedan 
har ju alla gått i skolan även om det var 30 eller 40 år sedan. (Paula 
Månsson) 

 
Den tredje av politikerna har med sig erfarenhet av arbete inom vården och hade en 
önskan om att få arbeta politiskt i nämnder som hanterar människor. Även hens 
erfarenheter från sitt privata liv har påverkat engagemanget. 
 

Det var privat, min son hade dyslexi och man fick kämpa med näbbar 
och klor för att han skulle bli en del i gemenskapen och inte falla ut på 
fel vägar...jag ville gärna arbeta i nämnd med mjuka värden. (Petter 
Svensson) 

 

9. 2 Tjänstemännens bakgrund, sådant som de själva anser vara relevant för 
sina uppdrag 
 
Det är två av de intervjuade tjänstemännen som velat berätta om sin bakgrund. Båda har 
erfarenhet från arbete i skolan, dels som lärare och rektor men även genom fackligt 
engagemang. 
 

Jag vågar säga att skolan, den kan jag. (Toni Lindkvist) 
 
9. 3 Politikernas källor till kunskapsinhämtning gällande skolfrågor 
 
Politikerna berättar om olika sätt att skaffa sig kunskap på. Det kan handla om att ta 
vara på den specialkompetens som finns inom den egna kommunen. 

 
Vi har försökt anställa personer med specialkompetenser för det kan ju 
inte alla ha på varje enhet /.../ utan vi har försökt att få in 
specialkompetens som stöttar. (Petter Svensson) 

 
En gemensam källa för kunskapsinhämtning för två av politikerna är olika konferenser 
som behandlar skolfrågor. Nationell forskning och dokument från Skolverket är också 
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exempel på hur politikerna får sin kunskap. Politikerna i den lilla kommunen berättar att 
hen tar del av det systematiska kvalitetsarbetet och olika uppföljningar gällande skolan i 
sin kommun. 
 

En viktig del i kunskapsinhämtningen är att följa upp vad som händer i 
skolan och förskolan genom att tillämpa systematiskt kvalitetsarbete 
och uppföljning. (Pim Larsson) 

 
En av politikerna beskriver att hen tar vara på massmedias flöde när det gäller hens 
kunskapsinhämtning. 
 

Jag lyssnar ganska mycket på radion. Man snappar ju upp rätt mycket 
vid olika tillfällen där. (Paula Månsson) 

 

9. 4 Tjänstemännens källor till kunskapsinhämtning gällande skolfrågor 
 
Gemensamt för alla tre respondenterna är att de ser den verksamhet de leder som en 
källa till kunskapsinhämtning. 
 

Den ledningsgrupp som jag leder men som jag också är en del i där 
diskuterar man. Där tycker jag att jag faktiskt får ta del av mycket 
saker som inte jag kan fullt ut och kan ta del av andra rektorer helt 
enkelt och förskolechefer. (Tim Milton) 

 
Även rektorer och enskilda lärare nämns som personer som förmedlar kunskap till 
tjänstemännen. Dessutom framhävs de konferenser som Skolverket anordnar och även 
SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) som källor till kunskap. 
 
9. 5 Politikernas definition av begreppet inkluderande arbetssätt i skolan 
 
En av politikerna hänvisar till Skolverkets definition av vad inkluderande arbetssätt är 
och gör den till sin. 
 

Tycker den text som finns på Skolverkets hemsida förklarar bra vad en 
inkluderande skola kan vara, gemenskap på olika nivåer, ett enda 
system, en demokratisk gemenskap, delaktighet och att olikheter ses 
som en tillgång. (Pim Larsson) 

 
Politikern från den stora kommunen berättar om att det finns en enighet om att arbeta 
för en inkluderande skola, men att man ännu inte har hittat en gemensam definition. 
Hen berättar vidare att det finns olika definitioner bland politiker och tjänstemän. 
 

Alla definierar detta med inkluderande skola på olika sätt. Vi har en 
bild i politiken, starka rektorer har sin bild och osäkra rektorer har en 
helt annan bild. Så just nu sitter en grupp,  ja med olika företrädare 
och diskuterar vad vi menar med en inkluderande skola, så vi får en 
gemensam bild samtliga så vi pratar om samma sak. (Petter Svensson) 

 
Den tredje politikern menar att inkludering till viss del handlar om var eleverna befinner 
sig. 
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Jag menar väl att man så långt det är möjligt arbetar i sitt vanliga 
klassrum. Sedan går det ju liksom inte om man har talsvårigheter eller 
måste gå iväg och prata med en talpedagog. Då går det ju inte,  men 
det kan man ju lösa på olika sätt, det är inget märkvärdigt med det. 
(Paula Månsson) 

 
9. 6 Tjänstemännens definition av begreppet inkluderande arbetssätt i 
skolan 
 
Att det handlar om att vara tillsammans är den gemensamma nämnaren. Men 
tjänstemannen i den lilla kommunen anser att inkludering kan få för stort utrymme.  
 

Inkludering kan gå till överdrift. (Toni Lindkvist)  
 
Att det ska göras anpassningar för att möjliggöra inkluderingen är tjänstemannen i 
mellankommunen tydlig med att påtala. 
 

Så långt det är möjligt kan alla delta utan att hamna i en liten speciell 
undervisningsgrupp [.......] det får göras vissa anpassningar eller 
stödåtgärder eller vad det kan va för nånting. (Tim Milton) 

 
Tjänstemannen i den stora kommunen anser att ett inkluderande arbetssätt ska tillvarata 
den enskilda elevens behov. 
 

Ett arbetssätt som tillvaratar varje elevs behov och intressen inom den 
egna enheten. Helst inom den egna klassen men egna skolan om 
klassen inte är möjlig. (Tove Styhr) 

 
9. 7 Beslutsfördelning mellan politiker och tjänstemän 
 
Genomgående i de tre kommuner som vi valt att titta närmare på är att politiker och 
tjänstemän är eniga om att det är politikernas uppgift att säga vad som ska göras medan 
det är tjänstemännens uppgift hur politikernas beslut ska genomföras i de olika 
verksamheterna. Trots den samstämmiga synen finns det skillnader på vad man betonar. 
 

Vi styr ju rätt hårt politiskt men det är ju tjänstemännen som får huret om 
man säger så, att vi går inte in i smådetaljer. Det bara är något som är så. 
(Petter Svensson) 

 
Pim visar en medvetenhet om ansvaret som förtroendevald politiker samtidigt som hen 
inser sina egna kunskapsbegränsningar på området. 
 

Politiker ska svara för vad- frågorna och tjänstemännen för hur- frågorna. 
Tycker detta är mycket viktigt att arbeta efter. En politiker är ju trots allt 
lekman och medborgarnas öga in i verksamheten. (Pim Larsson) 

 
Paula betonar vikten av att hålla sig till sin del i uppdraget. 

 
När vi ska ha en diskussion är det viktigt att hålla på om det är en vad- 
fråga eller en hur- fråga. (Paula Månsson) 
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Politiker och tjänstemän är till synes överens om att politiker ska bestämma vad som 
ska göras medan tjänstemännen står för hur det ska göras. Detta till trots finns det även 
skillnader i hur politiker och tjänstemän ser på beslutsgången. 
 

Vi tjänstemän vet alltid vad politikerna kommer att besluta. 
(Tove Styhr) 

 
9. 8 Politikernas definition av begreppet likvärdig utbildning 
 
När det gäller definitionen av begreppet likvärdig utbildning, så överensstämmer 
politikernas definitioner till stor del. Två av dem är också överens om vad likvärdig 
utbildning inte är. 
 

Likvärdig utbildning det är ju att den inte ska se likadan ut, utan den ska 
hålla likvärdig kvalité, alltså hålla samma kvalité var man än bor i 
kommunen. (Paula Månsson) 
 

Petters definition skiljer sig inte nämnvärt från Paulas, förutom att hen 
använder begreppet likvärdiga förutsättningar, men utan att förklara dess 
innebörd. 
 

Likvärdighet är för oss inte att alla gör exakt likadant utan likvärdighet är 
att alla barn ska ha likvärdiga förutsättningar. (Petter Svensson) 

 
Pim använder ordet rättvisa när hen definierar begreppet likvärdighet. 
 

Framförallt handlar det om en rättvis skola som ger alla elever en likvärdig 
möjlighet till utbildning. (Pim Larsson) 

 

9. 9 Tjänstemännens definition av begreppet likvärdig utbildning 
 
Den övergripande definitionen som tjänstemännen ger av begreppet likvärdig utbildning 
är att det ska finnas förutsättningar för alla elever att till fullo utveckla sin potential. 

 
Alla får chansen att lära sig så mycket som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. (Toni Lindkvist) 

 
Tove betonar också den enskilda elevens rätt till optimal 
kunskapsutveckling. 
 

Att alla elever utifrån sina förmågor får hjälp och stöd att till fullo 
utveckla den potential de har.  (Tove Styhr) 

 
Tim betonar likvärdigheten mellan olika skolenheter. 
 

Förutsättningar för att nå resultat ska finnas oavsett på vilken skola 
man går. (Tim Milton) 

 
En av tjänstemännen säger även att det inte är att alla får en likadan utbildning som är 
viktigt i hens definition utan just att alla får möjlighet att utvecklas till fullo. Hen anser 
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dessutom att det i dagsläget är de starka eleverna som får stå tillbaka och inte utmanas 
tillräckligt. 
 

Vi klarar inte att utmana de starka eleverna så de presterar sitt bästa. 
(Toni Lindkvist)  

 
9. 10 Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med vår studie var att undersöka på vilka kunskapsgrunder kommunala politiska 
beslut och beslut på organisationsnivå fattas, när det gäller ett inkluderande arbetssätt i 
grundskola/grundsärskola. Vår första frågeställning gällde vilken kunskap politiker och 
tjänstemän har om skolan. Vidare undrade vi på vilket sätt politiker och tjänstemän 
skapar sitt kunnande omkring skolan. Slutligen ville vi veta hur de definierar begreppen 
inkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning i skolan. 
 
Resultatet av vårt arbete visar att de flesta politiker och tjänstemän säger sig ha god 
kunskap om skolan. Den kunskap de skaffar sig anser de att de får genom att enskilda 
lärare och rektorer kommer till dem med sina tankar och idéer. Olika nätverk, både 
inom de enskilda kommunerna och i geografiskt större upptagningsområden uppger de 
som källor till kunskap. Skolverket och SKL uppges också som källor till 
kunskapsinhämtning av både politiker och tjänstemän som vi har intervjuat. Det 
genomgående svaret på vad ansvariga politiker och tjänstemän anser vara ett 
inkluderande arbetssätt i skolan är att alla ska vara med. Däremot är det skillnader i 
vilka som omfattas av begreppet alla. I en kommun anser tjänstemannen att det är 
viktigt att man tidigt ser till att elever med ursprung i ett annat land snabbt blir 
klassplacerade. Detta för att de nyanlända eleverna ska känna att de omfattas av 
begreppet “alla”. 
 

Även elever med kort eller ingen skolbakgrund behöver snabbt komma in 
i undervisningsgrupper för att känna att de tillhör. (Tim Milton) 

 
För att alla, även elever med fysiska svårigheter eller de elever som läser efter 
grundsärskolans läroplan ska ha möjlighet att vara med krävs det anpassningar. 
 

Alla elever kan vara med i den stora undervisningsgruppen med rätt 
anpassningar och åtgärder. (Tim Milton) 

 
Det finns även de som anser att det kan finnas anledningar för att inte ha alla med. 
 

Bland äldre elever blir den som är annorlunda lätt en byfåne. (Toni 
Lindkvist) 
 
 

10. Analys 
 
I det kapitel som följer här kommer vi att analysera det samlade intervjumaterialet 
utifrån den teori som tidigare beskrivits. Utgångspunkten är de domäner som 
Domänteorin benämner politikerdomänen och tjänstemannadomänen, samt de bärande 
begreppen inkluderande arbetssätt, likvärdig utbildning, beslutsfattande i kommunal 
organisation och kunskapsutveckling. 
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10. 1 Inkluderande arbetssätt i skolan 
 
En gemensam punkt för såväl politiker som tjänstemän, när de ska berätta om sin 
definition av inkluderande arbetssätt är att elever arbetar i sitt eget klassrum, ej i 
speciella undervisningsgrupper eller på en annan skolenhet. Nilsholm & Göransson 
(2013) menar att detta är beskrivning av en gemenskapsorienterad definition. Enligt 
denna definition av inkluderande arbetssätt, är elever såväl pedagogiskt som socialt 
delaktiga, de finns med i en lärande gemenskap. Det som under 1980-talet gick under 
integrationsbegreppet, handlade mycket om just var elever i behov av stöd var 
placerade. Det handlade också om att eleverna skulle anpassas efter skolan, ej tvärtom. I 
Karlsudd (2011) ser vi beskrivning av olika grad av inkludering/ integrering. Han menar 
att när man diskuterar var eleven ska få sin undervisning, handlar det om fysisk 
integrering, vilket också tyder på att man inte kommit långt i sin process mot 
inkluderande arbetssätt. 
 
En av politikerna beskriver svårigheten med att finna en gemensam definition för 
inkluderande arbetssätt. Politikern beskriver skillnader som finns mellan de olika 
domänerna, angående definitionen, men talar också om en initierad diskussion om 
begreppets definition. Nilsholm & Göransson (2013) menar att man just genom att lyfta 
frågan kan starta ett förändringsarbete och Kugelmass (2003) menar vidare att 
inkludering behöver förstås som en såväl social som politisk fråga. En av tjänstemännen 
menar att inkluderande arbetssätt innebär att det är viktigt att skolan tar vara på enskilda 
elevers behov inom den egna enheten. I detta får hen stöd av Mitchell (2008) som anser 
att skolan ska anpassas på ett sådant sätt att den passar samtliga elever. Gordon (2013) 
menar vidare att specialskolor/grupper som inrättas efter elevens specifika behov, i ett 
långt perspektiv blir både segregerande och exkluderande. Slutligen menar en av 
tjänstemännen att inkludering kan gå till överdrift. Det som i våra teorier skulle kunna 
stödja detta uttalande är när Gordon (2013) beskriver att de icke funktionsnedsatta 
eleverna kan uppleva sig hindrade i sin utveckling när skolverksamheten är anpassad 
efter alla elevers behov. 
 
10. 2 Beslutsfördelning mellan politiker och tjänstemän  
 
Genomgående är den formella beslutsgången i de tre kommuner vi genomfört vår studie 
den att politikerna beslutar om vad som ska göras medan tjänstemännens uppdrag är att 
besluta om hur det politikerna beslutat ska genomföras. Detta stämmer väl överens med 
Domänteorin. Politikerna agerar i den politiska domänen och tjänstemännen i 
förvaltningsdomänen (Kouzes & Mico, 1979). Den tjänsteman som i sitt intervjusvar 
säger att politikerna inte fattar några beslut som tjänstemännen inte vet om i förväg 
stärker uppfattningen att politikerna är i händerna på tjänstemännen vilket inte är det 
sätt som en representativ demokrati förväntas fungera på. Å andra sidan beskrivs hur 
politiker sällan agerar innan det finns en konkret fråga att ta ställning till och därför 
behöver tjänstemännens initiativ (Skolverket, 1999). 
 
10. 3 Kunskap och kunskapsutveckling 
 

Det är din upplevelse av eller dina tankar om din egen värld, din 
förståelse och dina erfarenheter, som är grunden för lärande och 
förändring. (Bie, 2009 s. 13) 
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De politiker och tjänstemän som vi intervjuat har alla med sig sin egen ryggsäck 
bestående av såväl teori som praktik. En av politikerna berättar att hen fått största delen 
av sin kunskap genom sitt engagemang inom fack, folkbildning och politik. Enligt 
Gärdenfors (2010) så förutsätter det demokratiska samhället en ömsesidig likvärdighet 
och respekt för olika former av kunskap som finns och uppstår i olika former av 
verksamheter. Egna intressen, personliga erfarenheter och den egna skolgången är 
faktorer som politikerna nämner som bakgrund för sitt engagemang och sin 
kunskapsutveckling. En av kommunpolitikerna berättar att man i den aktuella 
kommunen satsat på att centralt anställa personal med specialkompetens. Gustavsson 
(2002) menar att det som är motorn för vinnande av kunskap är frågandet, och 
människors undrande. De intervjuade tjänstemännen talar om den verksamhet som de 
arbetar i, som en källa till kunskap. Det förekommer mycket utbyte av erfarenheter 
inom och mellan olika verksamheter. Både Gärdenfors (2010) och Skolverket (2009) 
talar om att människors kunskap ständigt förändras och utvecklas genom att de får nya 
perspektiv på tillvaron och lär i interaktion med andra. En politiker ser massmedial 
information som kunskapskälla och Gärdenfors (2010) anser att information kan av 
individen förstås och tolkas på ett sådant sätt att den blir till kunskap för personen i 
fråga. 
 
10. 4 Likvärdig utbildning 
 
När politikerna och tjänstemännen ska beskriva sin definition av likvärdig utbildning, så 
gör de det utifrån två olika perspektiv. Politikerna definierar begreppet utifrån ett 
verksamhetsperspektiv t.ex. hur likvärdig utbildning ska utformas att det inte betyder att 
den ska se likadan ut. De framhåller också vikten av att utbildningen ska hålla likvärdig 
kvalité oavsett var den bedrivs. Detta stämmer väl överens med vad Skolverket (2012) 
talar om, att likvärdighetsbegreppet bärs upp av tre grundläggande aspekter: lika 
tillgång till utbildning, lika kvalité på utbildningen och att utbildningen ska vara 
kompenserande. 
 
Tjänstemännen beskriver likvärdighetsbegreppet mera utifrån individperspektivet och 
lyfter vikten av att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt utifrån sina 
förutsättningar och att de ska utifrån sina förmågor få hjälp och stöd att utveckla den 
potential de har. Detta lyfter också Gadler (2011) som menar att det är en demokratisk 
rättighet för individen att få ta del av en likvärdig utbildning. 
 
 
11. Diskussion 
 
Här följer vårt diskussionskapitel där vi lyfter upp våra resultat i ljuset av våra teorier 
och även i ljuset av våra egna erfarenheter och visioner. Här finns också ett kapitel i 
vilket vi diskuterar runt vår metod. 
 
11. 1 Metoddiskussion 
 
Inledningsvis ämnade vi använda oss av fokusgrupper och strukturerade intervjuer. I 
samband med att vi gjorde vårt urval insåg vi att fokusgrupper inte var ett fungerande 
alternativ. Detta eftersom fokusgrupper kräver en grupp av deltagare. Vårt urval 
innefattade en politiker och en ansvarig tjänsteman från var och en av de tre utvalda 



 

 

 

 24 

kommunerna. De kunde alltså inte utgöra en fokusgrupp, därför var den strukturerade 
intervjun ett bättre alternativ. 
 
Att vara två vid intervjutillfället upplevde vi hade den fördelen att det blev lättare att 
ställa följdfrågor. Vi ställde ungefär varannan fråga vilket gjorde att den som inte 
frågade för tillfället hade lite mer utrymme för att analysera vad respondenten svarade 
och kunde komma med följdfrågor.  Ur respondenternas synvinkel upplevdes det 
förmodligen lugnare och tryggare med enbart en intervjuare. När man var ensam 
intervjuare upplevde vi att detta utrymme blev mindre eftersom man skulle hinna lyssna 
och delvis anteckna samtidigt som relevanta följdfrågor skulle ställas. Eliasson (1995) 
skriver att författarnas erfarenheter speglas och påverkar de frågor vi ställer vid 
intervjuer. Detta anser vi vara viktigt att förhålla oss till. 
 
Två av våra respondenter valde att svara på våra frågor via mail vilket naturligtvis inte 
ger lika uttömmande svar och möjligheten att ställa följdfrågor minskar. Naturligtvis 
påverkade formuleringarna på våra frågor hur respondenterna svarade, men även det 
tonfall vi använde spelade förmodligen in. Eftersom vi inte är vana intervjuare hände 
det tyvärr ibland att vi fällde in egna åsikter och kommentarer till respondenternas svar 
vilket naturligtvis inte var bra. 
 
När vi sammanställde våra intervjusvar blev det uppenbart att våra intervjufrågor inte 
fullt ut gav svar på frågeställningarna. För att upptäcka detta i ett tidigare skede borde vi 
ha gjort en pilotintervju som förberedelse till våra intervjuer. Då hade svagheterna 
uppmärksammats innan vi hamnade i “skarpt läge”. Anledningen till att vi inte gjorde 
någon pilotintervju var upplevd tidspress. Sett i efterhand hade det varit väl investerad 
tid. 
 
11. 2 Resultatdiskussion 
 
När vi startade studien hade vi båda våra egna erfarenheter från skolans värld, med oss i 
bagaget. Det var just dessa erfarenheter som gjorde att vi valde att studera och fördjupa 
oss i frågorna omkring inkludering och likvärdighet inom skolans värld. Även om vi 
försökte att inte använda dessa erfarenheter som förutfattade meningar hade vi ändå en 
tanke om vilka svar vi skulle kunna komma att få. Vi är också medvetna om att detta i 
viss mån kan påverka vårt resultat och vår analys. I resultatdiskussionen ska vi nu 
försöka knyta ihop säcken till vår studie. 
 
11. 2. 1 Inkluderande arbetssätt 
 
Att det finns en skillnad mellan de tre kommuner, som vi har tittat närmare på, när det 
gäller tankar omkring inkluderande arbetssätt framgår tydligt i vårt resultat. Det handlar 
om skillnader mellan kommunerna men också om skillnader mellan politiker och 
tjänstemän i samma kommun. Att som i den stora kommunen satsa på att verkligen se 
till att definitionen av begreppet inkludering och inkluderande arbetssätt är densamma 
på olika nivåer i kommunen, är som vi ser det ett mycket bra initiativ. Vi vill till och 
med säga att det är en förutsättning för att en kommun ska lyckas med att utveckla sitt 
inkluderande arbetssätt. Det är enligt vår mening genom att diskutera och lyfta fram 
möjligheter och eventuella hinder, som våra skolor kan få ett verkligt inkluderande 
arbetssätt. Det är också ett initiativ som stämmer väl överens med det som vi i vår 
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bakgrund påstår krävs för en god inkludering, nämligen att såväl lärare, rektorer och 
politiker på såväl lokal som regional nivå alla arbetar för goda möjligheter för 
inkludering (Nilsholm & Göransson, 2013). 
 
Vi menar att frågan om hur vi ska få till ett inkluderande arbetssätt värt namnet, allra 
djupast har med vår pedagogiska grundsyn att göra. Denna grundsyn som bygger på 
tankar och uppfattningar om människosyn, kunskapssyn och vår syn på samhället i 
stort. Hur tänker vi att samhället ska fungera? Vilken typ av samhälle vill vi ha? 
Handlar det om ett samhälle där det finns en likriktning, en norm som säger att du måste 
uppfylla vissa krav för att bli “godkänd” som människa? Inkluderande arbetssätt innebär 
för oss att erbjuda alla oavsett förmåga eller förutsättningar tillgång till likvärdig 
utbildning. Som vi ser det har alla människor en utvecklingspotential och inte minst just 
därför har alla rätt till likvärdig utbildning. Enligt oss så tangerar begreppen 
samhällssyn och människosyn varandra. Utifrån hur vi ser på människan, så utformar vi 
vårt samhälle och vår skola. Det elitistiska samhället där det inte finns utrymme för 
olikheter, där finns det inte heller möjlighet att arbeta på ett inkluderande sätt. Vår 
önskan är att arbeta för och väcka tankar och diskussioner om en skola och ett samhälle 
där vi ser olikheter som en tillgång. 
 
11. 2. 2 Beslutsfördelning mellan politiker och tjänstemän  
 
Vår förutfattade magkänsla av att det i en mindre kommun förmodligen var kortare 
beslutsvägar och kanske något mindre formellt, stämde med hur det enligt 
tjänstemannen såg ut i just den lilla kommun som vi gjorde vår studie i. Vi kan inte låta 
bli att fundera över hur detta påverkar hur skolan fungerar. Vår upplevelse är att en 
beslutsgång som den som beskrevs ger både vadet och huret till tjänstemännen. Var tar 
då det politiska huvudmannaskapet vägen? Och vad händer med den demokratiska 
processen om det i sanningens namn inte är politikerna som fattar besluten. Detta lyfts 
också av Skolverket (1999) när de anser att politiker ofta är beroende av att tjänstemän 
tar initiativ till frågor som politikerna sedan beslutar om. I vår litteraturgenomgång 
beskriver vi hur politiker i allmänhet har tre val för sina representationsprinciper, 
vägledas av väljarnas åsikter, lita till sitt eget omdöme eller följa partilinjen. Detta är 
inget vi tydligt har kunnat se i de svar vi fått i våra intervjuer. Vår upplevelse är att vissa 
politiker i en intervju vill framhålla sig själva i en positiv dager, att de vågar ta initiativ 
och vågar genomföra dem. Om detta sedan stämmer överens med verkligheten eller om 
de där mer följer partilinjen är inget vi har fått tillräckligt underlag för att kunna 
bedöma. Kan det också vara så att politikerna vill vara politiskt korrekta? Att uttala sig 
positivt om inkludering och lyfta liknande mjuka värden, är ju något som kan upplevas 
som positivt för omvärlden, inkludering kan upplevas som något allmänt gott (Nilsholm 
& Göransson, 2013). 
 
11. 2. 3 Kunskap och kunskapsutveckling 
 
Vi tycker oss kunna se en viss okunskap hos våra respondenter omkring bl.a. 
inkluderingsfrågor. Det finns ett mått av kunskap, men med tanke på att alla våra 
respondenter innehar ansvarsfulla och för skolan viktiga poster i sina respektive 
kommuner, skulle man kunna önska en djupare kunskap hos de flesta. Alla våra 
respondenter anser själva att de har goda kunskaper. 
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Att en av våra respondenter anser att hen skaffar sig kunskap genom att lyssna på 
massmedia anser vi vara intressant med tanke på att information är det material som blir 
till kunskap först när man tagit informationen till sig, tolkat den och förstått den 
(Gärdenfors, 2010). Vår känsla är att det kanske inte var alla de tre stegen som vår 
respondent avsåg i sitt svar. Att nätverk nämns som en kunskapskälla upplever vi som 
positivt eftersom vi precis som Skolverket (2009) anser att kunskap skapas i samspel 
med andra. Att utbyta erfarenheter och diskutera forskning anser vi vara en viktig faktor 
för att skapa ett inkluderande arbetssätt. Enligt våra styrdokument ska skolans 
verksamhet bygga på forskning och väl beprövad erfarenhet. Det är få av våra 
respondenter som över huvud taget nämner forskningen som en källa till kunskap. Inte 
heller nämner de den väl beprövade erfarenheten. 
 
Att kunskap är en process som ständigt pågår visar våra respondenter på sätt och vis att 
de är medvetna om. Ledningsgrupper där tjänstemän möter andra yrkeskategorier är ett 
forum som av våra respondenter nämns som en källa till kunskap. Motiveringen är att 
där får man veta saker om den verksamhet som man är ansvarig för som man inte själv 
tidigare har kunskap om. Vår förhoppning är att denna information ger tjänstemännen 
ett perspektiv på verksamheten som i sin tur gör att tjänstemännens kunskap vidgas 
(Gärdenfors, 2010) Att vara måna om att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett annat sätt som vi anser tyder på en viss form av medvetande angående denna 
process. Tyvärr fick vi inte något tydligt svar på hur de sedan använder sig av denna 
uppföljning för att vidareutveckla sin verksamhet. 
 
Vilka krav är rimliga att ställa på politikers och tjänstemäns kunskap omkring 
inkluderande arbetssätt? När det gäller tjänstemännen så tänker vi att det hos dessa finns 
en viss grundkunskap. Ofta tillsätts dessa chefstjänster med en person som på något sätt 
har en bakgrund inom skolans värld. Våra folkvalda politiker är ju däremot just 
folkvalda och förutsätts därför inte ha några specifika kunskaper inom området. Att har 
sådana kunskapskrav på politiker skulle kunna sätta den demokratiska processen ur 
spel. Vi anser att det är vi som arbetar inom skolans värld och brinner för frågorna som  
rör inkludering som har ett ansvar att sprida vårt engagemang och våra kunskaper, för 
att på så sätt så småningom nå ett inkluderat samhälle. 
 
11. 2. 4 Likvärdig utbildning 
 
Den vanligaste definitionen av likvärdig utbildning som våra respondenter gav var att 
utbildningen skulle hålla likvärdig kvalité oaktat vilken skola eleven gick på. Att 
likvärdig utbildning inte var detsamma som likadan utbildning var respondenterna 
överens om. I vår teoretiska referensram skriver vi att likvärdig utbildning är 
framskrivet som en demokratisk rättighet (Gadler, 2011). Denna framskrivning står vi 
bakom men för att denna rättighet ska bli hållbar anser vi att det är viktigt att politiker 
såväl som tjänstemän definierar begreppet och dess innebörd så alla i en kommun tolkar 
begreppet likvärdig utbildning på samma sätt.  Att politiker fattar tydliga beslut som 
sedan implementeras i verksamheten är som vi ser det en förutsättning för att likvärdig 
utbildning kan tillhandhållas i en kommun. Det hela handlar om relationer och 
kommunikation mellan utförandedomänen, förvaltningsdomänen och politikerdomänen. 
Creagård (2000) menar att de inbördes relationerna mellan olika domäner kan 
kännetecknas av en klar distans. Hon menar att den distansen är extra tydlig mellan 
förvaltningsdomänen och utförandedomänen. Utifrån vår egen arbetslivserfarenhet kan 



 

 

 

 27 

vi känna igen detta fenomen, vilket kan få till följd att likvärdigheten i en kommun kan 
gå förlorad. 
 
11. 2. 5 Sammanfattande diskussion 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det finns en hel del att önska när det gäller de 
kunskapsgrunder som både politiker och tjänstemän fattar sina beslut på. Vår upplevelse 
är att det inte är professionalism som är den viktigaste byggstenen i detta beslutsfattande 
utan snarare smidighet. Att vara lyhörd för elever och föräldrars tankar om en för 
individen välfungerande skolgång är en av skolans viktigaste uppgifter. Här anser vi att 
det är viktigt att dessa tankar inte enbart kommer till kännedom för lärare och rektorer 
utan att även politiker och tjänstemän får ta del av dessa tankar. I vår inledning 
beskriver vi hur skolan och samhället avspeglar sig i varandra. Med ett inkluderande 
arbetssätt i skolan är vår förhoppning att detta ska återspegla sig i ett inkluderande 
förhållningssätt i samhället i stort. Vår upplevelse efter denna studie är som sagt att de 
allra flesta vill vara med och skapa en inkluderande verksamhet. Men eftersom 
begreppet inkluderande arbetssätt inte definierats fullt utan ges skilda tolkningar är det 
svårt att hitta vägar som leder mot det gemensamma målet. 
 
Trots att vår studie är liten och ej generaliserbar har det ändå, under tiden vi genomfört 
den, hänt något med vår egen kunskap och resultaten av detta, är vi skyldiga att föra 
vidare. Det finns skäl att gå vidare med studier inom området och se vilka spår man kan 
se i utförande- och brukardomänen, av de beslut som fattas i politiker- och 
förvaltningsdomänen. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Missivbrev 
 

 
Växjö 2014-05-02 

Hej! 
Vi är två speciallärarstudenter, MarieLouise Medlöw och Ulrika Karlsson, som studerar på 
speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Vår utbildning närmar sig sitt slut och just nu arbetar vi med vårt självständiga arbete, det som 
tidigare kallades examensarbete. 
Syftet med vår studie är att undersöka på vilka grunder kommunala politiska beslut på 
förvaltningsnivå fattas när det gäller ett inkluderande arbetssätt grundskola/grundsärskola. 
Den metod vi har tänkt använda oss av är intervju. 
De personer vi önskar att intervjua är den politiker som är ordförande i nämnden för 
skolfrågor samt förvaltningschef inom samma område. 
Varje intervju beräknas ta ca en timma. 
För att vårt arbete ska följa forskningsetiska regler vill vi härmed informera Er om att Ert 
deltagande naturligtvis är frivilligt. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 
Resultatet kommer enbart att användas i studiesyfte där vi och vår handledare, 
universitetslektor Elisabet Frithiof, är de enda som kommer ta del av det obearbetade 
materialet. 
Det skulle vara till glädje för oss och till stor nytta för vår studie om Ni skulle vilja delta och 
bidra med era kunskaper och erfarenheter! 
 
Vi kommer ta kontakt med dig via mail under vecka XX för att få ditt eventuella deltagande 
bekräftat och för vidare planering av det kommande intervjutillfället. 
 
Med vänliga hälsningar 
MarieLouise Medlöw  
Ulrika Karlsson  
Handledare: Elisabet Frithiof  
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Bilaga B: Intervjuguide 
 
Politiker: 
 
1. Hur definierar du begreppet inkluderande arbetssätt inom skolan? 
 
2. Berätta om det i din bakgrund som du anser vara relevant för ditt politiska uppdrag! (t.ex. 
studier eller/och arbetsliv) 
 
3. Vad fick dig att engagera dig politiskt just i skolfrågor? 
 
4. Har du någon fråga som du i den rollen brinner speciellt mycket för? 
 
5. På vilket sätt skaffar du dig kunskap i de specifika frågor som du ska vara med och besluta 
om? 
 
6. Hur anser du att förhållandet mellan politiker och tjänstemän är när det gäller makt och 
inflytande i kommunen? 
 
7. Hur anser du att det skulle vara? 
 
8. Vad lägger du in i begreppet likvärdig utbildning? 
 
9. Är det något mera du vill tillägga? 
 

Förvaltningstjänstemän: 
 
1. Hur definierar du begreppet inkluderande arbetssätt inom skolan? 
 
2. Berätta om det i din bakgrund som du anser vara relevant för ditt politiska uppdrag! (t.ex. 
studier eller/och arbetsliv) 
 
3. På vilket sätt skaffar du dig kunskap om specifika frågor inom den verksamhet som du är 
ansvarig för? 
 
4. Hur anser du att förhållandet mellan politiker och tjänstemän är när det gäller makt och 
inflytande i kommunen? 
 
5. Hur anser du att det skulle vara? 
 
6. Vad lägger du in i begreppet likvärdig utbildning? 
 
7. Hur går det till när politikernas beslut implementeras i verksamheterna? 
 
8. Är det något mera du vill tillägga? 
 
	  


