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Abstract
Syftet med arbetet är att beskriva komplexiteten i undervisningen av en kommuns
grundskoleplacerade särskoleelever, gällande kvalitetsbegreppet utifrån några aktörers
perspektiv.
Arbetet ger först en översikt över styrdokument som reglerar kvalitetsarbetet och olika
infallsvinklar på begrepp inom kvalitetsområdet. Vidare tas i litteraturgenomgången upp
inkluderingsfrågan genom olika forskares infallsvinklar på en skola för alla, särskolan,
integreringsproblematiken och något om kvalitetsfaktorer i inkluderade miljöer.
Specialpedagogens roll och några aktörers perspektiv får också sin belysning. Med hjälp av
dokumentforskning och intervjuer med fem specialpedagoger och två särskolerektorer i den
individintegrerade verksamheten i en kommun ville jag ha svar på mina problemformuleringsfrågor.
Sammanfattningsvis pekar resultatet i undersökt kommun på att det har skett en stor
kvalitetsutveckling av den individintegrerade verksamheten de senaste åren. Komplexiteten
för en individintegrerad särskoleelev är hög och specialpedagogen från särskolans uppgift är
att skapa känsla av sammanhang där delaktighet har stor betydelse. Komplexiteten visar sig
också i organisationen och specialpedagogens arbetssituation. Engagemang på och inom alla
nivåer, befintlig skolkultur, hög delaktighet, bra samarbete, goda kontakter, hög kunskap,
tydlig information samt utbildning ger god kvalitet. Olika praktiska förlag framkommer för
förbättrad kvalitet i undersökt kommun. Det gäller sådant som tid för planering,
nätverksträffar, arbetsbeskrivning och ökat antal uppföljningstillfällen. Inställningen till
kvalitetsutveckling är i allmänhet positiv.
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Förord
Vägen genom detta arbete har varit lärorik, men också mödosam. Främst för att mitt ämne
omfattat så stora och viktiga grundområden som skulle undersökas och kopplas samman. Dels
handlar arbetet om grunden till kvalitetsarbete, men också forskningen om en skola för alla
och inkluderingsproblematiken. Det är en konst att kunna begränsa sig och det har väl inte
varit min starkaste sida… Men nu i efterhand kan man nog säga att jag åtminstone är lite av
expert på den individintegrerade verksamheten i undersökt kommun. I alla fall utifrån några
perspektiv.
Mina barn har ofta frågat mig varför jag bara hela tiden skriver och inte blir färdig… Jag vill
nu ge dem ett stort tack för förståelse för att jag inte haft tid till mer än det allra
nödvändigaste. Min man som också under lång period fått avstå eget behov av dator och
arbetsrum, har också ställt upp och visat stor förståelse på många sätt.
Heléne har stöttat mig och hjälpt mig med kontakter i inledningsskedet. Tack för alla goda
samtal vi har haft! Det har också varit härligt att möta alla i verksamheten och att ni har ställt
upp för medverkan på ett så positivt sätt.
Min handledare Ann-Elise på högskolan har uppmuntrat och gett de råd och support jag
behövt. Det hade inte gått utan den hjälpen.
Bodil
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1 INLEDNING
Hur gör vi kvaliteten så hög som möjligt för alla elever i en skola? Vilken lärare har aldrig
funderat på det? Det är en ständig tankeprocess som närs genom det dagliga arbetet, reflektion med kolleger, skolans utvecklingsarbete och samhällsdebatten. I detta arbete har jag
fokuserat på ett litet verksamhetsområde och hur några aktörer runt eleverna upplever verksamheten och vad som ger kvalitet, nämligen de elever som är inskrivna i särskolan, men
som går i vanlig grundskola. Kommuner har olika modeller för att lösa integreringsfrågan
och tänker och organiserar ”en skola för alla” på olika sätt. I de flesta kommuner är en relativt liten del av alla särskoleelever helt inkluderade i grundskolan (Matson, 2007). Varför
då fokusera på denna lilla verksamhet när det gäller en skola för alla? Jag tror det är en
mycket intressant grupp, därför att framgångfaktorer för dessa elever också är framgångsfaktorer för en skola för alla. En skola för alla har varit ledstjärna under många år i deklarationer, styrdokument och målbeskrivningar (SOU 2003:35; Lgr 80; Lpo 94; UNESCO
1994; FN-konvention, 2008). Ändå har inte de flesta kommuner en verksamhet som bygger
på att man ska få gå på sin närmsta skola (Matson, 2007). Oftast sker en segregering av
elever. Tydligast sker detta när särskolor permanentas och till och med utökas (Tideman,
Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004). En god kvalitet av denna mindre
omfattande verksamhet skulle med fördel kunna lyftas fram och erfarenheter och samlad
kunskap tillsammans med en tydlig och bra redovisning skulle kunna bli förebilder för annan inkluderad/integrerad verksamhet.
Arbetet jag skrivit handlar om konflikten mellan det normativa arbetet med kvalitetsredovisningar som är direktiv utifrån olika styrdokument (t ex Lpo 94; SFS 1997:702) och den
mer subjektiva dagliga verksamheten i skolans värld och hur de kan befrukta varandra.
Kvalitetsarbetet sker kontinuerligt i verksamheter och redovisas regelbundet i skolområdets
kvalitetsredovisningar som sedan ligger till grund för kommuners kvalitetsredovisningar.
Pedagoger finner ofta de krav på utvärderingar som ska redovisas relativt meningslösa och
betungande (Lundström, 2004). Inte desto mindre är det ett viktigt arbete, eftersom det är
tänkt som redskap för utveckling och förändring om det används på ett bra och konstruktivt
sätt (Skolverket, 2006a; Eriksson, 1998). Särskilt tydligt tror jag problematiken kan speglas
i den verksamhet som kallas ”grundskoleplacerade särskoleelever”. Detta beror på att den
verksamheten är mer komplex än andra och har fler påverkansfaktorer att ta hänsyn till än
en ren grundskoleverksamhet eller ren särskoleverksamhet. Detta vill jag belysa med mitt
arbete. Jag tror att framgångsfaktorer i den här verksamheten också har mycket att lära all
annan skolverksamhet, därför att det blir så tydligt i vad som behövs för att lärandemiljön
ska fungera på ett bra sätt.
Jag skriver mitt examensarbete för alla som är intresserade av inkluderingsfrågor och kvalitetsarbete. Jag vill också att mitt arbete ska väcka tankar och bli en hjälp för pedagoger och
skolledare i det praktiska arbetet.
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1.1 Bakgrund
Jag arbetar dagligen som resurslärare/assistent till en grundskoleplacerad särskoleelev. Eftersom jag är lågstadielärare under utbildning till specialpedagog har min pedagogiska uppgift blivit bredare än en elevassistents vanliga uppgifter. Jag har det huvudsakliga pedagogiska ansvaret för elevens dagliga inkluderade skolverksamhet. Specialpedagogen från särskolan fungerar mer som länk mellan eleven och särskolan och som handledare till mig, än
som speciallärare till eleven. När specialpedagogen från särskolan och jag träffas (cirka en
gång per vecka) samtalar vi ofta om olika infallsvinklar på vad som är det bästa för eleven i
olika situationer och vad som är viktig kunskap för eleven. I skolsituationen hanterar jag
dagligen olika valmöjligheter i lärsituationer. Jag försöker alltid att välja det som jag tycker
ger den bästa kvaliteten och största delaktigheten för eleven. Intuition och fingertoppskänsla får ofta avgöra de olika avvägningar jag gör. Det här är en utmanande och svår uppgift,
men också spännande och det gör att jag gärna vill förkovra mig inom detta område.
Jag frågade också särskolans rektorer om det var något ämne som var intressant för skolledningen att jag fördjupade mig i under mitt examensarbete. En rektor uttryckte ett behov
av att fundera mer över hur skolan skulle kunna kvalitetssäkra undervisningen för de
grundskoleplacerade särskoleleverna. Så blev intresset väckt.
När skolan decentraliserades genom kommunaliseringen på 80-talet och gick från regelstyrd till målstyrd på 90-talet, blev det allt mer intressant med kvalitet (Lundahl, 2004).
Kvalitetsgranskningen blev en del av det nya styrsystemet (a.a.) Dels med tanke på önskan
om en likvärdig skola, men också för att en målstyrning förutsatte ett aktivt arbete med utveckling och förbättring inom skolan (Lundström, 2004). Lärarna och skolledarna fick en
professionell roll, vilket de inte haft innan, i och med att de skulle tolka och konkretisera
målen (Lundahl, 2004). Sedan behövdes dessa tolkningar och hur man levde upp till målen
för likvärdighetens skull kontrolleras (a.a.). Eriksson (1998) poängterar, att i läroplanen
(Lpo 94) nämns kvalitet och kvalitetsutveckling med i både de övergripande målen och i
strävansmålen. Eftersom skolorna i allmänhet inte var så bra på att kvalitetsutveckla (Lundahl, 2004), lagstiftades det om krav på kvalitetsredovisningar (SFS 1997:702). Sedan dess
gör varje skolområde och kommun en årlig skriftlig redovisning utifrån Skolverkets anvisningar (a.a.). Målet med dessa är, från Skolverkets sida, att utveckla skolan och höja kvaliteten (Skolverket, 2006a). Vidare är kvalitetsutveckling en billig resurs i spartider (Eriksson, 1998). En dåligt fungerande miljö är resurskrävande och sparar pengar genom att förbättra sin kvalitet istället för att tillföra ekonomiska resurser (a.a.). När det gäller kvalitetsredovisningar och särskola tycker sig Carlbeckskommittén kunna se att särskolan sällan
nämns i skolplaner och kvalitetsredovisningar (SOU 2003:35 d2). Kanske för att man inte
har velat skilja ut särskolan från den allmänna undervisningen som gäller barn i behov av
stöd. Men lärare och föräldrar tolkar det som att särskolan är mindre viktig (a.a.).
Ofta upplevs kvalitetsarbetet i verksamheterna som ett krav som bara tar tid från undervisningen och inte något som befruktar den (Lundberg, 2004; Granström 1999). Varje ny
pålaga som kommer utifrån uppfattas ofta som krav och pedagoger har svårt att se dem i ett
helhetsperspektiv (Lundström, 2004). Det är intressant att fundera varför det är så och om
man kan förena kraven på kontroll med verklig kreativ utveckling (Hamilton, 2004). Det
finns ett behov av förändrad inställning till kvalitetsarbetet på skolor (Lundström, 2004).
Att se kvalitetsarbetet som ett verktyg för att göra skolverksamheten bättre behöver komma
fram i kvalitetsdiskussionerna. Så kan förhoppningsvis alla ”pålagor” bli ett stöd istället för
bara något arbetsamt och oviktigt (a.a.). Det behövs också en annan inställning från dem
som styr och formulerar målen. Lundström (2004) skriver:
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Aktuell forskning om målstyrning av skolan, oavsett vilken akademisk disciplin den utgår från, visar
att målstyrning som den hittills tillämpats inte haft någon större påverkan på kvaliteten i skolan eller
på det pedagogiska arbetet. (s 94).

Lundström (2004) beskriver det mycket drastiskt; att målstyrningen som den nu tillämpas
är en återvändsgränd (a.a.). Därför känns detta examensarbete också angeläget. Går det att
från de olika perspektiven som finns på kvalitet i undervisningen, förändra förhållningssätt
och hitta rätt ingång i kvalitetsarbetet?
Min målsättning är alltså både att peka på några faktorer i den integrerade undervisningen
som ytterligare försvårar de kvalitetskrav som ställs på skolverksamheterna och att fundera
över vägar och öppningar. Det vill jag försöka genom att se vad styrdokument säger och ta
reda på hur specialpedagogerna och organisationen som styr individintegreringen i kommun A försöker efterleva kraven. Jag vill också ta fram specialpedagogers och föräldrars
subjektiva perspektiv på kvalitet och hur det påverkar undervisningen.
Det finns också en konkret önskan med arbetet som främst gäller mig själv och specialpedagogerna jag kommer att möta. Jag önskar att jag och de andra medverkande under arbetets gång, ska förbättra vår kunskaps- och erfarenhetsbaserade intuition. Kanske kan tankarna som skapas ge nya infallsvinklar genom detta examensarbete – det är min förhoppning. Intuition är ett väl använt verktyg för lärare, och kanske i ännu högre grad för dem
som arbetar med inkluderade särskoleelever. Eriksson (1998) beskriver intuition som ”…
en snabb koordination av kunskap erfarenhet och känsla …” (s 29). Det handlar om att
fånga subtila ledtrådar och se till helhet och delar när beslut ska tas (a.a.). Johansson och
Kroksmark (1996) menar att den didaktiska intuitionen skiljer sig från reflektionen som är
medveten och kräver tid. Den didaktiska intuitionen bygger på de erfarenheter lärare gjort
eller kunskap inom undervisningens område och är starkt kopplad till den vardagliga undervisningssituationen (a.a.). När situationer inte blir som de planerats från början och det
förutsätts ett omedelbart handlande, där används intuition (a.a.). Augustinsson och Brynolf
(2009) sätter begreppet throwness på liknande tankar. Enligt dem har det att göra med att
hantera en uppkommen situation i ett komplext sammanhang med närvaro och engagemang. Det kännetecknas av:
•
•
•
•
•
•

att man inte kan undvika att agera
att man inte kan ställa sig utanför och reflektera
att man inte på förhand vet vilka effekter ens handling får
att man inte har hela bilden klar för sig
att man inte kan göra en objektiv analys
att språket är en handling – det skapar mervärde
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1.2 Syfte och problemformulering
Det övergripande syftet med arbetet är att beskriva komplexiteten i undervisningen av en
kommuns grundskoleplacerade särskoleelever, gällande kvalitetsbegreppet utifrån några aktörers perspektiv.
Problemformuleringsfrågor
1. Hur organiseras den integrerade verksamheten för de grundskoleplacerade särskoleeleverna?
2. Hur visar sig komplexiteten i en inkluderad elevs skolgång?
3. Vad uppfattas som kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelver?
4. Hur arbetar man/kan man arbeta för att nå kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever?
5. Hur kan man kvalitetssäkra undervisningen?
Syftet och frågorna har stor likhet med de frågeställningar Skolverket ställde i sin utvärdering av särskolans verksamhet (Skolverket, 2001). Min inriktning handlar om samma problematik, men med infallsvinkel mot de grundskoleplacerade särskoleeleverna, de sk individintegrerade.
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1.3 Studiens avgränsning
Ämnet är stort och vitt till sin karaktär och berör hela skolans verksamhet och dess utmaningar. Kvalitet i undervisningen har diskuterats sedan skolan kom till och den politiska
makten och olika teoretiska modeller har avlöst varandra (Egelund, Haug & Persson, 2006).
Samhällsutvecklingen har förändrat synen på utbildning och handikapp och detta har påverkat och påverkar också skola och utbildning. Särskolan kontra grundskolan och diskussionen om en skola för alla tillhör givetvis också denna utveckling (a.a.). Allt detta går givetvis inte att tas upp i detta arbete, men står som bakgrund till den småskaliga verksamhet
jag tänker inrikta mig på. Tiden att göra och sammanställa detta arbete på är ytterst knapp.
Jag kommer därför att på flera sätt utgå från Skolverkets utvärdering om särskolan (2001)
som heter Kvalitet i särskolan – en fråga om värderingar. Det gör jag genom att använda
rapportens infallsvinkel när det gäller syn på kvalitet, frågeformuleringar och utifrån rapportens slutsatser också göra jämförelser med min undersökta verksamhet. Jag har inte ambitionen att täcka ett helhetsperspektiv och få med alla röster. Varken grundskolerektorer,
mentorer eller elever får i den här studien alls komma till tals. Inte vårdnadshavare i tillräckligt stor omfattning heller. Det var tänkt att jag skulle göra intervjuer också med vårdnadshavare. På grund av arbetets begränsning och den korta tiden fick jag nöja med en
gemensam diskussion av ämnet på ett föräldramöte. Jag berör också endast det obligatoriska skolväsendet (grundskolan), som särskolan är en del av. I intervjuerna framkom t ex flera tankar om behov av att utveckla gymnasiesärskolan och övergången till den. Detta tas
inte med i resultatet. Antalet medverkande är dessutom få. Jag vill beskriva och undersöka
verksamheten från ett kvalitetsperspektiv och kommer inte att få med alla aspekter eller
verksamhetens fulla bredd och innehåll.

1.4 Studiens upplägg
I kapitel två i litteraturgenomgången ger jag först en kort bakgrund till vad som styr kvalitetsarbetet som helhet och gäller både för elever som är mottagna i särskolan och grundskolan. Detta perspektiv hoppas jag kommer att på något sätt spegla den politiska kvalitetsnivån enligt Kärrby (1992) och är grund för min dokumentforskning, tillsammans med olika
riktlinjer och kvalitetsredovisningar och dokument som finns i kommunens mer lokala arbete. Jag ger i samma kapitel en kort inblick i de stora begrepp som rör en skola för alla,
särskolan och integrering/inkludering och belyser det utifrån några olika forskarröster. Den
administrativa och pedagogiska nivån (Kärrby, 1992 – se förklaring nedan 2.1.1) på kvalitet
är tänkt att komma fram i de intervjuer som jag beskriver i kapitel fem. Kapitel tre är de teorier som finns i bakgrunden under processen och som belyser diskussionen av resultaten i
kapitel sex. Slutligen sätter jag samman och redovisar resultatet i kapitel fem. Kapitel sex
innehåller sammansatta pusselbitar från litteratur, personliga erfarenheter, resultat från intervjuer samt teorier.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
2.1 Begrepp omnämnda i syftet
2.1.1 Kvalitet
”Kvalitet” betyder enligt Nationalencyklopedin (NE) (1993) ”beskaffenhet”, ”egenskap”. Kvalitet kan innebära både egenskap, men också stå för en värdering nämner
Skolverket (2001). I Skolverkets användarverktyg, BRUK (2008a) beskrivs begreppet
”kvalitet” som en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten uppfyller mål, krav
och riktlinjer som är nationella och mer lokala. Det definieras också av hur verksamheten strävar efter att förnyas och förbättras och vilka förändringar som görs i den
riktningen (a.a.). Enligt Skolverkets Allmänna råd (2006a) definieras kvalitet som:
…i vilken mån en verksamhet förverkligar nationella mål och svarar mot nationella krav och
riktlinjer eller andra mål, krav eller riktlinjer som är förenliga med de nationella, samt strävar efter att förbättras. (s 32).

Detta är ett normativt sätt att se på kvalitet och kommer från politisk nivå, anser Kärrby (1992) som vill dela in kvalitetsbegreppet i vidare bemärkelse utifrån olika perspektiv. Kärrby delar in dessa i politiska, administrativa och pedagogiska perspektiv
på kvalitet. Det politiska perspektivet betyder hur väl skolan lyckas nå mål och krav
som ställs i styrdokument. Detta kräver ett genomtänkt system, värdering och uppföljning i verksamhet o kommun för att kunna bedöma kvaliteten. Den andra nivån
kan ses utifrån ett administrativt perspektiv och består av de olika skolaktörernas kunskap och utbildning om hur verksamheten ska bedrivas. Hur man strategiskt arbetar
med, medvetandegör och omsätter styrdokument, samt lärares kompetens och utbildning finns inom detta område. Den tredje nivån är den pedagogiska, som utgår från
hur lärare, elever och deras vårdnadshavare uppfattar verksamheten. Här blir kvalitetsbegreppet subjektivt och också bedömningsgrunderna. Olika brukare tycker olika
(a.a.).
Kvalitet i särskolan styrs och definieras på ett något annat sätt. Enligt Skolverket
(2001) sker det genom hur målen från styrdokumenten konkretiseras och hur ledning
och verksamhet sköts. Vidare styrs kvaliteten av elevers, vårdnadshavares och lärares
omdömen om verksamheten, och också balansen mellan lärande och omsorg (a.a.).
”Kvalitetssäkring” är enligt NE (1993) ett utarbetat system för att säkerställa kvaliteten på ett företags eller organisations produkter eller tjänster. Organisatorisk struktur,
ansvar och rutiner finns dokumenterade så att andra utifrån kan skaffa sig en uppfattning om hur verksamheten styrs. Medarbetarna följer de uppställda rutinerna.
”Kvalitetsredovisning” är definierat av Skolverket (2006a) i de Allmänna råden för
kvalitetsredovisning: … ”ett dokument som upprättas för en viss verksamhet enligt
förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.” (s 32)
2.1.2 Komplexitet
Komplext är något annat än komplicerat (Augustinsson & Brynolf, 2009), vars helhet
kan delas in i delar som kan beskrivas och förklaras. Komplexitet har inga enkla orsaks- och verkansfaktorer utan arbetar med sådant som inte är kontrollerbart och förutsägbart (a.a.) Förenklat definierar Augustinsson och Brynolf (2009) det som ”antal
relationer som finns inom ett system” (s 43). En vidare förklaring av komplexitet
finns under avsnitt 3.2 nedan.
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2.1.3 Grundskoleplacerad särskoleelev
Definitionen i detta arbete är helt klar, men uttrycks olika i praktiken. De elever jag
syftar på är utredda och mottagna i särskolan (SKOLFS 2001:23). De följer särskolans eller träningsskolans kursplan. Föräldrarna har däremot valt att låta dem gå i
grundskolan och ska där få den hjälp de behöver. Denna möjlighet står angiven i särskoleförordningen (SFS 1995:206, kap 6 1 §). Gruppen integrerade elever i detta examensarbete går alltså i grundskolan. Ett utryck för denna verksamhet finns angivet i
Skolverkets utvärdering (Skolverket, 2001). Där kallas dessa elever ”individintegrerade”, vilket jag ofta gör i detta arbete. Jag har i syftet valt definitionen ”grundskoleplacerade särskoleelever” eftersom kommun A i sina riktlinjer kallar dem det och det
på ett bra sätt beskriver vad det handlar om. Individintegrerade elever och grundskoleplacerade särskoleelever står alltså i detta arbete för samma sak. Integrering och inkludering används i detta arbete med hänsyn till undersökt verksamhet också som likvärdiga utryck, fastän de i teorin kan definieras olika. Se mer under avsnitt 2.4.3. Inkludering och integrering.

2.2 Styrdokument, lagar och utredningar
Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN:s konvention, Ds 2008:23). En konvention är något som styr landets lagar och
är alltså bindande att uppfylla. Där anges i artikel 24 sådant som rör utbildning. Under
punkt 2 står sådant som på ett speciellt sätt berör tanken med en skola för alla (tydligast under punkt e)):
För att förverkliga denna rätt ska konventionsstaterna enligt punkt 2 säkerställa att
a) personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på
grund av funktionsnedsättning […]
b) personer med funktionsnedsättning, på samma villkor som andra, får tillgång till en integrerad och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning på sina hemorter.
c) skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov.
d) personer med funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet […]
e) ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga akademiska och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering.
(artikel 24 punkt 2)

I skollagen (SFS 1985:1100) anges att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning fram
t o m 16 år och ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför
att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan.” (Kap 3 3 §). Vidare definieras det i
(SFS 1985:1100, kap1 16 §) vilka som också, utöver de utvecklingsstörda, får gå i särskola:
”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd.” (1
kap 16 §). Detta ifrågasätts av Carlbeckskommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98).
Särskolan ingår i det obligatoriska skolväsendet som bygger sin verksamhet på läroplanens
intentioner (Lpo 94). Endast i kapitlet om kunskaper skiljer särskolan (och andra specialverksamheter) sig från grundskolan. Strävansmålen är de samma, men kunskapsmålen att
uppnå är olika. Den stora skillnaden ligger dock i inledningen där det sägs: ”Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar
särskolan.” (Lpo 94, s 11). Särskolan och träningsskolan har egna kursplaner som de följer
(Kursplan för den obligatoriska särskolan, 2005/2006) där också målen att uppnå styrs av
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de individuella förutsättningarna. Alla elever mottagna i särskolan ska undervisas efter särskolans eller träningsskolans kursplan. Även de som är inkluderade i grundskolan.
Föräldrar har enligt lag rätt att säga nej till att barnet börjar i särskolan, även om barnet är
utrett och skulle kunna tas emot där (SFS 1995:1249). Då ska barnet fullgöra sin skolplikt
enligt vad som gäller för barn i allmänhet. Detta kom som en försöksverksamhet fr o m
1996 och har fortsatt giltighet via skollagen i SFS 2009:1530.
För att bli en grundskoleplacerad särskoleelev måste man vara mottagen i särskolan. I skolförordningen (SKOLFS 2001:23) talas det om att tydliga rutiner ska finnas i varje kommun
för att underlätta handläggning och vårdnadshavarens insyn i rutinerna för inskrivning i särskola. De allmänna råden som ges där utgår från skollag, förvaltningslag och Lpo 94. Där
ges instruktioner hur handläggning, utredning och beslut ska gå till för inskrivning i särskolan. Kommunens rutiner ska utgå från denna förordning. Det är viktigt att dessa rutiner
följs, eftersom det varit överinskrivningar i särskolan. (Tideman m.fl, 2004; SOU 2003:35).
När någon elev är färdigutredd kan sedan denna elev gå i särskolan eller bli placeras i
grundskolan om föräldrar så önskar och berörda rektorer är ense om detta (SFS 1995:206, 6
kap 1 §).
I särskoleförordningen (SFS 1995:206) står vad som gäller för särskolan utöver det som
står i skollagen. Det som kan vara värt att nämna är att i kap 2 6 § står att rektor får efter
samråd med vårdnadshavare ändra timplanerna för vad som krävs för att anpassa till elevernas särskilda förutsättningar och behov.
Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) antogs av medverkansländerna, så också av
Sverige. Konferensen hade specialundervisning som tema. I deklarationen talas om principer, inriktning och praxis för elever i behov av särskilt stöd. Målet är att alla ska få god utbildning och att alla inom lokalsamhället ska undervisas tillsammans. Särskilda skolor bör
endast förekomma i undantagsfall.
Alla skolor är sedan höstterminen 2006 skyldiga att skriva en Individuell Utvecklingsplan
(IUP) för alla sina elever (Grundskoleförordning 1994:1194). Hösten 2008 utökades direktiven till att också gälla skriftliga omdömen. Samtidigt kom också allmänna råd för hur dessa skulle skrivas och hanteras (Skolverket, 2008). Dessa direktiv gäller samtliga elever i
den obligatoriska grundskolan, som särskolan är en del av.
Sedan 1997 finns en grundskoleförordning, som talar om att det ska ske en årlig kvalitetsredovisning bl a i varje skola och kommun (SFS 1997:702) med senaste ändringarna och
tilläggen 2008 (SFS 2008:945). I 2 § beskrivs två syften med kvalitetsredovisningen. Det
ska främja kvalitetsarbetet för att bidra till förverkligandet av de nationella målen, men
också ge information om verksamheten och hur den uppfyller målen. Dessutom ska kommunerna sträva efter att göra redovisningarna kända och enkelt åtkomliga. Där står också
omnämnt vad man ska ta upp, nämligen i vilken utsträckning man uppfyllt målen och vilka
åtgärder man tänker sig för att få en ökad måluppfyllelse. Verksamhetens förutsättningar,
själva arbetet och måluppfyllelsen ska redovisas. Likabehandlingsplanen poängteras speciellt (3 §). I förordningen står också något om på vilket sätt det ska ske (4 §), nämligen under medverkan av lärare, övrig personal, elever och deras vårdnadshavare (a.a.). Till denna
lag finns allmänna råd (Skolverket, 2006a ) utgivna, som varje verksamhet förväntas följa
(se avsnitt 2.3.5 nedan).
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Skolverket har också angett allmänna råd och riktlinjer för individuella utvecklingsplaner
med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16) som nu införs inom alla skolformer. Där anges utgångspunkter för den, samt syfte med den men även vad den ska innehålla. Vidare
ges råd om hur de skriftliga omdömena bör utformas (a.a).
Fler styrdokument som gäller i undersökt kommun framkommer i resultatet av dokumentforskning en, kapitel fem.

2.3 Kvalitet
2.3.1 Kvalitetsbegreppet
Synen på kvalitet har under senare år ändrats från att bara handla om uppfyllande av
vissa mål eller egenskaper, till att också beskriva en vara eller tjänsts förmåga att tillfredställa kundens behov (NE, 1993). Kunden har alltså satts mer i centrum och samtliga anställda inom ett företag eller organisation är numera ofta involverade i kvalitetsarbetet (a.a.). En kvalitet är något utmärkande drag hos något och klassificerar det,
sätter in det i en kategori (Hamilton, 2004). Detta innebär att man delar in och gör en
åtskillnad. Något har företräde jämfört med något annat (a.a.). När man har med människor att göra är dessa kategorier kontroversiella och skapar oenighet, de har också
skiftat över tid. Kvalitet finns i all utbildning eftersom den bygger på en värdegrund
(a.a.).
Samhällets krav på kvalitet i skolan är normativ och ideologisk, vilket Eriksson
(1998) omnämner. Skolan ska vara kunskaps- och värdeskapande, eftersom skolan är
det viktigaste redskapet för att skapa en gemensam värdegrund i samhället (a.a.). Hamilton (2004) menar att en kvalitetssträvan innebär att förena ideal med hur det
genomförs. Strävan efter kvalitet sker genom att man inte bara utvärderar, utan också
tittar på undervisningens syften och mål. En spänning mellan, idéer, tillämpningar och
prestationer finns alltid inom utbildningens området – men också i samhället som helhet. Därför är kvalitetsuppdraget oändligt (a.a.).
Eriksson (1998) beskriver kvalitet som ett användbart ord och begrepp när man talar
om utveckling och förbättring, eftersom ordet kvalitet initierar något bra och gott.
Kvalitet är färskvara och till stor del ett subjektivt begrepp (a.a.). Detta eftersom de
olika ”kunderna” har olika förväntningar och bedömningsgrunder beroende på olika
värderingar och erfarenheter. I frågan vem som avgör kvaliteten anger Eriksson
(1998) tre perspektiv:
Brukarperpektivet: elevers och föräldrars upplevelse av verksamheten
Kvalitetsvärdet infinner sig när behov tillfredställs och förväntningar infrias.
Kvalitetsuppfattningen förändras när krav, behov och förväntningar ändras.
Professionella perspektivet: ledningens och personalens arbetsmetoder, samverkan
och resursanvändning.
Kvalitetsvärdet ligger i upplevelse av delaktighet, trivsel, meningsfullhet osv.
Kvalitetsuppfattningen förändras när deras syn på ansvar och inflytande utvecklas.
Politiska perspektivet: samhällsvisioner, lokala och nationella mål.
Kvalitetsvärdet är hög produktivitet och god måluppfyllelse.
Kvalitetsuppfattningen förändras när trender och behov i samhället förändras.
Det finns enligt författaren Eriksson (1998) många konfliktfyllda motsättningar i
spänningsfältet mellan de olika intressenterna, men också inom dem. Men i spänningsfältet ligger också många möjligheter som kan få utgöra drivkrafter till ett kvali-
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tetstänkande (a.a.). I skolverksamheten måste man ta hänsyn till alla tre perspektiven
med de olika ”kunderna”. Hög kvalitet uppnås när kunden (elev och föräldrar), personalen, chefen och den politiska uppdragsgivaren är nöjda. Personalen måste vänja sig
vid att dagligen pendla mellan mål- och kundorientering i både tanke och handling
(a.a.).
Lundberg (2004) beskriver resultat av intervjuer gjorda om tidsaspekten runt kvalitetstid. Enligt Lundberg lever skolan mycket kvar i det kvantitativa sättet att tänka
runt tid och de möjligheterna från skolledningshåll till flexibel tidsanvändning som
ges används inte. ”Skolledningen måste ta ansvar för att skapa tillräckligt med tid för
utvecklingsarbete. Det krävs tid att förändra synsätt och arbetssätt.” (s 78) En intressant sak som framkom i intervjuerna var att i inledningsfasen upplevdes bristen på tid
som ett hinder i kvalitetsarbetet. Men när det fanns en tydlig struktur, med planering
och organisering av kvalitetsarbetet, upplevdes det inte i längden som tidsslukande,
utan gav en framåtblick i verksamheten (a.a.). Inställningen till synliggörandet av
kvalitetsarbetet genom dokumentation ändrades också över tid. Genom reflektion
över verksamhetens tidsanvändning gjordes andra prioriteringar än innan (a.a.). Tidsvinster skapades. Dokumentationen ledde till att diskussioner enligt författaren inte
upplevdes som ältande utan resultat. Sammanfattningsvis visade det sig att det var i
det långa perspektivet som de stora vinsterna gjordes och upplevelsen av kvalitetsarbetet kändes meningsfullt. Medvetna tidsstrategier behöver prägla ett utvecklingsarbete anser Lundberg (2004).
På samtliga nivåer i skolvärlden finns relationer. Människor i och runt skolorganisationen agerar i ett relationellt sammanhang och påverkar varandra ömsesidigt, menar
Lundström (2004). Att kvalitet får genomsyra alla relationer och nivåer är en förutsättning för god kvalitet. Systemets delar måste ses i förhållande till varandra. Tilliten
och förtroendet i organisationens alla delar är viktigt, och det kan snabbt raseras (a.a.).
Virta (2004) menar att den kognitiva inlärningsteorin ger ett behov av utvärdering för
att ge stöd till en utveckling för eleven, medan kunskapsutvärderingen uppmärksammar elevernas och skolans resultat. Detta ger olika betydelser av kvalitetsbegreppet.
2.3.2 Kvalitetssäkring
Hamilton (2004) skriver kritiskt och menar att kvalitetsbeskrivningar är kategoriserande och förknippade med fördelning, särskiljande och mätning. Detta kommer sällan fram i litteratur och diskussioner om kvalitet i utbildningen. Istället antas det att
kvaliteterna är 1) rena och självklara, 2) att standarder kan identifieras och 3) att det
går att formulera föreskrifter för hur man bedömer prestationer. Sedan beskriver han
att praktikerna (t ex speciallärarna) har en motsatt uppfattning om kvalitet:
De är mer medvetna om fördelningens, särskiljningens och mätningens sociala dimensioner.
De inser att den logiska analysen inte kan betraktas separat från de sociala och etiska implikationerna. De är kort sagt klara över att kvalitet är en värdegrundsfråga och att en bra prestation
inte kan isoleras från dessa värderingar.
Praktikerna kanske till och med inspekterar kvalitetsparadoxen närmare. De kanske ställer
frågor om dolda syften bakom granskningen av kvalitetssäkring och kvalitetshöjning i skolorna. (s 132)

Vidare nämner Hamilton (2004) att praktikernas oro är berättigad, eftersom aktuella
former av granskning kommer från tidigare generationers behov av att öka produktiviteten i industrin. På 50-talet överfördes industriell och militär målstyrning till den offentliga sektorn. Detta menar Hamilton (2004) skedde bl a via Blooms och Tylers ar17

bete och inflytande på utbildningen, där målstyrningen inom utbildningen blev inriktad på prestation och produktion med tydlig måluppfyllelse. Hamilton skriver:
”Blooms arbete fick faktiskt en renässans på 1990-talet då kvalitetsgarantin riktades
mot undersökning av prestationer (d v s kvaliteter).” (s 134) Alexandersson (2003)
nämner också det ökade trycket på intern kvalitetskontroll inom offentlig sektor, som
gjorde att utvärdering sköttes av externa marknadskrafter. De mätmetoderna begränsade och förenklade komplexa sammanhang (a.a.). Vidare nämner Hamilton (2004)
att granskning är förenad med flera sociala konsekvenser:
• Man anpassar interna syften till extern kontroll. Man strävar efter att nå uppnåendemålen i läroplanen, inte strävansmålen.
• En sammanblandning sker av förbättrad undervisning och ledningens kontroll.
• Bieffekter som blir motsatta effekter – när mål är nådda finns inget att sträva efter.
• Kreativ eftergivenhet skapas. Det blir en följd av upplevande av kontrollen –
man ”spelar med i granskningsspelet”
• En medelmåttighet gynnas i undervisningen. Den sker i spänningsfältet mellan
extern granskning och verksamhetens syfte.
Kvalitetssäkring är alltså enligt Hamilton (2004) en komplex mänsklig process där
man i verksamheten hanterar rörliga mål. När en utveckling sker, på olika nivåer och i
olika personer, förändras också kvaliteterna. Idealen för lärande och idealen för undervisning är i många fall inte desamma och de har olika värdegrund (a.a.).
Om kvalitetssäkring skriver Eriksson (1998):
Begreppet kvalitetssäkring förespeglar, att man kan säkerställa kvaliteten genom att vidta ett
antal åtgärder. ’Säkring’ anses inträffa, när man uppnår det man vill uppnå genom att följa
fastlagda rutiner och åtgärdsplaner. Kvalitetssäkring är inget bra uttryck inom mjuka sektorer,
där relationer och samspel påverkar i så hög grad att inget resultat egentligen kan ’säkras’,
allra minst inte genom uppgjorda planer och rutiner. Relationer och samspel kan knappast säkerställas, men goda förutsättningar för möten kan underlätta. (s 26)

2.3.3 Kvalitetsutveckling
Enligt Eriksson (1998) uppstår kvalitet i all verksamhet eftersom de flesta av oss
människor har en vilja till att göra ett bra jobb. Detta sker då intuitivt och är svårt att
bedöma. Ett medvetet kvalitetsarbete är något annat, som snarare har med behandlandet av information och erfarenheter att göra. Det består inte av mängden av information utan strukturerandet av den och tänkandet runt informationen (a.a.). Kraven har
ökat när det gäller vars och ens egenkontroll som sker i en ständigt pågående reflektionsprocess. Eftersom ledning och ansvar hör ihop, har ledningsansvaret inom
skolområdet decentraliserats och då också utvecklingsansvaret för verksamheten. Vidare menar Eriksson (1998) att om skolan ska förändras krävs ett ökat tänkande över
och tolkande av målformuleringarna på alla nivåer, annars uppfattas kvalitetsarbetet
som meningslös aktivitet.
Utgångspunkten för att utveckla kvaliteten finns i både uppdrag och innehåll menar
Lundström (2004). Utifrån uppdraget finns både ett individuellt och ett kollektivt ansvar. Därför krävs ett kvalitetstänkande genom hela organisationen (a.a.). Det gemensamma målet och arbetet är beroende av att den individuella målsättningen går åt
samma håll. Den enskilt viktigaste utgångspunkten som utvecklar kvaliteten finns
inom relationsområdet och då främst genom förhållandet pedagog – elev och det är
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viktigt att skolledare och medarbetare i en verksamhet har kunskap om och begrepp
för vilken kultur som råder i sin verksamhet (a.a.). Relationsfaktorn har störst betydelse för elevernas resultat. Gustavsson och Myrberg (2002) hävdar att det till och med
har större betydelse än klasstorleken.
Lundström (2004) menar att skolansvariga på olika plan ska ha ett förhållningssätt
som tar sikte på att ha rätt kvalitet i förhållande till förutsättningarna och inte högsta
möjliga kvalitet eftersom det är strävansmålet – det skolan är på väg mot. En kvalitetsutveckling kan ske först när rektor gör det möjligt genom inflytande, ansvarstagande och delaktighet och pedagogerna tar det gemensamma ansvaret på sig (a.a.).
Kvalitetsutvecklingens förutsättningar är ansvar, förståelse och tänkande menar Eriksson (1998). För att kunna utveckla en verksamhet krävs förståelse av den, som i sin
tur ökar förmågan att värdera och förbättra den. Värdering av och reflektion över sin
egen roll i förhållande till helheten ger ett kvalitetstänkande. Kvalitetsutvecklingen
ska ta sin utgångspunkt i skolvardagen och inte i förväntningar eller föreställningar
(Holmlund, 2004). Det krävs också tid för tänkandet, att i reflektionsprocessen ge utrymme för tankar och känslor i samtal och dokumentation (Eriksson, 1998.). Författaren definierar kvalitetsarbete som en medveten strävan att:
•
•
•
•
•
•
•

tänka systematiskt
ständigt förbättra
förebygga snarare än att reparera
riva hindrande strukturer
utveckla lärandet på arbetsplatsen
kombinera känsla och intellekt
kontinuerligt följa och värdera kvaliteten

Lundström (2004) beskriver att kvalitetsarbetet emellanåt är ett stuprörstänkande, där
olika funktioner är separerade och det ges inte möjlighet att se verksamheten som en
helhet. Detta kan på olika sätt vara inbyggt i systemet och hindrar en kvalitetsutveckling (a.a.).
BRUK (2008b) är ett självskattningsverktyg framtaget av Skolverket för att ta fram
kvalitetsindikationer som ska var en hjälp i kommuners, förskolors och skolverksamheters måluppfyllelse (www.Skolverket.se/BRUK). Kvalitetsindikatorer är kännetecken på kvalitet. Tillsammans i ett indikatorsystem säger det något om en helhet.
BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet (BRUK, 2008a). Det
är inte ett verktyg för att få fram ett kvalitetsvärde, utan hjälper till att jämföra profiler
i det egna delområdet (a.a.). Varje indikator i BRUK (2008b) har en lag, ett styrdokument eller läroplansmål som det utgår från. Materialet kan också tjäna som inspiration i kvalitetsarbetet, ge visst underlag för kvalitetsredovisningen eller vara grundstomme när man tar fram t ex en enkät. BRUK (2008a, b) är alltså normativt, det bygger på medvetenhet om hur det borde vara i förhållande till hur det verkligen är. Med
rätt användning av detta leder det till skolutveckling med ökad kvalitet (BRUK,
2008a)
2.3.4 Utvärdering
Utvärdering och makt hänger samman anser Alexandersson (2003). Någon bestämmer vad som ska utvärderas och hur. Sedan tillkommer hur resultatet ska användas.
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Utvärdering hör alltså samman med maktutövning, styrning, kontroll och ansvarstagande (a.a.).
I kvalitetsarbetet ska utvärdering ske på olika nivåer. Eriksson (1998) beskriver utvärdering som både analys och värdering på en djupare nivå än den som lärare dagligen gör när han dagligen följer upp och värderar klassrumsarbetet. Utvärdering i kvalitetsarbetet menar författaren inte sker fortlöpande utan punktvis (a.a.). Syftet är mer
att analysera och värdera än att beskriva. Det genomförs i dialog med andra och för
enheten som helhet. I utvärderingens roll ligger ett kritiskt analyserande av den egna
rollen i förhållande till både elever, kollegor och lärare (a.a.). Att reflektera över sig
själv ger en bra ingång till ett gott kvalitetsarbete. Att utvärdera på enhetsnivå anser
Eriksson (1998), handlar främst om att göra en nulägesbeskrivning, ställa frågor och
värdera svaren på dem. Det är viktigt att det inte blir för komplicerat och att det berör
verkligheten. Många faktorer påverkar vår bedömning och viktiga frågor har ofta
mångtydiga svar. Vi behöver lära oss att leva med den osäkerheten. Den ingår i den
kvalitativa mätkulturen (a.a). Utvärderingen ska visa om man rör sig mot de ideala
målen, inte om man har uppnått dem. Kvalitetsarbetet vill främst utvärdera processer,
inte resultat (a.a.).
Lundström (2004) anser att det finns en skillnad mellan kartläggning och utvärdering.
Kartläggning är att fånga upp olika aktörers åsikter, medan utvärdering är reflektion
som sker utifrån överenskomna kriterier – de som är kända och accepterade för de
olika parterna (a.a.).
Virta (2004) förklarar Knights två aspekter på utvärdering som är sina motpoler. Det
ena är feedback-funktionen och är viktig för elevens utveckling, sk formativ utvärdering. Det andra är feedout-funktionen och är information om vissa slutmål, t ex betyg
eller examina och kallas summativ utvärdering (a.a.). Utvärderingar är makt, därför
att det kontrollerar medborgaren. Sådana påverkar också den som utvärderas. Därför
blir vad som utvärderas och betonas viktigt (a.a.). Vi går mot en ny utvärderingskultur, där kunskapen ses som dynamisk och inte en samling fakta. Då betonas elevens
egen aktivitet i inlärningsprocessen genom dialog med läraren. En bra utvärdering leder därför till ökad kvalitet (a.a.).
Eriksson (1998) talar om utvärdering som en del i kvalitetsutvecklingens kretslopp
med Uppföljning, Utvärdering och Uppföljning i cirkel. Det beskrivs som en utveckling av värderingstänkandet – att se vad som behöver göras och hur det ska gå till. Det
finns olika system för detta kretslopp, där ett sätt beskrivs av Runeson (2004) och utgår från självvärdering vidare till kollegiebedömning sedan vidare till utvecklingsplan
som skapar ny utvärdering. Kretsloppet enligt Eriksson (1998), innehåller strategiska
förmågor att bedöma situationer, analysera olika alternativ, välja åtgärder och bevaka
följder. Det sker i hela verksamheten och inte bara på skolledningsnivå. Väl fungerande arbetslag är en viktig hörnsten eftersom grupplärande ger spridningseffekter för
hela organisationen (a.a.). Att kunna kvalitetsvärdera innehåll och resultat höjer professionalitet och status. Verktygen för processen går via observationer till dokumentation. Att reflektera analysera och värdera det man sett kommer sedan. Sist kommer att
se till åtgärder och bevakning/ny observation.
Intressant i utvärderingsarbetet är lärarens inställning. Enligt forskare Granström
(1999) som undersökt kvalitetsarbetet från ett lärarperspektiv tjänar utvärdering tre
syften med tre funktioner: en instrumentell, en upplysande och en interaktiv funktion.
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Den instrumentella utvärderingen syftar till att nå resultat och åtgärda brister som behöver åtgärdas eller få underlag för en bestämd åtgärd. Den upplysande utvärderingen
inriktar sig mot att ge upplysning hur verksamheten ser ut för att få en djupare förståelse för t ex verksamhetens villkor och förutsättningar men också uppnådda resultat.
Slutligen är den interaktiva utvärderingen en växelprocess mellan den som utvärderar
och den som blir föremål för utvärdering. Man tolkar resultat och för gemensamma
diskussioner. Syftet är att få en så bred belysning som möjligt med olika aktörer och
infallsvinklar. Vidare nämner Granström (1999) vilken information som lärare upplever som den viktigaste i utvärderingsarbetet. Det visar sig att lärarens egna iakttagelser samt elevarbeten är de viktigaste informationskällorna till lärarens bedömningar.
Iakttagelser är också det användbara redskapet när det gäller de olika funktionerna
som jag förklarat ovan, t ex att utveckla den dagliga verksamheten, ge djupare förståelse för villkoren och för att nå mål (a.a.). Lärare ser alltså sig själva som det viktigaste utvärderingsinstrumentet. Det är viktigt att lärare tydligt kommunicerar och formulerar sin kunskap. Det lyfts också fram i rapporten att utvärderingsdagar många gånger tycks meningslösa i lärarperspektiv (a.a.). En förklaring till detta förs fram av författaren; att pedagogerna förväntar sig en instrumentell utvärdering – att informationen ska leda till konkreta åtgärder. Tanken kan snarare vara att utvärderingen i dessa
sammanhang ska vara av informativ och interaktiv karaktär, som är kompetenshöjande och kan leda till förändringar på sikt (a.a.).
Det är viktigt att utvärdering ses som ett redskap mot målen. Kommittén bakom SOU
(1997:157) redogör delvis för utvärderingstanken i förskola/skola. De menar att det i
realiteten kan bli så att utvärderingsinstrumentet som används ersätter målen för verksamheten och får då helt fel verkan. De påpekar att det därför är viktigt att utvecklingsmotivet och inte kontrollmotivet får stå i centrum, att det handlar om att utveckla
ett utvärderingstänkande (a.a.). Eriksson (1998) hävdar att kontrollen uppifrån bör
vara så liten som möjligt, medan ansvarstagande och självkontroll inom egna enheter
bör vara stort. Alexandersson (2003) nämner om utvärdering, att ska den vara meningsfull måste de egna formulerade frågorna vara drivkraften. Navet i utvärderingen
måste vara lärarnas eget kunskapssökande (a.a.).
2.3.5 Kvalitetsredovisning
Enligt styrdokumenten ovan är skolverksamheter skyldiga att redovisa sitt kvalitetsarbete i en årlig kvalitetsredovisning. Rektor är ansvarig, men hela verksamheten tar del
i kvalitetsarbetet (Holmlund, 2004). Eriksson (1998) anser att en kvalitetsredovisning
ska beskriva skolenhetens inre liv så att man kan förstå vilken utveckling som sker.
Redovisningen är till för att skärpa personalens reflekterande över kvalitetsfrågor och
för att avprivatisera skolan så att den blir allas angelägenhet. Det handlar om att beskriva hur och varför – inte främst vad som gjorts (a.a.). Holmlund (2004) beskriver
kvalitetsredovisningen som ett resultat av ett utvärderingssystem som innehåller:
• yttre och inre förutsättningar
• mål och planering
• dokumentering av processer
• beskriva resultat i en vid innebörd
• analysera och tolka resultat
• ange åtgärder för att förbättra skolans resultat
När detta görs är det av stor vikt att bra frågor ställs, som ger en rätt ingång i tankarna
(a.a.). Punkterna ovan stämmer i huvuddrag med de som är angivna i Skolverkets
allmänna råd (2006a).
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För att underlätta för kommuner och verksamheter att göra fungerande kvalitetsredovisningar har Skolverket (2006a) utarbetat Allmänna råd för kvalitetsredovisning och
också ett verktyg som innehåller kriterier på vad som kännetecknar måluppfyllelsen
för olika områden som anges i skollag och läroplan. Detta senare kallas för BRUK
(2008a). Skolverkets allmänna råd (2006a) har en allmänt beskrivande hållning som
vill förklara kvalitetsredovisningens roll i kvalitetsarbetet och vill ge ett stöd för hur
skolverksamhetens och kommunens redovisning ska upprättas. Råden vill alltså ge
rekommendationer till hjälp för att förstå hur författningar bör tillämpas. Verksamheterna förväntas följa dessa råd (a.a.).
Enligt Skolverkets (2006a) allmänna råd är både särskolan och grundskolan skyldiga
att varje år göra en kvalitetsredovisning. Den bör utgå från ett kontinuerligt kvalitetsarbete över tid. Kvalitetsarbetet ska visa förutsättningar, processer och resultat (måluppfyllelse) för att visa vilka åtgärder som behöver göras inom en verksamhet. Kvalitetsredovisningen är tänkt som ett verktyg i den processen (a.a.). Både kvalitetsarbetet
och dess redovisning behöver utformas efter varje verksamhets egenart och kan därför
inte utformas exakt lika. Målet är att öka måluppfyllelsen utifrån de behov som finns.
Kvalitetsarbetet ska ske på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbete för att
säkra och utveckla en verksamhet behöver regelbundet stämmas av och kontrolleras
(a.a.).
Syftet med kvalitetsredovisningen är enligt Skolverket (2006a) att ge en övergripande
bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen, ta upp särskilda insatser och
visa på skillnader i måluppfyllelse. Målet är att kvalitetsredovisningen ska vara ett levande dokument som används för dialog på olika plan i verksamhetens utvecklingsarbete. Kvalitetsredovisningen i verksamheten bör vara formulerad så detaljerad att man
på olika nivåer i organisationen genom analys kan se brister, skillnader och goda exempel för att få till stånd förändring (a.a.).
Strukturen för kvalitetsredovisningen bör utgå från kraven i skolförordningen, skriver
vidare Skolverket (2006a). Om kvalitetsredovisningar har likartad grundstruktur kan
läsare lättare orientera sig. De olika avsnitten bör också redovisa varje verksamhetsform för sig, vilket synliggör de olika verksamheterna. Detta påverkar inte pedagogiska idéer om integrerade verksamheter enligt Skolverket (2006a).
När det gäller innehållet i kvalitetsredovisningen betonar Skolverket (2006a) att alla
verksamheter ska ”redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd,
för barn och elever med funktionshinder …” (s 19) och också förutsättningar, arbetet
och måluppfyllelsen inom området hälsa och livsstil. För skolan och särskolan tillkommer sedan redovisning av viktiga förutsättningar för verksamheten, hur man arbetat mot måluppfyllelsen och resultat av måluppfyllelsen gentemot skollag, läroplan
och kursplan (a.a.). Olika infallsvinklar kan förekomma, men mål för normer och värden, samt kunskaper ska framgå i varje kvalitetsredovisning (a.a.).
Det som framkommit i resultaten ska sedan analyseras och beslutas om åtgärder på
de punkter som uppvisar brister i måluppfyllelsen betonar Skolverket (2006a). Ledningen ska tillsammans med personal i verksamheterna göra analysen och bedömningarna. Detta ligger sedan till grund för olika beslut och förändringar (a.a.).
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Skolverket (2006a) skriver att när det gäller ansvar och delaktighet har alla som arbetar efter läroplanen också ansvar för kvalitetsarbetet och redovisningen av det. Rektor
har det yttersta ansvaret för att kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning genomförs,
vilket också nämns som första punkt under Rektors ansvar i läroplanen (Lpo 94).
Rektor ser också till att det finns goda rutiner för kvalitetsarbetet och att arbetet behandlas i olika samverkansorgan, där också elever och deras vårdnadshavare ska få
finnas med. De ska också vara lättillgängliga för intresserade på ett bra sätt (Skolverket, 2006a).
Till sist nämns också i Skolverkets allmänna råd (2006a) vilka underlag som kan och
ska användas för kvalitetsredovisningarna. Underlagen ska tas från både kvalitativ
och kvantitativ information. För skolans del gäller det allt från betygsresultat till olika
gruppers uppfattningar genom t ex intervjuer, enkäter och observationer, men även
externa bedömningar. Underlagen ska tas fram enligt fastlagda rutiner under året
(a.a.)
Verksamhetens kvalitet beror i hög grad på kvaliteten i de samtal som förs på arbetsplatsen, men också hur dokumentationen av dem sker (Eriksson, 1998).). Det skrivna
tvingar fram en tydlighet, ger ett grepp om den verklighet man talar om. Kravet från
Skolverket på skriftliga kvalitetsredovisningar bygger på vetskapen om skrivandets
lärprocess (a.a.).
Jag vill i detta avsnitt om kvalitetsbegreppet avslutningsvis citera Lundahl (2004):
I bästa fall kan kvalitetsredovisningar och kvalitetskontroll bidra till en mer genomtänkt och
välfungerande utbildning och till att utveckla lärararbetet i positiv riktning. I sämsta fall uppfattas och fungerar de som tyngande administrativa pålagor och ritualer ovanpå eller utanför
det ’egentliga arbetet’. En sorts uppifrånstyrning och begränsning av lärarnas professionella
frihet ersätts med en annan, mera subtil. Villkoren för och resultaten av skolans kvalitetsarbete
är därför angelägna att fortlöpande undersökas och allsidigt och kritiskt diskuteras. (s 183)

2.4 Inkludering och integrering
Inledning
Inkluderingstankar har sina rötter i tankarna om en skola för alla som vuxit fram genom
skolans historia. Därför tar jag här upp något om både en skola för alla - tanken, särskolan
och integreringsbegreppet. Detta för att kunna belysa något om vad det i förlängningen betyder i förhållande till komplexitet och kvalitet som finns angivet i syftet med arbetet.
Frithiof (2009) lyfter fram Bogdans jämförelse med en annan historisk förändring - avskaffandet av slaveriet för att belysa inställning till själva grundfrågan. Det är inte fråga om
segregering eller integration fungerar för eleverna – frågan är större än så. Integreringsfrågan är i första hand en värderingsfråga som speglar människosyn. Därför blir frågan inte
”Fungerar det?”, utan ”Hur ska vi få det att fungera?” (a.a.)
2.4.1 En skola för alla
”En skola för alla” är ett spännande och stort begrepp eftersom det har djupa historiska och politiska rötter. Dewey (1980) menar att skolan är en form av samhällsliv. Den
ska representera livet som det levs i och utanför hemmet och är samhällets främsta
socialiseringsinstrument. Egelund, m fl, (2006) menar att den ideologiska tanken med
en skola för alla funnits där sedan skolan kom till och man har förhållit sig på olika
sätt till den ideologiska tanken. Det är delvis det som gjort de skandinaviska länderna
till förebildsländer när det gäller utbildning. Skidmore (2000) menar att det gynnar
hela samhället och skolan att man har en skola för alla. Det ökar förståelse för olikhe-
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ter i skola och samhälle. Specialkompetens och resurser kommer den vanliga skolan
till godo och det öppnar upp för individuell anpassning i hela skolans värld (a.a.). Saloviita (2003) hävdar också med forskningens stöd, att elever med särskilda behov lär
sig mer när en elev med svårigheter eller funktionshinder är integrerad i en vanlig
klass, än i en specialklass. Dessutom tjänar också alla andra barn på en skola för
alla.(a.a.)
Skolan finns och agerar mitt i en vardag som är en blandning av olika styrningar och
ideologier. Haug (1998) menar att den i vår tradition vänsterorienterade politiska riktningen har haft tyngdpunkten på att skolan ska vara till för alla, vara så lik som möjligt och inte ge så många val till individen. Det viktiga är gemenskap och att bli en bra
medborgare. Konkurrensdrivkrafter ska minimeras. Den andra riktningen, av tradition
de borgerliga partierna, är mer orienterad mot ämnen och kunskaper. Alla ska gå i
skolan, men den behöver inte se likadan ut och stort utrymme finns för individuella
val. Värdegrunden är där behovs- och effektorienterad (a.a.)
Historiskt har det i samhället växt fram alla barns rätt till skolgång. Alla, utan undantag, fick den rätten i och med omsorgslagen 1967 (Matson, 2007). Sedan har skolan
för utvecklingsstörda och grundskolan allt mer närmat sig varandra genom samma
huvudman och samma läroplan (a.a.) vilket är förutsättningen för en organisatorisk integrering enligt Gjessing som Egelund, m fl (2006) refererar till. På många sätt har vi
organiserat och verkställt vår svenska skola efter t ex Salamancadeklarationens mål
(UNESCO, 1994). På det sättet har vi nu en skola för alla.
På ett annat sätt har vi inte en likvärdig skola. Haug (1998) beskriver tankarna om den
socialt rättvisa skolan. Hans analys utgår från två motpoler som i vardagsarbetet kan
tas sig lika arbetsmetoder, men i sin värdegrund är motsatser. Den ena är den kompensatoriska lösningen och den andra är det demokratiska deltagarperspektivet på social rättvisa (a.a.). Det första perspektivet bygger på att man kompenserar för den enskilde individen för att förstärka personens svaga sidor. Man diagnostiserar, söker
kunskap om svagheterna och bygger upp en utbildning som utvecklar de svaga sidorna för att individen ska kunna fungera normalt. Idén är behovs-, nytto-, och effektorienterad (a.a.). Individen står som problembärare. Detta sätt att se på social rättvisa har
varit det som förordats och praktiserats fram till 70-talet (a.a.). Det andra sättet att se
på social rättvisa beskriver Haug (1998) som att skolan ska skapas av dem som går i
den. Prestation ska inte vara grunden för värdering, utan istället likavärdet. Det subjektiva är viktigare än det objektiva och mångfalden betonas snarare än normalitet
(a.a.). Jag anser att dessa sätt att se på undervisning och specialundervisning lever parallellt i skolan tillsammans med det demokratiska synsättet som också bl a Karlsudd,
(2002) anser. Det kompensatoriska sättet har stort inflytande och märks bl a genom
den tröga förändringskultur som finns i skolans värld, men också genom en ökad diagnostisering (Haug, 1998). Tideman m fl (2004) menar också att genom besparingar
och ökad diagnostisering har segregationen ökat. Istället för att inrikta sig på orsaker
har kategoriseringen av enskilda elever ökat (a.a.). Effektivitetskrav (t ex SFS
1997:702) som i praktiken visar sig med krav på godkänt betyg för alla elever uppmuntrar också det kompensatoriska synsättet. Detta talar också Lpo 94 om, genom
sina krav på uppnåendemål och bedömningskriterier (Skolverket, 2006a). Det demokratiska synsättet kommer till uttryck i en önskan om mångfald, försök till integrering
och försök till uppfyllande av läroplansmål när det gäller frågor om normer och värden och elevdemokrati (Karlsudd, 2002). Visioner och verklighet är svårt för samhälle
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och skola att få ihop och är en stor utmaning. Olika synsätt från och inom praktik,
forskning och politik styr alltså synen på och arbetet med en skola för alla
Matson (2007) hävdar med stöd av Skidmore att synen på inlärningssvårigheter hänger ihop med brister i sättet man organiserar skolverksamheten. Här talas alltså om ett
behov av organisatoriskt paradigm för att få till stånd en skola för alla. Matson (2007)
konstaterar också i sin avhandling att beslut och eldsjälar med samma tänkesätt behövs på alla nivåer, både politisk kommunalt, på skolledningsnivå och på pedagognivå för att en skola för alla ska kunna få genomslag (a.a.). Hon tycker att ” En skola
med alla” är ett bättre uttryck än ”En skola för alla”. Då får alla möjlighet att gå i sin
närmsta skola, är med och inte bara får vara med (a.a.).
2.4.2 Särskola
I 1967 års omsorgslag fick särskolan sin utformning som särskild skolform inom skolan (Egelund, m.fl 2006). Skollagen (SFS 1985:1100) uttrycker att de barn som inte
bedöms nå upp till kunskapsmålen för grundskolan för att de är utvecklingsstörda ska
man ta emot i särskolan. (kap 3 3 §) Särskolan är öppen också för barn som har fått
bestående hjärnskada och barn med autism (kap 1 16 §).
Utvecklingsstörning är en samlingsbeteckning där man menar att barnet fått nedsatta
intellektuella funktioner under utvecklingsperioden – upp till 16 år (Tideman, 2000)
Vidare nämner Tideman att gränsen mellan utvecklingsstörning och normalbegåvad
är godtycklig, men sätts ungefär vid IQ 70. Funktionshindrade med utvecklingsstörning är sins emellan mycket olika. Det de har gemensamt är en hämmad intellektuell
utveckling (a.a.). Den obligatoriska grundsärskolan har två skolformer: särskola och
träningsskola, där rektor beslutar om lämplig form för eleven (SKOLFS 2001:23).
Elever mottagna i särskolan har skolplikt i nio år och möjlighet till ett frivilligt tionde
år.
Enligt inledningen till Kursplan för den obligatoriska särskolan (2005/2006) ska läroplan (Lpo 94) och kursplan för särskolan/träningsskolan ligga till grund för planeringen av undervisningen i särskolan. De två styrdokumenten lägger fast kunskapskvaliteter och anger en ram för det lokala arbetet. Utifrån dessa ska en individuell plan göras
för varje elev utifrån dens behov och förutsättningar (a.a.).
Bl a Salamancadeklarationen (Unesco 1994 & 2001) hävdar att särskilda skolor, med
specialklasser eller varaktiga grupper bara ska få finnas i undantagsfall. Målet är att
alla elever i lokalsamhället ska undervisas tillsammans (a.a.). Debatten i Sverige om
särskolans vara eller inte vara har varit och är intensiv. De starkaste argumenten för
särskolan har varit att där finns kvalificerad, kompetent personal och att de små grupperna garanterar så bra utbildning som möjligt (Egelund, m fl, 2006).
Matson (2007) menar att i praktiken är särskolor ofta på något sätt integrerade med
grundskolor – om än inte helt. Lokalintegrering av särskolor skedde i hög grad under
70-80 talen då integrationspolitiken var stark (Egelund, m fl, 2006). Forskare (t ex
Rosenqvist, 2001; Tideman, m fl, 2004) talar att det under 90-talets decentralisering
skett en minskad integrering beroende på ett ökat behov av diagnostisering för att få
tillgång till resurser. Särskolorna har helt enkelt ökat i storlek och elever har tagits ur
sina lokala grundskoleklasser för att gå i särskola (SOU 2003:35; Tideman m fl,
2004) Enligt Skolverket (2000) skedde en ökning med 50 procent mellan år 1992 och
2000. Detta berodde enligt Skolverket (2000) på kommunaliseringen, brister på kom-
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petens och resurser i grundskolan, betygssystemet, förändrat läroplansinnehåll tillsammans med ökade krav på måluppfyllelse och en ökad iver att testa och diagnostisera. Genom uppmärksamhet i media och tydlighet i riktlinjer för inskrivning i särskolan (SKOLFS 2001:23) har en uppstramning skett. Det visar sig i Skolverkets rapport
(2006b) som talar om en utplaning av antalet elever i särskolan och genom Sveriges
officiella statistik (Skolverket.se). År 2003/2004 kan märkas en vändpunkt från14 916
stycken inskrivna i särskolan till 13 261 stycken år 2008/2009. Det kan dock vara
missvisande eftersom det visar det faktiska antalet, inte procent av elever.
Genom kommunaliseringen på 90-talet övergick särskolan i kommunernas regi. På
gott och ont. Skolverket har gjort ett antal utvärderingar både av innehåll och av kvalitet inom olika utbildningar för utvecklingsstörda (Skolverket, 1999; 2000; 2001;
2002) med tanke på denna viktiga reform för att se vad som skett. De talar om att särskolan i stort kommit långt med att erbjuda en bra utbildning och god lärandemiljö för
utvecklingsstörda. Men de berättar också om mycket blandad kvalitet i olika regioner.
Kunskap och erfarenhet kan vara väldigt olika på skolledar- och kommunal nivå. De
visar också på en tendens av ökad segregering i den vanliga skolan, där det sker en
överinskrivning i särskolan. Svårigheter i integreringen och brister när det gäller
kommunernas strategier för särskolans organisation och undervisning pekar de också
på. Däremot visar det sig att särskolans lärare i högre grad upprättar planer för sina
klasselever än om de går inkluderade (Skolverket, 2002). Skolverkets rapporter visar
också att nästan hälften av pedagogerna saknar speciallärar-/specialpedagogutbildning
(Skolverket, 2001). Vidare nämns att kvaliteten på undervisningen beror på vilka strategier, planer och mål man har för undervisningen. Kvaliteten är alltså beroende av en
gemensam verksamhetsidé.
Få forskningsprojekt har vågat ifrågasätta särskolan som fenomen (Rosenqvist 2001)
Ett försök, hösten 2001 då det tillsattes en kommitté (s k Carlbeckskommittén) för att
utreda om särskolan kunde införlivas i grundskolan eller vara kvar fick ändrade direktiv (Egelund, m fl, 2006). I samband med valrörelsen 2002 ändrades riktlinjerna då
den borgerliga oppositionen sa sig ha för avsikt att om de kom till makten ha kvar särskolan. Det berodde på en uttryckt oro från föräldrar att de utvecklingsstördas utbildningssituation skulle försämras. Avsikten med utredningen blev istället att förstärka
kvaliteten för elever med utvecklingsstörning (Egelund, m fl, 2006). Detta exempel
visar något av de bakomliggande svårigheterna och komplexiteten i frågan om en skola för alla.
2.4.3 Inkludering och delaktighet
På 60-talet myntades begrepp som normalisering, integration och integrering (Matson,
2007). Då började också situationen för funktionshindrade uppmärksammas. Det började på allvar talas om att utvecklingsstörda (och andra med funktionshinder) skulle
ges möjlighet att få leva likadant som alla andra människor (a.a.). Integrering är huvudtanken i begreppet en skola för alla och innebär att alla ska vara med, känna sig
delaktiga och jämlika i sin närmsta skola (Matson, 2007). Tideman, m fl (2004) menar att varje elev ska få ha sin unicitet och respekteras utifrån sina förutsättningar. Att
se olikheter som resurs istället för problem är en av kärnfrågorna (a.a.).
Begreppet integrering används om många olika förhållanden, har olika betydelser och
har allmänt en vid tolkning. Inom samma ”begreppsfamilj” finns ord som integration,
integrering, inklusion, inkludering, inkluderande integrering och individintegrering. I
den pedagogiska teorin försöker forskare definiera och avgränsa de olika begreppen. I
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teori och praktik kan det råda förvirring om dem. Dels för att de ändras, de delas i
mindre detaljerade beskrivningar och för att de används slarvigt. Termerna integrering, integration och inkludering är enligt NE (1993) synonymer. I pedagogisk debatt
talar man i stort däremot om en skillnad mellan de olika formerna integration och inkludering, och integrering, varav det första i pedagogiska sammanhang har ersatts av
ordet inkludering. Saloviita (2003) undviker i största mån att använda orden över huvud taget, eftersom han anser att de är modeord och har olika betydelse för dem som
använder dem. De är teoretiska konstruktioner och bärs inte av någon intresseorganisation (a.a.) Emanuelsson (1996) anser att ordet integrering använts slarvig och borde
reserveras för en ideologisk målsättning som utmanar och strävar gentemot segregerande tendenser i samhället (a.a.).
NE (1993) förklarar att integrering är en process som leder till att skilda enheter förenas och att det sker ett resultat av den processen. Egelund, m fl, (2006) talar om att
integreringens princip är att skolan ska ändras i integrerande riktning och handlar alltså om delaktighet i ett vidare perspektiv(a.a.). Enligt Haug (1998) tolkas begreppet integrering enligt specialpedagogisk definition som att barn ska få bo hemma hos sina
vårdnadshavare, få gå i sin lokala skola för att där få sin undervisning. Nirje (2003)
beskriver integrering som att få vara sig själv tillsammans med andra. Emanuelsson
(2007) menar att integrering inte i första hand gäller enskilda individer, utan om
grupper och gemenskaper. Integrering handlar om pågående processer i samhället på
väg mot politiska målsättningar, men står också för processer i den praktiska verksamheten (a.a.).
Karlsudd (2002) återger fritt Söders olika grader av integrering:
1. Fysisk integrering: geografiskt närmande mellan utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda.
2. Funktionell integrering: Gemensamt resursutnyttjande i form av: samutnyttjande av resurser,
samtidigt utnyttjande och samverkan
3. Social integrering: En gruppgemenskap som omfattar utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda.
4. Samhällelig integrering: Tillgång till samma resurser som andra, samma möjligheter att påverka sin situation. (a.a. s 15)

I försök att definiera skillnad mellan de olika uttrycken talar Emanuelsson (1996) om
att uttrycket ”integrerad elev” pekar på den eleven som något avvikande från den vanliga normen. Det skapar en isolerad situation för skoleleven. En integrerad elev kan
däremot ses som en del i en utvecklingsprocess mot integration – ett tillstånd utan
segregation (a.a.). Det handlar om alla elevers rätt att bli sedda och förstådda utifrån
sina egna förutsättningar (a.a.). Planering och insatser genomförs i verksamheten så
att särbehandling inte blir så nödvändig, inte ens önskad (Egelund m fl, 2006). I integrationsutredningens slutbetänkande (SOU 1982:19) väljer man att använda ordet inkludering istället för integrering. Man menar att det är miljön som ska samspela med
individen genom sociala relationer i kommunikation, i acceptans och trygghet (a.a.).
Inkludering som begrepp kom att bli mer officiellt antaget genom Salamancadeklarationen (UNESCO, 2001) där ordet ”inclusion” flitigt används. Det tolkas som att alla
är med från början, ingen ska föras in någonstans. Orden inklusion och inkludering
används på detta sätt synonymt, men med en värdeskillnad till ordet integrering. Även
om orden definierats med en värdeskillnad används de ofta i praktiken för samma sak.
Olika röster har hörts för och emot integrering också i debatten om särskolans vara eller inte vara. Egelund, m fl (2006) refererar Gjessings syn på integrering. Hans röst
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har enligt författarna varit stark i den norska debatten och hans inställning har gällt
fram till idag (a.a.). Egelund m fl, (2006) sammanfattar Gjessings argument för och
emot integrering:
För integrering:
• Det är ett allvarligt ingrepp att flytta personen från sin naturliga miljö och vardag.
• Forskningen visar att specialklasser inte säkert är bättre än vanliga klasser.
• Den vanliga skolan har så pass mycket bra lokaler, resurser, förändrade värderingar och attityder så att den kan ta emot barn med svåra problem.
Mot integrering:
• Barnen utsätts för och påfrestningar som gör att de känner sig misslyckade och
frustrerade.
• Miljön de hamnar i kan inte organisatoriskt uppfylla kraven på individuell anpassning.
• Specialpedagogiska insatser utnyttjas bäst i specialklasser
• Flerfaldiga svårigheter kan behöva centraliserade insatser.
Egelund m fl (2006) menar att Gjessing skiljer mellan tre former av integrering. Den
första är en organisatorisk integrering som innebär att det barn som behöver specialundervisning, fysiskt placeras på samma ställe som alla andra och att man styrs av
samma regelverk (a.a.). Då sker en yttre integrering. Den sociala och psykologiska integreringen ställer helt andra krav och kan inte lösas organisatoriskt (a.a.). Gjessings
slutsats är enligt Egelund m fl (2006) att man bör välja den organisationsform som
passar bäst för det enskilda barnet och som på sikt formar samhället mot största möjliga integrering av funktionshindrade. Lösningen är effekt- och nyttoinriktad – det
som ger störst effekt på den enskilde är det bästa (a.a.).
Haug (1998) beskriver två riktningar som styr inkluderingsfrågan i norden och engelskspråkiga länder, nämligen segregerande och inkluderande integrering. De knyts i
sin värdegrund till det som nämnt ovan i avsnitt 2.4.1, om skillnaden mellan den
kompensatoriska lösningen av och det demokratiska deltagarperspektivet på en skola
för alla. Den segregerande integreringen har en önskan om så hög inlärning och prestation som möjligt. Därför är det viktigt att hitta rätt metoder, innehåll och organisation för att möta den enskilde eleven och dens behov. Specialpedagogik blir i detta
fall en speciell pedagogik med stort behov av professionalitet inom speciella områden
(a.a.). Inkluderande integrering betyder däremot att undervisning ska ske i den klass
där barnet är placerat (a.a.). Den stora poängen med inkluderande integrering är att
alla ska fungera tillsammans i samhällslivet. Ämneskunskap är underordnat social
gemenskap (a.a.). Barnens olika behov ska mötas individuellt i samma klassrum och
på det sättet blir pedagogik och specialpedagogik något som knappast ens behöver definieras. Särskilda behov ses som en social konstruktion (a.a.). Krocken mellan dessa
synsätt är tydlig både i styrdokument och i praktiken. Jag ger ett exempel: I läroplanen (Lpo 94) talas det om att: ” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet alla människors lika värde […] samt solidaritet med svaga och utsatta är de
värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (s 3) Vidare på samma sida: ”Skolans
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet…” På s 4 nämns att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov.” Samtidigt uttrycker skollagen (SFS 1985:1100) i 3 kap 3
§ att ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att
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de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan.”. Dessa exempel från våra styrdokument strider mot varandra och visar på den motsättning som finns i systemet.
Egelund m. fl (2006) menar att det finns inget fel på idén om en inkluderad skola, det
är fel på villkoren för att få till stånd verksamheten i praktiken. Det måste alltså till ett
övergripande arbete på alla nivåer för att en inkluderad skola ska förverkligas. Det är
också Matsons slutsats (2007). Egelund m. fl (2006) menar vidare att individualisering är en del av inkluderingen. Men den är underordnad kollektivet i en inkluderad
skola, därför att den sociala gemenskapen i en demokratisk skola står över självförverkligandet.
Jag väljer här att också ta upp begreppet delaktighet. Det finns inte med som begrepp
i mitt syfte, men är en viktig del i bedömning och diskussioner när det gäller kvalitet
för integrerade särskoleelever. Delaktighet hänger nära ihop med inkludering och
handlar om möjligheten att få vara den man är i en social miljö. Delaktighet är också
en förutsättning för inkludering (Göransson, 2009). Inkluderingen olika aspekter eller
nivåer kan alltså också ses som olika nivåer av delaktighet i en gemenskap som en
skola/klass är.
Det finns olika former av delaktighet. Gustavsson (2004) menar att begreppet delaktighet betyder olika i olika sammanhang och att det nog måste få göra det. Delaktighet
har varit och är ett väl använt utryck i handikappfrågor. Istället för handikapp talas nu
mer om begränsningar i deltagande (Ahlberg, 2001). Det är miljön runt personen med
funktionshinder som sätter upp hinder. Enligt SOU 2003:35 beskrivs delaktighet som
individens engagemang i sin livssituation inom olika områden. Avellan (2007) framställer begreppet delaktighet i tre steg. Det första steget är att bli tolererad och sedan
att bli respekterad. Det tredje steget – att bli delaktig – innebär att man tar del i gemenskapen och accepteras på sina egna villkor (Avellan 2007). Tideman (2000) beskriver också rätten för utvecklingsstörda att få ha ett ”normalt liv”. Lund (2006) menar att ordet delaktighet är problematiskt, eftersom det beror på vem som tolkar upplevelsen av delaktigheten och osäkerhet om vad man vill mäta. En individ kan tycka
sig själv vara fullt delaktig, därför att hon inte har insikt om sitt funktionshinder, eller
kanske inte känner till något annan verklighet (a.a.). Szönyi (2005) låter i sin bok elever själva berätta om delaktighet. Det ger ett inifrånperspektiv, till skillnad från de
flesta beskrivningar, som är gjorda av pedagoger. Det visar sig att de yngre eleverna
utrycker delaktighet i två kategorier – dels en med socialt fokus och en med uppgiftsorienterat fokus. Den första synsättet handlar om att ingå i den sociala gemenskapen,
eller stå utanför. Eleverna talar också om att delta i en gemensam skoluppgift eller att
stå helt utanför eller bara passivt delta (a.a.). Dessa fokus tycks alltså vara yngre elevers tankar om delaktighet/utanförskap.
För att få delaktighet i undervisningssituationen krävs en så bra anpassning till klassens undervisning som möjligt. Delaktigheten i undervisningshänseende kan belysas
av en avgränsningstrappa (Giangreco 1997 i Saloviita 2003) som innebär:
1. Separerad undervisning (både ämne och plats).
2. Finns på lektioner men tränar annat.
3. Studerar samma ämne men har andra mål.
4. Studerar samma stoff men har andra mål.
5. Har samma mål som de andra (ofta med kompensatoriska hjälpmedel).
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2.4.4 Kvalitet i inkluderade miljöer
Haug (1998) lyfter fram problemet med att få studier och lite forskning har gjorts i
fungerande inkluderade miljöer. På 2000-talet har det nu börjat dyka upp rapporter
om framgångfaktorer för inkluderad undervisning. I den nyutkomna studien Stödjande rum (Alexandersson, 2009) framkommer faktorer för en fungerande inkluderad
verksamhet. Där hänvisas också till fler studier och forskning i ämnet för den som vill
läsa mer. I studien ovan framkommer att det etiska förhållningssättet och den kommunikativa hållningen är avgörande för framgång. Dessa behöver visa sig på både individ-, grupp-, och skolnivå. Centrala processer måste löpa parallellt. Enligt Alexandersson (2009) sker detta genom:
• En gedigen kunskap om hur barn genom interaktion och kommunikation relaterar till varandra
• En skolledning som kan stödja personalen så att förutsättningar för goda samspelsprocesser skapas, både mellan elev/lärare och mellan lärare/lärare.
• Inkluderingsfrågor måste få en framskjuten plats i styrningen av skolan.
Göransson (2000) nämner fem grupper av betydelsefulla faktorer som gynnar en god
utveckling för en skola för alla.
• Synen på skolans roll i samhället
• Visionen, målet i termer av likheter/olikheter, jämlik/rättvisa och delaktighet/gemenskap
• Resurser och materiella förutsättningar
• Flexibilitet/stelbenthet
• Synen på förändring/rotning, elever/vuxna och kunskap/lärande
Enligt The Agency´s rapport ”Inkluderande undervisning och goda exempel, del II”
(Meijer, 2005) visas på några olika framgångsfaktorer som Europeiska länder uppvisat. Denna rapport gäller de äldre eleverna (11-14 år), där punkten ”hemvister” betonas som särskilt viktig i rapporten.
Framgångsfaktorer:
Samarbetsinriktad undervisning
Lärare behöver stöd från och möjlighet att samarbeta med en rad kollegor inom skolan och yrkesgrupper utanför skolan.
Samarbetsinriktat lärande
Kamratsamarbete är bra, både utifrån kognitiva och socio-emotionella aspekter. Elever som
hjälper varandra, särskilt i ett system med flexibla och väl genomtänkta elevgrupperingar, har
nytta av att samarbeta i lärandet.
Gemensam problemlösning
För att underlätta inkluderingen av elever med beteendesvårigheter, bör man bemöta det oönskade beteendet på ett konsekvent sätt. Tydliga överenskommelser om regler som alla elever är
överens om (jämte lämplig uppmuntran och konsekvens) har visat sig fungera bra.
Heterogena grupper
Heterogena grupper och ett mer flexibelt bemötande är nödvändigt och effektivt när det gäller
att hantera mångfalden bland eleverna i ett klassrum.
Välstrukturerad undervisning
Vad som ovan nämnts kombineras med ett övergripande förhållningssätt där undervisningen
bygger på kartläggningar, utvärderingar och höga förväntningar. Alla elever – däribland elever i
behov av särskilt stöd – uppvisar förbättringar i sitt lärande med systematiskt vägledning, kartläggning, planering och utvärdering i sitt arbete. Kursplaner kan anpassas till individuella behov
och särskilt stöd kan tillhandahållas och införas på ett bra sätt genom en individuell undervisningsplan. Denna plan bör rymmas inom de ordinarie kursplanerna.
Hemvister
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I vissa skolor har organisationen av undervisningen förändrats på så sätt att eleverna under skoldagen uppehåller sig inom ett begränsat område med två eller tre klassrum där nästan all undervisning sker. Ett mindre lärarlag är ansvarigt för all undervisning inom detta område.
Alternativa lärandestrategier
För att stödja inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd, finns olika modeller som fokuserar på inlärningsstrategier. Sådana modeller syftar till att lära eleverna hur man lär sig och hur
man löser problem. Dessutom kan man genom att ge eleverna ett större ansvar för sitt eget lärande bidra till en framgångsrik inkludering i den senare delen av grundskolan. (a.a. ss 4-6)

I en annan rapport från The Agency (Watkins red, 2007) talas om olika erfarenheter
av bedömningar i Europa som befrämjar inkludering. Man vill genom boken visa
fram exempel på hur man kan bedöma elever utan att utgå från deras brister. Skribenterna ser i sina erfarenheter att det innefattar allt från samhällssyn till hela skolorganisationen och ner till direkt klassrumsarbete. Många olika bedömningsfaktorer påverkar inkluderingsarbetet. I boken finns rekommendationer för olika nivåer som direkt
eller indirekt kommer i kontakt med inkludering av elever (a.a.).
2.4.5 Specialpedagogers perspektiv på inkluderade elever
I en rapport skriven av Östlund och Rosenqvist (2008) framgår det att det inom den
kommun de undersökt finns väldigt olika uppfattningar med anledning av hur specialpedagogerna ser på inkluderingsbegreppet. Uppfattningarna varierar allt från åsikten
att man har en inkluderad skola i och med resurs- och särskola till att det inte förekommer alls. Flertalet menar dock att den form man har för undervisning inte stämmer med varken kommunens utbildningspolitiska program eller styrdokumentens intentioner (a.a.). De menar också att olika skolkulturer krockar och att det försvårar inkludering mellan särskola och grundskola. Särskolans personal poängterar i högre
grad den sociala utvecklingen (a.a.).
Karlsudd (2002) nämner en krock mellan de olika skolformernas (grundskola, särskola) olika elevsyn och kunskapssyn, som försvårar samarbetet mellan grundskola och
särskola. Det beskrivs på detta sätt:
Varför är det svårt att mötas?
Grundskolans syn:
Grundsärskolans/träningsskolans syn:
1. Huvudet i centrum
1. ”Helheten” i centrum
2. Normativa uppnåendemål
2. Individuella mål för prestaför prestation och bedömtion och bedömning
ning
3. Snävare normalitet
3. Vidare normalitet
4. Nationella prov. Konkurrens
4. Inga nationella prov. Mindre
konkurrens
5. Stark ämnescentrering
5. Svag ämnescentrering
6. Hög status
6. Låg status
Utmärkande för ett segregerande
Utmärkande för integrativt arbetssätt
arbetssätt
Fig 2.1 Skillnader i skolkulturerna grundskola och särskola. Karlsudd (2002 s 45)

2.4.6 Vårdnadshavares (eller föräldrars) perspektiv på inkluderade elever
Vårdnadshavare har enligt lag rätt att säga nej till att barnet börjar i särskolan, även om
barnet är utrett och skulle kunna tas emot där (SFS 1995:1249 med fortsatt giltighet
2009:1530). Det följer då grundskolans kursplan och betygssystem. De kan också få sitt
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barn som är mottaget i särskolan, placerat i grundskolan om rektorer och vårdnadshavare är överens om detta (SFS 1995:206, 6 kap 1§). I och med dessa beslut har deras makt
och möjligheter ökat.
Skidmore (2000) berättar kortfattat i en artikel om flera forskningsstudier som gjorts när
det gäller föräldrars perspektiv på inkludering. De visar bl a att föräldrar kände sig uteslutna från beslutsprocesserna och det gick inte att hävda sina rättigheter. Inkludering
motarbetades. De upplevde sig vara den svagare parten i en triangulär maktkamp mellan
proffs, skolpersonal och dem själva. Någon studie, berättar Skidmore (2000) vidare, visade på att de flesta föräldrar var nöjda, men det framkom brist på kommunikation och
en negativ attityd från skolans sida. Vissa upplevde samarbetshinder. Dessa föräldrar betonade vikten av en öppen skola med tvåvägs-kommunikation. Skidmores egen studie i
samma artikel visar i stort samma saker. Inkludering ska inte motarbetas av systemet så
att föräldrar kommer i underläge. Vidare finns en önskan från föräldrar att deras barn i
första hand ska ses som ”barn” och inte som ett specialfall. Barnet ska ges en chans att
leva i samhället med sitt handikapp. För att inkludering ska fungera krävs en tydlig öppenhet mellan skolans olika anställda och föräldrar genom att dela information och idéer
(a.a.).

2.5 Specialpedagogens roll
Arbetet jag tänker fördjupa mig i handlar i grunden om min roll som specialpedagog. Pijl och
van den Bos (1998) hävdar att undervisning och specialundervisning står under ett paradigmskifte. De individcentrerade, kategoriska metoderna att se på svårigheter i skolan är övergivna
(a.a.). Varje funktionshinder hade förr sin egen avgränsning och egna behandlingsmetoder.
Svårigheter sågs som ett individbehov och inte utifrån ett miljöavhängigt perspektiv. De specialpedagogiska metoderna har enligt författarna ersatts av ett systemteoretiskt och relationellt
sätt att se på inlärning och inlärningssvårigheter som mer bygger på utvecklingspsykologiska
teorier (a.a.). Ingen vet riktigt vad framtiden innebär för specialpedagogiken eller hur man ska
förhålla sig på bästa sätt till barn i behov av särskilt stöd.
Andra forskare (t ex Tideman m fl, 2004, Haug, 1998) menar i stort samma sak som Pijl och
van den Bos. Speciallärarens/-pedagogens roll har under åren förändrats, beroende på politisk
inriktning, forskning och förändrad syn från samhället på dess roll gentemot bl a utvecklingsstörda. I sin grundstruktur kan man säga att specialpedagogiken har utgått från det kompensatoriska sättet att se på undervisning och att segregerande integrering i huvudsak tillämpats
(a.a.) Synen på både undervisning och specialundervisning har ifrågasatts och dess olika infallsvinklar lever skolan med i vardagen (a.a.). Persson (2007) menar att skola och utbildning
i sig är motsäglesefulla verksamheter. Skolan ska vara likvärdig och målen ska vara lika för
alla. Samtidigt ska den stödja och välkomna mångfalden och variationen. Persson utrycker det
med att det finns en formuleringsarena och en realiseringsarena, där de visionära formuleringarna inte beskriver hur det ska genomföras, utan det görs i realiseringsarenan, vilket har
inneburit specialundervisning för vissa elever. Specialpedagogen har på det sättet blivit den
som ska överbrygga glappet mellan de två arenorna. I detta sammanhang blir också specialpedagogiken föremål för olika synsätt. Det som främst diskuteras är då förhållandet mellan
det relationella och kategoriska synsättet, som i pedagogisk litteratur också benämns som det
kompensatoriska. Persson menar att i det förra perspektivet blir det viktigt med samspelet
mellan olika aktörer och miljön barnet befinner sig i. Den enskilde eleven ses i ett större
sammanhang och miljön påverkar den enskildes förutsättningar. Det kategoriska synsättet ser
till individens svårigheter och är kunskapscentrerad. Det är främst ett kortsiktigt perspektiv
där eleven erbjuds kvalificerad hjälp av experter utifrån de svårigheter eleven har. Persson
(2007) avslutar sitt resonemang med att dessa synsätt inte behöver utesluta varandra, utan ska
ses som mentala konstruktioner för att bättre kunna förstå verkligheten.
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Nilholm (2007) vidgar specialpedagogens roll ytterligare. Han beskriver specialpedagogiken i
en historisk överblick utifrån tre perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet är det vanligast
förekommande och det som funnits sedan specialpedagogiken växte fram. Det har sin grund
och lösning i att kompensera svaghet hos eleven. Psykologiska och medicinska vetenskaper
har varit dominerande. Det är positivt att resurser sätts in, men det är inte säkert att grundproblemen minskar. Dessutom formas ett utanförskap. Det andra perspektivet är ideologiskt och
handlar om en kritik av det förra. Mångfalden betonas framför normaliteten. Svaret på problemet är att behandla elevens svårigheter innanför den vanliga pedagogikens ram. I detta fall
blir specialpedagogiken inte så tydlig, utan hamnar mer inom pedagogikens ram. Det tredje
perspektivet – dilemmaperspektivet – är en kritik mot de båda förra. Det öppnar upp för en
vidare diskussion av problematiken runt en skola för alla och breddar definitionen Det handlar
om att pedagoger och specialpedagoger står mitt i en svår verklighet, där problemen alltid
kommer att finnas. De måste förhålla sig till motsatser som det inte finns enkla svar på och
som i sin grundkonstruktion är olösliga (a.a.).
Karlsudd (2002) beskriver detta dilemma på ett något annat sätt och mer konkret. Han talar
om att specialpedagogen lever mitt i och arbetar utifrån två motsägelser. Det ena sättet jobbar
för att eleven ska passa in i skolmiljön - den snäva verksamheten. Det andra synsättet strävar
efter att anpassa omgivningen till eleven, kallat den vida verksamheten (a.a.). Den snäva verksamheten arbetar kompensatoriskt, med metoder och färdigheter och är resurskrävande. Undervisningen inriktar sig på att kompensera svagheter och basämnen är ofta i centrum. Specialpedagogens roll är väldefinierad och tydlig (a.a.). Den vida verksamheten har en mer ideologisk hållning där man, ofta på hela skolan, arbetar med möjligheter och likheter. Innehållet
för undervisningen är mer inriktat på etik och solidaritet (a.a.). Båda dessa inriktningar finns
med i styrdokumentens normativa mål. Båda dessa inriktningar måste alltså finnas i skolans
verksamhet och specialpedagogen måste förhålla sig till och arbeta utifrån båda synsätten. Det
gäller att skapa jämvikt mellan att kompensera och att tolerera och acceptera avvikelser, samtidigt som skolan och specialpedagogiken verkar för en minskning av dem (a.a).
Persson (2007) ger en tydlig beskrivning av de politiska vindarna och olika tankar om speciallärarens/-pedagogens roll som har sin grund i olika synsätt och politiskt maktspel. Speciallärar/-pedagogutbildningen har omarbetats och förändrats på ett betydande sätt genom åren. En
enhetlig specialpedagogutbildning för alla verksamheter startade 1990 då speciallärarnas olika
inriktningsutbildningar försvann. Speciallärarutbildning med inriktning mot svenska och matematik har nu återinförts av den borgerliga alliansen. Den äger rum parallellt med specialpedagogutbildningen sedan 2008.
Det jag tagit upp och belyst i litteraturgenomgången i kapitel två ovan har styrt och styr specialpedagogens roll som den på något sätt måste förhålla sig till. Teoribasen för specialundervisning är således under omarbetning (Pijl & van den Bos, 1998). Mitt i denna osäkerhet måste specialpedagoger leva och arbeta i verksamheten på ett ansvarsfullt sätt (a.a.).
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2.6 Sammanfattning av litteraturen
När det gäller kvalitetsbegreppet är det tydligt att de uppifrån kommande kraven under 90talet och fram till nu har höjts. Främst när skolan gick från att vara regelstyrd till att bli målrelaterad genom en ny läroplan (Lpo 94). Mitt i kraven märks en medvetenhet om att uppifrån
kommande pålagors krav inte är en framkomlig väg till utveckling av skolan. Även i anvisningar och råd talas om att utveckling främst sker utifrån ett behov av förbättring och utveckling. Det handlar mycket om att få tid avsatt till att reflektera tillsammans. Att förändra synsätt och verksamhet kräver tid. Intentionen med styrdokumenten är utveckling. Ett antal råd,
bruksanvisningar och instruktioner finns som formulerar vägar in i denna tankeprocess. I kvalitetsutveckling finns ett viktigt moment av utvärdering och reflektion på olika nivåer. Främst
genom de olika rollernas egna förhållande till helheten. Dessa ska ses som redskap mot målen
– inte som mål i sig. Kvalitet måste genomsyra all organisation och relationer i skolverksamheten. Siktet måste vara inställt på rätt kvalitet i förhållande till förutsättningar. Kvalitet är
också ett relativt begrepp och definieras olika utifrån olika perspektiv. Kvalitetsredovisning är
ett sätt att synliggöra utvecklingen och tanken är att de ska vara levande dokument. Den
skriftliga redovisningen tvingar fram en tydlighet som är en del i lärprocessen. Kvalitetssäkring inom skolan område är omdiskuterat därför att det är kategoriserande och förknippade
med mätning och fördelning. Frågan är om kvalitetskraven i verkligheten har lett till och leder
till utveckling av skolan?
När det gäller inkluderingsperspektivet är det en komplex bild som växer fram. Inkluderingstanken har på många sätt funnits med i hela skolans historia. En skola för alla har djupa historiska och politiska rötter. Visionen om en skola för alla har starka rötter i Europeiska deklarationer och FN- konventioner. I inkluderingsdebatten råder en del förvirring och begreppen har
av olika forskare beskrivits, både i ett samhällsperspektiv och i ett skolperspektiv. Svensk
skola är en bra bit från tanken med en inkluderad skola – en skola för alla – i praktiken. Viljeinriktningen är dock tydlig och klar utifrån styrdokument och forskning. Man vill ha en skola
för alla, där alla elever går i sin närmsta skola. Då bör vi också tala om inkludering och eftersträva det i praktiken. Men verkligheten styrs också av andra faktorer.
Särskolan växte fram på 60-talet i och med att alla barn fick rätt till undervisning. Den har genom åren, speciellt i början 2000-talet, utvärderats och debatterats, men inte vågat ifrågasättas
som fenomen. Främst grundar sig kritiken på att den i sig själv och i dess förlängning segregerar vissa elever och ställer dem utanför samhället. Delaktighet på egna villkor är det synsätt
som speglar det demokratiska deltagarperspektivet, vilket flera forskare hävdar. Detta skiljer
sig mot det kompensatoriska synsättet där problemen finns hos individen och ska kompenseras och tränas bort. Det demokratiska deltagarperspektivet menar att skolan ska anpassa sig
till alla de olika individer som finns i ett samhälle och ska inrätta sin undervisning efter det.
Det kategoriska sättet att se på (special-)undervisning är ifrågasatt, men lever i praktiken i hög
grad kvar genom skolkulturen. Skolkulturen på olika håll tycks till och med ha ökat segregeringen genom minskade ekonomiska resurser, ändrade organisatoriska förhållanden och
ökade krav.
Inte mycket 1900-talsforskning finns om inkluderade miljöer, mer om bristen på dessa. Dock
har det kommit flera europeiska rapporter om framgångsfaktorer för inkluderade miljöer i ett
europeiskt perspektiv.
Av den korta beskrivning jag gett i litteraturgenomgången framträder en hög grad av komplexitet med flera motpoler och synsätt att förhålla sig till olika krav och visioner inom den
obligatoriska skolan och då speciellt med tanke på en skola för alla. Mitt i denna verksamhet
finns specialpedagogen som måste förhålla sig till den verklighet som finns och som ska agera
på ett ansvarsfullt sätt.
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3 TEORIER
Inledning
Nedanstående teorier tänker jag ska på ett bra sätt kan belysa mina resultat och slutsatser. De
är av olika karaktär och kommer förhoppningsvis att spegla något av mötet mellan det normativa och subjektiva. Krockar mellan det kvantitativa och kvalitativa synsättet tror jag också
kommer att spegla resultatet av det här arbetet. Kvalitetskrav uppifrån möter komplexiteten i
verkligheten som gör att kraven inte alltid kan efterlevas och inte ens alltid prioriteras.
Rossman och Rallis (2003) beskriver teoriproduktion som att existerande teorier och forskning kan samspela med erfarenhet och forskningsprocess. På så vis sker en växelverkan mellan induktivt (erfarenheten skapar teorin) och deduktivt (teori prövas i verkligheten) angreppssätt (a.a.). Min tanke är att låta dessa angreppssätt befrukta varandra. Jag vill genom
upptäckter av sammanhang skapa nya tankar och samtidigt belysa, hitta förklaringar och bevisa teoriers giltighet i verkligheten. Målet är att skapa en utveckling – i tanke och praktik.
Här följer så de teorier som jag utgår från när jag ska tolka mina resultat och som så småningom får belysa min resultatdiskussion.
KASAM-teorin väljer jag av den anledningen att jag tror att i den finns något objektivt som
gäller för alla människor och som gynnar deras trygghets- och meningsfullhetskänsla. Det ligger nära de tankar som finns i syftet om att försöka hitta vad det är som utgör verklig kvalitet
för eleven i en individintegrerad verksamhet. Grunden för hälsa som beskrivs kan kanske ge
de grundläggande kvalitativa hörnstenarna som är gemensamma för alla människors optimala
inlärningsmöjligheter. Jag tror att KASAM är en grundpelare för tankar när det gäller det
praktiska arbetet med integrerade elever. Vad kvalitet är, är ofta mycket svårt att sätta ord på
och följer till stor del intuition och erfarenhet. Genom denna teori kan de subjektiva tankarna
få stort utrymme. Teorin är mycket viktig för en grundskoleplacerad särskolelev.
Komplexitetsteorin är spännande av den anledningen att den problematiserar krav, normer, rutiner och planering. De styrdokument vi använder för att planera och organisera vår undervisning gör att vi lätt tänker att ”ju mer och bättre vi ställer upp rutiner desto bättre blir verksamheten” (eget citat). När vardagen sedan är komplex, i synnerhet för en grundskoleplacerad särskolelev, ställs planering på ända och pedagoger får följa sin intuition. Teorin hänger mycket
samman med flexibilitet och förmåga att läsa situationer för att förstå att förändring av de små
detaljerna har stor betydelse för en bra helhet.
Jag vill också nämna något om ramfaktorteorin som talar om olika strukturer och kontexter
som påverkar undervisningen. Den ser till helheten och sätter undervisningen i ett större perspektiv. När en verksamhet inte fungerar kan man analysera och vidga perspektivet för att se
vilka faktorer som spelat roll för det faktiska resultatet. På så vis kan kvalitetsarbetet i en
verksamhet följas från individ ända upp till politisk nivå och ut i samhällsliv. Detta sammanfaller också med mitt beskrivna syfte.
Nedan följer en kort förklaring av de olika teorierna.
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3.1 KASAM
Ett barn lär när det vill lära, när det får vara aktivt och delaktigt, känner sig accepterat av lärare och kamrater och mår bra både fysiskt och psykiskt. Det visar både forskning och erfarenheter från verksamheter (SOU 1997:157). Detta stämmer väl med KASAMs grundtankar.
KASAM står för Känslan Av SAMmanhang och dess skapare är Aaron Antonovsky. Teorin
presenteras i boken ”Hälsans mysterium” (Antonovsky, 2005). Han har lagt grunden för det
salutogena synsättet inom psykologi och sjukvård och myntade just det uttrycket (Warne,
2003). Det innebär att man har det friska i fokus framför det sjuka. Antonovsky (2005) hävdar
att hälsa för en människa kommer genom känsla av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet av vardagen. KASAM beskrivs som en motståndskraft mot yttre stress, där KASAM för
individen kan vara låg eller hög. Det är viktigt att kunna hantera sitt liv i både med- och motgångar och det görs genom att tillvaron görs sammanhängande. Det är enligt Antonovsky viktigt att individer inte ses utifrån sina diagnoser, utan som en del i en hel livssituation. I boken
beskrivs olika faktorer som gör att personer håller sig friska trots stora yttre påfrestningar.
För att uppleva sammanhang behövs tre grundläggande delar:
1. Begriplighet: Individen ska kunna förstå olika situationer. Situationen ska vara begriplig, upplevas som att informationen är ordnad och tydlig – i motsats till kaos.
2. Hanterbarhet: Individen behöver tro att den kan hantera situationen, att han har tillräckliga resurser att möta de krav som ställs.
3. Meningsfullhet: Individen måste uppleva det meningsfullt att försöka hantera åtminstone en del av de utmaningar som finns eller han möter. Här visas en vilja till att engagera sig i det som sker och inte dra sig undan.
Med en hög grad av KASAM blir inte individen ett offer, utan kan påverka sin situation. För
att utveckla hög KASAM krävs att individen känner sig delaktig. Låg KASAM kommer till
utryck genom att få saker betyder något för individen. alla tre faktorerna hänger starkt samman, men den enskilt viktigaste faktorn tycks enligt Antonovsky vara meningsfullheten.
Den motivationella komponenten meningsfullhet förefaller vara den viktigaste. Utan denna blir antagligen
vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De människor som är engagerade och
bryr sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. Troligtvis är begripligheten den
därefter viktigaste komponenten, eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. […] Om man inte tror
att resurser finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och personens strävan att hantera situationen
blir svagare. Framgångsrik problemhantering är med andra ord beroende av KASAM i dess helhet. (s 50)

Känslan av sammanhang utvecklas under uppväxten och finns sedan för den vuxne individen
som redskap att hantera olika påfrestningar. Dessa i sin tur styr hälsan.
Förmågan till att hantera stress kallar Antonovsky för coping. Om det finns goda copingstrategier ökar också förmåga att känna sammanhang. Alla stressorer (t ex påfrestningar, motstånd) är dock inte alltid negativa, utan de kan också fungera stimulerande.
Warne (2003) menar i sin handbok för en hälsofrämjande skola, att skolan ska genomsyras av
detta tänkesätt. Hon skriver att skolan inte upplevs som meningsfull om man inte förstår och
inte kan hantera det man möter i skolans vardag. Författaren konkretiserar de tre KASAMkomponenterna ovan ytterligare och placerar dem i skolans värld. Begriplighet menar hon innefattar begreppen förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet. Hanterbarhet beskriver författaren i begrepp som resurser, tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter. Meningsfullhet uttrycks i begrepp som delaktighet, motivation, engagemang, mening,
hopp, gemenskap och tillhörighet (a.a.).
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3.2 Komplexitetsteorin
Komplexitetsteorin är en teori som kan ge näring åt diskussioner runt en mångfasetterad vardagssituation. Den beskriver behovet av att förstå och läsa av en helhet på ett mer intuitivt
sätt. Där är tydliga strukturmönster inte alltid den bästa styrningen, vilket specialpedagoger i
inkluderade miljöer väl känner till.
Komplexitetsteorin är en form av vetenskapsgren som behandlar system där många oberoende
enheter påverkar varandra. Några som bidragit till teorins framväxt är nobelpristagare i kemi
och fysik (Ilya Prigogine respektive Murray Gell-Mann) och den främste ledarskaps- och organisationsforskaren på området är Ralph Stacey (Augustinsson & Brynolf, 2009). Studier av
ekologi, sociala system, teoretisk fysik och datorsimuleringar har gett upphov till denna teori
(complexityforum.com). Komplexa system kan ofta beskrivas med potensfunktioner. I ett
komplext system sker en spontan utveckling som strävar mot förbättring. Komplexa system är
alltså dynamiska och inte statiska – de är mer spontana, oordnade och levande (a.a.). Statiska
system kan vara komplicerade, men det finns ändå enkla orsaks- och verkanssamband (t ex en
dator). Ett förutsägbart beteende uppstår. Det komplexa är ickelinjärt och oförutsägbart i detalj och oväntade saker kan uppstå. Försök att styra ett komplext system kan ge oväntade resultat. Komplexa system har ofta en nätverksstruktur, kan vara oförutsägbara på ett plan och
regelbundna på ett annat. Genom interaktionen inom systemet kan det inom systemet ske
oväntade händelser. De små händelserna kan ha stor betydelse för systemets utveckling.
Komplexa system påverkar sin miljö, men också sig själva. Ett exempel på ett komplext system är en fotbollsmatch. Detta visar sig till exempel genom dess gemensamma vision som
team, att de påverkas av miljön (väder, tränare, osv), har stor frihet innanför reglerna, är beroende av självorganisering och att tempo är viktigt för att vinna (a.a.).

Fig 3.2 Exempel på Ordning, komplexitet och oordning (ev kaos) Källa: www
complexity.com
Komplexitetsteorin används och förklarar skolans system som en komplex organisation enligt
Augustinsson och Brynolf (2009). Komplexitet handlar enligt författarna om mängden av regelbundenheter som finns i ett system. Med regelbundenheter menas då både sociala relationer, arbetsrutiner och teknologi. När dessa är många och kan hanteras på ett bra sätt bildas
energi och verksamheten utvecklas. Den högsta potentialen kallas för the edge of chaos . I den
zonen är systemet i ständig rörelse, inte stabilt, men heller inte i upplösning. För lite regelbundenheter gör systemet fruset och för mycket gör det icke funktionellt. Denna organisationsteori omsätter Augustinsson och Brynolf (2009) på skolans område. När det enkla konstruerade (formativa) möter det konkreta och komplexa uppstår problem (Augustinsson &
Brynolf, 2009). Det formativa tar ofta inte hänsyn till det stora innehållet i information som
fås genom relationer. Ett exempel är dålig effekt av de organisationsförändringar och läroplanskrav som har kommit uppifrån. Skolans organisation är inte linjär med orsak och verkan och kan inte enkelt styras med tydliga strukturer, mål och gemensamma mönster. Augus37

tinsson och Brynolf (2009) menar att det är i vardagens processer som människor konstruerar
energi. Då utvecklas och förbättras måluppfyllelsen och kvaliteten. Skolledare och pedagoger
behöver lära sig att hantera det oväntade och okända på ett bra sätt. Då utvecklas energi. För
hård styrning tar bort energin (a.a.). När man tillåter både det regelbundna och oregelbundna
att finnas sida vid sida skapas ett hållbarare system.
Komplexitet inom skolområdet utgår från roller, relationer och kommunikation menar Augustinsson och Brynolf (2009). Med roll menas den uppgift en person i verksamheten har eller tar
på sig – formell roll, andras syn på rollen och sin egen syn på sin roll. Relationer kan också
kallas aktanter och är alla faktorer (t ex personer, dokument och teknologi) som påverkar en
miljö. Aktanterna är det mest centrala i komplexiteten, det som påverkar mest. Med kommunikation menas de sätt vi konstruerar, förändrar och upprätthåller mening, innehåll och betydelse (a.a.).
Augustinsson och Brynolf (2009) anser att vi behöver förstå att vi inte kan ha kontroll över
det som sker i skolans värld. Vi behöver enligt författarna också acceptera ett antal paradoxer
och lära oss att leva med dem.
Utan att reducera någon sida måste vi samtidigt i organisationer lära oss att hantera:
•
•
•
•
•
•

stabilitet
ordning
kontroll
regelbundenhet
känt
förutsägbart

kontra
kontra
kontra
kontra
kontra
kontra

förändring
oordning
ickekontroll
oregelbundenhet
okänt
oförutsägbart

Enligt komplexitetsvetenskapen är det också möjligt att förstå att processer leder fram till resultat som är unika för just den situationens resultat (a.a.) Vi kan ofta inte leta efter enskilda
orsaker, utan relationer (i vidare bemärkelse) interagerar och skapar ett visst resultat. Orsaksverkan är oftast ickelinjär (A+B= C). Kommunikationen i relationerna stor betydelse för resultatet. I den processen är det viktigt att inse att det inte alltid är de stora förändringarna som
reformerar mest. Det handlar mer om att göra rätt saker vid rätt tid. Den som kan tyda och se
detta mönster får en god känsla för vad som ska göras och när, för att bästa möjliga utveckling
ska nås (a.a.).
Den självorganisering som talas om i komplexitetsteorin utgår från att det skapas spontana
grupper som inte organiseras fram. Den behöver ses som en drivkraft för utveckling. Det kan
komplicera den yttre strukturen, men också ge energi åt utveckling inom en enhet. Med det i
åtanke blir en central styrning problematisk. Den stör självorganiseringen och tar bort energi.
Skillnad mellan enheter och stor handlingsfrihet är nycklar till en utvecklande självorganisering. Struktur och ledarskap är alltså inte ensamma om att styra en skolorganisation, utan är
bara två av flera faktorer (a.a.).
Ledarens roll i komplexiteten beskrivs av Eriksson (1998) som den som för kvalitetsarbetet
framåt genom att identifiera betydelsestrukturer. Det handlar om att ha urskiljningsförmåga
att till exempel se mönster, uppfatta verksamhetens flöden och analysera kvaliteterna ur ett
helhetsperspektiv. Att träna upp dessa förmågor är nyckeln till att hantera komplexiteten i
skolans värld (a.a.).

38

3.3 Ramfaktorteorin
Till grund för de processinriktade utvärderingsmodellerna (de som ser till förhållanden i process och inte till produkt) och teoriinriktad utvärdering (inriktad på analys) finns ramfaktorteorin (Holmlund, 2004). Den utvecklades under 1960 och 70-talet av Urban Dahllöf och Ulf P
Lundgren (a.a.). Ramfaktorteorin är en tankemodell för hur en pedagogisk organisation ger
möjligheter och sätter upp hinder för verksamheten. Olika resultat blir följden. Den har haft
stor betydelse att förklara varför skolan fungerar som den gör. De olika ramarna kan vara fysiska eller tidsmässiga, men även mål och regler är inbegripna i en vidare bemärkelse (a.a.).
Imsen (1999) menar att ”Det är skillnad på att veta hur den idealiska undervisningen bör vara
och att förstå, varför den faktiskt är som den är” (s 308). Enligt Broady (1999) fick teorin fick
stor betydelse, för den öppnade diskussioner utifrån svenska förhållanden och fokus kom att
hamna på den statliga styrningen. Den bröt upp den tidens forskningstradition inifrån och blev
omdiskuterad i vårt land och känd världen över. Teorin utvecklades av Lundgren till att gälla
också inom bredare samhällsvetenskaplig forskning och ses nu enligt Broady som en av våra
klassiska forskningsteorier (a.a.). Att den fick så stort genomslag anser Broady berodde på
uppmärksamheten på undervisningssituationens kontext.
Ramfaktorteorin ser alltså till helheten, har ett strukturalistiskt grundperspektiv (samhället
styr) och har stora likheten med olika systemteorier, t.ex den systemekologiska som företräds
av Bronfenbrenner (Imsen, 1999). Man söker i ramfaktorteorin utgångspunkt i praktiken och
”går baklänges” uppåt i systemet för att se vad som påverkar inlärningssituationen. Genom
analys försöker man se alla de olika omständigheter som är faktorer till hur verkligheten ser
ut. Ramfaktorteorin ser mer till det som faktiskt är möjligt än de formellt uppsatta målen. I
alla undervisningsmiljöer finns det strukturer som är mer eller mindre dolda. I analysen av
dessa kan man finna nya vägar för lösningar på problem (a.a.).
”Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (Imsen, 1999, s 308) De systematiseringar som är gjorda inom
ramfaktorteorin visar enligt Imsen på fem ramsystem som speglar olika samhällsnivåer som
påverkar undervisningen. En viss ramfaktor kan ibland passa i flera av grupperna.
1.
2.
3.
4.
5.

Det pedagogiska ramsystemet
De administrativa ramarna
Resursrelaterade ramar
Organisationsrelaterade ramar
Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund (a.a.)

Det pedagogiska ramsystemet menas skolans uppgift med det som sägs i lagar och styrdokument om innehåll och arbetsformer. Dessa tolkas av lärare och andra aktörer inom skolan
(a.a.).
De administrativa ramarna består av de många bestämmelser som säger hur skolan ska ledas
och organiseras. Det gäller allt från avtal till arbetstid och schema. Schemat är en tydlig påverkansfaktor. En liten förändring i en ända kan förändra villkoren radikalt för någon annan.
Skolans administration sköter oftast dessa ramfaktorer (a.a.).
De resursrelaterade ramarna handlar om allt som har med ekonomi och materiella resurser
att göra. Skolbyggnader, inventarier, prioriterade områden, lärartäthet och pedagogiska läromedel är exempel på faktorer inom denna ram. Här kan det vara stora skillnader från kommun
till kommun. Också fördelningsmässigt inom en kommun (a.a.).
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De organisationsrelaterade ramarna handlar enligt författaren om skolans kultur och den
stämning och samarbete som råder på skolan som helhet. Skolledning och klimat mellan lärare och mellan lärare och elever spelar här en viktig roll (a.a.).
Till sist har de ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund betydelse
enligt Imsen (1999). Det handlar om till exempel allmän skolmotivation, stöd från föräldrar
och yttre lokal kultur.
Ramfaktorerna är många och samspelar i oändligt många mönster. Hur resurserna vid skolorna prioriteras och inställningen till de olika ramfaktorerna spelar stor roll i detta mönster. Vissa av de här faktorerna kan pedagoger ha viss kontroll över, medan andra står utanför lärarens
möjlighet att påverka. Ramfaktorerna är alltså inte bara hämningar och begränsningar, utan
står också för möjligheter – om lärarna är medvetna om faktorerna och dess påverkan på varandra (a.a.).
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4 METOD
Inledning
Rossman och Rallis (2003) beskriver olika forskningsparadigm och att den som utforskar något bör vara medveten om hur man själv ser på forskning och på verkligheten. Dessa tänkesätt
har mer filosofisk och teologisk karaktär, eftersom de har med grundvärderingar att göra. Därför kan det vara intressant att också veta lite om hur jag tänker.
Det första paradigmet handlar om hur man förhåller sig till sanningsfrågan – om det man undersöker utgår från subjektivitet eller om det finns en objektiv sanning som alla kan finna
(Rossman & Rallis, 2003). Jag tror att det finns en sanning att söka som går att utforska och
lära sig mer om, något som inte ändras för att människor tänker olika. Men vad det är, är svårare att definiera, eftersom varje människa utifrån sina referensramar subjektivt upplever och
tolkar verkligheten. Där kommer en stark subjektivt synsätt för min del med i bilden. Fanns
det inte en objektiv sanning, vore det meningslöst att försöka tänka runt normativitet och en
gemensam linje när det gäller kvalitet och resonemang om att kunna mäta och redovisa den.
Det andra paradigmet att förhålla sig till för den som forskar står enligt Rossman och Rallis
(2003) mellan ytterligheterna att allt ”från början” är färdigt till att verkligheten i sin grund
alltid utvecklas. Man tänker att verkligheten språngvis utvecklas medan tiden går och vi konstruerar den – från början till slut. Jag själv tänker mig att vi lever i en ordnad tillvaro, där
verkligheten i sin grundkonstruktion inte är under ständig utveckling. Likaväl som det finns
något sant i grunden, tror jag det finns en del av verkligheten som inte förändras. Detta kan till
exempel visa sig i djupt mänskliga behov som är de samma i olika kulturer och under olika
tidsepoker. Jag tror på samma gång att människa och miljö lever i ett samspel och är på
många sätt under utveckling på olika plan.
Med dessa två ansatser till att förhålla mig till de två paradigmen, gjorde jag ett försök till
självanalys, som ingår i det reflexiva sättet att hantera sig själv som eftersträvas i kvalitativ
forskning (Rossman & Rallis, 2003).
Något annat att fundera över var den teoretiska ansatsen i examensarbetet. Rossman och Rallis (2003) beskiver några olika grundinriktningar, såsom etnografisk ansats, fenomenologisk
ansats, socio-.kommunikativ ansats och fallstudium. Det var inte enkelt att hitta en ansats som
stämde helt för mitt arbete. Dels berodde det på osäkerhet och okunskap om de olika inriktningarna, dels berodde det på att jag utgick från problemet, intresset och frågan som sådan
och inte utifrån ett teoretiskt angreppssätt. Att utgå från problemet är något som man enligt
Patel och Davidson (1994) bör göra. Jag hittade delar inom de olika ansatserna som stämde,
men inte någon ansats som helt stämde med mina tankar om problemet, syftet och arbetssättet. Björklund och Ellebrink (2009) beskriver på ett kortfattat sätt fenomenografisk forskning
som jag sedan jämförde mina tankar och metoder mot. I min metod att samla fakta utgick jag
delvis från olika aktörers uppfattningar, upplevelser och idéer om vad god kvalitet för individintegrerad undervisning var. Jag behandlade materialet jag inhämtat på ett kvalitativt sätt, genom att deras uppfattningar och livsvärlds fick komma till tals. Fenomenografin har enligt
Björklund och Ellebrink (2009) sitt ursprung i pedagogisk forskning och vill studera människors uppfattningar om olika fenomen. Det gemensamma för fenomenografisk forskning är att
den genom kvalitativa intervjuer undersöker människors uppfattningar om företeelser. Det
kallas för andra ordningens perspektiv, till skillnad från första ordningens, som är de egna
tankarna (a.a.). Egna tankar framkommer först i resultatdiskussion och analys. Den fenomenografiska ansatsen ska visa kvalitativt skilda uppfattningar som människor kan ha, vilket mitt
arbete också gör. Den sista punkten som också är gemensam för all fenomenografisk forskning, men som inte stämmer med mitt sätta att hantera intervjuerna på, är att fenomenografisk
forskning delar in intervjuresultaten i olika kategorier. Det tyckte jag inte att jag kunde göra
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med mina resultat. Det jag snarare ville göra var att hitta enskilda uppfattningar och aspekter
som med sina delar tillsammans gav en helhetsbild. Jag ville också hitta tankar med hög samstämmighet, vilket skulle göra att man kunde se vad som bygger god kvalitet i integrerad
verksamhet. Utifrån detta resonemang kan man säga att jag i huvudsak haft en fenomenografisk ansats i mitt arbete.
Arbetet har också haft en antydning av fallstudium. Detta tack vare att jag undersökte ett större fenomen genom att titta på ett mindre sammanhang (Patel & Davidson, 1994). Dessutom
tänkte jag mig att det som framkom skulle kunna praktiseras även i andra inkluderade miljöer.
Även med tanke på annat kvalitetsarbete inom skolans område, vilket Patel och Davidson beskriver som en möjlighet utifrån fallstudium. Merriam (1994) beskriver en kvalitativ fallstudie
som att den går ut på att skaffa djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade
tolkar den. Fokus ligger vidare på sammanhang och målsättningen är att upptäcka snarare än
att bevisa. Det nämns också att de insikter som nås kan få direkta följder för praktisktarbete
(a.a.). Dessa punkter sammanföll bra med mina tankar i mitt syfte med att beskriva komplexiteten i verksamheten.

4.1 Metodövervägande
Kvalitativ forskning innebär att forskaren är delaktig i en process och lär sig samtidigt som
han utför sin forskning (Rossman & Rallis, 2003). På samma gång som forskaren lär sig om
verkligheten, påverkar han också den. Han försöker fånga helheten genom till exempel flera
metoder i datainsamling, parallellt med att han bara beskriver en liten del av verkligheten
(a.a.). Olika metoder finns för att samla data. May (2001) nämner, enkät-, observations-, intervju-, dokument-, och komparativ forskning. Patel och Davidson (1994) benämner dessutom
dagböcker, tester och attitydformulär som en möjlighet. Man ska välja den metod som kan ge
bäst svar på frågeställningarna i förhållande till tid och medel (a.a.).
Att göra enkäter skulle inte fungera eftersom den integrerade verksamheten i kommunen var
så pass liten att underlag saknades. Man hade kunnat undersöka flera kommuner, men det var
inte min tanke. Att föra dagbok var inte att tänka på, eftersom arbetet skulle ske under kortare
tidsrymd. Likaså uteslöts komparativ forskning, eftersom den går över nationsgränser. Eftersom elevperspektivet inte var tänkt att ta med i denna studien, vore observationer inte en bra
metod. Dessutom hade inte tiden kunnat användas på det viset. Observationer passar bättre i
aktionsforskning. Inga tester fanns heller att ställa som kunde ge de resultat jag efterfrågade,
varför det inte var ett alternativ.

4.2 Val av metod
Jag valde att genom dokumentforskning samla fakta och leta efter det normativa. Via intervju
ville jag belysa det subjektiva av kvalitet i individintegrerad verksamhet. Genom att leta i offentliga handlingar, lagar, styrdokument och riktlinjer trodde jag mig hitta de svar jag önskade
om vad kvalitet var, vilka krav som ställdes och hur det utrycktes i verksamheten. Genom dokument skulle jag få en del svar på frågor om vad kvalitet var, men inte hur det uppfattades
och omsattes i verkligheten. Intervjumetoden gav möjlighet till både information, beskrivningar och uppfattningar som kunde inhämtas och bearbetas inom en rimlig tidsram. Intervjun
är också ett bra redskap när man vill ha kvalitativa svar – där språket används i resultatet och
man vill ha en djupare kunskap (Patel & Davidson, 1994). Jag ville belysa hur verksamheten
såg ut och hur kvaliteten uppfattades i verksamheten.
Jag ville göra på detta sätt, därför att jag trodde att det berikade verksamheten att få beskrivet
utifrån olika aktörer hur de beskrev verksamheten. Jag tänkte det skulle ge en samlad bild av
kvaliteten i verksamheten. Min önskan var också att metoderna jag använde, tillsammans med
de olika aktörernas medverkan skulle ge en så bred belysning som möjligt. Genom detta skulle samförståndet öka, så att verksamheten förbättrades och kvaliteten kunde öka.
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I hela mitt arbete, genom metod och analys finns en inspiration av hermeneutisk tolkningsansats. Den står i motsats till den positiva ansatsen som i mycket större omfattning använts i vetenskapssammanhang. Hermeneutiken bygger på att man skaffar sig kunskap genom språket
och är mån om att förklara företeelser (Patel &Davidson, 1994). Det handlar om att försöka
tolka och förstå människor (a.a.). Mitt angreppssätt var att försöka tolka helheten utifrån de
intervjuades berättelser och beskrivningar, vilket ligger i linje med ett hermeneutiskt tolkningssätt (a.a.). Något annan ansats var inte heller möjlig, eftersom jag som undersökare var
en del av upplevd verklighet. Den präglade mitt arbete allt från val av ämne och metod till
analys av resultat och slutsatser.
4.2.1 Dokumentforskning
Enligt May (2001) är dokumentforskning en outnyttjad resurs i samhällsforskningen.
Källor för denna sortens forskning är många och kan definieras som alla former av skriven text, men också bilder, skådespel, ritningar, personliga dokument och annat som kan
bygga upp en bild av det undersökta (May, 2001). Det finns en mängd klassifikationer
av dokument som också gör att man måste värdera dem med olika ögon. Dokument bär
också på tysta meningsstrukturer, d v s står för vissa underliggande sociala mönster eller
värderingar (a.a.). Dessa behöver tolkas, vilket kan ske i analysen av det man samlat in.
Detta kan förstås inte heller ske objektivt, utan styrs av forskarens glasögon och värderingar (a.a.) Dokumentforskning kan också analyseras hermeneutiskt, där tolkandet
kommer i centrum. Merriam (1994) menar att dokumenten måste innehålla information
som är relevanta för undersökningen och ska kunna hittas på ett praktiskt och systematiskt sätt. Informationen man får fram kan användas på samma sätt som information från
intervjuer och observationer och behandlas kvalitativt (a.a.). Min avsikt med insamlandet av dokument anknöt till arbetets syfte med att jag behövde förstå och ta reda på vad
kvalitetsarbete innebar och hur det praktiskt genomfördes innan undersökningen kunde
belysas empiriskt med intervjuer.
4.2.2 Intervjuer
Jag ville också göra ett beskrivande examensarbete, vilket kunde ske genom intervjuer.
Intervjuer används som medel att förstå andra människors uppfattningar och vad det ger
för konsekvenser i deras handlande (May, 2001). I mitt fall fick olika aktörer komma till
tals om hur de upplevde skolverksamhet utifrån begreppet kvalitet. Den kvalitativa intervjuns aspekter är många och stämmer väl överens med mitt syfte att beskriva komplexitet i en verksamhet. Enligt Kvale (1997) kännetecknas en kvalitativ intervju bl a av
ett fokus på ett tema utifrån den intervjuades livsvärld. Beskrivningarna har språklig uttrycksform och förmedlas inte i siffror. Mångtydigheten i och tolkningen av intervjun är
beroende av många olika faktorer som behöver kännas igen, registreras och formuleras.
En intervju kan leda till nya insikter, till och med under intervjun. Samspelet i en intervju kan ge ny kunskap för båda parter och det kan bli en positiv upplevelse för de deltagande (a.a.). Dessa förståelseformer av den kvalitativa intervjun harmonierar med fenomenologisk förståelse av livsvärlden (a.a.).
Jag tror att vi bygger upp vår didaktiska intuition bl a genom samtal och diskussioner.
Detta är också ett tänkesätt som har betydelse i kvalitativ forskning och som också var
en anledning till att jag föredrog intervjun som metodform (Rossman & Rallis, 2003).
Rossman och Rallis menar vidare att utifrån tolkningen av materialet ser forskaren
mönster i det som ger information. Informationen används sedan och leder till ny kunskap och användbara resultat (a.a.). I intervjun, som är ett kvalitativt sätt att samla in och
hantera data, försöker forskaren tolka, förstå och förklara det andra säger sig uppleva.
Intervjuer ger en god inblick i andras erfarenheter påpekar May (2001). Men för att nå
en insikt behövs både medvetenhet och kunskap från forskarens sida (a.a.). Forskaren
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som person har alltså stor betydelse i den kvalitativa metoden. Den personen är det viktigaste instrumentet för både insamling av data och analys av informationen (Matson,
2007). May (2001) nämner att intervjuaren befinner sig mellan två motpoler: totalt engagemang och distanserad analys och måste veta hur han/hon på olika sätt ska förhålla
sig till sin roll. Matson (2007) påpekar att stora krav ställs på intervjuaren, som behöver
vara empatisk, kontaktskapande, kunna ställa bra frågor och vara en god lyssnare. Dessutom måste forskaren vara känslig för kontexten och medveten om sina begränsningar
(a.a.).
Det finns olika former av intervjugrupper och också olika metoder för att intervjua. May
(2001) nämner strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade och gruppintervju som
fyra olika grundtyper av intervjuer. Den strukturerade intervjun ger möjlighet att kvantitativt bedöma resultaten. Intervjuaren förhåller sig neutral och ska på sin höjd klargöra
frågorna (a.a.). I semistrukturerade intervjuer finns möjlighet att fördjupa, förtydliga och
utveckla de svar som ges. Den intervjuade är i dialog med den som intervjuas. Intervjuformen är strukturerad för att i analys kunna jämföras med andras svar (a.a.). Kontexten
är en viktig aspekt och forskaren själv är ofta den som intervjuar, inte något ombud. Den
ostrukturerade intervjun har en mycket öppen karaktär där man tänker att den intervjuades perspektiv mer fritt ska få komma fram. Tanken är att få en djupare förståelse av den
intervjuades perspektiv. Intervjuformen är inriktad på att få fram betydelse, inte jämförbarhet (a.a.). Gruppintervjun är inriktad på att flera intervjuas samtidigt och forskaren är
inriktad mot normer inom gruppen och den dynamik som finns där. Gruppintervjun kan
skapa olika perspektiv och den påverkar också samtliga deltagares handlingar och åsikter (a.a.). Jag valde den semistrukturerade intervjuformen med anledning av att jag ville
ha möjlighet att föra dialog och fördjupa frågorna. Samtidigt ville jag ha svar på frågor
så att jag kunde jämföra intervjumaterialet utifrån frågornas innehåll. Jag var intresserad
av att höra upplevelsen, från de intervjuade och samtidigt inhämta information. Fokus
låg alltså inte på den intervjuades djupare upplevelse av sin roll i verksamheten, vilket
också var ett skäl till just den semistrukturerade intervjuformen. Från första början önskade jag också genomföra en gruppintervju där alla specialpedagoger i den individintegrerade verksamheten deltog. Främst med anledning med tanke på att just diskussionen i
sig skulle skapa processer i gruppens tankar och ge utveckling och det praktiska arbete.
Med tanke på att det inte var så enkelt att hitta tider för de enskilda intervjuerna avslog
jag den idén allt eftersom tiden gick.
Intervjuerna föregicks av ett frågeformulär som såg likadant ut för alla ifyllare (se bilaga 2). Frågeformuläret kunde ses och behandlades som en strukturerad intervju Det
fanns inte tillfälle till fördjupning, men med dess öppna frågeställningar kunde det behandlas som en öppen intervju (May, 2001). Det fanns också möjlighet att se formuläret
som en del i dokumentforskningen, eftersom det inom dokumentforskning är möjligt att
ta med många olika former av skrivna källor (May, 2001).
Jag valde också att göra intervjuer, eftersom det beskrivande sättet ligger nära det vanliga livet och ofta är intressant för läsaren (Kvale, 1997). Genom de olika perspektiv som
jag utgick ifrån ökade också trovärdigheten för resultatet. Både skolledare, specialpedagoger och i viss mån vårdnadshavare kom till tals.

4.3 Pilotstudie
Ingen direkt pilotstudie föregick de sju intervjuerna. Däremot skickade jag frågorna till två
utomstående kolleger för att få reaktion på förståelsen av frågorna. Likaså genomförde jag de
två första intervjuerna innan jag skickade ut frågeformulär och intervjuguide till resterande intervjupersoner. Några små förändringar gjordes i frågeformuleringarna, men i huvudsak ändrades inget.
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4.4 Undersökningsgrupp
De olika röster som var tänkta att komma till tals i mitt arbete kom i dokumentforskning en
från beslutsfattare och i intervjudelen från specialpedagoger och särskolerektorer. Från början
var det tänkt att jag också skulle intervjua några vårdnadshavare, men på grund av tidsbrist
fick det stå tillbaka. Däremot berättade jag om tankar runt mitt arbete på ett föräldramöte och
vi hade en efterföljande diskussion, där föräldrar och specialpedagoger i verksamheten fick
möjlighet att komma till tals och diskutera frågan om vad de tyckte var kvalitet. Vårdnadshavare gavs också möjlighet att fylla i ett frågeformulär.
Deltagare i undersökningsgruppen var i huvudsak två rektorer med särskoleansvar och fem
specialpedagoger som arbetade helt eller delvis med grundskoleplacerade särskolelever. Den
femte intervjuade specialpedagogen var vikarie under ett halvår för en av de intervjuade. Därför intervjuades fem personer, fastän bara fyra är anställda. De intervjuades och svarade på
frågeformulär. Vårdnadshavare till grundskoleplacerade särskoleelever gavs möjlighet att fylla i frågeformuläret. Deras perspektiv kom alltså att spela en mindre roll i resultat och analys.

4.5 Genomförande
4.5.1 Planering och genomförande
Innan arbetet började ställdes frågan till särskolans rektorer om de önskade att jag skulle
skriva om något speciellt ämne. Genom förslag från en av rektorerna kom så ämnet för
examensarbetet upp: om kvalitetssäkring av individintegrerad undervisning. Det kändes
extra motiverande att få arbeta med något efterfrågat. Genom den forskningsteoretiska
kursen som föregick examensarbetet på högskolan fanns alltså ämnet med i tankar och
även i konkret examinationsuppgift för forskningsteorikursen. Jag funderade redan då
över syfte och frågor jag ville ha svar på i undersökningen och även på vilket sätt, vilka
metoder jag ville och kunde genomföra. Ett syfte innehåller ett eller flera begrepp som
står i förhållande till varandra. Ett begrepp innehåller både ett innehåll och ett omfång
(Patel & Davidsson, 1994), där innehållet står för alla kännetecken som är gemensamma
för att bestämma och definierar företeelsen. Omfånget innefattar de företeelse inom vilka innehållet finns (a.a.).
Genom hela processen förde jag anteckningar och samlade reflektioner genom en tankelogg och skrev ner punkter inför analysen. Detta var till hjälp för att samla tankar och
styra processen, men också praktiskt att utgå ifrån vid nerskrivning av resultat och analys. Jag antecknade också synpunkter och tankar utifrån medverkan på ett föräldramöte.
Enligt Patel och Davidson (1994) är detta en del i den kvalitativa forskningsprocessen.
Dokumentforskningen var det jag startade med. Jag letade efter sådant som kunde belysa vad ämnesområdet kvalitet innebar för de som arbetade med individintegrering, men
också hur kvalitetsredovisning framställdes i undersökt kommun. Viktigt var också att
hitta vilka krav som fanns i styrdokument angående ställda krav på kvalitet. Genom att
läsa litteratur om och genom Internet leta fram offentliga lagar, riktlinjer och allmänna
råd fick jag en bild av den normativa infallsvinkeln på begreppet kvalitet. Jag letade
också på kommunens hemsida efter kvalitetsredovisningar och jämförde dessa och
granskade extra den grundskolas kvalitetsredovisning som hade särskolan i sin verksamhet. Denna granskning och inläsning gav också fördjupade tankar om relevanta problemformuleringsfrågor som på rätt sätt kunde belysa syftet. Dokumentforskningen gav
den förförståelse jag behövde för att föra arbetet vidare.
Efter en period av inläsning angående berörda begrepp i syftet gällande inkluderingsproblematiken, planerade jag för att genomföra de olika intervjuerna. Förfrågningar till
rektorer och specialpedagoger om att medverka i intervjuer var gjorda i tidigt skede och
ett planerat besök på ett föräldramöte för inkluderade eleverna var tidigt inbokat. Skrift45

lig information med etiska förklaringar, sk missivbrev (bilaga 3B , 3B), frågeformulär
(bilaga 2) och intervjuguide (bilaga 1) sammanställdes och godkändes av handledare innan intervjuerna skedde.
Frågeformuläret formulerades som tre öppna frågor. Vad är bra kvalitet? Vad fungerar
bra? Vad fungerar mindre bra? (bilaga 2). Det skickades via mejl till alla som skulle intervjuas tillsammans med missivbrev och intervjufrågor. Alla fyllde i frågeformuläret
före intervjun, som de ombetts att göra. Detta med tanke på att alla intervjuade skulle ha
samma utgångsläge, eftersom intervjuprocessen gör att tankar förändras. Det skickades
även hem till alla berörda elevers vårdnadshavare via specialpedagogen eller fylldes i på
ett föräldramöte som hölls för elever med individintegrerade särskoleelevers vårdnadshavare.
Eftersom jag i mina intervjuer ville beskriva komplexiteten av verksamheten, allt från
politiska krav, via organisation ner till det praktiska arbetet med eleven var det viktigt
att ställa frågor så att så många faktorer som möjligt inom skolorganisationen kunde
komma fram. I rapporten ”Kvalitet i särskolan – en fråga om värderingar” (Skolverket,
2001) hittade jag ett flertal frågeformuleringar som passade mitt arbete. De var framtagna utifrån Kärrbys (1992) tankar i boken ”Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn”. De
berörde de olika nivåerna i skolorganisationen som också sedan kunde stödjas av ramfaktorteorin. Utifrån den uppdelningen gjorde jag intervjuguider (se bilaga 1). Intervjufrågorna användes sedan i analysen av intervjuerna. Genom dessa frågor i intervjuguiden fick jag möjlighet att både ta reda på olika nivåer i organisationen och hur de påverkade verksamheten, men också få en subjektiv beskrivning av upplevd verksamhet.
Alla intervjuer bokades in via personlig telefonkontakt och genomfördes inom en kort
tidsföljd. Genom dessa telefonsamtal skedde också information och förklaring av mitt
arbete och hur jag tänkte att det skulle gå till. På detta sätt skapades också förtroende
mellan den som intervjuar och de som skulle intervjuas. Inför varje intervju hade jag via
mejl skickat ut missivbrev, frågeformulär och intervjufrågor till dem som skulle intervjuas. Alla intervjuade hade i förväg fyllt i frågeformuläret innan intervjun. Intervjuerna
skedde på tider och platser som de intervjuade önskade, men i enskilt rum. Målet var att
vi inte skulle hålla på mer än 30 minuter vilket stod i missivbrevet och som jag påtalade
i intervjuns början. Den tidsramen kunde sällan hållas och jag ville inte forcera, utan ansåg att det fick ta sin tid. Därför fortsatte intervjun tills vi gått igenom alla frågor, trots
att tiden var förbrukad. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. Enligt min uppfattning upplevde de intervjuade det inte detta som något problem. Alla intervjuer bandades helt och hållet. För att veta vilken fråga vi var på ställdes alltid frågan innan den
intervjuade svarade. Detta för att förenkla både transkribering och analys av resultaten.
Möjlighet till genomläsning och korrigering av utskrifter erbjöds, vilka tre av sju önskade. I ett fall önskade jag också det, för att förtydliga vad intervjuaren menat. Intervjun
föregicks vid intervjutillfället av en allmän fråga om det fanns funderingar omkring intervjun innan bandspelaren sattes på. Alla intervjuer slutade med en öppen fråga om det
var något mer som den intervjuade önskade säga.
Genom medverkan på ett föräldramöte kom jag i kontakt med några av de integrerade
elevernas föräldrar. Jag hade lovat att medverka för att berätta om mitt arbete, vilket jag
också gjorde. Efter presentation av varandra fick de fylla i frågeformuläret, vilket flera
tyckte var svårt och bad att få vänta med det och skicka till mig i efterhand. Fyra vårdnadshavare deltog på föräldramötet och i efterföljande diskussion. Alla gavs möjlighet
att fylla i frågeformuläret innan jag berättade om mitt arbete med efterföljande diskussion. Jag fick ett svar med mig hem. De andra önskade att skicka svar till mig i efterhand. Föräldrar som inte deltog i föräldramötet fick via specialpedagogen hemskickat ett
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kuvert med missivbrev (bilaga 3B), frågeformulär (bilaga 2) samt ett frankerat svarskuvert. Efter min presentation på föräldramötet skedde en öppen diskussion utifrån två frågor som avslutade min Power-point-presentation: Vad är då bra kvalitet? Hur når vi
den? Diskussionen bandades inte, men jag gjorde minnesanteckningar. Både specialpedagoger och föräldrar uttalade sig. När jag kom hem gjorde jag anteckningar utifrån
mina minnen och mina stödanteckningar.
Efter genomförandet av de olika praktiska momenten påbörjades sedan den mer ingående bearbetningen och analysen av den inkomna informationen.
4.5.2 Frågor till rektorer och specialpedagoger
Det var svårt att göra intervjufrågor som skulle fungera och dessutom fånga upp information som kunde belysa de olika nivåer inom verksamheten som påverkar kvaliteten. I
min genomläsning av litteratur stötte jag på några frågeställningar som var formulerade
när särskolan kvalitetsgranskades av Skolverket (Skolverket, 2001). De var framtagna
från Kärrbys (1992) resonemang om kvalitet och formulerade så att de skulle passa särskolan. Jag tyckte frågorna och strukturen passade mina tankar och det jag ville få fram.
Frågorna berörde tre nivåer där kvalitetsarbete sker: den politiska, den administrativa
och den pedagogiska nivån. I den första nivån ställdes frågor utifrån hur målen var kända, på vilket sätt de arbetades med och omsattes i kommun, skola och med elev. Den
andra, administrativa nivån, var hur utredningar görs, resurstillgång, kunskap, utbildning
och kompetens runt eleven, men också frågor om den allmänna skolkulturen. Den tredje
nivån handlade om hur man upplevde verksamheten och var på det pedagogiska planet.
(Se vidare förklaring i kapitel fem) Den första nivån belystes i arbetet främst genom dokumentforskning en, men även genom upplysning via intervjuerna. I den andra och
främst tredje nivån var det nödvändigt att intervjua enskilda personer för att få fram användbara svar.
I intervjuguiden ( bilaga 1) försökte jag kombinera mitt arbetes frågeställningar med de
olika nivåerna i Skolverkets (2001) definition för att skapa relevanta frågor. Däremot
började jag fråga utifrån den tredje nivån, den pedagogiska, eftersom den hade en naturligare öppning för förtrolighet. De frågorna började inte i det formella, normativa, utan
mer i det öppna tyckandet, med möjlighet att brodera ut sina tankar. Patel och Davidsson
(1994) kallar detta sätt jag gjorde frågorna på för ”tratt-teknik”. Det innebär att man börjar i det öppna för att så småningom komma in på mer specifika område.

4.6 Bearbetning
Syftet med kvalitativa undersökningar är att få en annan, fördjupad kunskap än den man får
fram när man använder en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 1994). Under hela processen
växer det fram tankar som rör hela undersökningsområdet (a.a.).
4.6.1 Bearbetning av metoderna
När det gäller dokumentforskningen var källorna i huvudsak primära, men också delvis
sekundära (May, 2001), för att det gjorts sammanfattningar av återgivna beskrivningar.
Dokumenten var också offentliga och avsiktliga som May (2001) anger som klassificeringskategorier. May (2001) påtalar att man i utväljande och analys måste närma sig dokumenten på rätt sätt för att kunna tolka dem rätt. Att fråga sig om de är autentiska, vilken trovärdighet de har, om de är representativa och vilken innebörd som finns i dem
(May, 2001) är viktiga frågor. När väl källorna var framtagna letade jag efter texter som
gällde kvalitetsarbetet i allmänhet med t ex råd hur det kunde omsättas i verkligheten.
Jag letade också efter det som specifikt gällde för grundskola, särskola respektive individintegrerad undervisning. May (2001) nämner tre tolkningsnivåer i analysen av dokumenten. Den första är det författaren avsåg med dokumentet, den andra nivån är hur
läsaren uppfattar det och den tredje är inre betydelser. Detta fick också tjäna som ut47

gångspunkt i analysen av framtagna dokument. Dokumentforskningen gav också den
grund varifrån jag kunde analysera de tankar som kom fram i intervjuerna.
De inkomna frågeformulären sammanställdes i en stor tabell. Svaren från frågeformulären fördes in i tabellen exakt så som de var skrivna i de inkomna frågeformulären. Jag
letade bland svaren efter om det fanns något gemensamt för alla aktörer, samt om man
kunde se någon skillnad hos de olika aktörerna utifrån deras olika perspektiv. Jag jämförde också svaren med motsvarande svar på frågorna i intervjuerna.
Intervjuerna överfördes till datafiler och spelades upp medan jag ordagrant skrev ner
svaren på frågorna från de intervjuade. Dock togs inte med hummanden, pauser och vissa ofullbordade meningar. Inte heller långa partier togs med, där jag som intervjuare
förde ett resonemang som inte var relevant för det fortsatta meningsbärande innehållet.
På så vis kunde man inte tyda de pauser, omsägelser och riktningsförskjutningar som
gjordes i intervjun. Jag letade inte heller efter det som inte sades. Jag tolkade alltså inte
intervjuerna på ett djupare plan, där underliggande teman kom fram. Denna form av
analys tillhör mer den ostrukturerade/fokuserade intervjuformen, där man söker underliggande teman (May, 2001). Det som ordagrant skrevs ut var intervjuarens åsikt, upplevelse och resonemang runt den ställda frågan. Jag skulle säga att jag gjorde utskrifter
på det sätt som motiveras utifrån semistrukturerade intervjuer.
Analysen av intervjuerna började redan vid intervjutillfället enligt Kvale (1997). Han
beskriver sex steg för intervjuanalysen. Det första steget är när den intervjuade spontant
berättar, medan det andra steget är att intervjupersonen själv upptäcker nya samband och
tolkar sina egna tankar. Det tredje steget är när intervjuaren går in och tolkar och koncentrerar genom att sända tillbaka t ex en fråga. I det fjärde steget tolkar intervjuaren
den utskrivna intervjun genom att strukturera, klarlägga och maningsanalysera beroende
på vad syftet och antagandena är (a..a.). På detta vis analyserade och tolkade jag genom
hela processen. Det kan också förklaras genom att se hur hermeneutisk tolkning går till.
Det växlar hela tiden mellan att se delar och helhet, att betrakta inifrån och utifrån (Patel
& Davidson, 1994). Genom att lyssna och skriva ner innehållet började min analys. Sedan läste jag intervjuutskrifterna som helheter, därefter som delar och växlade där emellan. Jag sökte efter gemensamma teman, liknande och skiljande ståndpunkter och upplevelser. Jag letade ut teman som hamnade inom de olika nivåerna i kvalitetstänkandet enligt Skolverket (2001) – på politisk, administrativ eller pedagogisk nivå genom markeringar i texten. Jag jämförde också allas svar på samma fråga. Min ambition var att försöka förstå och analysera helheten genom delarna, som alltså ingår i den kvalitativa bearbetningen (Patel & Davidsson, 1994).
I det sista steget av bearbetning och analys, det som redovisas i diskussionen, använde
jag också den hermeneutiska ansatsen, där forskaren växlar mellan helheten och delarna
(Patel & Davidson, 1994). Här tog jag hjälp av teorierna från kapitel tre, resultat av dokumentforskning, frågeformulär och intervjuer, men också mina egna åsikter och de
tankar som växt fram under processen. Jag letade efter gemensamma teman som belyste
syftet med arbetet.
4.6.2 Redovisning av metoderna
Redovisningen av dokumentgranskningen skedde i litteraturgenomgången, samt i resultat och diskussion. Resultatet av granskningen fick en egen punkt i resultatkapitlet (5.2).
Alla källor redovisades i referenslistan, förutom de som fanns på kommun A:s hemsida
eller kunde kopplas till kommunen. Detta skedde med hänsyn till anonymitetsskyddet i
de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).
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Frågeformuläret redovisades i en gemensam tabell där det ordagrant framgick vad alla
svarat. Svaren från frågeformulären fördes in i tabellen exakt så som de var skrivna i de
inkomna frågeformulären. Svaren från de olika aktörerna inom sig blandades för att
skydda anonymiteten. Fanns ett svar med hos flera personer, sattes antalet svar inom parentes efter ord eller mening. Jag gjorde på detta sätt eftersom materialet var så pass litet
och sammantaget kunde ge en god bild av kvaliteten i verksamheten. Det kunde också
på något sätt belysa de olika aktörernas perspektiv. Tabellen redovisades som en del i
svaren på frågorna 5.2.3 och 5.2.4 i resultatdelen. Detta med anledning av att det som
framkommit i intervjudelens resultat var en fördjupning av frågeformulärets frågeställningar. Svaren från de tillfrågade bekräftade och sammanfattade också intervjusvaren.
Eftersom bortfallet av de vårdnadshavare som svarat på frågeformuläret var stort fick
inte deras röst så stor plats i varken analys, redovisning eller resultat.
Intervjuresultaten redovisades utifrån de teman som framkommit i analysen. Först gav
jag en beskrivning av det tema jag tyckte mig se i analysen av intervjuerna. Varje tema
placerades under den problemfrågeställning som passade bäst. Efter varje tema citerade
jag delar ur intervjuutskrifterna för att bevisa min beskrivning. Detta beskriver Kvale
(1997) som meningskoncentrering. För att skydda anonymiteten angavs inte exakt transkriberingskälla utan endast om det kom från rektor eller specialpedagog. Detta är annars regel att man gör så när man anger citat från intervjuutskrifter för att kunna kontrollera trovärdigheten av resultaten. Däremot bestämde jag mig för att varje tema inte fick
belysas med mer än ett citat från samma källa. Fanns någon annan intressant aspekt på
samma tema på något annat ställe i samma intervju, citerades det i samma citat, men
med delning av dem genom markeringen […]. Om inte hel mening citerades visades det
med tecknen … Samma citat användes heller inte mer än vid ett tillfälle. I den mån temat kunde kopplas till Kärrbys (1992) olika nivåer nämndes det i temats beskrivning.
Dessa förklaras noggrannare i resultatkapitlet.
Utifrån insamlat material och genom arbetets gång fick jag en relativt klar bild av den
integrerade verksamheten, som jag redovisade som en inledning i resultatkapitlet (5.2.1).
Det svarar på fråga ett i problemfrågeställningarna.
I resultatdiskussionen tog jag hjälp av teorierna från kapitel tre, resultat av dokumentforskning, frågeformulär och intervjuer, men också mina egna åsikter och de tankar som
växt fram under processen. Jag letade efter gemensamma teman som belyste syftet med
undersökningen. Dessa teman belyste valda delar av resultatet som framkommit i kapitel
fem – inte alla. Ibland utgick jag från teorierna och ibland från det praktiska arbetet.
Detta för att både en allmän teoretisk bas skulle komma fram, men också för att konkreta brister och möjligheter utifrån den direkta verkligheten skulle bli synliga.

4.7 Studiens trovärdighet
Trovärdighet och tillförlitlighet i ett arbete handlar om hur man kan lita på att materialet samlats in och behandlats på korrekt sätt. Studien behöver alltså vara tillförlitlig i sin helhet. Detta
kan spåras genom vissa metoder, men också genom tydlighet om och genom hela processen.
Detta gäller både kvantitativ som kvalitativ forskning, men på olika sätt (Patel & Davidsson,
1994). Validitet, trovärdighet, står bl a för att jag genom valt instrument, i mitt fall mina intervjufrågor, fick fram det jag ville undersöka. Man är ofta blind för sina egna misstag och
därför bör man pröva sitt instrument på något sätt, t ex genom en pilotstudie. Jag gjorde ingen
regelrätt pilotstudie, men provade däremot frågorna och förståelsen av dem på två utomstående kolleger. Rossman och Rallis (2003) utgår från två frågor när det gäller trovärdigheten i
kvalitativ forskning: Är studien utförd på ett kompetent sätt och är den utförd på ett etiskt riktigt sätt? Den etiska aspekten av mitt arbete diskuterar jag i nästa avsnitt. När det gäller kompetensen fanns det både fördelar och nackdelar med det inifrånperspektiv jag hade, eftersom
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jag arbetar med en integrerad elev. På ett sätt ökade det trovärdigheten, eftersom jag då hade
kunskap inom området. Samtidigt hade jag en belastning av att vara hemmablind, ha personliga kontakter och ibland veta ”lite för mycket”. Eftersom inga intervjuer gjordes med vårdnadshavare och få svarade på frågeformuläret, ansåg jag i efterhand att jag nästan enbart kunde
lägga vikt vid det som specialpedagoger och rektorer utryckte. Det var också deras röster som
kom fram i intervjuerna. Perspektivet som vårdnadshavarna gav i frågeformulär och föräldramöte, var inte trovärdigt nog i mätmetod. Alla yrkesverksamma specialpedagoger och rektorer i den integrerade verksamheten i kommunen kom däremot till tals, vilket styrkte trovärdigheten. En tillräckligt samlad bild av kvaliteten av verksamheten kom fram utifrån deras
svar i intervjuerna. Frågeformulärets redovisning styrkte också validiteten genom att bekräfta
det intervjuerna sa sig beskriva.
När det gäller tillförlitligheten, reliabiliteten, nämner Patel och Davidsson (1994) att varje instrument har ett sant värde och ett felvärde. Vi behöver agera så att vi närmar oss det sanna
värdet så mycket det går. Tillförlitligheten när det gäller, i mitt fall, intervjuer var alltså beroende av förmågan och erfarenheten av att intervjua. Jag hade ingen större erfarenhet av att intervjua, däremot valde jag att spela in och transkribera alla intervjuerna, vilket ökade tillförlitligheten (a.a.).

4.8 Etiska överväganden
Etiska överväganden gäller själva genomförandet av arbetet, likaväl som de ställningstaganden man gör gentemot de som medverkar i forskningen. För arbetets del kan det gälla om det
är trovärdigt (har hög validitet) och om det är möjligt att upprepa samma sak igen (reliabilitet)
(Rossman & Rallis, 2003). Det kan också gälla forskarens tydlighet att beskriva processen och
sin egen roll och om han har en tillräckligt tydlig medvetenhet om dolda
frågor (Rossman & Rallis, 2003; May, 2001).
När det gällde de medverkande i intervjuerna ville jag göra dem med en öppen agenda där information och syfte var tydliga. I muntlig och skriftlig information framgick motiv för undersökningen, varför den gjordes, av vem och hur den skulle användas (May, 2001). Anonymitet
är en etisk grundprincip, men de som kände till sammanhanget i kommunen kom antagligen
att känna igen både verksamheter och kanske också enskilda personer i arbetet. Det måste de
intervjuade också vara klara över. När det gäller citering i resultatframställningen valde jag att
inte citera mer än just (rekt) eller (spec.ped) för att bättre skydda anonymiteten. Det korrekta
är annars att man anger exakt utskriftskälla. Varje tema belystes däremot inte med mer än ett
separat citat från de intervjuade. Individskyddskravet är en utgångspunkt och likaså flera
andra principer att förhålla sig till som finns omtalade i Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). När det gäller information till och tydlighet inför de medverkande citerar
jag min formulering ur missivbrevet vilket visar och beskriver mina etiska överväganden:
Allt material behandlas utifrån de etiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. Det innebär för
detta arbetes del att alla som deltar är fullt medvetna om de vad de är med i, vad arbetet innebär och ska
leda till. Det sker genom muntlig information och också genom detta förklarande brev. Man kan när som
helst avbryta sin medverkan. All medverkan är givetvis anonym. Inga namn eller härledande uppgifter
kommer att nämnas. Ändå kan alla som deltagit och den närmaste omgivningen många gånger förstå vem
som det syftas på, eftersom verksamheten i kommunen är liten. Inget av materialet kommer att publiceras
kommersiellt. Deltagande intervjuade kan om de vill få var sitt exemplar. Arbetet kommer att behandlas
vid högskolan som andra examensarbete. Det innebär att opponent och examensförrättare får ett exemplar
och eventuellt att arbetet läggs ut på Internet tillsammans med andra examensarbeten och uppsatser. (bilaga 3)

I frågeformulärets resultatredovisning blandade jag svarsalternativen inom de olika aktörerna
för att höja anonymiteten. Alla svar skrevs ordagrant ner i tabellen. Var de exakt lika med någon annans svar, gjordes en parentes efter påståendet som visade antal svar.
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Intervjusituationen kan av vissa upplevas som obehaglig. Speciellt i små sammanhang när
man vet att det man säger kan användas på ett felaktigt sätt, eller kännas igen. Detta kan ha
verkat hämmande på ärligheten i intervjuerna, trots att jag upplevde en stor öppenhet och att
alla intervjuade var positiva till att ställa upp. Likaså kan bandinspelning vara hämmande. Jag
kände själv inte att det störde, tvärt om gav det möjlighet till kontakt som jag annars inte fått,
när jag annars varit tvungen att föra anteckningar under tiden. Dessutom visste de intervjuade
att det verkligen blev deras ord som skrevs ner och inte min tolkning av samtalet. Jag försökte
att som intervjuare vara medveten om metodens negativa sidor och hur den påverkade intervjupersonerna och processen som May (2001) nämner. Likaså behövde jag vara öppen med
mina värderingar och inte lämna dem dolda i den mån det gick.
Kvar står ändå att all tolkning av data i någon form är värderande, eftersom en människa inte
kan vara värderingsfri (May, 2001). Den som läser, måste alltid läsa med kritiska ögon.
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5 RESULTAT och ANALYS
Här följer nu resultatet av mitt arbete med att leta fakta, dokument och svaren från de intervjuade personerna samt frågeformuläret.

5.1. Resultat av dokumentforskning
När det gäller kommun A har cirka hälften av skolområdena sin kvalitetsredovisning tillgänglig på respektive skolområdes hemsida. Det är ett sätt, att som lagen kräver, ha kvalitetsredovisningar lättillgängliga för intresserade. Vid en snabb överblick och jämförelse kan man se
att de skiljer sig en del från varandra, både när det gäller omfattning (mellan 19 och 70 sidor)
och innehållsmässigt. Detta är inte anmärkningsvärt, utan uppmuntras till och med i de allmänna råden eftersom ingen verksamhet är den andra lik. Intentionerna att följa SFS
1997:702 finns där och kvalitetsredovisningarna följer i stort den ”mall” som Skolverkets
allmänna råd (2006a) ger. De tar upp de olika områden som ska redovisas och beskriver både
förutsättningar, arbetet, resultaten, analys och åtgärder. Råd och anvisningar för kommunens
skolors kvalitetsarbete finns att tillgå i av kommunen eget formulerade anvisningar, kallade
”Anvisningar inför Kvalitetsredovisning 2009”. De utgår från skollag och skolverkets allmänna råd och förmedlar hur varje rektorsområde bör formulera sin kvalitetsredovisning. En årskalender för olika hålltider finns också att tillgå på kommunens hemsida. Den är BUFs kvalitetssäkringsdokument och visar på de olika delar som ska genomföras inom varje skolområde
och sedan ingå i kommunens redovisning som skickas till Skolverket. Av årskalendern framgår bl a att det skickas ut en webbenkät till föräldrar, elever i år 5 och 9, skolledare och personal.
När det gäller den egna kommunen, finns ”Kvalitetssäkring och uppföljning” som ett eget kapitel i kommun A:s skolplan. De olika skolverksamheterna i kommunen måste också förhålla
sig till skolplanen. Där nämns åter igen skolförordningen (SFS 1997:702; SFS 2008:945) och
Skolverkets allmänna råd (2006a) som grund för de olika verksamheternas arbete med kvalitetsredovisningar. Dessutom ska tre egna inriktningar som politikerna beskrivit, årligen utvärderas på liknande sätt som de nationella målen. Dock är utvärderingsformerna i kommunen
under omarbetning för tillfället. Detsamma gäller skolplanen som gäller fram till år 2010.
Kvalitetsredovisningen för skolområdet som inrymmer särskolan har sin kvalitetsredovisning
tillgänglig på skolans hemsida. Dock är den som finns där ett år för gammal (2008), eftersom
det enligt rektor blev problem i omvandling av fil. Den nyare (2009) tillhör en av de kortare
(av de som lagts ut på hemsidor) i sidantal, är tydlig i sitt upplägg och lätt att följa. Inga detaljerade verksamhetsbeskrivningar förekommer. Däremot nämns olika områden i ett helhetsperspektiv och de allmänna punkter som alltid måste ingå i en kvalitetsredovisning. I de Allmänna råden (Skolverket, 2006a) nämns att varje verksamhet ska redovisas separat, vilket rektorsområdet inte valt att göra. Samverkan mellan grund- och särskola framkommer i många av
avsnitten där samverkansprojekt nämns eller där man arbetat på samma sätt mot viss måluppfyllelse. Det går att utläsa vad som är särskolans verksamhet och vad som är grundskolans
inom de olika avsnitten. På så vis är de olika verksamheterna redovisade separat. Särskolan
nämns inte alls under avsnittet ”Elever i behov av stöd”. Det som däremot framkommer är att
varje arbetslag i särskolan har sitt verksamhetsmål beskrivet, det har däremot inte arbetslagen
i grundskolan. Även den individintegrerade verksamheten har ett omnämnt verksamhetsmål fr
o m år 2009. Det är dock det enda stället de individintegrerade nämns över huvudtaget. Inte
på något ställe nämns att det finns en individintegrerad verksamhet och hur många av eleverna som är individintegrerade. Inom särskolans presentation av de olika verksamheterna finns
heller inte den individintegrerade verksamheten presenterad. En läsårsplan för kvalitetsarbetet
är dokumenterad. Likaså en tydlig ansvarsfördelningstabell för de tre rektorernas olika ansvarsområde.
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I undersökt kommun A, finns riktlinjer för inskrivning i särskolan som utgår från SKOLFS
2001:23, skollagens 1,3 och 6 kapitel och lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande, SFS 1995:1249. Det är ett relativt detaljerat dokument på sex sidor. I dessa rutiner
framgår vem som tar beslut om mottagande, samt hur det går till. Dokumentet tar i första kapitlet upp hur initiering av ett ärende går till och vilka rutiner som sker i detta läge. Vidare beskriver dokumentet hur den fortsatta utredningen går till och vilka bedömningar som ska ingå
i ställningstagandet. Fortsatt nämns det fortsatta arbetet med mottagande, om rektor finner det
vara fortsatt aktuellt. Beslut tas av förvaltningschef. Vårdnadshavare ges sedan möjlighet att
välja skolform. I dokumentet nämns också hur inskolning, uppföljning och utskrivning går
till.
Det finns också egna formulerade riktlinjer för just kommun As individintegrerade verksamhet (se bilaga 4). Dessa kan nås av allmänheten från kommunens hemsida. De förtydligar de
olika huvudmännens (särskolans och grundskolans) olika ansvarsuppgifter och ger också riktning åt verksamheten som bedrivs gentemot denna grupp. Riktlinjerna nämner bl a att vårdnadshavare när som helst kan inlämna önskemål om ändrad placering för eleven. Eleven följer
särskolans kursplan, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra elever. Särskolan står för extra specialpedagogiska (t.ex extra specialpedagog), pedagogiska (t ex
assistent eller ämneslärartimmar) och materiella resurser (t.ex. hjälpmedel och material) utifrån elevens behov. Den specialpedagogiska resursen från särskolan ska bistå pedagoger på
grundskolan och ha ett särskilt ansvar att stödja, följa och utveckla undervisningen för eleven.
Specialpedagogen har också ett uppföljningsansvar gentemot särskolans rektor. Eleven har
annars en rektor (grundskolans) och en mentor (grundskolans) och full tillgång till elevhälsans
stöd. Uppföljningsmöte ska ske med berörda parter en gång varje år. Anmärkningsvärt är att
man i kommunens riktlinjer stärkt möjligheten att för föräldrar välja skolformsplacering (se
bilaga 4) med orden ”har rätt att välja mellan.”. Detta i jämförelse med det som står i särskoleförordningen (SFS 1995:206, 6 kap 1 §), vilket endast öppnar för möjligheten att placeras i
grundskola om parterna är överens.

5.2 Resultat och analys av frågeformulär och intervjuer
I detta avsnitt framkommer resultat från frågeformulär och intervjuer. Jag utgår från mina
problemformuleringsfrågor som jag ställde i början på arbetet och som har legat till grund för
intervjufrågor och undersökning. Analysen sker genom de slutsatser jag dragit av intervjumaterialet och samlat i olika teman. Dessa bevisas med utdrag, meningskoncentreringar, från intervjusvaren.
Jag har i materialet letat efter olika teman som frågorna belyser och som de intervjuade tagit
upp. De röster som kommer fram i resultatet av intervjuerna är från två särskolerektorer och
fem specialpedagoger. Det ger inte en heltäckande bild av verksamheten i detalj, utan det som
kommer fram är det som i analysen av frågorna på något vis ”visat sig” och det jag valt vara
relevant för att belysa syftet.
Problemfrågeställningarna som också är rubriker i resultatkapitlet:
1. Hur organiseras den integrerade verksamheten för de grundskoleplacerade särskoleeleverna?
2. Hur visar sig komplexiteten i en inkluderad elevs skolgång?
3. Vad uppfattas som kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever?
4. Hur arbetar man/kan man arbeta för att nå kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever?
5. Hur kan man kvalitetssäkra undervisningen?
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På vissa ställen talar jag om olika nivåer.
• Politisk nivå:
Dessa resultat tar upp några teman som har med den politiska nivån att göra – förhållandet till det normativa. Är målen i styrdokumenten kända? Hur arbetar kommunen och
skolan med målen? Är de omsatta i en strategi? Hur förverkligas de i just denna verksamhet? Hur ser målen och planeringen ut för den enskilde eleven?
• Administrativ nivå:
Här berörs teman runt organisation, kontakt mellan ledning och specialpedagog och
ekonomi. Skolkulturen är också inom denna nivå. Får elever sina rättigheter tillgodosedda? Genomförs noggrant genomförda utredningar inför eventuellt mottagande i särskolan? Finns några riktlinjer angivna för verksamheten? Är resurserna kring eleven tillräckliga, relevanta och väl avvägda? Finns rätt utbildning och kompetens hos personalen?
• Pedagogisk nivå:
Här ges rektorers och specialpedagogers bild av hur verksamheten upplevs i det praktiska arbetet med eleven och de andra pedagogerna. Tillfredställs behov och infrias förväntningar? Hur upplever pedagogerna sin arbetssituation? Hur upplever rektorer och
specialpedagoger verksamheten som sker med grundskoleplacerade särskolelever på
basnivå?
5.2.1 Hur organiseras den integrerade verksamheten för de grundskoleplacerade
särskoleeleverna?
Detta läsår (09/10) är 56 barn inskrivna i den obligatoriska grundsärskolan. Av dem är
åtta från andra, närliggande kommuner som inte har egen särskola. 18 går på en låg- och
mellanstadiedel som är belägen på en annan skola än den som i offentliga dokument
kvalitetsredovisar särskoleverksamheten. Högstadiedelen av särskolan befinner sig på en
skola som innefattar grundskola 7-9, särskola 7-9 och gymnasiesärskola. De olika särskoleverksamheterna tillhör olika rektorsnätverk, vilket i områdets kvalitetsredovisning
nämns som något som försämrar förutsättningarna för samverkan. Av de 56 inskrivna i
den obligatoriska grundsärskolan är 10 elever individintegrerade. De får sin undervisning på olika skolor i kommunen, vilket motsvarar 18 procent av alla elever inskrivna i
den obligatoriska särskolan. Fyra specialpedagoger (också ibland kallade kontaktpedagoger/-lärare) är anställda inom den individintegrerade verksamheten, alla på deltid. Två
av dem arbetar endast bland de grundskoleplacerade särskoleeleverna och två har också
andra tjänster inom särskolan. I kvalitetsredovisningen för rektorsområdet som redovisar
särskolans verksamhet anges ansvarsfördelning för de tre rektorerna inom de olika områdena grundskola, särskola och gymnasiesärskola. Det är en tydligt beskriven ansvarsfördelning. Den ene av särskolans rektorer har ansvar för inskrivning och det första uppföljningsmötet (efter sex månader) som ska följa upp att det är rätt placering. Den andre
särskolans rektor tar sedan över uppföljningsansvaret för de individintegrerade eleverna.
De tio eleverna är fördelade relativt jämnt över grundskolans årskurser och kommunens
skolor och bland eleverna finns också någon som följer träningsskolans kursplan.
De senaste åren har det hänt mycket i verksamheten. Det har utformats riktlinjer för
både inskrivning och det praktiska arbetet. Pedagoger har anställts allt eftersom behovet
har ökat. Medvetenheten om verksamheten har ökat på olika nivåer i och med de integrerade elevernas närvaro, information och medveten strävan från ledning och specialpedagoger. Allt fler grundskolor har fått praktisk erfarenhet, positiv inställning och vet hur
individintegrering kan fungera. Verksamhetsmål har utifrån pedagogiskt initiativ börjat
diskuteras och formuleras i kvalitetsarbetet.
På frågan hur de intervjuade uppfattar den integrerade verksamheten svarar de flesta att
den fungerar bra. Det är bra att man nu som vårdnadshavare har möjlighet att välja en
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integrerad verksamhet, att skolan kan erbjuda en sådant alternativ. Rektorerna har funnit
stort stöd från både annan skolledning, politisk nivå och förvaltningsnivå. De ser det inte
som en konkurrerande verksamhet till särskolan, utan som ett alternativ.
– I stort tycker jag den är bra. Jag tycker att det finns ett val är bra. Och jag tycker att många gånger eleverna har det bra. Det är ett bra sätt att lära sig av andra,
både kunskapsmässigt och rent socialt. (spec.ped)
– Men jag är väldigt, väldigt nöjd att vi har kommit dit hän där vi är idag. (rekt)
– Jag tycker det här behövs som alternativ och det behövs för dem som har god
social kompetens. (spec.ped)
–… så man får försöka knorra ihop det så att det fungerar och passar eleven man
ska ha. Men när man har kommit så långt så upplever jag att det har fungerat bra.
(spec.ped)
– ...det är skitbra för vissa elever – inte för alla elever, men det är föräldrarna och
eleverna som väljer. (spec.ped)
– Jag uppfattar det som väldigt positivt och det har ju ökat de senaste åren. […]
…som möjlighet för vårdnadshavare och elever att välja det är det ett bra alternativ. Anledningen att det är fler och fler som väljer är väl också att vi diskuterar, informerar och pratar med föräldrar om vad det är för verksamhet vi bedriver.
(rekt)
Flera talar om att en god kunskapsutveckling är beroende av en hög, stimulerande miljö
runt eleven. Är eleven trygg och känner sig någorlunda delaktig är den vanliga grundskolemiljön i sig en god lärmiljö. Den höjer både de kunskapsmässiga och sociala inlärningsmöjligheterna, Detta visar konkret uppfattningen om en elev bland de individintegrerade, som gått från särskoleklass till grundskoleklass.
– Både eleven och föräldrarna är mycket nöjda med kunskapsinhämtningen. Den
är fantastisk jämfört med vad XX har kunnat ta till sig innan [i särskole-klass].
(spec.ped )
– Jag tror det viktigaste är att de vistas i en miljö med hög kunskapsnivå. … får
möjlighet till en högre kunskapsnivå. Det är nog den bästa kvaliteten. (rekt)
– Jag uppfattar det som att jag har stöd överallt i forskning att det är i så normaliserad miljö som möjligt som eleven har bäst lärmöjligheter. […] Man behöver inte
vara i centrum för att vara i en lärande miljö, man kan vara i periferin och ändå
sker det ett lärande så länge man känner sig delaktig på något sätt. (rekt)
En skola för alla – tanken bärs av många ute på skolorna och av de som arbetar med individintegrerade elever. Där det fungerar bra kan man se att det gynnar både den grundskoleplacerade särskoleeleven, de andra eleverna och skolan som helhet. Men en skola
för alla upplevs också som en vision som inte stämmer med verkligheten.
– Jag anser de facto att det är en win-win- situation. (rekt)
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– Sen så känner man ute i verksamheten att vi inte är där än, alla är inte i samma
båt. […] Vi kan inte ha en skola för alla när det varken finns pedagoger, utrymme
eller lokaler och möjligheter och leva efter det. (spec.ped )
– Det är inte bara en skolfråga, utan det är ju faktiskt en samhällsfråga – ett inkluderande förhållningssätt (spec.ped )
– Att man lär sig allas lika värde och att de kan också lära sig mycket på att ha de
här eleverna kan jag känna. […]…det är en väldigt fin stämning på den skolan.
(spec.ped )
– Oftast genom att ha en individintegrerad i klassen så kan det nå andra elevgrupper i klassen som du inte når annars. (spec.ped )
– Övriga elever, övrig personal, alltså personalen här [i grundskolan], dom vinner
på att ha det här. […] Jag tycker det är många parter som vinner på att de är
blandade. […] Jag har svårt att se att hela särskolan ska försvinna och att det ska
fungera i en sån här skola. Det är ett jättesteg alltså. Det är som att förena två helt
olika världar och två helt olika tänk. (spec.ped )
Svårigheterna att integrera ökar ju högre upp i årskurserna man kommer. Det kan vara
lätt på lågstadiet, men blir sedan allt svårare.
– Det är svårare på högstadiet, det är svårare med utbildade ämneslärare för de
är väldigt ämnes- och betygsfokuserade. […] Dom har ju heller inte helhetssynen…(spec.ped)
– Det blir svårare med individintegrerade ju äldre de blir. (spec. ped)
– Och det blir mer komplext ju äldre man blir. (spec.ped)
5.2.2 Hur visar sig komplexiteten i en inkluderad elevs skolgång?
Många faktorer styr skolans verksamhet och gör den komplex, som beskrivits i litteraturdelen. I detta sammanhang är det intressant vad som gör den individintegrerade verksamheten ytterligare komplex. Det som framkommer är att det blir alltmer komplext, ju
äldre eleverna blir, framför allt beroende på hur grundskolan är organiserad och pedagogernas kunskapssyn. Komplexiteten är förstås också individuell utifrån vad för sorts
funktionsnedsättning eleven har.
– Som alltid är det ju kopplat till eleven. Man kan ju inte svara generellt på någon
fråga, utan det är alltid kopplat till de elever man har för tillfället. (spec.ped )
– För hela tiden är ju de yttre förutsättningarna aldrig likadana som de var förra
gången (spec.ped )
Generellt nämns personkretstillhörigheten som en faktor som gör verksamheten komplex – att tillhöra grundskolan, men ändå särskolan.
– Jag tänker på när man blir mer medveten om sin ”särskilda” situation som en
elev… (rekt)
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– En sak som är svår är också det här att samtidigt som eleven är bland normalbegåvade barn, där de inte har full tillhörighet så skulle man vilja att de samtidigt
träffar likasinnade för att stärka sin egen självkänsla…(spec.ped)
På politisk nivå märks komplexiteten i personkretstillhörigheten tydligt till exempel genom att man har en annan kursplan och timplan som skolan måste ta hänsyn till, men
också ett delat ansvar i resursfördelning och ansvarstagande fastän det i förordningar
sägs att elever bara ska ha en rektor. Det är förvirrande för alla inblandade parter. Specialpedagogen har här en viktig roll att hjälpa till. Integrerade elever kan också ha hjälp av
varandra i t ex en mindre grupp, när det mer gäller dilemmat att vara annorlunda.
– Och sen ska man integrera det med grundskoleklassen där man går och den
timplanen. De stämmer inte riktigt överens. (rekt)
– De [grundskollärarna] kan grundskolans kursplan utan och innan, men de kan
inte särskolans. (spec.ped)
Antalet vuxna att förhålla sig till som integrerad särskolelev är större än för andra elever.
Det gör elevernas vardag mer komplex, sett från den pedagogiska nivån.
– Som elev ska du förhålla dig till både specialpedagog, mentor och kanske assisten också. (rekt)
– Utan nu ska det ytterligare nån in som lyfter bort eleven eller hur man nu gör.
Eller befinner sig runt. (spec.ped)
– Så det är alltså många enskilda lärare som är inkopplade på de här två barnen.
(spec.ped)
På sina håll har den frågan lösts genom att de lärare som visar intresse och engagemang
också är de som engagerar sig i de här eleverna.
– På några lektioner har vi valt att inte delta, för att det inte ska bli för många lärare runt omkring. Det är ett medvetet val där vi har valt vuxna som känner intresse att ha XX där. (spec.ped)
En annan sak som nämns är att möjligheten till social delaktighet som i verkligheten ofta
brister för dessa elever. Detta är ofta mer komplext för integrerade elever eftersom normalitetskravet styr delaktigheten. Man blir inte riktigt med, varken i undervisningssituationen eller i den sociala tillhörigheten.
– De står med ett ben i varje socialt område så att säga, varje kultur här. Och de
har valt den sk ”normala kulturen” (spec.ped)
– Jag tänker på rastaktiviteter märker man ju efter några år att dom inte är riktigt
lika välkomna i leken naturligt. Och det är klart att där får man jobba lite grand
för att de ska bli det. (spec.ped)
– Jag tror att man kan bli väldigt utanför i den här inkluderingen för att dom har
ju inte jättelätt att få kompisar. (spec ped)
– Målet är ju att kunna backa i så många situationer som möjligt – att klara sig
själv där det funkar. (spec.ped)
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Det upplevs också av specialpedagogerna som en svår avvägning på vilket sätt man ska
bedriva enskild undervisning eller tillsammans med klassen – delaktighet i undervisningssituationen. Det beror också bland de äldre eleverna på vad de vill ha för hjälp av
specialpedagogen.
– Jag har ännu inte mött, men jag kan tänka mig att det finns elever som inte vill
se mig. (spec.ped)
– Det är inte alltid så att lärmiljön är anpassad till den individuella elevens förmåga och möjlighet att bli aktiv deltagare utan att det i flera avseenden blir en betraktande miljö. (rekt)
– Samtidigt vill man ju att eleven ska delta så mycket som möjligt i klassens arbete, så behövs det ju jättemycket tid för annat, individuell träning av basfärdigheter
och annat. (spec.ped)
– Så avvägandet där emellan kan ibland vara väldigt svårt. Ska jag sitta med och
känna att jag inte kan något av det, men få den informationen och delaktigheten
som jag kan missa om jag sitter i det rummet. Vi har ofta låtit XX välja. […] XX
behöver inte kunna de sakerna de går igenom, men känner XX att det är viktigt att
vara med är det självklart, för det är ju XXs skolgång det handlar om. Det är XXs
behov som styr. (spec.ped)
På administrativ nivå kan också nämnas komplexiteten för de specialpedagoger från särskolan som arbetar med de individintegrerade. Det visar sig tydligt i intervjuerna, eftersom jag ofta får förtydliga vilken rektor, vilka kollegor, vilket arbetslag osv jag menar.
– Du står med en fot på flera olika ställen. […] Jag ingår i särskolan, det är min
kärna. Sen har jag ju ett närmare förhållande med GPSarna [specialpedagoger för
de GrundskolePlacerade Särskoleleverna] för vårt arbete är mer likadant. Vi har
samma likartade problem. (spec.ped)
– Så visst – i princip skulle jag kunna säga att jag är med i fyra arbetslag.
(spec.ped)
– Jag har åkt runt till två skolor och det finns ju de som åker runt till tre skolor.
Man har materialet på en skola…(spec.ped)
Det berättas också om svårigheter att få ihop alla trådar, att man har så väldigt många
att samarbeta med och hålla kontakt med. Många trådar gör hög komplexitet.
– Men för elevens del, så kan jag inte säga att det är något som fungerar mindre
bra med att man har kommit in som extra resurs, utan det är mer allt det runt om.
Det kan vara svårt att få ihop det. (spec.ped)
På administrativ nivå finns också komplexiteten av att två av de fyra specialpedagogerna
arbetar huvudsakligen som klasslärare inom särskolan, vilket gör samarbetet mellan
specialpedagogerna i den integrerade verksamheten ännu svårare. Men på direkt fråga
tycker dessa att det berikar mer än det skadar. Det tillför särskolan tankar om den goda
möjlighet som den individintegrerade verksamheten kan vara. Det är också personligt
utvecklande.
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– Jag kan ju se en stor fördel att vara i båda verksamheterna för det finns i båda
verksamheterna mycket tydliga åsikter som kanske inte är verklighetsförankrade. I
särskoleklasser kanske det finns åsikter om att placering av individintegrerade
elever är helt åt skogen. Den biten kanske behöver nyanseras en del. […] Samma
sak om man bara jobbar med individintegrerade, så förstår man inte riktigt…För
båda verksamheterna tror jag det är bra att jobba i båda verksamheterna.
(spec.ped)
– Det är rätt svårt för pedagoger [klasslärare i särskolan] inne i verksamheten att
se att det skulle kunna bli bättre nån annanstans. (rekt)
– Det är både ock. Jag kan känna för min egen personliga utveckling…så känner
jag det utvecklande…Jag måste utveckla mitt sätt att lära in, lära ut. (spec.ped)
Eftersom det till stor del är specialpedagogens syn på verksamheten som framkommer,
talar resultaten en hel del om deras arbetssituation. Deras perspektiv dominerar. Det
som framkommer utöver det jag ovan nämnt är att det är ett ensamt arbete, där man ofta
känner att man inte hör ihop med någon arbetsgemenskap. Speciellt för dem som inte
också jobbar i särskoleklass. Tiden upplevs knapp och det finns mer att göra.
– Det är ett jätteroligt jobb – ett fantastiskt jobb! Men du måste gilla ensamarbete
och gilla att ha kontakt med mycket folk och vara den som tar den kontakten. Hela
tiden. Du kan inte förvänta dig att det ramlar på dig. Du får inget gratis via ett arbetslag eller så. Du måste vara rättså driven själv. (spec.ped 3)
– Min verksamhet hänger så mitt emellan allting. […] Man är så ensam i denna
rollen. (spec.ped)
– Jag tycker det här jobbet hänger i luften. (spec.ped)
– Tiden är knapp och den används till eleverna känner jag. … Jag har i princip
ingen elevfri tid. […] Man känner att man räcker mindre till för individintegrerade. Där skulle jag kunna göra så mycket mer. Jag skulle kunna lägga en heltid och
ha att göra på de två eleverna. (spec.ped)
Det finns också stora olikhet i det pedagogiska arbetet för de olika specialpedagogerna,
vilket gör att ingen kan jämföra sina egna förutsättningar och situation med någon av de
andra specialpedagogerna.
– … men man upptäcker ganska snart att vi är nere på så individuell nivå, så var
och en får hitta sin form, sitt mål, sin styrning, för att få det att fungera över huvud taget. (spec.ped)
– Där är olika förutsättningar för eleverna beroende på vilka mentorer de har,
vilka assistenter de har… […] Och det är också en lite komplex grej i det hela –
att vi har så olika arbetssituation. (spec.ped)
– …hur olika vi har det på våra skolor och hur olika vi jobbar. Det är väldigt,
väldigt olika. (spec.ped)
Komplexiteten visar sig också i det att det finns så olika intresse och engagemang för de
här eleverna inom en skola. Skolkulturen inom en skola är alltså inte heller enhetlig.
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– Sen är det svårt eftersom ämneslärarna är på olika nivåer. (spec.ped)
Även på organisatorisk nivå visar sig en komplexitet eftersom eleven har en grundskolerektor som ska ansvara för grundskolans kvalitetsutveckling, samtidigt som särskolans
ledning också måste utvärdera den verksamhet som deras specialpedagoger bedriver
runt de individintegrerade eleverna. Likaså är det en rektor som har hand om inskrivning
i särskolan och uppföljning av den, medan en annan är involverad i den årliga uppföljningen av den individintegrerade eleven. Riktlinjer finns till hjälp, men det är en komplex fråga.
– Det är kanske så att det har hamnat i nån form av gråzon vem som ska kvalitetsvärdera hur det funkar. […] Det är ju lite en tolkningsfråga och det är kanske någonting som vi behöver prata igenom ytterligare inom kommunen (rekt)
–…dom tillhör ju grundskolan i mångt och mycket och samtidigt tillhör de särskolans personkrets och ska ha stödet där. (spec.ped)
5.2.3 Vad uppfattas som kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever?
Det som framträder tydligast när det gäller kvaliteten på verksamheten är graden av engagemang. Detta har betydelse på alla nivåer i verksamheten. Detta går inte att kvalitetssäkra, eftersom det är personbundet.
– Det viktigaste är att det är engagerade vuxna runt omkring som är intresserade
både av personen och att utveckla både sin egen undervisning och för hela klassen. Att hitta nya vägar för alla elever. (spec.ped)
– Det finns ämneslärare som är jätteengagerade och sköter det här kanonbra som
bara vill ha kanske lite feedback av mig… Det finns ämneslärare som inte är ett
dugg intresserade. Som inte ens vill tänka på at där sitter två elever med en helt
annan kursplan. (spec.ped)
– Jag har haft ett väldigt stort engagemang, hög intressehalt för min egen personliga del. (rekt)
På samma sätt är det bristen på engagemang som är det som beskrivs som det som ger
sämst kvalitet för verksamheten.
– Det som fungerat mindre bra kan jag väl känna det att…det varit för dåligt engagemang av grundskollärare, att man har ett samarbete kring de här eleverna.
(spec. ped)
– När man planerar inom arbetslaget, planerar man bara för grundskolans elever… så blir det separata planeringsmöten … Och det hade jag väl kunnat önska
att man hade kunnat inkludera mer… Specialpedagoger har upplevt att de inte har
känt att deras verksamhet har uppfattats viktig och väsentlig … en del mentorer
inte tar det uppdraget på fullt allvar. (rekt)
Det som har stor betydelse för kvaliteten för dessa elever är vilken skolkultur som finns
på skolan. Är kulturen inriktad på en skola för alla märks det i inställningen bland alla
på skolan. Vissa av de intervjuade ser sig tydligt som ambassadörer för en förändring av
skolkulturen.
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– Bra kvalitet är ju egentligen det här med inkluderande förhållningssätt och inte
bara för de som är runt om eleverna utan hela skolan.[…] som gör att det kan bli
bra med den här verksamheten det är att hela skolan har denna positiva synen på
– att vår elev får vara inkluderad där på skolan… Både klassen, föräldrarna i
klassen, alla lärare på skolan. (spec.ped)
– Jag är deras [särskolans] ambassadör här. […] Och de andra som jag menar
jag måste stånga mig i väggen på, att varje gång jag kommer, så kommer jag ett
litet steg närmre. Jag får in lite, lite till va. (spec ped)
– Skolkulturen ute på skolorna är viktig när det gäller förhållningssätt och bemötande och har under de här åren förändrats väldigt mycket. Till det positiva. (rekt)
– Det som funkar bra är att jag i de flesta fall har stor förståelse hos skolledningarna runt om för att vi har individintegrerade elever. (rekt)
Flexibilitet talas det om på olika nivåer. Det ger möjlighet till kvalitet i verksamheten.
Från ledningshåll kan det gälla t ex resursfördelning och att hitta olika undervisningssituationer som passar bättre för att möta elevens behov. Det kan också gälla klassrumslösningar och den enskilde vuxnes kreativa möjligheter att se nya vägar och möjligheter – både i planering och i omedelbara krav på lösningar.
– Att man skräddarsyr lösningar som passar de här eleverna. Att det är naturligt
att man gör så. […] Man får göra det man tror på just då. Det är väldigt mycket
magkänsla känner jag i det här jobbet att man… många gånger snabba beslut och
frågor som kräver snabba svar. Man får gå på det man tror är rätt för stunden.
(spec.ped )
– Flexibilitet är ett mått på god kvalitet. Att man inte är låst – att det inte finns
streamlinelösningar utan man faktiskt tar hänsyn till den individuella elevens behov, styrkor, möjligheter och bygger vidare på det. (rekt)
– Och här väljer man ju utifrån det eleverna behöver. De behöver inte assistent,
vilket XX behöver. Här går medlen till lärare där de kan göra mindre grupper.
(spec.ped)
Delaktigheten nämns som en viktig kvalitet och den har jag delvis redovisat under avsnittet ovan om komplexitet. Det verkar också vara den punkt som är svårast att uppnå
och göra något åt i verksamheten, den punkt som ofta gör att det till slut inte fungerar
tillräckligt bra för eleven i grundskolan.
– … så är det fortfarande de facto så att vi inte når full tillhörighet i den sociala
relationen. Det ser jag som den största svagheten. […] …där kan jag se att i en
homogen grupp kan det vara lättare att bli deltagare. Medan i en heterogen grupp
är risken för att bli betraktare större och det ska man vara väldigt vaksam inför.
(rekt)
– Jag jobbar mycket med deras självförtroende och mycket med deras medvetenhet. (spec.ped)
Samarbete, goda kontakter, kunskap och information är något som ideligen kommer
fram i de olika intervjuerna. Både som en nödvändighet för god kvalitet – som ibland
fungerar bra, men även något som inte fungerar alltid och på alla håll. Inom detta områ62

de kommer de flesta punkterna fram om det som fungerar mindre bra. Kontaktytorna är
många och det krävs ett medvetet och bra samarbete för att det ska bli kvalitet i verksamheten med eleverna. Även god och tät kontakt med vårdnadshavarna tas ofta upp
och ses som en god i kvaliteten när det gäller samarbete.
– Som elev ska elev ska du förhålla dig till både specialpedagog, mentor och kanske assistent också. Då är det viktigt att det finns bra samarbete mellan specialpedagogen och mentorn. […] Mindre bra, jag har uppfattat hos en del specialpedagoger att de känner att de kommer inte in i arbetslagen på respektive skola, känner
inte att de får tillräckligt bra samarbete. […] Kunskapen är för dålig ute på skolorna. (rekt)
– Framför allt samarbete, samarbete, samarbete. Information är viktigt. […] …så
ser jag till att ha en öppen kommunikation. […] Jag har ingen helhetsbild annars
om jag inte kan få information. Det bygger hela tiden på information. […] Jag är
jättenoga med att det ska vara öppna kanaler på alla håll och kanter. För det vinner eleverna på . Har jag bra föräldrakontakt, har jag bra kontakt med rektor, har
jag bra kontakt med ämneslärare, då mår mina elever bra. […] Sen tror jag mycket på att rektorerna, här [grundskolan] och på särskolan, att dom har ett bra samarbete. (spec.ped)
– Det fungerar bra om man kan ha ett öppet samarbete med de pedagoger som är
involverade i eleven. Det som är mindre bra är att det ofta inte läggs in tid för det
från början. […] Och det som är mindre bra är väl att alla är inte helt liksom
uppdaterade. (spec.ped)
– …tycker jag inte alls det varit ett vidare bra samarbete. Från toppen till botten.
Det kunde ha varit mycket bättre. (spec.ped)
Utbildning är en sak som nämns på flera ställen, både för assistenter och pedagoger. En
god medvetenhet från ledningshåll nämns likaså. Verksamheten har utbildade pedagoger. Alla är speciallärare/-pedagoger förutom en som är So-lärare 4-9, men har under
många år arbetat som elevassistent inom särskolan innan utbildning till So-lärare. Assistenter i den individintegrerade verksamheten anställs av grundskolan med ekonomiska
medel från särskolan.
– God kvalitet är att man får en utbildad pedagog som kommer och kan ha lite det
här specialpedagog, att man har en övergripande bild. […] Man kan nog inte
slänga in vem som helst och hur som helst och tro att det här löser sig…
(spec.ped)
– Assistenterna har en stor roll i det hela. Assistenterna måste ha en bra utbildning. … Och där borde man inte sätta in vem som helst på en sån tjänst.
(spec.ped)
– …det är väldigt hög kompetens. (rekt)
5.2.4. Hur arbetar man/kan man arbeta för att nå ökad kvalitet i verksamheten med
grundskoleplacerade särskoleelever?
Politisk nivå:
Det finns en medvetenhet om betydelsen av att arbeta med kvalitet på alla nivåer och att
engagemang har stor betydelse för utveckling och kvalitet. Ledarrollen är en god förebild.
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– Satsat på att man ska ha en ökad medvetenhet. Haft flera dragningar för skolledargruppen, höjt medvetenheten hos skolledare och våra kontaktlärare [specialpedagoger i individintegrerad verksamhet] . Har på olika sätt ställt upp och informerat och arbetat med att höja medvetenheten på de skilda enheterna. (rekt)
– Jag har funderat på att man skulle kalla ihop till någon form av seminarium eller att man skulle ta av skolledardagar, våra fortbildningsdagar, vi har ju såna
strategidagar då vi samlas och har olika former av utbildning och diskussioner. …
Du kan vara rektor idag på en skola som inte har någon individintegrerad och
plötsligt en termin så har du det. Så kunskapen behövs hos alla. (rekt)
De senaste åren har det utarbetats riktlinjer för inskrivning i särskolan och även riktlinjer för ansvarsfördelning mellan särskola och grundskola gällande uppföljningsarbetet.
Det har också från specialpedagognivå de senaste åren växt fram verksamhetsmål som
lyfts fram i kvalitetsredovisningen. Möjlighet nämns också att rektor sätter upp verksamhetsmål tillsammans med pedagogerna.
– Ja, vi har fått riktlinjer och det är jättebra. Det har gjort att det har rätat ut
många frågetecken de sista åren. (spec.ped)
– Alltså det har blivit skriftliga riktlinjer mellan särskola – hemskola, det har blivit
en tydligare organisation, kring ansvarsbiten. (rekt)
– Rutinerna har varit att vi har, på junidagar och augustidagar, där vi träffas i
den gruppen, formulerat mål och utvärderat de målen vi haft under föregående
läsår. … De rutinerna har jag inte upplevt att någon rektor har sagt att det ska
vara på det viset, utan det är nog XX [spec.ped] som mer har drivit hur vi ska
göra, att vi också bör ha mål och skriva. (spec.ped)
– Exakt hur målen utformas vill jag ju diskutera med de specialpedagogerna, det
måste vara relevant och realistiskt att uppfylla. […] … att där tror jag man kan
göra det där bättre. Att man är tydligare med vilka mål som gäller för verksamheten. Det som vi pratade om, till exempel att man ska regelbundet träffa mentorn
och diskutera, regelbundet delta i arbetslagsarbete, man ska regelbundet träffa
sina kolleger och utbyta erfarenheter – att det är tydligare uppställt. Då blir det ju
tydligt hur man utvärderar det. […] Att jag är med och pedagogerna ställer upp
mål som är mer relevant knutna till verksamheten… (rekt)
Administrativ nivå:
Tillgång till resurser är något som har stor betydelse för möjlighet till kvalitet i verksamheten. Det nämns inte så ofta av pedagogerna, kanske beroende på att det är behoven
som styr resursfördelningen i kommunen. Man har fått det manhar behov av. Ända uppifrån tilldelning till särskolan från Barn och Ungdomsförvaltningen ut till hur det fördelas i särskoleverksamheten.
– Inom särskolans ram har vi sett till att dessa elever får de resurser de behöver
för att säkerställa deras behov. (rekt)
– Och då tilldelar jag efter bedömning av de önskemål som rektorerna har på de
olika rektorsområdena. Och man gör en bedömning tillsammans med specialpedagogen för respektive elev. […] Sen har det årliga uppföljningen av resursbehovet också. […] Målen måste vara realistiska i förhållande till de resurser som till64

delas…ja, vi har en uppfattning om vilket behov som krävs. Men samtidigt är vi
lyhörda för att omvärdera det och titta till varje elevs behov. (rekt)
Hos alla specialpedagoger i verksamheten finns ett mer eller mindre stort behov av att
regelbundet träffas för samtal och reflektion. Drivande för dessa har varit de som står
utan eget naturligt arbetslag. Deras behov upplevs som större. Det har under senare år
till och från funnits regelbundna nätverksträffar, som de själva kallar det, för de specialpedagoger som arbetar med de individintegrerade eleverna. Dessa träffar ses också av
flera som en möjlighet att utvecklas och användas mer till reflektion, utvärdering och
handledning. De skulle förbättra arbetskvaliteten för pedagogerna, samtidigt som de
skulle förbättra verksamheten genom den process som sker.
– Vi utvärderar vårt eget mål ju. Och det med reflektion är det jag eftersöker att vi
skulle göra lite mer gemensam sak av. […] Det är ett behov hos mig… att vi skulle
bygga upp en bra nätverksverksamhet för att kunna va ett bra stöd för varandra.
För vi har mycket att prata om egentligen, men det har varit så jättesvårt att få till.
Och min önskan inför nästa läsår är att vi verkligen får till det. För det behövs.
(spec.ped)
– Sen tycker jag alltid det är bra att kunna ha en reflektionsgrupp… Det för alltid
en framåt. Och man kan ju komma på idéer själv. Det är ju ofta så att som specialpedagog, dom man möter, de har ju ofta svaren själva. Men ibland kan det vara
svårt att sätta på sig de brillorna. (spec.ped)
– Vi har våra GPS-möten. Dom är viktiga för mig – att det sker en gång i månaden. (spec.ped)
– Det är väl inte för mycket begärt att kanske ses var tredje vecka. […] Man behöver kolleger och få näring och få idéer och kunna bolla tankar och så. (spec.ped)
– Nu finns möten för de här pedagogerna emellan. De driver en utvecklande dialog…. Och det är ju en sak som har skett under den här tiden när den här verksamheten har ökat som jag är jätteglad för. (rekt)
Det som görs, men också efterfrågas mer, är sittningar med särskolerektor och specialpedagog(er) för att förbättra samarbetet när det gäller uppföljning. Bara en av de fem
intervjuade nämner kontakten med grundskolans rektor som viktigare än med särskolans
rektor. (Ingen direkt fråga om detta ställdes dock om detta i intervjun.) Genom dessa
kontakter med särskolans rektor sker en utvärdering av verksamheten och av elevens
konkreta situation, samt specialpedagogens direkta arbetssituation. Detta sker idag via
medarbetarsamtal, uppföljningsmöte enligt riktlinjer och kontinuerlig information från
specialpedagog till särskolans rektor om arbetet. Ofta via mejl eller personlig kontakt.
Detta nämns också i riktlinjerna som ansvarsområde för specialpedagogerna. (se bilaga
4). Vid svårigheter och frågor vänder sig specialpedagogen ofta till särskolans rektor.
– Jag tycker det är viktigt att jag har en öppen kanal. När problem uppstår eller
funderingar kommer. (spec.ped)
– Svaret på din fråga [hur du agerar för att nå kvalitet] i korthet är samtal och kontinuerlig uppföljning. Den som då inte varit fullödig det senaste året utan bör förbättras. (rekt)
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– Det skulle va bra att vi satt ner kanske – tillsammans. Inte en och en, utan tillsammans. Att man har en konferens enbart för det. Det skulle jag kunna tycka
skulle höja kvaliteten. Att det kändes mer som att vi hade tankar på samma håll,
även om inte eleverna är lika så. […] Jag tycker egentligen att vi skulle kunna sitta ner allesammans på slutet av höstterminen kanske och en gång i mitten på vårterminen. (spec.ped)
– … för även om det är grundskolerektorn som fortfarande är rektor för eleven, så
kan jag känna att den andre rektorn måste ha koll på mig. … Där kan jag tycka att
särskolans rektor ska ha ytterligare en uppföljning med mig. Tidigare. (spec.ped)
Förväntningarna som ställs på specialpedagogen verkar vara otydliga och outtalade. Någon nämner konkret ett behov av en arbetsbeskrivning. Rektorernas förväntningar
kommer ibland fram i intervjuerna – mest indirekt.
– Jag har inte fått en ordentlig arbetsbeskrivning av särskolan. […] Men jag tycker väl att man borde ha lite mera, det handlar nog om att man inte har kommit
igång, man famlar lite grand i mörker hur det här ska fungera - från ledningshåll.
(spec.ped)
– Jag har en förväntning som ställs på mig som jag tycker är svår och det är det
här med rätt placering [personkretstillhörigheten]. (spec.ped)
– Men jag kan ju ändå känna att om jag ska utvärderas och förväntas göra någonting måste den personen som ger mig uppgiften vara rättså insatt egentligen.
(spec.ped)
– Och jag tycker det är egentligen självklart att specialpedagogen från särskolan
ska vara med [ i utvecklingssamtalen] . […] …för mig personligen som ledare
handlar det om att ge specialpedagogerna ett stort ansvar och samtidigt ge pedagogerna ett stort förtroende att sköta sitt uppdrag. (rekt)
En stor samstämmighet råder när det gäller kompetensutveckling och möjlighet till att få
det. Efter personligt önskemål deltar man delvis i särskolans kompetensutveckling, delvis i den som ordnas på grundskolorna eller får man gå egna kurser om de efterfrågas.
Här upplevs det råda frihet och frikostighet, men tiden upplevs som problem. Fortbildningsdagar går också till nödvändig planering.
– Den kompetensutveckling vi får är på fortbildningsdagar och om vi själva kommer med något förslag så får vi fråga rektor om vi får åka på något. Jag har inte
blivit nekad, men det finns ju inte mycket tid till det. (spec.ped)
– Där har jag alltid fått det jag har önskat. Och vi har ju haft förmånen att få åka
på särskolebiennalen – hela särskolan – vid två tillfällen. Två gånger på raken. Ett
jättepådrag uppe i Linköping. Hela landet är där. Fantastiska föreläsare. Åh, det
är en sån kick. Vi ingår i särskolan och jag känner inte att jag står utanför där.
(spec.ped)
– Det sker ju tillsammans med övrig särskola. Det har inte varit något specifikt för
individintegrering. (spec.ped)
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– Det finns en formell och en informell bit. […] Jag är inte främmande för att ta
med mig pedagoger som jobbar med individintegrerade elever på något sådant.
(rekt)
Pedagogisk nivå.
Det första som ofta nämns när det gäller hur man arbetar mot förbättradkvalitet är att
man utgår från elevens behov. Det gäller att få så stor helhetsbild det går. Utifrån det
lägger man sedan upp arbetet, hittar rätt material och skriver IUP.
– Men det som är A och O för oss när vi planlägger arbetet – elevens behov. […]
Och de [IUP] är ju också utifrån elevens behov ju. Där kan man inte vara mer
precis än så, mer än att det utgår från elevens behov och skolans utformning där
de är placerade. (spec.ped)
– Kvalitet, då måste man ha en helhet av elevens vardag för att kunna… (spec.ped)
– Det är viktigt att veta vad där är och vad vi ska göra. Att man tänker efter vad
det är man ska lära sig i den situationen. (spec.ped)
– Där tycker jag att man som specialpedagog måste försöka ringa in elevens intresseområde så att man är lite verklighetsförankrad. Man kan inte sitta och hålla
på med en massa grejer som man vet att denhär eleven kommer inte att ha det till
gagn. (spec.ped)
Det specialpedagogen gör ute i verksamheten skiljer sig åt beroende på vad elevens behov är, men också hur situationen runt omkring ser ut. Det gemensamma för alla är att
man har långsiktiga mål, hittar former och strukturer, är behjälpliga för mentor och assistent, hjälper till vid IUP-, skriftliga omdöme-, betygsskrivande, omarbetar eller skaffar
lämpligt material och har egen undervisning.
– De ska vara framför allt ett pedagogiskt stöd för de mentorer och pedagoger
som jobbar där ute, så man förstår vilken problematik man har att göra med när
man har en elev som är individintegrerad. Hur man på bästa sätt kan fylla de behoven som finns och ge det stödet som eleven är i behov av. Sen förekommer ju
viss specialundervisning…[…] Det jag vet att de deltar i är ju att de är med och
skriver skriftliga omdömen när det gäller IUP. (rekt)
– Mycket strategier, de måste få mycket strategier hur de ska klara sig. (spec.ped
3)
–…och den helheten är ju både observationer och att man jobbar med eleven och
kring eleven och arbetar med personal. […] …vara ett stöd i deras uppföljningsarbete med IUPn… (spec.ped)
– Det är min uppgift att se till att det här arbetet fungerar. Men jag kan inte göra
det själv. Jag måste ha med mig grundskolans lärare. (spec.ped)
– Kolla material, anpassa vissa saker, skriva om vissa saker. till XX gör jag nästan allt material själv. Och visa på hur man kan göra – att vara förebild. Hur man
kan göra – både för de andra pedagogerna och för assistenterna. (spec.ped)
Planeringstid tillsammans med mentor och assistent är det som nämns som väldigt betydelsefullt och också där det verkar finnas mest brister. Detta sägs vara den enskilt vik67

tigaste punkten för ökad kvalitet och återkommer hos de flesta vid flera tillfällen i intervjuerna. Man menar tid för reflektion, men för det mesta ren faktisk tid för planering
tillsammans, specialpedagog, mentor och ev assistent.
– Och att man har tid att reflektera över de dubbla behoven våra elever har… Det
är ju meningen att mentor och assistent med min hjälp å ska komma fram till en
bra lösning. … Det är inte alltid tid finnes…. Både reflektion bakåt och framåt.
(spec.ped)
– Ja, och jag kan känna att jag hela tiden snor tid från klassläraren. Hon har inte
tid, det är inget avsatt för planering med mig från grundskolans sida. … Jag upplever att tiden inte finns och det är det som är sämst. (spec.ped)
– …vi skulle haft en tid varje vecka då vi skulle setts och gått igenom. […] Så jag
kände att det måste finnas tid att mötas och prata kring de här eleverna. Det tror
jag är viktigt och det saknade jag. Men gör man det så tror jag det blir väldigt
bra! (spec.ped)
– Jag upplever att det är väldigt viktigt att vi har den här timmen tillsammans, på
båda ställena. Det gör att det kan fortsätta. Det är på något sätt kärnan i verksamheten att vi har den tiden att diskutera och få utvecklingen framåt. (spec.ped)
– Det måste ju hela tiden ske en bra samverkan med den mentorn i den klassen där
eleven går. (rekt)
5.2.5 Tabell med frågeformulärens resultat
Nedan följer redovisningen av det frågeformulär som föregick intervjuerna och som
skickades hem till vårdnadshavarna. Det innefattar alla svar ordagrant och belyser ocksålättfattligt det som kom fram i intervjuerna. Svaren belyser kortfattat det som tagits
upp i ovanstående avsnitt gällande kvalitet (5.2.3 och 5.2.4) Några vårdnadshavarröster
kommer också fram i denna tabell. Bara fyra av de tio utskickade frågeformulären till
vårdnadshavarna besvarades.
Några kommentarer till tabellen:
Resultatet enligt min tolkning visar att det tydligt att de olika perspektiv som de olika
aktörerna har kommer fram. Vårdnadshavare och pedagoger har ett tydligare elevperspektiv – det mer specifika och konkreta som sker i direkt anslutning till eleven. Skolledning har den övergripande helheten som sin utgångspunkt, vilket också till viss del
specialpedagogerna har. Eftersom inte resultatens svar förklaras, utan ofta står som ett
ord med vitt begrepp, får man vara försiktig med att dra slutsatser. Men svaren visar
ändå tydligt vad som uppfattas som god kvalitet, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
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FRÅGEFORMULÄR
– RESULTAT

REKTORER
2/2
(antal svarande av antal
tillfrågade)

SPECIAL–
PEDAGOGER
5/5

Faktorer som skapar
god kvalitet
– Social samvaro med grundskoleelever
– Hög flexibilitet
– Möjlighet till god lärandemiljö
– Miljö med hög kunskapsnivå
– Närmiljö
– Hög kännedom/kunskap om
individuell elevs styrkor/svagheter
– Tydliga lärandemål kopplat
till rätt kursplan. IUP
– Kort restid
– Tydliga riktlinjer i fråga om
tillhörighet
– Utbildad specialpedagog/speciallärare som undervisar (handleder)
– Min elev - allas elev. gemensamt ansvar/synsätt
– Inkluderande tankesätt
– Grundskolans goda vilja. De
måste vara intresserade.
– Engagerad och intresserad
mentor
– De lär sig av grundskoleeleverna när det gäller sociala koder…
– Rektor som gör uppföljning
– Bra samarbete i arbetslaget
samt mentor/ev. assistent
– Stöd från särskolan (2). Kan
se olika ut. Beror på eleven.
– Accepterande klasskamrater
– Assistent om det behövs (2)
med bra utbildning (pedagog)
– De får kämpa lite mer, får lite
mer ”press” med hjälp av mig
– Utvärdering
– Tid för planering (2) mentorass-spec.ped
– Tid för planering o reflektion
framåt och bakåt
– Lagom avvägd tid i klassrum/utanför klassrum
– Lokaler. Ibland behövs eget
rum
– Kunskaper om kursplaner,
betyg osv
– Genuint intresse och engagemang från rektor

Fungerar bra

Fungerar mindre bra

– Specialpedagogernas arbete
med eleverna
– Hög individuell anpassning
– Rektorernas förståelse för
individintegrering
– God måluppfyllelse
– Samarbete med elevassistenter.

– Uppföljning av stöd, kognitiv utveckling – rutiner brustit
– Specialpedagogers samverkan i arbetslag eller med elevernas mentorer
– Kontinuerlig personkretsbedömning
– Elevs önskemål och relationer
– Ej tillräcklig kunskap om
särskola (kursplaner) i grundskolan.

Blivit mycket bättre
– Reell möjlighet! Val
– Vårdnadshavares inflytande
– Hemskolans kunskap/ansvar
– Riktlinjer – tydlighet
– Att jag själv utifrån elevens
problemområde fått möjlighet
att själv bestämma bästa upplägg
– Assistenten har en stor och
VIKTIG roll
– Min elev – allas elev
– Lokal har ställts till förfogande
– Duktiga lärare på skolan
– De får smälta in i en vanlig
grupp ungdomar. ..Bra att ha
någon lite bättre att se upp till.
Har säkert lättare att sedan klara sig i samhället.
– Uppföljning av IUP för särskolan.
– Inkludering till stor del
– Särskolan skjuter till de medel som behövs.
– Klasskamrater som hjälper
till på rätt sätt
– Samarbetet med skolledning,
både på grundskolan och särskolan
– Att skräddarsy bra lösningar
för den individuella eleven
– Samarbete med en del ämneslärare
– Att man träffas regelbundet
och diskuterar kring eleven
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– En stor del av ämneslärarna
är okunniga och ointresserade
av ”särskolans” elever
– Mer sårbart när t ex assistent
eller lärare är borta, har inte
samma stöd runt om eleven
som när man går i särskoleklass.
– Grundskollärarnas engagemang! Det är viktigt att vi har
kontakt och arbetar mot samma mål med de individintegrerade eleverna.
– Uppföljning av rektor
– Svårt att få till full delaktighet för eleven – därför även
kontakt med särskolan ibland.
– Mycket begränsad tid till
planering och reflektion mellan assistent-mentor-spec.ped.
(2)
– Kan bli ensamt för eleven
– Föräldrar och elever måste
förstå att de valt detta och att
det ställs andra krav
– Bra kamratrelationer blir
oftast svårare och svårare ju
äldre eleven är

VÅRDNADS–
HAVARE
4/10

– Att få träffa sina kompisar
– Assistent vid behov (2)
– Vägledning – stöd med personlig assistent
– Kunskap
– Kontakt med klassföreståndaren
– Att lärare o fritidspersonal får
kunskap om funktionshindret
– Undervisningsmaterial
– Engagemang
– Samarbete
– Skolan
– Att kontakten med andra barn
i klassen stärks
– Hjälpmedel
– Vilja
– Bra arbetsmaterial
– Undervisningsmiljö

– Läroplanen
– Nätverket runt barnet. Lärare
assistent, talpedagog, psykolog
osv.
– Undervisning
– Bättre med pedagog än med
assistent. Pedagog istället för
assistent har höjt kvalitén på
hela verksamheten, både för
den grundskoleplacerade särskoleleven som för övriga elever
– Engagemanget och viljan
från rektor och pedagoger
– Förståelse för funktionshindret och bra hjälp därefter
– Har bra kontakt med lärarna
när man hämtar annars hade
eleven åkt taxi till skolan
– Samarbetet mellan grundskolan och särskolan

Figur 5.1 Tabell över samlade resultat från frågeformulär
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– Ifrågasättandet från ”alla”
och kampen i början då man
valt att grundskoleplacera
– Man ska inte behöva som
elev byta assistent för ofta på
4 år har eleven haft 6 st olika…
– Har inte så många negativa
erfarenheter men det enda kan
vara att ny person ibland missas att informeras om ”problemen” och det då därför kan
uppstå lite onödiga konflikter.
– Förståelsen och kunskap om
funktionshindret, i början.
– De första åren fungerade
inte riktigt logoped och talpedagogstöd. Främst för att ingen visste vem som var ansvarig

5.2.6 Hur kan man kvalitetssäkra undervisningen?
Allmänt:
Hur ställer man sig till kraven på kvalitetsutveckling/redovisning och hur upplever man
dem? Det framkommer att man allmänt är positiv till kvalitetsutveckling och att kvalitetssäkra ses som möjligt. Allt från att nå upp till målen över delaktighet till kunskapsuppfyllelse nämns. Kraven på kvalitetsredovisning och olika former av dokumentation
upplevs inte av specialpedagogerna som betungande för egen del, men de märker tydligt
att trycket på mentorerna ökat. Men hur kvalitetssäkring skulle gå till rent praktiskt har
specialpedagogerna få idéer om. Ändå framkommer många förslag på hur man skulle
kunna förbättra kvaliteten på verksamheten. Det visar sig mer på olika nivåer genom intervjuerna som helhet. Vad som sägs i styrdokument är ofta oklart uppfattat och funderas inte så mycket på i vardagen. Det uppfattas främst som skolledningens uppgift att
förmedla det som behövs vidare ut till personalen.
– Dom politiska kraven är bra. […] Jag tycker väl det är bra att man har uppföljning och kvalitetsarbete i verksamheten. Om vi inte jobbar med vissa miniminivåer
och med förbättringar, så kommer vi inte att utveckla vår verksamhet. […] …de
flesta tycker att det känns rätt skönt att det blir tydligt…(rekt)
– Det viktigaste för mig är att man reflekterar över sin verksamhet och kritiskt
granskar den. Sen på vilket sätt det ska redovisas, det kommer att ändras. … Man
kan inte nå utveckling om man inte gör det så jag ser positivt på det kvalitetsperspektivet.… Jag tycker också det är viktigt att dokumentera det, för det är i skrivandet det blir tydliggjort. Det är viktigt med uppföljningar och också rutiniserat
kvalitetsarbete för att man ska kunna hålla i och hålla ut. Se vart man är på väg
och inte förlora sig på vägen. (rekt)
– Jag tror att, jag är inte jätteinsatt i den här frågan, men när jag tänker på kvalitetsarbete i stort, så tror jag det är bra. Jag tror det behövs. … Det ställs nog
andra krav på oss alla när vi tar emot de här eleverna i grundskolan… […] Politiskt ställda krav. Är det alltid riktigt genomtänkt uppifrån?[…] Det måste ingå det
här att vi kvalitetsgranskar oss själva och verksamheten, tycker jag. (spec.ped)
– Det är ju på nåt vis skolledningen som tar tag i den biten med skollagen och särskoleförordningen och sen kommer politikernas krav och sen kommer det de ner
till oss. Vi har ju våra övergripande mål som vi då är satta att jobba efter. […]
Jag tänker ju att de politiska kraven går ju hand i hand med de målen vi får från
våra rektorer ju. […] Att vi skulle ha egna mål med de individintegrerade, det var
ingenting som kom uppifrån, utan det var egentligen nåt som jag och en kollega
hittade på, att vi tyckte själv att vi skulle ha ett mål i den här verksamheten. Vi
skulle jobba för en gemensam sak kändes det som. (spec.ped)
– Det måste man ju kunna. …vi har lagen att följa, vi har kursplanerna, så det är
självklart att det måste gå att kvalitetssäkra utifrån den eleven. (spec.ped)
– Sen kan jag tycka så här att det är väldigt mycket som ska dokumenteras. Men
där känner jag att vi har en fördel som har jobbat på särskolan, för vi har alltid
dokumenterat. […] (spec.ped )
När det gäller kvalitetssäkring nämner en av rektorerna att sådant som ska kvalitetssäkras måste vara uppföljningsbart. En av de viktigaste aspekterna för kvalitetssäkring för
eleven är att bevara en skolkultur som är van vid differentierad verksamhet. Då behövs
ett underliggande regelverk som styr upp det.
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– Så jag behöver både organisation, struktur och kultur för att kvalitetssäkra verksamheten. (rekt)
På direkt fråga i intervjuguiden om hur man kan kvalitetssäkra (fråga sju) tas fram punkter som redovisas nedan. Flera förslag på kvalitetsutveckling framkommer däremot genom de andra frågornas svar ovan, men nämns alltså inte här.
Politisk nivå:
Några nämner möjligheter genom riktlinjer och mål.
– Sen tycker jag att det här med riktlinjer som kom för några år sedan är bra. Det
är också en form av kvalitetssäkring. (spec.ped)
– Det jag skulle önska är att det kanske kom lite typ mallar… Ord betyder olika för
olika personer. […] Jag är ambassadören, jag ska täcka upp hela den här biten.
Och se till att även de bitarna följs, såsom riktlinjer, mål, olika dokument som ska
skrivas hitan och ditan. (spec.ped)
– Det finns ju något slags dokument skrivet kring vad särskolan kontra grundskolan… Utifrån det får man utvärdera eller så… gå igenom den listan. (spec.ped)
– Däri [ i riktlinjerna] står det ju att vårt ansvar ligger i att säkerställa att de läser
enligt rätt kursplan. […] Kvalitetsarbetet är ju även att man skriver skriftliga omdömen i grundskolan och även särskolan. […] Det viktiga är att man ställer upp
relevanta mål. (rekt)
Administrativ nivå:
Ett förslag är att utöka eller bättre ta vara på de pedagogiska nätverksträffarna med dem
som arbetar med individintegrerade elever.
– Det jag berättade innan om nätverksträffar för oss som har hand om de här barnen skulle kunna bidra till en bättre kvalitet. Att vi har fått chans att prata oss
samman. Och kanske ibland med hjälp av handledning. (spec.ped)
Någon nämner att man kvalitetssäkrar genom att ha utbildad personal.
– Jag tycker det är viktigt att de har utbildad personal. (spec.ped)
Pedagogisk nivå.
Vissa tänker utifrån elevens behov.
– Då tänker jag att den eleven har rätt till undervisning, rätt till att få de hjälpmedel kanske som behövs… (spec.ped)
– Det måste ju utgå från vars och ens elevs behov, möjlighet att vara med och möjlighet att utvecklas… Nåt formulär eller så kan jag inte hitta på nåt, men det måste
ju vara relaterat till elevens behov. (spec.ped)
– Det som är de viktigaste målen är egentligen kunskapsmålen för eleverna. Men
de ska i sin tur anpassas efter varje individs förutsättningar att nå målen. Så det är
lite svårmätbart egentligen. (rekt)
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Tid för planering är ett förslag på kvalitetssäkring.
– Det kan ju vara sådant, som t ex har med arbetet med mentorn att göra – att de
ska ha en dialog. Och det kanske ska vara så att åtminstone var fjortonde dag ska
de ha avsatt en tid med respektive mentor och diskutera kunskapsutvecklingen för
den eleven. Hur de planerar upp det. (rekt)
Uppföljningsträffar med särskolerektor är också ett tema för just kvalitetssäkringen.
– Jag tycker vi skulle kunna haft en gemensam tid, kanske i slutet på höstterminen
och kanske en på våren, där vi som jobbar med de här eleverna träffades ihop med
rektorn. (spec.ped)
– Jag tycker det är oerhört viktigt att rektor följer upp vad man som pedagog gör
ute med den individintegrerade, Både grundskolans rektor, och jag vet ju hur det
ser ut i verkligheten. Men där kan jag tycka att den rektorn som är på särskolan
har ju ett stort ansvar för att se. (spec.ped)

5.3 Sammanfattning av resultat och analys
Resultatet visar att det har skett en stor kvalitetsutveckling av den individintegrerade verksamheten de senaste åren i undersökt kommun. Med skolledningens engagemang har det blivit en valbar verksamhet för dem som tas emot i särskolan. Genom tydliga riktlinjer garanteras att ingen går i särskolan som inte skulle ha gått där. Via riktlinjer för uppföljning garanteras att personkretstillhörigheten årligen omprövas, samt att resurser tilldelas eleven utifrån det
behov eleven har. Genom att följa riktlinjerna garanteras också det kontinuerliga uppföljningsarbetet. Det är svårare att integrera ju högre upp i årskurs man kommer. De intervjuade
är överens om att i en god lärmiljö sker den bästa kunskapsutvecklingen. Den kan optimeras i
grundskolans normala miljö om man kan få allt runt den individintegrerade att fungera. Man
är långt ifrån en skola för alla, men ambassadörskapet hos skolledare och specialpedagoger
ändrar på sikt skolkulturen. Det arbetar de för.
Komplexiteten för en individintegrerad särskoleelev ökar med den dubbla personkretstillhörigheten – att tillhöra både särskola och grundskola. Detta visar sig tydligast i olika timplaner
och kursplaner som man behöver förhålla sig till. Antalet vuxna runt den grundskoleplacerade
särskoleleven är större, vilket också ökar komplexiteten. Delaktigheten, att socialt och undervissningsmässigt ”vara med”, är nog den för eleven viktigaste frågan som gör skolsituationen
komplex. Organisatoriskt är den delade ansvarsfördelningen också ett komplext område som
kan ge otydliga gränsdragningar. Likaså specialpedagogens arbetssituation och roll med att
stort antal aktanter att förhålla sig till.
Tydliga teman framkommer i vad som ger kvalitet åt den integrerade verksamheten. Engagemang är viktigt och nämns av såväl skolledare, specialpedagoger och vårdnadshavare och
gäller då engagemang på och inom alla nivåer. Skolkulturen som finns på grundskolorna
nämns som en viktig förutsättning för kvalitet – att man är van vid och positiv till differentierad undervisning. Likaså att man tycker olikheter berikar både den sociala samvaron och undervisningsmiljön. Kvalitet visar sig också i möjligheten till hög delaktighet – både socialt
och undervisningsmässigt. Samarbete, goda kontakter, hög kunskap och tydlig information är
sådant som ofta nämns i resultatet. Bra utbildning och kompetensutveckling är också garantier
för god kvalitet.
Vad man gör eller vill göra för att nå kvalitet i undervisningen framkommer i resultatet genom
de intervjuades berättelser eller åsikter. Det handlar om sådant som man redan gör, vill göra
eller behöver förbättra. Det nämns att det är viktigt att arbeta på alla nivåer och ha tydliga
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riktlinjer. Elevens behov står och ska stå i centrum för att hitta bra kvalitet för varje elev. Helhetsperspektivet är viktigt. Resurserna behöver täcka de behov som finns. Nätverksträffar med
specialpedagogerna bör ske regelbundet där man reflekterar över verksamheten för att hitta
vägar för förbättrad kvalitet i den, men också för att förbättra specialpedagogernas arbetssituation. Det återkommande och goda samarbetet med särskolans ledning nämns också som en
viktig punkt. Förväntningar på specialpedagogerna är inte uttalade och ingen arbetsbeskrivning finns. Planeringstiden med grundskolans mentorer verkar vara den enskilt viktigaste
punkten som i praktiken garanterar en bra kvalitet för eleven. På denna punkt finns också stora brister i nuvarande verksamhet.
Man är bland de intervjuade i verksamheten positiv till att tala om kvalitet och att det behövs
kvalitetssäkring på olika sätt. Men hur det mer praktiskt ska gå till har inte alla tankar om eller
förslag på. Konkret lyfts fram riktlinjer, nätverksträffar, utbildad personal, elevens behov, tid
för planering och uppföljningsträffar som möjliga kvalitetssäkringspunkter. Fler punkter
nämns dock under andra punkter i intervjusvaren.
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6 DISKUSSION
6.1 Resultatdiskussion
Syftet med mitt examensarbete är att beskriva komplexiteten i undervisningen av en kommuns grundskoleplacerade särskoleelever, gällande kvalitetsbegreppet utifrån några aktörers
perspektiv. Mina problemformuleringsfrågor är: Hur organiseras den integrerade verksamheten för de grundskoleplacerade särskoleeleverna? Hur visar sig komplexiteten i en inkluderad
elevs skolgång? Vad uppfattas som kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever? Hur arbetar man/kan man arbeta för att nå kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever? Hur kan man kvalitetssäkra undervisningen? Med hjälp av dokumentforskning och intervjuer med fem specialpedagoger och två särskolerektorer i den individintegrerade verksamheten i en kommun ville jag ha svar på mina problemformuleringsfrågor.
Jag tar i denna diskussion inte upp alla teman som framkommit i resultatkapitlet. De teman
jag väljer att ta upp är några som har visat sig tydligare, eller är de intressanta i förhållande till
undersökningens syfte. De teorier som får belysa diskussionen och som ligger till grund för
arbetet är Kasam – Känsla av sammanhang, Komplexitetsteorin och Ramfaktorteorin. Flera
ämnen diskuteras också som konkret kan förbättra kvaliteten i den inkluderade verksamheten
i undersökt kommun.
Frontverksamhet
Det som är extra spännande i undersökningen är synen på verksamheten, både inifrån och utifrån. Jag tycker att den individintegrerade verksamheten är en frontverksamhet och inte en
sidoverksamhet. Det som skiljer ut sig i verksamheten handlar om förhållningssättet till eleven och undervisningen. Alla specialpedagoger i intervjuerna nämner på olika sätt att elevens
behov står i centrum. Utifrån behoven och möjligheterna lägger man sedan upp planer och
anpassar både form, innehåll och resurser osv efter eleven. För att få det att fungera måste
man med nödvändighet gå utanför tanken att kompensera hos individen (kategoriskt synsätt)
och istället förändra miljön runt omkring (relationellt synsätt) (bl.a. Nilholm, 2007; Haug
1998) – annars skulle det över huvud taget inte fungera. De vårdnadshavare som valt denna
skolform tror att det relationella runt om eleven i en ”normalmiljö” har större betydelse för
kunskapsinlärning och utveckling för eleven än undervisning i en miljö med mer anpassad
undervisning i särskoleklass. I regeringens utvärdering av särskolan (Skolverket, 2001) kritiseras just de skyddande tendenser som särskolan har gentemot de utvecklingsstörda barnen.
Man riskerar att lära in en hjälplöshet och avståndet mellan det man kan och det man behöver
lära sig blir för litet. Man hänvisar här till Vygotskijs tankar om den proximala avståndszonen. I den normala miljön utsätts eleven för en miljö som är mer osäker och inte alltid tillrättalagd. Därför blir lärmiljön en större utmaning på många sätt – socialt och kunskapsmässigt.
Med vägledning och rätt hjälp kan eleven hamna i ett optimalt inlärningsavstånd, så att maximal måluppfyllelse nås utifrån sina egna förutsättningar. Här har den individintegrerade verksamheten sitt centrum. Specialpedagogens roll blir att på olika sätt hitta vägar där eleven utvecklas maximalt. Detta sätt att hantera elever i svårigheter lämnar med nödvändighet i grunden det kategoriska synsättet bakom sig. Därför blir denna till synes lilla verksamhet i kommunen betydelsefull och en förebild för hur skolan i allmänhet kan tänka om och arbeta med
alla former av elever i svårigheter.
Synlighet
Den individintegrerade verksamheten i kommun A har under de senaste fem åren blivit ett reellt val för vårdnadshavare med barn inskrivna i särskolan. Genom information och medvetet
arbete har verksamheten utökat och ligger år 2009 på 18 procent av det totala antalet inskrivna
elever i den obligatoriska särskolan. Detta är en något högre siffra än den som anges var genomsnittet för landets kommuner år 2003 (SOU 2003:35). Där anges genomsnittet till 15 pro75

cent. Mot bakgrund av detta tycker jag det är underligt att man i verksamhetsområdets kvalitetsredovisning inte kan se att den här verksamheten finns. De allmänna råden (Skolverket,
2006a) talar om att göra varje verksamhet tydligt synlig. Detta tycker jag är särskolans ansvar
och inte grundskolans, att i sin rapport synliggöra den individintegrerade undervisningen. Ett
sätt att synliggöra denna verksamhet vore att omnämna den som en del i beskrivningen av särskolans olika delar och samtidigt ange hur många elever som varit individintegrerade. Ett
verksamhetsmål för den individintegrerade verksamheten finns däremot sedan 2009 omnämnt
i kvalitetsredovisningen.
Ansvaret för redovisning av den individintegrerade undervisningen tycks i intervjusvar från
rektor vara en tolkningsfråga. Skolverket (2006a) talar i de allmänna råden om innehållet i
kvalitetsredovisningarna (s 22). Eleven i den integrerade verksamheten i undersökt kommun
har en rektor, men samtidigt har särskolan enligt uppgjorda riktlinjer (bilaga 4) ansvar för
uppföljning, resurstillgång och specialpedagogstöd. Detta leder enligt mitt sätt att se det till att
det också finns delat redovisningsansvar för olika områden gällande den individintegrerade
verksamheten. Som jag ser det skulle rektor för grundskolan kunna ha ansvar för att redovisa
områden som har att göra med den allmänna skolkulturen på grundskolan. Områden som berör skolkulturen har visat sig i resultaten av detta arbete och forskning vara av stor betydelse
för en god kvalitet. Jag tänker då på hur man arbetar med normer och värden, elevinflytande
och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Här ingår också hur man arbetar på skolan för
att se olikheterna som en resurs istället för problem. Särskolans redovisningsskyldighet skulle
kunna utgå från hur den individintegrerade verksamheten är organiserad, vilka resurser som
ges ekonomiskt, personellt och materiellt, samt kompetensutveckling för pedagoger. Samarbete och diskussion runt dessa frågor kunde behövas mellan de olika rektorerna. Inte minst för
att grundskolans rektorer ska inse värdet av den egna skolans skolkultur för de individintegrerade eleverna (Alexandersson, 2009; Meijer, 2005).
Synligheten kan också förbättras genom att särskoleledning tillsammans med specialpedagoger funderar över om och hur man bättre kan synliggöra verksamheten och sprida kunskap ut i
skolor och upp på politisk nivå.
Organisationen och ramfaktorteorin
Särskolans organisation i kommun A har ingen enkel och klar struktur. Förutsättningarna för
en bra fungerande struktur tycks dålig vid första anblicken. Särskolan finns på två olika
skolområden, där särskolans låg- och mellanstadiedel fysiskt tillhör ett verksamhetsområde,
medan högstadiedelen av särskolan tillhör ett annat. De olika verksamhetsområdena tillhör
inte ens samma rektorsnätverk (flera verksamhetsområden i ett nätverk). Detta uppges också i
kvalitetsredovisning som en förutsättning som försämrar möjligheterna till samverkan. Verksamhetsmässigt kvalitetsredovisas hela särskolan under högstadiets område. De båda rektorerna för särskolan har olika ansvarsområden uppdelade mellan sig, som tydligt anges i kvalitetsredovisningen. För de individintegrerade elevernas del märks den komplexa organisationen genom att en av särskolans rektorer har hand om inskrivning i särskolan då också skolform väljs. Samme rektor svarar för efterföljande uppföljningsmöte efter sex månader. Den
andre av de båda särskolerektorerna tar sedan över ansvaret för vidare uppföljning av den
grundskoleplacerade eleven. Grundskolans rektor har det fulla ansvaret för eleven, men specialpedagogen är skyldig att enligt riktlinjerna ”kontinuerligt informera särskolans rektor om
dessa elevers skolgång” (bilaga 4). Här kan man se hur de administrativa ramarna enligt ramfaktorteorin styr den vardagliga undervisningen (Imsen, 1999). De är i praktiken också delvis
oklara. En liten förändring i organisationen kan få stor betydelse för den enskilde eleven. Ett
rektorsbyte, ändrade rektorsuppgifter, andra anställningsförhållanden för specialpedagogerna
osv kan få stora konsekvenser. I denna verksamhet tror jag mig se att de administrativa ramarna har större betydelse än de resursrelaterade, eftersom behoven i undervisningen alltid
styr resurstilldelningen i undersökt kommun. Vad som är bakgrunden till den komplexa orga76

nisationsstrukturen i särskolan vet jag inget om. Är det negativt? Jag tror inte att det självklart
behöver vara det. Augustinsson och Brynolf (2009) tillämpar komplexitetsteorin på skolans
värld. Jag tänker utifrån deras sätt att resonera att man ska vara försiktig när man ändrar i den
centrala styrningen. Det är inte säkert att det blir bättre. Det beror på att det vuxit fram fungerande arbetsgrupper och kontaktytor inom systemet som inte centralt kan organiseras fram.
Ska man ändra på en organisation behöver man veta att det verkligen blir till det bättre, eftersom det bryter sönder inre system. Det kostar kanske mer än det smakar om systemen är välfungerande. Men det kan också vara så att just på grund av dåligt fungerande system finns en
anledning till förändrad struktur från centralt håll. En otydlighet i strukturen kan också kompenseras med tydlighet i kunskap om verksamheterna på och mellan alla nivåer, så att man
inom systemet vet hur organisationen fungerar och vem som gör vad. Detta har ju resultaten
av undersökningen visat - informationens och kontakternas betydelse för kvaliteten. En annan
aspekt på varför man har en ”utspridd” struktur kan vara integreringssträvan. Med placering
på flera olika skolor med mindre enheter inom rätt åldersgrupp, kan det enklare ske en samverkan/integrering mellan grundskola och särskola. Detta till skillnad från om hela särskolan
hade varit centralt placerad på en skola. De aspekter jag skrivit om här, organisationen, är ju
en skolledarfråga, men påverkar tydligt den pedagogiska vardagen och också dess kvalitet.
Allt enligt ramfaktorteorin (Imsen, 1999). Den nämner också de organisationsrelaterade ramarna som visar sig i klimat och samarbete, som en stark styrfaktor. För den individintegrerade eleven visar resultaten av undersökningen att skolkulturen har stor betydelse för kvaliteten.
När klimatet på en skola är tillåtande från olika håll, fungerar den integrerade verksamheten
och tvärt om. Från grundskolans sida är det alltså synnerligen viktigt att arbeta med utveckling av demokratiskt förhållningssätt, normer och värden och likabehandlingsplanen för att
förbättra skolans klimat. Detta gäller på alla plan och mellan alla i en skolverksamhet. Om
man gör det, då garanterar det förbättrad kvalitet för de grundskoleplacerade särskoleleverna,
likaväl som för alla andra elever på skolan (bl a Mejier, 2005; Göransson, 2000; Watkins red,
2007).
Komplexitet och Kasam
Skolans värld är i sig komplex, vilket jag beskrivit i litteraturgenomgången. Den individintegrerade verksamheten har ytterligare faktorer som visar sig tydligt i resultatet av min undersökning. Komplexiteten ökar främst genom de enskilda elevernas behov, som kan vara olika
stora, men också kan bestå av flera olika funktionshinder förutom utvecklingsstörningen. En
annan aspekt är den dubbla tillhörigheten, att tillhöra särskolan men också grundskolan. Den
dubbla tillhörigheten visar sig socialt, psykologiskt, organisatoriskt, administrativt, planeringsmässigt osv. Alltså inte bara för eleven, utan på alla nivåer.
Komplexitetsteorin (Augustinson & Brynolf, 2009) talar om att maximal utveckling sker vid
”the edge of caos”, där systemet är i ständig rörelse, inte stabilt men heller inte i upplösning.
Vid den punkten sker den största utvecklingen. Jag tänker mig att specialpedagogen har denna
roll och är också medveten om den för att kunna förstå sin egen roll och känna att sitt arbete
är meningsfullt. Någon av de intervjuade specialpedagogerna uttrycker det som att ”mycket
går utanför min makt att kontrollera”, samtidigt som specialpedagogen medvetet arbetar för
att ge struktur och verktyg åt eleven så att den kan hantera sin vardag. Specialpedagogens roll
är helt enkelt att ge både mentor (och andra pedagoger), assistent och elev struktur i komplexiteten så att en så god utveckling som möjligt kan ske. Målet är att minska eller göra den ökade komplexiteten hanterbar – att kaos inte ska infinna sig på något plan. Det ökade antalet
vuxna runt den grundskoleplacerade särskoleeleven kan t ex kompenseras genom att eleven
inte deltar i alla ämnen, eller har en assistent som stöd. De olika kursplanerna och timplanerna
möts genom flexibilitet och kreativa lösningar osv. Den pedagogiska intuitionen, erfarenheten
och utbildningen är sådant som också påpekas av de intervjuade som förutsättning för kvalitet
för eleven. Att hitta rätt i den komplexa vardagen kräver dessa kompetenser hos specialpedagogen. Jag tror att annat tänkande än det ”vanliga” styr denna verksamhet” – eftersom det har
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många fler aspekter att ta hänsyn till. Det kommer t ex i resultaten fram att delaktighet är den
viktigaste prioriteringspunkten för val av upplägg av undervisning och i enskilda situationer.
Szönyi (2005) beskriver elevperspektivet på delaktighet som tvådelat. Att vara med i undervisningssituationer och att vara med i den sociala gemenskapen. Specialpedagogen kan konkreta arbeta med möjligheter för delaktighet i undervisningssituationer. Skolkulturen, elevgruppen och mentorns klassarbete med likavärdesfrågor styr i högre grad den sociala delaktigheten (bl a Alexandersson, 2009.
Bakom det praktiska agerandet från specialpedagogen finns i grunden en önskan om att de inblandade, och då främst eleven, ska känna känsla av sammanhang – KASAM. Känslan av
sammanhang gör enligt Antonovsky (2005) att en människa håller sig frisk, känner hopp och
mod och också klarar av olika stressfaktorer i livet. Dessa tränas under unga år och man bär
med sig inlärda strategier genom hela livet. KASAM – Känsla av sammanhang – har tre beståndsdelar. Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är var för sig viktiga
och ingen del kan tas bort. Dessa komponenter upplever jag att specialpedagogerna hela tiden
arbetar med. Warne (2003) översätter dem praktiskt till skolans värld på ett mycket bra och
förståeligt sätt. Begriplighet menar författaren innefattar begreppen förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet. Hanterbarhet beskriver författaren i begrepp som resurser,
tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter. Meningsfullhet uttrycks i begrepp som
delaktighet, motivation, engagemang, mening, hopp, gemenskap och tillhörighet. Dessa insikter strävar specialpedagogen i den individintegrerade verksamheten aktivt, direkt eller indirekt, efter att ge eleven. Nämnda faktorer leder till en god lärandemiljö och garanterar en optimal kunskapsutveckling, vilket ger god kvalitet. Utvärdering och utveckling bör också ske
inom dessa områden och är grunden för hela kvalitetsutvecklingen inom verksamheten.
Spontana arbetsgrupper har i olika skolor växt fram utifrån de pedagoger som är intresserade
av dessa elever och deras speciella behov. I komplexitetsteorin (Augustinson & Brynolf,
2009) talas om denna självorganisering som växer fram och skapar fungerande mönster. I organisation och praktisk yrkesverksamhet kan detta få komma till stånd om det inom en struktur uppmuntras och ges möjlighet för kreativitet och flexibilitet. Därför är det viktigt att specialpedagoger känner att det finns möjlighet till detta och att deras arbete inte styrs upp av allt
för många riktlinjer och krav. De riktlinjer som upprättas tänker jag bör uppfattas som hjälp
och stöd och inte en pålaga. På liknande sätt uttrycker sig en av rektorerna i resultatet. Detta
fenomen omnämner Lundberg (2004) också som en följd av ett kontinuerligt kvalitetsarbete.
Det som till en början är mödosamt upplevs efter en tid som stöd och hjälp i arbetet.
Komplexitet för specialpedagog
När det gäller komplexitet är det ofrånkomligt att nämna ett annat område som också framkommer tydligt i resultaten. Det har sin förklaring i att det specialpedagogiska perspektivet
lyfts fram, eftersom huvuddelen av intervjuerna skett med dem. Eriksson (1998) nämner de
olika brukarperspektiven när det gäller kvalitetstanken. I resultatet av undersökningen framkommer tydligt det professionella perspektivet på kvalitet. Det som visar sig tydligt är specialpedagogernas arbetssituation. Att fundera över deras roll kan också indirekt ge kvalitet för
eleven, eftersom det utvecklar både kunskapen, erfarenheten och intuitionen hos specialpedagogen. Jag har ovan beskrivit en något annan roll och ett annat tänkesätt som bör finnas hos
dem som arbetar i den här verksamheten, det som Nilholm (2007) beskriver som dilemmaperspektivet. Vardagen är ytterligt komplex för dessa specialpedagoger, med ett stort antal aktanter, roller och kommunikation att förhålla sig till. Alla specialpedagogerna talar i intervjuerna om samarbete, kunskap, information som ytterst viktiga bitar. Samtidigt upplevs arbetet
som ett ensamarbete. Att ta upp och diskutera upplevelserna av detta och samtidigt formulera
tankar i t ex en arbetsbeskrivning vore en möjlig väg för ökad kunskap, klarhet och fördjupad
förståelse för sin situation. Detta skulle säkert också öka ”känslan av sammanhang” och öka
trivseln och meningsfullheten i arbetet. Nätverksträffar (träffar för alla specialpedagoger i den
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individintegrerade verksamheten) verkar ha stor betydelse och poängteras i resultaten ovan.
Det är kanske viktigare än för något annat arbetslag, eftersom man har sina egna utmaningar
som inte går att dela med de andra pedagogerna i grundskolans/särskolans verksamheter. Att
använda de regelbundna verksamhetsträffarna till reflektion, utvärdering och handledning tror
jag vore en kvalitetshöjande åtgärd. Jag tror att handledning utifrån skulle ge mycket för utvecklingen i arbetslaget eftersom någon utifrån kan ge nya infallsvinklar. Möjlighet till utvärdering genom reflektion påtalas också i litteratur (bla Eriksson, 1998; Runeson, 2004) som en
nödvändighet när det gäller kvalitetsarbete.
Jag tycker mig se två mål för verksamheten och de som arbetar i den. Det ena målet är att
skapa förutsättningar för en så god inlärningsmiljö som möjligt för den enskilde eleven. God
kvalitet i förutsättningarna bör också ge god måluppfyllelse. Det andra är att vara en förebild
för, kunskapsspridare om och utmanare i hur man kan förändra skolan så att den kan rymma
alla olika sorters elever. Som jag ser det, också utifrån intervjuresultatet, är att specialpedagoger och skolledare är ambassadörer för visionen om en skola för alla i och med att de
agerar för den individintegrerade verksamheten. Detta är en utmaning för hela den individintegrerade verksamheten – att bära visionen vidare. Skulle detta kunna lyftas fram och diskuteras i arbetslaget och med skolledning och kanske skrivas in i en eventuell arbetsbeskrivning?
Nilholm (2007) beskriver det specialpedagogiska dilemmat som vardagen innebär för en specialpedagog. Augustinsson och Brynolf (2009) talar om att acceptera och lära sig att leva med
ett antal paradoxer. Specialpedagogerna i denna verksamhet är en stor förebild i hur man kan
arbeta med elever i svårigheter också i vidare bemärkelse. De behöver uppmärksammas,
uppmuntras och utmanas i sin viktiga roll.
Det specialpedagogerna också nämner som ett önskemål är några fler uppföljningsträffar per
år med särskolans ansvarige rektor. Detta tror jag bottnar i behovet av att få dela en komplex
vardag där man relaterar till allt för många, men samtidigt är ensam. Man behöver stödet. Ledaren är medaktör enligt Augustinsson och Brynolf (2009). De talar också om att ledare i sitt
agerande för tillfället och i sin kommunikation skapar en känsla av sammanhang för sina
medarbetare. Alltså har Kasam också betydelse för hela organisationens utveckling. Små händelser kan med hjälp av rätt tid och plats får stor betydelse för sakernas utveckling (Augustinson & Brynolf, 2009). Både på pedagogisk nivå och på administrativ nivå – både bland elever
och bland medarbetarna. Det bygger på ett kreativt och flexibelt tänkesätt och handlande. Det
kan vara det som kallas pedagogisk intuition – magkänsla (Eriksson, 1998; Johansson &
Korksmark, 1996; Augustinson & Brynolf, 2009).
Något som framkommit med mycket klar tydlighet i resultatet av intervjuerna är vikten av regelbunden planering tillsammans med mentor och ev assistent. Där det fungerar bra, nämns
den som det mest centrala i arbetet och där det fungerar dåligt, nämns det ofta utifrån ett starkt
behov av förbättring. Eftersom strategier och struktur genomförs utifrån elevens behov, är det
viktigt att involverade pedagoger delar information, reflekterar över vardagen, hittar strategier
och går åt samma håll. Det kan bara göras med kommunikation mellan berörda parter. Här
finns stora brister på många av skolorna. Tid för planering tillsammans och engagemang är
två mycket viktiga faktorer som nämns för att få bra kvalitet för eleven, vilket också bla Karlsudd (2002) nämner. Och samplaneringen får inte vara kortsiktig. Därför är det nödvändigt
anser jag, att diskutera och fundera över hur detta praktiskt kan lösas. Kanske skulle mentorerna kunna få en timmes nedsättning i tjänst för att just kunna planera tillsammans med specialpedagogen och ev assistenten? Det skulle ge goda förutsättningar för engagemang.
Vad är kvalitet?
Vad som upplevs som kvalitet i verksamheten framkommer tydligt i resultatet. Det handlar
mycket om vuxnas engagemang och vilken skolkultur som finns på enskilda skolor. Detta
framkommer också tydligt i ny forskning (bl a Meijer, 2005 Watkins, 2007; Alexandersson
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2009; Göransson, 2000). Dessutom är det av stor vikt hur delaktigheten fungerar, hur kommunikation och information på alla nivåer går i lås samt vilka erfarenheter och utbildning som
finns bland personalen. Detta stämmer väl med de framgångfaktorer som nämns i t ex studien
Stödjande rum (Alexandersson, 2009), där skolkultur, kunskap och möjlighet till samspelsprocesser nämns som viktiga. En av rektorerna i intervjuerna nämner riktlinjer och skolkultur
som två viktiga bitar för att hålla kvar eller förbättra en kvalitet. Rektorn menar att riktlinjerna
ger en grund för att hålla en god skolkultur vid liv.
När det gäller kvalitetstänkande blev jag förvånad över alla intervjuades positiva inställning.
De tycker allmänt det behövs och att kvalitetsarbete förbättrar för eleven. Målet för kvalitetsarbetet är enligt skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2006a) dubbelt. Dels att det ska visa
hur väl verksamheten uppfyller mål, men också vara ett verktyg i utvecklingen av skolans
verksamhet. Kraven från politiskt håll om ökat kvalitetsarbete har de senaste åren skärpts
(SFS 1997:702). IUP och skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16) är en form av kvalitetssäkring för måluppfyllelse för den enskilde eleven. Här finns mycket att utveckla i verksamheten,
precis som i annan skol- och särskoleverksamhet. Men man är i undersökt kommun på väg åt
rätt håll. När det gäller den individintegrerade verksamheten som helhet är det intressant att
önskan om att skriva och formulera ett verksamhetsmål kommer från pedagogerna själva –
inte från skolledarhåll. Detta bör från skolledarhåll uppmuntras och stödjas på alla sätt, eftersom en sann kvalitetsutveckling sker från den punkt man befinner sig och strävar mot ett visionsmål. Eriksson (1998) skriver att det är viktigt att låta kvalitetsarbetet vara styrt av visioner och inte av det absolut målrelaterade. Visioner är värdemättade och utmanar människosyn, elevsyn och kunskapssyn. Liknande tankar har Alexandersson (2003). För att visionsbärande kvalitetsarbete ska ske krävs mod från skolledare (Augustinson & Brynolf, 2009). Detta
eftersom skolledarna då möter det subjektiva underifrånperspektivet (hur det är) och inte tillfredställer det normativt satta uppifrån (hur det bör vara). Ett kvalitetsarbete som drivs av visioner hakar fatt i starka inre drivkrafter hos människor (Eriksson 1998). Jag anser att det är
något av en pedagogisk utmaning att från skolledarhåll förmedla nyttan av kvalitetsarbetet på
ett bra sätt. Utmaningen liknar det sätt som pedagoger måste motivera elever i skolan om något de finner vara onödigt och inte ser vitsen med. Det är alltså viktigt och även i enlighet
med riktlinjerna från skolverket (Skolverket, 2006a) se var man befinner sig och börja kvalitetsarbetet utifrån det, vilket också Holmlund (2004) nämner. Det är även viktigt att ge kvalitetsarbete avsatt tid och att det får ”ta sin tid”, vilket litteratur framhåller (bl a Lundberg,
2004). Att aktivt ge specialpedagogerna reflektionstid och uppmuntra dem till utvärderingsmöjligheter på t ex sina nätverksträffar, kan ge goda möjligheter till ökad kvalitet i hela verksamheten.
Kan man kvalitetssäkra?
”Kan man kvalitetssäkra?”, var den sista frågan som ställdes bland problemställningsfrågorna.
En kvalitetssäkring menas med att man uppnår ett mål genom att följa vissa fastlagda rutiner.
Hamilton (2004) är kritisk till kvalitetsbeskrivningar därför att de är kategoriserande och förknippade med fördelning, särskiljning och mätning. Delar av nuvarande former för granskning kommer från industrin och det kan inte överföras på skolans område, skriver Hamilton
(2004) vidare. Eriksson (1998) är inne på samma tema när hon anser att man inte kan kvalitetssäkra inom mjuka sektorer. Man kan inte säkerställa resultat genom att vidta vissa åtgärder
därför att skolans resultat i hög grad påverkas av samspel och relationer. Och kvaliteten på
dem kan inte säkras. Utan att djupdyka i betydelsen av ordet tror flera av pedagogerna i intervjuerna att man kan och ska kvalitetssäkra. Men vissa är mycket osäkra om hur och har inga
förslag. Min känsla är att de i allmänhet tänker på mallar och sådant som visar på elevens
uppnådda resultat. Några konkreta uppslag framkommer av vissa personer i resultatet på ställd
fråga om man kan kvalitetssäkra. Men många fler förslag på hur man kan förbättra kvaliteten
kommer fram i svaren på de andra frågorna. Här tycker jag mig se skillnaden som finns mellan de krav som ställs uppifrån och verkligheten när det gäller kvalitetsutveckling. Kraven
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från lag styrdokument och råd om hur kvalitetsarbete ska gå till är normativt och ställer höga
krav. De känns vara för stora och långt borta från verkligheten. Men kvalitet är något varje
specialpedagog i intervjuerna eftersträvar i det dagliga arbetet. De kan i dessa intervjuer t ex
peka ut sådant som är bra och sådant som behöver förbättras. Där tror jag finns nyckeln till
kvalitetsutveckling. Så anser också litteratur och forskning (bl a Hamilton, 2004; Lundberg,
2004; Lundström, 2004; Eriksson, 1998).
Jag tror som Eriksson (1998) och Augustinson och Brynolf (2009), att resultat i skolans värld
inte kan garanteras genom ett allt för hårt fokus på resultatet av uppfyllda mål. Däremot tror
jag man kan kvalitetssäkra förutsättningar för möjlighet till goda resultat. Till exempel genom
de goda förslag som specialpedagoger och rektorer ger uttryck för i intervjuerna. Detta görs
genom riktlinjer, beskrivningar och målsättningar – via samtal till skriftliga dokument. Där får
diskussioner om sådant som resurser, material, mötesplatser, utbildning och annat som kan
kontrolleras och följas upp sin plats.

6.2 Tillämpning
Det som är bra och har höjt/höjer kvaliteten i undersökt kommun:
• IUP, skriftliga omdömen och andra kvalitetskrav från politiskt håll.
• Resurstilldelning sker utifrån elevens behov. Både när det gäller de medel man får från
BUF och vidare ut i verksamheten.
• Positivare inställning och förändrad skolkultur på grundskolorna för integrerad verksamhet.
• Utbildad och erfaren personal inom den individintegrerade verksamheten.
• Utarbetade riktlinjer för inskrivning i särskolan.
• Utarbetade riktlinjer för arbetet med grundskoleplacerade särskoleelever.
• Medvetet arbete och engagemang från ledningshåll och från specialpedagoger.
Det som kan leda till att kvaliteten förbättras/ökar i undersökt kommun:
• Synliggöra verksamheten på olika sätt. Se sig som frontverksamhet i visionsfrågan om
en skola för alla.
• Fundera på om särskoleorganisationen kan förändras till det bättre med ”enklare” organisationsstruktur.
• Följa de formulerade riktlinjerna noga från både grund- och särskolans sida.
• Fortbildning av grundskolans pedagoger inom ämnen som integrering och /eller utvecklingsstörning.
• Öka antalet träffar mellan särskolans rektor och specialpedagogerna i verksamheten.
Någon av dessa träffar gemensamma för alla specialpedagoger i den individintegrerade
verksamheten.
• Nätverksträffar var tredje vecka/en gång per månad, där någon av specialpedagogerna
utses att ansvara. Någon gång emellanåt få regelrätt grupphandledning utifrån.
• Utarbeta arbetsbeskrivning för specialpedagoger i den integrerade verksamheten, där
man tar med visionsmålet för verksamheten – att arbeta för en förändrad skolkultur.
Diskutera hur ”ambassadörskapet” skall gå till och formulera det skriftligt. Också vad
som kan göras från skolledarhåll.
• I samarbete med grundskolorna se till att det finns gemensam planeringstid för de integrerade elevernas arbete en gång per vecka för mentorer, specialpedagoger och ev assistenter.
• Fundera över om ytterligare rutiner kan och ska ”säkras” utifrån punkterna ovan. I så
fall lägga till dem till de nu gällande riktlinjerna eller upprätta nya.
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6.3 Metoddiskussion
Insamling och bearbetning av dokumentforskningen skulle jag säga främst tjänade till att ge
mig kunskap om det normativa ramverket och ge underlag för vidare tankar om vad jag skulle
fråga efter vid intervjutillfällena. Det gav också försåelse för hur riktlinjer och
kvalitetsredovsiningar växt fram inom kommunen.
Frågeformuläret var främst tänkt som en tankeväckare och förberedelse inför den kommande
intervjun – en del i intervjuprocessen. Men den blev också i sig själv en värdefull källa till
tankar om kvalitetsarbetet i verksamheten. Att ha med olika steg i intervjun tänkte jag skulle
bidra till den process som jag också hade som syfte – att genom processen utveckla tankar
som skulle bli till hjälp i det praktiska arbetet. Den kunde dessutom berätta något om
ifyllarens perspektiv på ställd fråga (May, 2001). Det som alltid är problem med utskickade
enkäter är det stora bortfallet, vilket också visade sig i detta fallet. Därför la jag inte stor vikt
vid vårdnadshavarnas perspektiv i resultat och diksussion.
Intervjuteknikens för- och nackdelar diskuteras i bl a Kvale (1997) Rossman och Rallis (2003)
och Patel och Davidson (1994). Vid intervjutillfällena var diktafonen oftast inget hinder, men
vid några tillfällen märkte jag att det delvis hämmade dsikussionen. Det märktes på blickar
och gester och när diktafonen stängdes av framkom ibland något som intervjudeltagaren inte
ville skulle spelas in. Jag upplevde docks en stor ärlighet och öppenhet i intervjuerna. Delar
av intervjufrågorna var öppna, vilket innebar att jag i analysen av resultatet fick leta efter
teman inom de olika frågorna. För min del var det alltså nödvändigt att spela in och skriva ner
ordagrant vad som sades. Utifrån detta kunde jag sedna hitta citat som belyste de teman jag
tyckt mig ha hittat. Jag är nu i efterhand glad att jag gjorde på detta sätt, annars hade jag inte
känt mig säker på att resultaten var de jag tyckt mig se.

6.4 Fortsatt forskning
Vårdnadshavare, grundskolerektorer, mentorer och ämneslärare, samt elever har inte haft någon röst i detta arbete. Vidare forskning vore att få med deras perspektiv. Likaså finns ingen
jämförelse med annan kommun, vilket också kunde ge belysning till frågan om kvalitet i integrerad verksamhet.
Genom undersökningens process har jag blivit intresserad av vad som gör den inkluderade
verksamheten framgångsrik. På detta område har det inte bedrivits särskilt mycket forskning,
eftersom det inte finns så många inkluderande fungerande miljöer. Att hitta sådana och analysera vad som fungerar bra och mindre bra skulle ge vägledning också för det vanliga skolarbetet där det finns elever i svårigheter.
Nilholm (2007) menar att framtida forskning på det specialpedagogiska området bör bli en
avdelning inom den pedagogiska forskningen. Med tanke på mina slutsatser och debatten runt
inkluderingsfrågorna och strävan mot en skola för alla håller jag med.
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7 SAMMANFATTNING
Jag ger här en kort sammanfattning av min undersökning och de olika delarna i mitt examensarbete som lett fram till resultatet.
I mitt nuvarande arbete med en individintegrerad elev funderar jag dagligen över verksamheten och olika aspekter som den innehåller. Många goda samtal har genom åren förts med specialpedagogen från särskolan, som har varit förbindelselänken mellan särskola och grundskola. I mina högskolestudier till specialpedagog önskade jag fördjupa mig i området individintegrering när det var dags att göra examensarbetet.
Det övergripande syftet med arbetet är att beskriva komplexiteten i undervisningen av en
kommuns grundskoleplacerade särskoleelever, gällande kvalitetsbegreppet utifrån några aktörers perspektiv. Mina problemformuleringsfrågor var: Hur organiseras den integrerade verksamheten för de grundskoleplacerade särskoleeleverna? Hur visar sig komplexiteten i en inkluderad elevs skolgång? Vad uppfattas som kvalitet i verksamheten med grundskoleplacerade särskoleelever? Hur arbetar man/kan man arbeta för att nå kvalitet i verksamheten med
grundskoleplacerade särskoleelever? Hur kan man kvalitetssäkra undervisningen?
Av den korta beskrivning jag ger i litteraturgenomgången framträder en hög grad av komplexitet med flera motpoler och synsätt att förhålla sig till olika krav och visioner inom den
obligatoriska skolan och då speciellt med tanke på en skola för alla. Mitt i denna verksamhet
finns specialpedagogen som måste förhålla sig till den verklighet som finns. När det gäller
kvalitetsbegreppet är det tydligt att de uppifrån kommande kraven under 90-talet och fram till
nu har höjts. Främst genom att skolan gick från att vara regelstyrd till att bli målrelaterad
genom en ny läroplan (Lpo 94). Men också genom olika lagar och diektiv, såsom krav på
kvalitetsredovisningar, IUP och nu senast krav på skriftliga omdömen. Mitt i kraven märks en
medvetenhet om att uppifrånkommande pålagors krav inte är en framkomlig väg till
utveckling av skolan. Även i anvisningar och råd talas om att utveckling främst sker utifrån
ett behov av förbättring och utveckling. Intentionen med styrdokumenten är utveckling. När
det gäller inkluderingsperspektivet är det en komplex bild som växer fram. Det kategoriska
sättet att se på (special-)undervisning är ifrågasatt, men lever i praktiken i hög grad kvar
genom skolkulturen. I verkligheten tycks till och med segregeringen ha ökat genom minskade
ekonomiska resurser, ändrade organisatoriska förhållanden och ökade krav. Svensk skola är
en bra bit från tanken med en inkluderad skola – en skola för alla – i praktiken. Viljeinriktningen är dock tydlig och klar utifrån styrdokument och forskning som vill ha en skola för
alla, där alla går i sin närmsta skola.
Tre teorier finner jag intressanta som kan belysa mitt syfte med undersökningen.Kasam-teorin
speglar de grundläggande mänskliga behovet av meningsfullhet, hanterbarhet och
begriplighet. Komplexitetsteorin kan belysa det stora relationsmönster som denna verksamhet
är en del i. Ramfaktorteorin speglar till slut alla de faktorer som påverkar en skolverksamhet
och som skapar dess möjligheter och begränsningar.
Mitt arbete börjar med en dokumentforskning genom litteraturläsning och för att ta reda på
styrdokument för kvalitetsarbete. Dels för att lägga den teoretiska grunden för mitt arbete,
men även för att hitta sådana dokument som är producerade inom undersökt kommun. Genom
delar av fenomenografisk ansats och fallstudium görs en kvalitativ undersökning genom
intervjuer med fem specialpedagoger och två särskolerektorer. Jag skickar i förväg ut ett
frågeformulär till de som ska intervjuas. Dessa skickas också till alla vårdnadshavare. Jag
delatar även i ett föräldramöte för vårdnadshavare till grundskoleplacerade särskolelever.
Bearbetning av resultaten sker genom utskrifter av alla intevjuerna. Med inspiration från
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hermeneutisk tolkning gör jag analyser genom att flera gånger läsa igenom utskrifterna för att
hitta teman som visar sig.
Resultatet av min undersökning visar att det har skett en stor kvalitetsutveckling av den individintegrerade verksamheten de senaste åren i undersökt kommun. Med skolledningens engagemang har det blivit en valbar verksamhet för dem som tas emot i särskolan. Genom tydliga
riktlinjer garanteras att ingen går i särskolan som inte ska gå där. Genom riktlinjer för uppföljning garanteras att personkretstillhörigheten årligen omprövas, samt att resurser tilldelas
eleven utifrån det behov eleven har. Genom att följa riktlinjerna garanteras också det kontinuerliga uppföljningsarbetet. Det är svårare att integrera ju högre upp i årskurs man kommer. De
intervjuade är överens om att i en god lärmiljö sker den bästa kunskapsutvecklingen. Den kan
fungera bra i grundskolans normala miljö om man kan få allt runt den individintegrerade att
fungera. Man är långt ifrån en skola för alla, men ambassadörskapet hos skolledare och specialpedagoger ändrar på sikt skolkulturen. Det arbetar de för.
Komplexiteten för en individintegrerad särskoleelev ökar med den dubbla personkretstillhörigheten – att tillhöra både särskola och grundskola. Detta visar sig tydligast i olika timplaner
och kursplaner som man behöver förhålla sig till. Antalet vuxna runt den grundskoleplacerade
särskoleleven är större, vilket också ökar komplexiteten. Delaktigheten, att socialt och undervissningsmässigt få ”vara med”, är nog den för eleven viktigaste frågan som gör skolsituationen komplex. Organisatoriskt är den delade ansvarsfördelningen också ett komplext område
som kan ge otydliga gränsdragningar. Likaså specialpedagogens arbetssituation och roll med
att stort antal aktanter att förhålla sig till.
Tydliga teman framkommer i vad som ger kvalitet åt den integrerade verksamheten. Engagemang är viktigt och nämns av såväl skolledare, specialpedagoger och vårdnadshavare och
gäller då engagemang på alla nivåer. Skolkulturen som finns på grundskolorna nämns som en
viktig förutsättning för kvalitet – att man är van vid och positiv till differentierad undervisning. Likaså att man tycker olikheter berikar både den sociala samvaron och undervisningsmiljön. Kvalitet visar sig också i möjligheten till hög och bra delaktighet. Samarbete, goda
kontakter, hög kunskap och tydlig information är sådant som ofta nämns i resultatet. Bra utbildning och kompetensutveckling är också garanter för god kvalitet.
Vad man gör eller vill göra för att nå kvalitet i verksamheten framkommer i resultatet genom
de intervjuades berättelser eller åsikter. Det nämns att det är viktigt att arbeta på alla nivåer
och ha tydliga riktlinjer. Elevens behov står och ska stå i centrum för att hitta bra kvalitet för
varje elev. Helhetsperspektivet är viktigt. Resurserna behöver täcka de behov som finns. Nätverksträffar med specialpedagogerna bör ske regelbundet där man reflekterar över verksamheten för att hitta vägar för förbättrad kvalitet i den, men också för att förbättra specialpedagogernas arbetssituation. Det återkommande och goda samarbetet med särskolans ledning nämns
också som en viktig punkt. Planeringstiden med grundskolans mentorer verkar vara den enskilt viktigaste punkten som i praktiken garanterar en bra kvalitet för eleven. På denna punkt
finns också stora brister i nuvarande verksamhet.
Man är bland de intervjuade i verksamheten positiv till att tala om kvalitet och att det behövs
kvalitetssäkring på olika sätt. Konkret lyfts fram riktlinjer, nätverksträffar, utbildad personal,
elevens behov, tid för planering och uppföljningsträffar som möjliga kvalitetssäkringspunkter.
I diskussionen kopplas resultaten till litteratur och teorier. Detta görs genom olika tydliga teman som framkommit i resultaten. De kopplas också till syfte och problemställningsfrågor.
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8 AVSLUTNING
Som avslutning tycker jag mig i undersökt kommun se en individintegrerad verksamhet i god
utveckling. Där finns en hög medvetenhet om innehåll och mål, från. både skolledarhåll och
pedagoghåll. Det finns många utmaningar att ta itu med. Trots det tycker jag att vid jämförelse med resultatet av skolverkets granskning av särskolan år 2001 (Skolverket, 2001) uppfylls
de flesta av deras ställda kvalitetskrav. Det visar sig bl a genom att det i undersökt kommun
finns utarbetade riktlinjer för både inskrivning och uppföljningsverksamhet, resurser som tilldelas efter behov samt att särskolans rektorer känner till verksamheten och tar del i den. Kanske är undersökt kommun bra kvalitet i jämförelse? Eller har det hänt en del saker i skolutvecklingen som helhet som förbättrat kvaliteten i särskolan (där den individintegrerade verksamheten är en del) sedan skolverkets rapport år 2001? I vilket fall är det glädjande med en
utveckling mot bättre kvalitet.
Det som också växt fram under arbetets gång är tanken att denna lilla verksamhet har en stor
funktion som förebild för hela den obligatoriska skolans utveckling. Dels med tanke på den
vision som finns i styrdokument från UNESCO och FN, men också från vår egen läroplan –
en skola för alla. Den visionen talar om ett demokratiskt deltagarperspektiv på rättvisa. Där
ska skolan inrymma mångfalden som finns i vårt samhälle och därför anpassa sig till olikheterna, inte tvärt om. Den andra förebilden hänger ihop med den förra, men är mer praktisk.
Det handlar om hur man rent konkret anpassar verksamheten efter eleven och inte tvärt om.
Eftersom det så tydligt är elevens behov som styr i den individintegrerade verksamheten kan
den genom sitt sätt att möta problem tjäna som förebild för all specialundervisning.
Jag önskar att läsare av mitt examensarbete ska få öppnade ögon för det viktiga arbetet gällande de individintegrerade eleverna. Kanske för första gången. Eller åter igen.
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Intervjuguide till specialpedagoger/skolledare
1.

Hur uppfattar du som specialpedagog/skolledare verksamheten
med grundskoleplacerade särskoleelever?

2.

Vad anser du (som pedagog/skolledare) vara god kvalitet i denna
verksamhet? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?
(Tillägg till frågeformuläret?)

3. Vilka faktorer gör den vardagliga verksamheten komplex för en
grundskoleplacerad särskoleelev?
4.

Vad tänker du om de politiska krav på kvalitetsarbete som ställs i
lag och styrdokument?

5. Hur uppfattar du att de politiska kraven på kvalitetsredovisning
upplevs i verksamheten? (Finns det något redovisat när det gäller
den individintegrerade verksamheten?)
6.

Hur agerar du som pedagog/skolledare för att nå kvalitet i den individintegrerade verksamheten?

7.

Kan man kvalitetssäkra verksamheten för grundskoleplacerade
särskoleelever? Hur i så fall?

8.

Vilka strategier finns för att omsätta mål, prioritera arbetsområden och planlägga hur arbetet ska bedrivas?

9.

Vilket samarbete har ledning och specialpedagogerna när det
gäller grundskoleplacerade särskoleelever? Vilka förväntningar
ställs på dig?

10. Vilka rutiner finns för utvärdering och reflektion bland er pedagoger? (Vad skulle du önska? – endast till specialpedagoger)
11. Hur sker kompetensutvecklingen? (Vad vill du ha? Får du det? –
endast till specialpedagoger)
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Frågeformulär
Nämn några faktorer som du anser skapar god kvalitet när det gäller grundskoleplacerade särskoleelevers skolverksamhet:
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________
Detta tycker jag har fungerat/fungerar bra när det gäller grundskoleplacerade
särskoleelevers skolverksamhet:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
Detta tycker jag har fungerat/fungerar mindre bra när det gäller grundskoleplacerade särskoleelevers skolverksamhet:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
Jag är

 rektor

 specialpedagog  vårdnadshavare
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Till alla som deltar i intervjuer och svarar på frågefomulär
Mitt namn är Bodil Månsson, är utbildad lågstadielärare som fortbildar mig till specialpedagog sedan två och ett halvt år tillbaka vid
högskolan i Kristianstad. Just nu gör jag mitt examensarbete och det
handlar i korthet om hur man kan kvalitetssäkra undervisningen för
grundskoleplacerade särskoleelever. Arbetsnamnet på examensarbetet är ”Konsten att göra inkludering möjligt”.
Jag har genom mina år som lärare kommit i kontakt med och jobbat med barn i särskola. Nu
studerar jag halvtid och arbetar halvtid som resurslärare till en grundskoleplacerad särskoleelev.
Jag är tacksam att du vill hjälpa mig att genomföra mitt examensarbete. Men jag hoppas också
att min uppsats kan sätta fokus på en viktig verksamhet - de individintegrerade eleverna. Genom att du deltar i mitt arbete är du också en del i den ökade uppmärksamhet som vi kan ge
verksamheten. Jag förväntar mig att det under arbetets gång framkommer något som kan förbättra kvaliteten i skolverksamheten när det gäller de grundskoleplacerade särskoleeleverna.
Genom din medverkan tar du också del i den kvalitetsförbättringen. Därför är din medverkan
av stor betydelse! Genom frågeformulär och intervjuer med rektorer, specialpedagoger och
föräldrar kommer olika perspektiv fram. De kan förhoppningsvis föra utvecklingen vidare
mot en bättre skola – en skola för alla där var och en kan få möjlighet att utvecklas utifrån
sina förutsättningar.
I mitt arbete gör jag en litteraturgenomgång, där jag presenterar vad styrdokument och forskningen säger inom området kvalitetsarbete och frågor som rör en skola för alla. Vidare gör jag
intervjuer på cirka en halv timme utifrån några olika perspektiv att se på undervisningen. Frågorna är olika beroende på vem som blir intervjuad. Inför varje intervju önskar jag att man
fyller i ett enkelt frågeformulär som sedan jämförs med varandra. Det ser likadant ut för alla.
Intervjun är tänkt att utveckla frågorna och ge möjlighet till förklarande tankar och åsikter.
För att det ska vara forskningsmässigt korrekt ska dessa intervjuer bandas och skrivas ut ord
för ord för att sedan analyseras och önskar därför ert samtycke till detta. Dessa läses endast av
mig och om man så vill kan jag lämna ut intervjuutskrifter till den som så önskar för att se om
det stämmer med det man velat säga i intervjun.
Allt material behandlas utifrån de etiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. Det
innebär för detta arbetes del att alla som deltar är fullt medvetna om de vad de är med i, vad
arbetet innebär och ska leda till. Det sker genom muntlig information och också genom detta
förklarande brev. Man kan när som helst avbryta sin medverkan. All medverkan är givetvis
anonym. Inga namn eller härledande uppgifter kommer att nämnas. Ändå kan alla som deltagit och den närmaste omgivningen många gånger förstå vem som det syftas på, eftersom verksamheten i kommunen är liten. Inget av materialet kommer att publiceras kommersiellt. Deltagande intervjuade kan om de vill få var sitt exemplar. Arbetet kommer att behandlas vid
högskolan som andra examensarbete. Det innebär att opponent och examensförrättare får ett
exemplar och eventuellt att arbetet läggs ut på Internet tillsammans med andra examensarbeten och uppsatser.
När ni vill kan ni höra av er till mig!
Tack för din medverkan!

Bodil Månsson
(adress)
(telefon )
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Till vårdnadshavare med barn inskrivna i särskolan
som går i den vanliga grundskolan
Mitt namn är Bodil Månsson och är utbildad lågstadielärare som fortbildar mig till specialpedagog sedan två och ett halvt år tillbaka vid
högskolan i Kristianstad. Just nu gör jag mitt examensarbete och det
handlar i korthet om hur man kan kvalitetssäkra undervisningen för
grundskoleplacerade särskoleelever. Arbetsnamnet på examensarbetet är ”Konsten att göra
inkludering möjligt – om kvalitetstänkande i undervisning för särskoleelever i grundskolan”.
Jag har genom mina år som lärare kommit i kontakt med och jobbat med barn i särskola.
Nu studerar jag på halvtid och arbetar halvtid som resurslärare till en grundskoleplacerad
särskoleelev.
Jag är tacksam om du/ni vill hjälpa mig att genomföra mitt examensarbete. Men jag hoppas
också att min uppsats kan sätta fokus på en viktig verksamhet – de individintegrerade eleverna. Genom att du/ni deltar i mitt arbete är du/ni också en del i den ökade uppmärksamhet som vi kan ge verksamheten. Jag förväntar mig att det under arbetets gång framkommer
något som kan förbättra kvaliteten i skolverksamheten när det gäller de grundskoleplacerade särskoleeleverna. Genom din/er medverkan tar du/ni också del i den kvalitetsförbättringen. Därför är din/er medverkan av stor betydelse! Speciellt eftersom det inte finns så många
i den verksamheten. Genom frågeformulär och intervjuer med rektorer, specialpedagoger
och föräldrar kommer olika perspektiv fram. De kan förhoppningsvis föra utvecklingen vidare mot en bättre skola – en skola för alla där var och en kan få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
I mitt arbete gör jag en litteraturgenomgång, där jag presenterar vad styrdokument och
forskningen säger inom området kvalitetsarbete och frågor som rör en skola för alla. Vidare
gör jag intervjuer på cirka en halv timme med verksamhetens specialpedagoger och rektorer. Ett frågeformulär är också utformat som både rektorer, specialpedagoger och vårdnadshavare svarar på. Med detta brev vill jag informera och fråga om du kan tänka dig att delta
i insamlingen av tankar och värderingar genom att fylla i frågeformuläret?

Jag önskar alltså att du/ ni fyller i medföljande frågeformulär innan den 26
mars, lägger det i medföljande frankerade kuvert och lägger det på postlådan.
Allt material behandlas utifrån de etiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar.
Det innebär för detta arbetes del att alla som deltar är fullt medvetna om vad de är med i
och vad arbetet innebär och ska leda till. Info sker för er del genom detta förklarande brev.
All medverkan är frivillig och givetvis anonym. Inga namn eller härledande uppgifter
kommer att nämnas i examensarbetet. Inget av materialet kommer att publiceras kommersiellt. Medverkande kan om de vill få var sitt exemplar om man hör av sig till mig. Arbetet
kommer att behandlas vid högskolan som andra examensarbete. Det innebär att opponent
och examensförrättare får ett exemplar och eventuellt att arbetet läggs ut på Internet tillsammans med andra examensarbeten och uppsatser.
När ni vill kan ni höra av er till mig!
Tack för din medverkan!

Bodil Månsson
(adress) (telefon )
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Med tillstånd för publicering
från undersökt kommun

Riktlinjer för grundskoleplacerade elever mottagna i den
obligatoriska särskolan i ----- kommun.
Inledning
Elever som mottas i den obligatoriska särskolan i ----- kommun har rätt att välja mellan skolplacering på grundskolan, nedan kallat grundskoleplacerad särskoleelev, eller skolplacering i
särskoleklass inom ------ ro. Placeringen beslutas av särskolans rektor i samråd med vårdnadshavare och grundskolans rektor.

1. Grundskoleplacerad särskoleelev
Eleven är mottagen i särskolan och följer därmed en av särskolans kursplaner. Rektor för särskolan kan besluta om avvikelser i timplanen med hänsyn till undervisningens upplägg i grundskolan. Eleven tillhör i alla andra avseenden grundskolan och har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra elever på grundskolan. Vid behov vänder sig eleven/vårdnadshavarna
till grundskolans elevvårdspersonal. Särskolan tillgodoser eleven med de extra resurser som
eleven har behov av utifrån mottagandet i särskolan, preciserat nedan. Särskolan tillhandahåller
specialpedagogisk handledning till grundskolans pedagoger. Då den obligatoriska skolan närmar sig sitt slut tas kontakt med särskolans studie- och yrkesvägledare för stöd i val och övergång till gymnasiesärskolan. Vårdnadshavarna kan när som helst aktualisera önskemål om placering i särskoleklass istället. Omvänt gäller detsamma för elever som från början placerats i
särskoleklass. De handledande specialpedagogerna från särskolan har ett uppföljningsansvar för
de grundskoleplacerade särskoleeleverna och ska kontinuerligt informera särskolans rektor om
dessa elevers skolgång.

2. Grundskolans ansvar
En elev har alltid en rektor. En elev har alltid en mentor. Detta gäller även elever som är mottagna i särskolan. Det är alltså grundskolans rektor och mentor som är ansvariga för den grundskoleplacerade elevens skolgång. Grundskolan erhåller skolpeng för eleven precis som för alla
andra elever. Elevhälsan stödjer de elever inom grundskolan som har behov av detta. Det är
därför grundskolans skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog som har ansvar för den
grundskoleplacerade särskoleeleven. Detta gäller även elevhälsans övriga resurser logoped, talpedagog etc.

3. Stöd till grundskoleplacerad särskoleelev
För att underlätta för den grundskoleplacerade särskoleeleven att fullfölja sina studier inom särskolans kursplan på en grundskola säkerställer särskolan att extra resurser tillhandahålls.
Specialpedagogisk resurs
Särskolan tillser att den enskilde eleven får en specialpedagog med särskilt ansvar att stödja,
följa och utveckla undervisningen. Detta specialpedagogiska stöd läggs upp individuellt och
kan ha olika form. Särskolans rektor innehar arbetsgivaransvar för denna specialpedagog.
Pedagogisk resurs
Särskolan tillser att den enskilde eleven får det eventuella extra stöd i form av elevassistent eller annat pedagogiskt stöd för att kunna tillgodogöra sig särskolans kursplan. Grundskolan anhåller årligen om detta stöd på därför avsedd blankett. Blanketten skickas till särskolan i anslutning till nedanstående uppföljningsmöte. Stödet ges i form av ekonomisk ersättning till grundskolan.
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Materiell resurs
I förekommande fall behövs det ibland speciellt utformade materiel för att nå särskolans mål.
Särskolan tillser att den enskilde eleven tillhandahålls denna materiel. Särskolans specialpedagog innehar detta ansvar.

4. Utvärdering och uppföljning
Grundskolan kallar årligen till ett uppföljningsmöte. Vid mötet deltar grundskolans rektor,
mentor, vårdnadshavare samt specialpedagog och rektor från särskolan. Eleven deltager då det
är möjligt. Vid detta möte protokollförs utvärdering av insatta åtgärder och förslag till framtida
behov. Mötet sker senast maj månad inför varje hösttermin. Ett exemplar av protokollet skickas
till särskolan och förvaras i elevens akt. Beslut angående tilldelade resurser inför kommande
läsår meddelas grundskolan i juni månad.

------- som ovan

----------------------------------------------- ----------------------------------------förvaltningschef
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