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Denna studie syftar till att undersöka hur en förändringsprocess gällande en kommuns 

introduktionsprogram tar hänsyn till de behov som utbildningen avser att möta. Avsikten är att 

få enhetschefers, utvecklingsledares, rektorers, studievägledares och lärares bild av det 

förändringsarbete som pågår och analysera detta ur olika specialpedagogiska perspektiv samt ur 

ett organisatoriskt perspektiv. Denna studie bygger på tolv intervjuer och är en fallstudie med 

en kvalitativ ansats. Resultatet visar att i försök att skapa en inkluderande verksamhet 

framträder svårigheter som förstås ur dilemmaperspektivet. Det traditionella perspektivet 

verkar sida vid sida med det relationella perspektivet när skolan försöker möta elever utifrån 

olika förutsättningar och behov, samtidigt som de ska organisera en likvärdig utbildning. 

Främst det radikala gemenskapsorienterade och individorienterade inkluderingsperspektivet 

finns representerad i resultatanalysen. Det finns strömningar mot social inkludering vilket 

skulle innebära att flera samhälleliga nivåer behöver beaktas, inkluderingen kan inte reduceras 

till enbart den skola där eleven befinner sig. I styrgruppen finns och delas en känsla av att 

förändringen är nödvändig och att den behövs. Däremot så saknas en samsyn till varför 

förändringen genomförs och vad den ska leda till. Gemensam vision och mål saknas vilket 

äventyrar förändringsarbetets genomslag. En förutsättning för det fortsatta arbetet är att det 

utarbetas en strategi för att överbrygga de många hinder som framkommit.  

 

Nyckelord:  Specialpedagogiska perspektiv, Inkludering, Förändringsprocess, 

Introduktionsprogram, behov, skolutveckling, hinder, möjligheter.  
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Inledning	  
Varje år lämnar ett stort antal elever grundskolan utan att vara behöriga till ett 

gymnasieprogram. Enligt Skolverkets rapporter har många av dessa elever funnits inom sfären 

för särskilt stöd i grundskolan. När en elev inte fått behörighet till gymnasiet är det kommunens 

skyldighet att erbjuda någon form av aktivitet eller utbildning. Ett alternativ för eleverna kan 

vara att fortsätta sina studier på ett introduktionsprogram. Det finns fem introduktionsprogram 

enligt den gymnasiereformen som togs i bruk 2011.  Syftet med fem olika 

introduktionsprogram är att höja kvalitén och ge flera vägar till vidare studier eller mot 

arbetsmarknaden. 

 

I kommunen där vi gjorde vår fallstudie har man tidigare under 2000-talet utvecklat ett 

arbetsmarknads- och vägledningsorgan som har till uppgift att placera eleverna på de olika 

introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen erbjuds såväl på kommunala 

gymnasieskolor som på friskolor. Under det senaste året har det gjorts en översyn över 

vägledningsgruppens roll på uppdrag av kommunen och samtidigt har en förändringsprocess av 

de kommunala introduktionsprogrammen initierats. 

 

Det finns flera olika förklaringar till att en förändringsprocess har startats.  Det har talats om att 

de kommunala introduktionsprogrammen inte är tillräckligt effektiva, det vill säga eleverna 

stannar för länge inom ett introduktionsprogram. Det har också talats om att översynen av 

vägledningsgruppen har legat till grund för förändringsprocessen av de kommunala 

introduktionsprogrammen. En annan förklaring är att det finns en politisk strävan att fler elever 

ska välja de kommunala introduktionsprogrammen framför för de fristående alternativen. I 

slutänden handlar det om att organisera introduktionsprogrammen i kommunen så att de fyller 

sitt syfte; att elever blir behöriga till ett nationellt program inom rimlig tid eller att elever hittar 

vägar vidare till arbetsmarknaden.  

 

Då det gäller forskning om Introduktionsprogrammen finns Skolverkets rapporter samt en del 

forskning ur elevperspektiv. Den forskning som bedrivits i Sverige handlar främst om elever 

som inte når målen och deras upplevelse av sin skolgång. Denna studie handlar om hur 

anställda inom en kommuns verksamhet ser på introduktionsprogrammens 

organisationsutveckling utifrån behov, hinder och utvecklingsmöjligheter. Studiens resultat 

analyseras ur olika specialpedagogiska perspektiv och ett organisatoriskt perspektiv. Det finns 

ingen liknande studie gjord i Sverige tidigare.  
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Ytterligare ett skäl till valet ämnesområde är att det i målen för Specialpedagogexamen och 

även i våra kommande tjänster ingår ett skolutvecklande uppdrag. Vi ska självständigt kunna 

genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet 

(Mälardalens högskola, 2014).  

Syfte	  
Denna studie syftar till att undersöka hur en förändringsprocess gällande en kommuns 

introduktionsprogram, enligt några tillfrågade personer, anses ta hänsyn till de behov som 

utbildningen avser att möta. 

Avsikten är att få enhetschefers, utvecklingsledares, rektorers, studie- och yrkesvägledares och 

lärares bild av det förändringsarbete som pågår och analysera detta ur olika specialpedagogiska 

perspektiv samt ur ett organisatoriskt perspektiv.  

Frågeställningar	  
1) Vilka behov uttrycker lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och utvecklingsledare 

att utbildningen på introduktionsprogrammen behöver tillgodose och ta hänsyn till?  

 

2) Hur anser lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och utvecklingsledare att 

introduktionsprogrammen kan utvecklas i förhållande till de behov de anser att 

utbildningen behöver tillgodose och ta hänsyn till? 

 

3) Vilka möjligheter respektive hinder ser lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och 

utvecklingsledare när det gäller att förverkliga det skolutvecklande uppdraget inom 

introduktionsprogrammen? 	  

Bakgrund	  
I bakgrunden presenteras grunden till introduktionsprogrammens utformning och regelverk 

samt vad styrdokumenten säger om stöd i utbildningen. Detta för att få en bild av vad 

introduktionsprogrammens syfte är inom svensk gymnasieorganisation. Vidare presenteras 

tidigare forskning på hur skolverksamheter påverkas av specialpedagogiska och organisatoriska 

perspektiv. Detta för att påvisa hur studiens syfte och frågeställning samt teoretiska bakgrund 

kan ge nya perspektiv på förändringsprocesser i skolans organisation, och hur det kan förenas 

med specialpedagogiska perspektiv. Tidigare forskning delas in i Forskning om elever som inte 
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når målen, Skolutveckling inom specialpedagogik på central nivå, Inkludering, 

Förändringspotential i skolan samt Ledarskapets betydelse för förändring. Dessa ger en god 

bakgrund till fortsatt forskning om hur introduktionsprogrammet kan förändras i enighet med 

specialpedagogiska perspektiv och organisatoriska perspektiv.  

Introduktionsprogrammens	  utformning	  
2011 genomfördes en omfattande förändring av gymnasieutbildningen i Sverige, 

gymnasiereformen 2011, förkortad Gy2011. Syftet med reformen var att skapa högre krav och 

kvalitet i gymnasieskolan. Det fanns även en tanke att samarbetet med arbetslivet skulle öka. 

En konsekvens av reformen var att programmen delades upp i yrkesförberedande respektive 

högskoleförberedande program. Det tidigare Individuella programmet ersattes av fem 

introduktionsprogram: Preparandutbildning, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, 

Språkintroduktion och Programinriktat individuellt alternativ.  De fem programmen har olika 

syften och delvis olika innehåll men de ska alla leda till antingen fortsatta studier eller 

etablering på arbetsmarknaden (Skolverket 2011a). Målet med att skapa olika 

introduktionsprogram var att anpassa det tidigare Individuella programmet efter elevers olika 

behov. Målgruppen för de fem introduktionsprogrammen är den densamma, elever som inte 

nått kunskapskraven för år 9. Det är således elever som av olika skäl troligtvis fortfarande är- 

och tidigare i sin skolgång har varit i behov av särskilda anpassningar och specialpedagogiskt 

stöd. 

I Skolinspektionens rapport (2013:6) undersöks utbildningskvaliteten i två av 

introduktionsprogrammen, yrkesintroduktion och individuellt alternativ. I rapporten 

framkommer det att det finns stora skillnader i utbildningskvalitet mellan de granskade 

skolorna. På en del skolor är undervisningen i hög grad individuellt anpassad medan den på 

andra skolor inte alls utgår från elevers individuella förutsättningar, behov eller mål. I 

rapporten framkommer att få av de studerade skolorna ser till att eleverna har inflytande över 

sitt lärande. 

Rapporten (2013:6) visar att planeringen av introduktionsprogrammen ofta utgår från skolans 

behov och inte elevernas. Skälen till bristande anpassningar sägs vara organisatoriska, det kan 

handla om att undvika håltimmar för eleverna, fylla ut lärares tjänster eller tillgången på 

lokaler. För många elever bedrivs utbildning dessutom på halvtid. Orsakerna förklaras utifrån 

dålig samverkan mellan skolor, ingen flexibilitet i schemaläggningen, dålig tillgång på 

motivationsskapande insatser och att personal med ansvar för praktikplatser saknas. 
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Skolinspektionen ser även att lärarnas bemötande påverkar elevernas lärande i stor 

utsträckning. Elever har återgivit att stöd och uppmuntran från den pedagogiska personalen kan 

vara den direkta orsaken till att de stannar kvar i utbildningen istället för att hoppa av. 

Rapporten (2013:6) visar att det finns stor skillnad i hur lärarna utnyttjar sina relationer med 

eleverna i lärandet. Slutligen framkommer i rapporten att otillräckligt stöd och samverkan 

begränsar elevernas möjligheter. Det kan handla om tillgången på elevhälsovård, tillgång på 

studie- och yrkesvägledare och hur dessa används som en resurs för eleverna. Det kan också 

handla om få eller inga möjligheter att läsa gymnasiekurser eller yrkesämnen inom 

introduktionsprogrammet, dessa svårigheter kan bero på skolans organisation, 

lokalförutsättningar och motstånd från andra programrektorer och lärare. 
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Bild	  1.	  De	  olika	  introduktionsprogrammen	  
 
För att förtydliga hur introduktionsprogrammen är organiserade presenteras här en bild över 

vad de olika programmen syftar till och hur de bör utformas enligt Skolverket.  

 

(Bild 1) Källa: Skolverket (2011a) 
 

I mitten av februari 2015 fanns närmare 500 elever registrerade på ett introduktionsprogram i 

kommunen där studien genomfördes. Av dessa gick 330 elever i den kommunala 

gymnasieskolan, övriga elever hade valt att läsa sin utbildning inom något av de fristående 

alternativen.  

Styrdokument	  
Utbildningen inom gymnasieskolan har ett flertal styrdokument att förhålla sig till. Både 

skollag och gällande läroplan tydliggör vilket ansvar skolan har när det handlar om elevers 

möjligheter att få förutsättningar för att tillägna sig utbildningen. I skollagens tredje kapitel 

paragraf tre står: 
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”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. (SFS 2010:800) 

 

Om det finns oro för att en elev inte kommer att nå utbildningens mål så ska extra anpassningar 

sättas in. Visar det sig sedan att de extra anpassningarna inte är tillräckligt ska detta anmälas till 

rektor som ansvarar för att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte 

skyndsamt genomföras. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta stöd 

ges. Grundprincipen är att stödet ska ges inom den ordinarie undervisningen. (SFS 2010:800) 

 

Lag- och läroplanstext som berör elevers rätt till stöd har sin grund i Salamancadeklarationen 

som antogs av Unesco 2010. Det är en överenskommelse som Sverige skrivit på gällande hur 

man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd. I 

Salamancadeklarationen står: 

 
”Barn i behov av särskilt stöd bör erhålla ytterligare inlärningsstöd inom ramen för den ordinarie kursplanen, 

inte en annorlunda kursplan. Den vägledande principen bör vara att ge alla barn samma undervisning, samtidigt 

som man ger ytterligare assistans och stöd till de barn som behöver det” (Salamancadeklarationen 2006/2, s.24) 

 

Då eleverna på introduktionsprogrammen är obehöriga från grundskolan bör de tidigare ha fått 

särskilt stöd. Naturligtvis kan stödbehovet ha förändrats men antaganden kan göras att det 

generellt är en elevgrupp där många elever är i behov av särskilt stöd. 

  

Gällande skolutveckling i gymnasieskolan står i Lgy 2011: 
”Skolan ska sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer. Samarbetet med de 

obligatoriska skolformerna och med universitet och högskolor ska utvecklas liksom samverkan mellan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt 

kommunal vuxenutbildning. Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet (…) Skolan ska även 

samverka med hemmen när det gäller elevernas lärande och utveckling. ” (Skolverket 2011b, s.8) 

 

Vidare står att det är skolans ansvar att alla elever som avslutat ett introduktionsprogram har en 

plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller uppnår en förberedelse för 

etablering på̊ arbetsmarknaden. Under rubriken lärarens ansvar står bland annat att läraren ska 

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt stärka 

varje elevs självförtroende och vilja och förmåga att lära. Det är också lärarens ansvar att 
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stimulera, handleda och stödja eleven samt att ge särskilt stöd till elever i svårigheter. 

(Skolverket 2011b) 

Tidigare	  forskning	  

Forskning	  om	  introduktionsprogrammen	  och	  elever	  som	  inte	  når	  målen	  
Svensk forskning om elever som inte får behörighet till gymnasiet består främst av 

undersökningar med relationellt perspektiv samt är genomförd utifrån det tidigare individuella 

programmet, IV-programmet. Åkerman (2001), Ingestad (2006), Möllås (2009) och Frelin 

(2014) beskriver främst elevernas syn på sin utbildning och det bemötande som de får i skolan. 

Dessa undersökningar visar att eleverna många gånger har eller har haft en svår situation, inte 

bara i skolan utan även utanför skolan. I Möllås (2009) studie beskriver eleverna på gymnasiet 

hur lärares förväntningar och uppbackning är stor hjälp till motivation och delaktighet. I alla 

studier beskrivs ett utanförskap och att eleverna själva uttrycker att de känner sig annorlunda. 

Till stor del har relationen till lärarna en avgörande betydelse för hur dessa elever lyckas i 

skolan. Frelins (2014) forskning fokuserar enbart på hur pedagogerna bygger relationer till 

eleverna på introduktionsprogrammet genom professionalitet, förtroende, medmänsklighet och 

omtanke. Åkerman (2001) och Ingestad (2006) beskriver hur elever på (dåvarande) IV-

programmet uttrycker en vag framtidstro och en rädsla för att inte komma in på 

arbetsmarknaden, att de känner sig begränsade.  De berättar också hur elever inte hade några 

större valmöjligheter än att börja på IV-programmet efter år 9, eller efter avhopp från nationellt 

program. Åkerman (2001) drar slutsatsen att lärarprogrammet behöver utvecklas för att lärare 

på bästa sätt ska kunna anpassa undervisningen efter elevers behov och verklighet.  

Skolutveckling	  inom	  specialpedagogik	  på	  central	  nivå	  	  
Skolutvecklingen i Sverige de senaste femtio åren har gått från statligt styrd skola till 

kommunalt styrd skola, från ”en skola för alla” 1962 till en ”likvärdig skola” 2011. Även i Nya 

Zeeland och i Storbritannien har utvecklingen gått liknande väg. Trots liknande utveckling i 

alla tre länder så är det tydligt att länderna stöter på olika typer av utmaningar då det gäller 

förändring, utveckling samt anpassningar och stöd. Skolan behöver anpassas till det samhälle 

som västvärlden står inför idag, en omvandling mot en skola som behöver kunna erbjuda 

livslångt lärande och chans till förändring livet igenom menar Hargreaves (2007). Detta innebär 

en skola där kreativa lösningar blir vägen till att kunskap och information ständigt utvecklas. 

Både Nilholm (2008) och Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) konstaterar att skolans 

arbete med särskilt stöd har utarbetats efter deltagar- och gemenskapstanke utifrån 

handikappolitiken på 60- 70- och 80-talet. Skolans uppdrag vilar även på en effektivitetstanke 
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om att skolan ska fostra kapabla, delaktiga och kreativa medborgare som kan bidra till den 

ekonomiska tillväxten i landet. (Nilholm 2008,  Hargreaves 2007, Dyson 2001). 

 

I Storbritannien finns en tradition av lokal autonomi i skolpolitiken sedan slutet av 1990-talet, 

vilket har lett till att olika skolor har utvecklat olika vägar mot förändring. Sedan 1997 har det 

funnits en tanke från politisk sida i Storbritannien att inkludering ska vara ett sätt att höja 

standarden i skolan. (Ainscow, Booth och Dyson 2006). Brittisk skollag och läroplan öppnar 

upp för olika sätt att organisera skolförändringar på lokal nivå. På så sätt ligger 

förändringsarbetet på den enskilda skolan. West, Ainscow, & Stanford (2006) menar att det 

finns mycket som en enskild skola kan göra för att skapa en god förändringsprocess mot en 

rättvis skola som påverkar elevernas måluppfyllelse, men det är inte tillräckligt för att generera 

större förändringar på flera skolor. Istället behöver förändringar ske på en större arena, det vill 

säga mellan skolor och på högre nivå för att kunna tackla rättvisa, tillgänglighet och flexibla 

elevförflyttningar mellan skolor. Det krävs en gemensam agenda för alla skolor i kommunen; 

att flera skolor deltar i samma projekt om samma tanke ger känslan av enhetlighet och 

engagemang menar Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012a). 

 

I Nya Zeeland talas det istället om ett system av självstyrande skolor vilket enligt Robinson, 

McNaughton och Timperley (2011) inte skapar ett rättvist skolsystem eftersom skolornas 

självstyre ständigt krockar med de nationella riktlinjerna. Skolledare är ovilliga att erkänna när 

skolorna inte räcker till resursmässigt eller förmår att ge det stöd eleverna behöver för ökad 

måluppfyllelse, eftersom det då innebär att de inte tilldelas de resurser som skulle behövas för 

att skolor skulle kunna utvecklas. Bristen på måluppfyllelse beror på otillräcklig tillgång till 

expertstöd, undermålig kontroll av skolornas undervisning, dålig kontroll av kvalitet samt 

dåliga bevis på framsteg vad inom verksamheterna är. Istället föreslår Robinson m.fl. (2011) att 

skolorna behöver kunna arbeta tillsammans och det betyder att släppa på autonomin för att ta 

krafttag mot de orättvisor som uppstår inom de självstyrande skolorna för på så sätt få till 

utveckling och förändring. 

 

I Sverige beskriver Göransson m.fl (2010) samt Ahlberg (2013) att det tidigare centraliserade 

skolsystemet har gjorts om under 1990-talet. Nu står lokala aktörer, kommuner, för utförandet 

av utbildning i Sverige. Det är dock fortfarande är staten som bestämmer målen för skolan och 

kommunerna ska planera för hur dessa mål ska kunna uppnås. Skillnaderna mellan skolornas 

måluppfyllelse ökar och kommuner lyckas inte överbrygga de socioekonomiska 



	   14	  

bakgrundsfaktorernas påverkan på elevers lärande. Ahlberg (2013) menar dessutom att det i 

framtiden kan bli en förskjutning från en likvärdig skola till att handla om allas elevers rätt till 

utbildning.  

De som administrerar lokala skolsystem (politiker) behöver ge skolorna möjlighet att agera 

utifrån de förändringar som genomförs menar Ainscow m.fl (2012a). Det handlar om att de 

olika nivåerna möter varandra för att sanktionera att utveckling mot en rättvisare skola sker på 

alla nivåer. Centrala och lokala beslutsfattare behöver vara möjliggörare, uppmuntra 

utveckling, sprida goda exempel och låta de lokala ledarna vara ansvariga för de förändringar 

som de genomför eftersom olika skolupptagningsoråden är olika då det gäller bakgrund, socio-

ekonomiska faktorer och etnicitet. De menar också att om en lokal förändring anpassad till de 

lokala omständigheterna ska kunna ske måste även de nationella styrdokumenten kunna 

anpassas och svara upp till lokala faktorer (Ainscow m.fl 2012a) 

 

I svensk skola är det lokala inflytande över skolutvecklingen inom specialpedagogik 

fortfarande styrt från staten då det finns en statlig myndighet, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, som arbetar med att samordna det specialpedagogiska stödet i hela landet. På 

så sätt blir intentionen med en särskild myndighet segregerande snarare än inkluderande enligt 

Göransson m.fl. (2010). Egelund, Haug & Persson (2006) menar att det fortfarande finns ett 

stort behov av central maktkontroll över skolorna i Sverige, vilket gör att enskilda elever och 

vissa grupper av elever drabbas när skolorna strävar efter att förbättra sin måluppfyllelse. 

Skolorna har svårt att överbrygga sociala skillnader med hjälp av kompensatoriska åtgärder, 

men det är dessa som används då de nationella proven visar på minskad måluppfyllelse i 

ämnena. Standardiserade tester och ökade krav på måluppfyllelse har skapat en tradition av 

differentiering. (Egelund m.fl. 2006, Ainscow, Dyson, Goldrick och West 2012b). Med en 

liberal utbildningspolitik har särlösningar och segregering blivit ett godtagbart arbetssätt för 

arbetet med särskilt stöd under senare 2000-talet enligt Nilholm (2008). Tinglev (2014) 

hänvisar till en lägesrapport som gjordes 2011 av Hjörne & Säljö samt till Skolinspektionens 

rapporter när hon påstår att trots att det relationella perspektivet lyfts fram i styrdokumenten de 

senaste trettio åren så lever fortfarande det traditionella, kategoriska, kvar i praktiken, då många 

elever fortfarande blir bärare av skolsvårigheter och åtgärderna riktas mot individen. Enligt 

Tinglev (2014) borde det relationella perspektivet dock främja inkluderande lösningar istället 

för särlösningar.  
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Inkludering	  
Det finns en stor del tidigare forskning om skolutveckling som syftar till att förändra skolor i 

riktning mot en mer inkluderande verksamhet. Tidig forskning om inkludering fokuserar på om 

inkludering är genomförbart eller inte.  En optimistisk syn på förändring mot inkludering fanns 

tidigare då en radikal förändring av skolsystemet verkade möjlig enligt Ainscow m.fl. (2006). 

Forskningen visade dock att det fanns en motvilja att erkänna hur svårigheter i skolan kunde 

bero på skolsystem och pedagogisk verksamhet, vilket gjorde det svårare att se förändringen 

mot en inkluderande skola. Forskning visade istället att skolornas praktik var full av 

motsägelser. Vägen mot inkludering inte var rak utan full av attityder och praktisk pedagogisk 

utövning som utmanade tanken om inkludering. (Ainscow m.fl 2006). 

Det går att förklara ordet inkludering med att skolan som organisation ska ändras så att alla 

elever kan passa in, det är således inte eleven som ska anpassa sig till systemet utan systemet 

som ska anpassas efter eleverna. (Ahlberg 2013). Enligt Ahlberg (2013) definierar Unesco att 

inkludering ska syfta till att möta alla elevers behov. Den inkluderande skolan innebär att 

skolan accepterar mångfald och försöker möta alla elever där olikheter blir tillgångar inte 

hinder. (Ainscow m.fl 2006) Booth kom fram till att inkludering handlar om att skolor erkänner 

en mångfald bland sina elever och anordnar utbildning utifrån detta så att eleverna lär sig i en 

miljö som därmed kännetecknas av mångfald. Booth gjorde utifrån denna tanke en skiljelinje 

mellan inkludering och integrering i sin tidigare forskning. Skolan utökar då sin verksamhet för 

att räcka till för alla elever i syfte att motverka all form av segregering och exkludering i 

skolan. (Ainscow m.fl. 2006) 

 

Redan 1999 skrev Clark, Dyson, Millward & Robson en forskningsartikel som sammanfattar de 

svårigheter implementering av inkluderande verksamhet kan möta. De drar slutsatsen att 

förändring i riktning mot inkludering stöter på motstånd vid organisering av inkluderande 

verksamhet på både kommunal nivå och skolnivå. Detta främst i form av konflikt mellan olika 

intressen i skolan samt ett dilemma när inkludering används för att lösa större problem som 

också finns i sociala system, strukturer och organisering av skolan. Dilemmat uppstår i mötet 

mellan skolan som gemensam institution å ena sidan och en mångfald av elever å andra sidan. 

Clark m.fl (1999) hävdar att det tack vare detta dilemma finns tvivel på om någon skola 

någonsin fullt ut kan bli inkluderande. Om skolor bortser från mångfalden och inte bemöter 

elever utifrån deras olikheter så skulle det exkludera elever. Bemöter skolan istället mångfald 

och olikheter med olika lösningar blir skolan inte fullt ut inkluderande menar Clark m.fl (1999). 
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Om skolan använder inkludering som en lösning på strukturella och sociala problem kommer 

de att möta nödvändigheten att lösa de svårigheter de försökt bortse ifrån och på så sätt befästs 

behovet av differentierande åtgärder (Clark m.fl 1999). Nilholm (2005) påpekar att 

dilemmaperspektivet fokuserar mindre på att lösa de problem som uppstår i 

utbildningssystemet, och tittar istället på hur dessa kan bemötas. Dyson (2001) argumenterar 

dessutom för att detta dilemma kommer att bidra till en omvärdering av själva 

inkluderingsbegreppet.   

 

Ainscow m.fl (2006) karaktäriserar inkludering som någonting som avser alla barn och unga i 

skolan. Inkludering fokuserar på närvaro, delaktighet och prestation. För att vara en 

inkluderande verksamhet måste ett ständigt ifrågasättande av segregerade och exkluderande 

praktiker ske, inkludering är därmed en ständig process. En inkluderande skola är en skola i 

ständig rörelse snarare än en som har nått den perfekta verksamheten. Dyson (2001) förutspår 

att denna process ständigt utmanar inkluderingens ideal och att begreppet social inkludering 

kan vara en möjlig väg framåt. Social inkludering innefattar inte bara elever i behov av särskilt 

stöd utan har en bredare agenda som handlar om att bygga ett samhälle, och därmed en skola, 

där elever oberoende social bakgrund får tillgång till förmågor som leder till att de kan ta del av 

samhället som fullvärdiga medborgare.  

 

I Sverige finns det fortfarande elever som inte har tillgång till grundskolans och 

gymnasieskolans läroplan utan hänvisas istället till grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, 

vilket tyder på att den svenska skolan fortfarande består av ett segregerande system enligt 

Ahlberg (2013). Elever placeras dessutom fortfarande i särskilda undervisningsgrupper. 

Tufvesson och Tufvesson (2007) menar i sin forskning att implementeringen av en fullt 

inkluderande skola stöter på många variabler som behöver ses över, inte minst miljöfaktorer. 

Det behöver ske stora förändringar i skolmiljön, inte bara i undervisningsmiljön, för att den ska 

kunna kallas inkluderande. Deras undersökning visar att det redan på planeringsstadiet av olika 

skolors lokaler och uppbyggnad tas för lite hänsyn till elevernas behov. Även Gal, Schreur och 

Engel-Jeger (2010) visar i sin forskning att graden av inkludering är beroende av lärares 

attityder, verksamhetens lokaler, administration och organisationens uppbyggnad. 

 

Heimdahl Mattson (2009) ser i sin forskning att differentiering eller segregering framför allt 

används på skolor med homogena grupper, vilket även Mujis, Ainscow, Dyson, Raffo, 

Goldrick, Kerr, m.fl. (2010) menar. Båda undersökningarna menar att chansen till ökad 
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inkludering i verksamheterna inte handlar så mycket om vilka behov som behöver tillgodoses, 

istället handlar det om i vilken kommun eleverna bor, vilka tidigare erfarenheter som finns i 

kommunen och hur utvärdering och uppföljning av resurser sker på skolorna. Att utveckla 

inkluderande skola har inte fått någon förankring i verksamheterna i skolorna menar Ahlberg 

(2013). Orsakerna är inte tydliga men kommunaliseringen, utbyggnad av friskolor och 

nedskärningar av resurser är vanliga argument. 

 

Under senare år, från 2010 och framåt, har forskningen om inkludering bytt fokus en aning. Nu 

handlar det inte längre bara om i vilken utsträckning inkludering sker eller inte. Istället 

fokuserar forskningen på hur olika förutsättningar ger olika möjligheter för inkludering. Som 

Nilholm (2005) uttryckte det: det handlar inte längre om att lösa dilemman med inkludering, 

det handlar snarare om att hitta olika sätt att bemöta dilemman. Några forskare har även börjat 

överge begreppet inkluderande skola till förmån för begreppet rättvis skola. Även social 

inkludering har fått större plats i forskningen som Dyson (2001) förutspådde. Denna 

fokusförskjutning kan vara liknande den förskjutning som Nilholm (2006) (och tidigare Booth) 

beskriver mellan begreppen integrering och inkludering. Begreppet inkludering har börjat 

urholkats och det finns behov av ett nytt begrepp som förklarar hur utbildningssystem måste 

anpassas utifrån individers olika behov. (Nilholm 2006, Ahlberg 2013) 

 

Enligt Ainscow m.fl. (2012b) består en rättvis skola av två delar; rättvisa och inkludering. 

Rättvisa är att se till att personliga och sociala omständigheter (kön, socio-ekonomiska faktorer 

och etnicitet) inte påverkar möjligheten till utbildning negativt. Inkludering menar författarna är 

att garantera en grundläggande standardiserad utbildning för alla. En fullständigt inkluderande 

utbildning är viktig ur ett mänskligt perspektiv för att människor ska kunna utveckla sin fulla 

potential i syfte att kunna delta fullt ut i samhället. Mujis m.fl. (2010) har genomfört en 

omfattande fallstudie om social inkludering. De kommer fram till att om skolverksamheter ska 

vara inkluderande i framtiden behöver social inkludering vara en stor del av den pedagogiska 

visionen. Det behövs skolledare som är engagerade i elevernas behov såväl som den omgivande 

sociala strukturen för att kunna anpassa verksamheten för att möta olika behov, kunskaper och 

förväntningar.      

Förändringspotential	  i	  skolan	  
Både West, Ainscow, & Stanford (2006) och Millward och Timperley (2009) har forskat på 

strategier som är gynnsamma framgångsfaktorer för att få till förändring i syfte att öka 
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standarden då det gäller måluppfyllelse i skolan. Deras forskning riktar sig främst till 

förändring på lokal nivå. I båda fallen uttrycks följaktligen att ingen av strategierna eller 

framgångsfaktorerna ensam kan vara förklaringen till framgång. 

 

West m.fl. (2006) identifierar fyra strategier: att förändra kulturen i den enskilda skolan, att 

fokusera på undervisning och lärandet, att se över skoldagen för eleverna samt att använda 

statistik och utvärdering på ett målmedvetet sätt. Millward och Timperley (2009) har tittat på 

liknande framgångsfaktorer och lyfter fortbildning inom organisationen, ett ledarskap med 

tydliga riktlinjer (instructional leadership), gemensam värdegrund och kontinuerlig analys av 

skolresultat genom utvärdering och uppföljning som viktiga faktorer för förändring i skolan. 

 

I både West m.fl. (2006) och Millward och Timperleys (2009) forskning lyftes en del gamla 

vanor och beteenden upp som blivit normer på skolorna. Dessa kunde genomskådas och 

diskuteras genom kontinuerlig analys av skolresultaten, vilket ledde till förmågan att bryta 

inarbetade uppfattningar. Rektorerna ansåg att detta var det svåraste arbetet i 

förändringsprocessen. Genom att arbeta med lärarnas delaktighet och motivation menade 

rektorerna att man på köpet fick effektiva lärare som var engagerade i utvecklingsarbetet. 

 

Millward och Timperley (2009) pekar på en attitydförändring hos lärarna när de med hjälp av 

ledarskapets tydliga riktlinjer och analys av resultaten lär sig att möta undermålig 

måluppfyllelse. Lärarna kan därmed förändra sin verksamhet. West m.fl (2006) säger att det är 

när personalen i verksamheten kan erkänna förändringsbehovet som de också blir engagerade 

och erkänner ansvar för att driva denna förändring. 

Ledarskapets	  betydelse	  för	  förändring	  
Idag grundar sig många av de teorier som berör ledarskap i förändring på den teori om 

ledarskapsstilar som Burns 1978 publicerade i boken Leadership och som sedan 

vidareutvecklades av Bass 1985 i Leadership and performance beyond expectations. I verken 

beskriver författarna två olika typer av ledarskap, det transformativa ledarskapet och det 

transaktionella ledarskapet (Yukl, 2006, Svenningsson & Alvesson 2010). 

 

Det transformativa ledarskapet kännetecknas av att ledaren försöker påverka/utveckla/inspirera 

medarbetarnas syn/föreställningar på organisationen när det till exempel gäller 

förändringsbehov, organisationsidentitet och medarbetarens egen roll i den. Det finns en 
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önskan om engagerande medarbetare som är delaktiga i förändringsarbetet. Ledaren försöker 

vara ett stöd i att medarbetarna ska hitta sin inre motivation till att engagera sig i 

förändringsprocessen. Ledaren är aktiv och närvarande och för dialog med sina medarbetare 

under hela processen, och lär tillsammans med medarbetarna. Det är av vikt att det finns tilltro 

till dem som driver förändringsarbetet och genom kommunikation så skapas både ett 

gemensamt språk och en gemensam målbild (Fullan 2010, Holmes, Clement och Albright 

2013, Yukl 2006, Svenningsson & Sörgärde 2015).  

 

Det transaktionella ledarskapet kännetecknas istället av en mer toppstyrd process där en 

ledningsgrupp arbetar med förändringen, sätter vision, detaljerade mål och strategier. 

Medarbetarna blir sedan informerade om vad de ska utföra. Den transaktionella ledaren 

använder sig ofta av yttre motivation i form av belöningar och bestraffningar för att nå resultat 

(Yukl 2006). 

 

Enligt Kotter (2007) och Jacobsen (2005 & 2014) så har båda typerna av ledarskap sina 

fördelar och kompletterar varandra. Det transformativa ledarskapet ger medarbetarna i 

organisationen en möjlighet att påverka den förändring som ska ske, något som kan komma att 

bli effektivt eftersom det ofta är medarbetarna som besitter den största kunskapen om de 

verkliga förhållandena i verksamheten. I en organisation som till stor del präglas av denna typ 

av ledarskap finns utrymme för personlig utveckling hos medarbetarna och deras idéer ses som 

värdefulla. Fullan (2010) har i sina studier sett att framgångsrika skolledare även ser eleverna 

som medarbetare i skolans förändringsprocesser, att deras delaktighet är en framgångsfaktor för 

bättre elevresultat. Att få med alla medarbetare i förändringsprocessen kan dock vara både 

tidskrävande och svårt. Blossing (2003) menar att skolledare ofta använder det transformativa 

ledarskapet men med dåligt resultat i det avseende att de inte lyckas förändra skolans kärna, det 

vill säga lärares faktiska undervisning i syfte att förbättra elevernas skolresultat. Hargreaves & 

Fink (2010) menar att vi behöver vara medvetna om att det inte bara finns en ledare i skolan 

utan att det finns ledare överallt och hela tiden och att det är något som den med fördelat 

ledarskap (rektorn/chefen) behöver ta hänsyn till i förändringsprocesser.  

 

Fördelar med det transaktionella ledarskapet är framför allt att det går att snabba på 

förändringsprocessen i och med att inte lika många människor berörs och är delaktiga. Ibland 

har ledaren själv den information som behövs för att fatta beslut (Jacobsen 2014). Oavsett 

vilken ledarskapsstrategi som används så är ledarens kompetens om verksamheten av vikt. Alla 
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förändringsprocesser bör grundas på kunskap. Att ledaren ses som kompetent av medarbetarna 

kring verksamhetens faktiska uppdrag är en förutsättning för legitimitet menar Timperley 

(2011). 

 

Förståelsen av kontextens betydelse ledde till försök att förklara vilka situationer som kräver ett 

visst ledarskap (Hallinger 2003). Flera teorier växte fram utifrån uppdelningen om ledaren var 

relationsorienterad eller uppgiftsorienterad i sitt ledarskap. Ett uppgiftsorienterat 

/transaktionellt ledarskap är funktionellt när ledaren har legitimitet och får stöd av 

medarbetarna. Om uppgifterna är av enklare karaktär behövs inte så mycket överläggning och 

dialog, utan mer tydliga instruktioner om vad som förväntas göras. Om en ledare inte har stöd 

av sin arbetsgrupp och arbetsuppgifterna är komplexa behöver ledaren ta kontroll. 

Överläggningar anses sällan generera något bra i den situationen. (Sveningsson & Alvesson 

2012. Jacobsen 2014). 

 

Om ledaren står inför en komplex uppgift men har medarbetarnas stöd så förespråkas dialog 

och öppenhet, det som beskrivs som den relationsorienterade/transformativa ledaren. Olika 

typer av förändringar kräver olika typer av ledarskap (Sveningsson & Alvesson 2012. Jacobsen 

2014).  

 

Enligt författarna befinner sig organisationsledare sig ofta någonstans mellan dessa olika 

beskrivningar av ledarskapsstrategier, även om han/hon medvetet eller omedvetet lutar åt 

endera hållet.  Det flesta ledarskapsteorier fungerar ibland beroende på personer sammanhang 

och kanske lite tur - ingen teori fungerar alltid (Svenningsson & Alvesson, 2010). 

 

Oavsett vilken typ av ledarskap som kännetecknar ett pågående förändringsarbete finns det 

enligt Ahrenfelt (2013) ett antal känslor eller hinder som en ledare behöver kunna förhålla sig 

till. Till grund för detta påstående finns en syn på organisationen som ett levande fenomen, att 

organisationen är dess medlemmar. Detta innebär att det ständigt pågår utveckling, att 

förändring kan ses som ett kroniskt tillstånd. När en organisation står inför en större planerad 

förändring så kommer människorna i den att reagera. Vanliga känslor och reaktioner som en 

ledare behöver kunna bemästra är förnekelse, motstånd och förvirring. Ahrenfelt (2013) menar 

att de flesta människor upplever ett visst motstånd inför förändringar och att detta är en sund 

mänsklig reaktion. Ledarens uppgift blir att minska tiden då medarbetarna befinner sig i dessa 

faser. Även Fullan (2013) menar att medarbetare som berörs av förändringar hamnar i en 



	   21	  

svacka och att det är ledarens uppgift att hjälpa dem ur denna “jobbiga period”. Författaren 

definierar att en ledares förändringskunskap kännetecknas av att denne har kunskaper om ”hur 

man sätter individer, organisationer och system i rörelse”. (Fullan, 2013, s.80). 

 

Organisationsförändringar påverkar inte bara organisationen utan även dess medlemmar som 

förväntas ha engagemang och åsikter om processen. (Miller & Friesen 1984). 

Framgångsfaktorer som löper som en röd tråd genom tidigare forskning gällande ett ledarskap i 

förändring är en god förmåga att leda en organisation och dess medlemmar mot tydliga och 

gemensamma mål med prioriterade insatser under lång tid (Ahrenfelt 2013, Blossing 2003, 

Fullan 2013, Hargreaves & Fink 2010, Holmes m.fl. 2013, Jacobsen 2005, Svenningsson och 

Sörgärde 2015). 

Teoretisk	  referensram	  
De tre teoretiska förklaringsmodellerna som redovisas nedan används för att analysera 

resultatet ur olika specialpedagogiska och ur ett organisatoriskt perspektiv. De teorier som har 

valts ut har specialpedagogiska perspektiv; traditionella perspektivet, relationella perspektivet, 

det kommunikativa relationsinriktade perspektivet samt inkludering för att belysa de tankar 

som finns runt behov, möjligheter och hinder. Då fallstudien belyser en organisationsförändring 

har även en teori som belyser mekanismer i förändringsprocesser använts. Denna går att 

anknyta till alla former av förändringar i organisationer, även i skolverksamheter. Fallstudien 

utgår från dessa teorier då de lyfts i tidigare forskning som avgörande för hur väl en verksamhet 

uppfyller de krav som ställs på dem gällande elevers olikheter och behov. Teorierna har valts 

för att kunna förtydliga introduktionsprogrammens behov av att kunna möta olikheter och för 

att analysera vilka förändringspotential som därmed blir tydliga. Då studien undersöker en 

process används även ett organisatoriskt perspektiv som inte lyfts i tidigare forskning, men som 

anknyter till den, för att kunna analysera vad i förändringsprocessen som behöver förtydligas 

och eventuellt befästas.   

Specialpedagogiska	  perspektiv	  
Även Specialpedagogisk forskning kan utformas, beskrivas och analyseras utifrån olika 

perspektiv. Under 1900-talets första hälft har det traditionella kompensatoriska perspektivet 

varit dominerande. Perspektivet kännetecknas av att det har sina rötter inom medicin och 

psykologi. Individen/eleven ansågs vara bärare av bristen/felet och denne skulle botas. Tinglev 

(2014)  skriver att det medicinska synsättet länge var dominerade och för att avgöra om 
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eleverna hade särskilda behov användes psykologin som mätinstrument. Genom psykologin 

kunde svårigheter kategoriseras och klassificeras och eleverna kunde få stöd i så kallade 

kliniker eller hjälpklasser. Svårigheterna skulle bemötas med träningsprogram, behandling och 

undervisning som skulle bota svårigheterna (Tinglev 2014). Nilholm (2005) menar att 

specialpedagogen inom detta perspektiv, som han benämner som det traditionella-

/individualistiska perspektivet, skulle vara en expert på det avvikande och kunna hitta rätt 

undervisningsmetoder för rätt diagnosgrupp. Forskningen hade en positivistisk utgångspunkt. 

Under slutet av 1960-talet började samhällsvetenskapen att intressera sig för det 

specialpedagogiska fältet och som en reaktion mot det traditionella-/kompensatoriska 

perspektivet växte det fram en strävan att integrera elever i behov av stöd i vanliga klasser 

(Tinglev 2014). 1974 genomfördes den så kallade SIA-utredningen (utredningen som skolans 

inre arbete) och i den fastslogs att skolan borde undvika organisatorisk differentiering. Inom det 

här perspektivet som av bland annat Nilholm (2005) benämner som det kritiska perspektivet så 

förklaras svårigheterna som uppstår kring en elev av faktorer utanför individen. 

Specialpedagogiska behov är i detta perspektiv ett uttryck för sociala konstruktioner och inte en 

brist hos individen. Det är skolan som system eller elevens möte med systemet som skapar 

problem. Emanuelsson m.fl. (2001) menar att orsakerna till svårigheter som uppstår ska förstås 

genom att studera förhållandet och interaktionen mellan olika delar av systemet. Författaren 

benämner samma perspektiv som det relationella perspektivet.  Enligt det relationella 

perspektivet bör skolan kunna beakta och se barns olikheter som en tillgång. Det är skolan som 

brister när svårigheter uppstår. Tinglev (2014) menar att gränsen mellan pedagogik och 

specialpedagogik i detta perspektiv brukar ifrågasättas då specialpedagogiska individuella 

insatser kan leda till stigmatisering. Speciallärares roll blir då inte att diagnostisera eller 

behandla, utan att utveckla verksamheten genom nya arbetssätt och ny organisation menar 

Tinglev (2014).   

Ann Ahlberg (2001) föreslår ytterligare ett perspektiv, det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet. Hon menar att det är av stor vikt att alla inblandades uppfattningar lyfts ur olika 

perspektiv såväl ur individperspektiv såsom ur organisatoriska perspektiv. Hur olika individer 

och organisationer förklarar skolsvårigheter påverkar vilka pedagogiska åtgärder vi sätter in på 

individ, grupp och organisationsnivå menar Ahlberg (2001). Genom att vara medveten om att 

de olika perspektivens tyngdpunkter kan olikheterna hjälpa oss att vidga våra egna perspektiv 

menar Ahlberg (2001).  
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Nilholm (2005) argumenterar för ytterligare ett perspektiv; dilemmaperspektivet.  Författaren 

menar att det finns faktorer i skolans värld som pedagoger och andra ständigt behöver ta 

ställning till. Dessa ställningstaganden handlar om att utbildningssystemet ska ge alla elever 

samma slags utbildning samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevers olika 

erfarenheter och förmågor. Det finns aldrig finns en given lösning på en upplevd pedagogisk 

utmaning. Han poängterar att när utbildningen syftar till att möta elever med olika 

förutsättningar, behov och upplevelser och ge alla en liknande utbildning, så uppstår olika 

dilemman av både politiska och etiska drag. Därmed blir det nödvändigt att vissa 

ställningstaganden görs för att kunna möta dessa dilemman. Enligt Nilholm (2005) beaktas 

både det traditionella-/kompensatoriska perspektivet och det kritiska/relationella i 

dilemmaperspektivet. Därmed inte sagt att dilemmaperspektivet kan förminskas till en 

kompromiss mellan de två tidigare, snarare är dilemmaperspektivet ytterligare ett perspektiv 

som kan ställas i motsats till tidigare perspektiven menar Nilholm (2005). En pedagogisk 

utmaning behöver belysas ur olika perspektiv och den ena behöver inte utesluta det andra 

menar författaren. Dilemmaperspektivet utgår från att det inte finns något enkelt svar på hur 

man ska göra för att bäst anpassa och att den anpassning som görs troligtvis kommer att 

innebära nya utmaningar, antingen för eleven, läraren, skolan eller samhället. Dessa dilemman 

utgör en komplex verklighet för utbildningssystem vilket gör att det inte alltid går att finna 

tydliga lösningar utifrån en viss teori.  

Nilholm (2005) lyfter tre övergripande ideologiska dilemma som påverkar utbildningssystem. 

1) När utbildningssystemet relaterar till elevernas om individer eller medlemmar i en grupp 

(kategorier), till exempel kön, etnicitet eller diagnos. 2) Viljan att urskilja vissa grupper som 

kvalificerar sig för extra stöd. 3) Att man skiljer på elevers förutsättningar i termer av olikhet. 

Dessa uppstår eftersom utbildningssystemet ständigt möter dessa krav och försöker därmed 

skapa någon slags rättvisa.  

Inkludering	  	  
Inkludering kan definieras, utformas, beskrivas och analyseras utifrån olika perspektiv. 

Begreppet inkludering började på allvar att användas i skoldebatten under 1980-talet i ett 

försök att vidga integreringsbegreppet som till stor del kommit att handla om att var elever i 

behov av särskilt stöd skulle placeras och hur dessa elever skulle anpassas till skolan. 

Inkludering skulle istället fokusera på hur skolan skulle anpassas för att kunna möta alla elever 

(Nilholm och Göransson 2014). 
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Nilholm och Göransson (2014) kategoriserar inkluderingsbegreppet på tre olika sätt:  

1. det radikala gemenskapsorienterade perspektivet,  

2. det individorienterade perspektivet och  

3. det placeringsorienterade perspektivet  

 

Det radikala gemenskapsorienterade inkluderingsperspektivet karaktäriseras av att vara en 

kritik mot traditionell kategorisk specialpedagogik och särlösningar. Utgångspunkten i 

perspektivet är att ett skolsystem ska anpassas till alla elevers olika förutsättningar och behov 

(Nilholm och Göransson 2014). Olikheter ses som en tillgång och visionen är att särlösningar 

ska avskaffas. Alla elever är delaktiga i samarbete, problemlösningar och de demokratiska 

processerna är centrala på alla nivåer.  

 

I kontrast till den radikala gemenskapsorienterade definitionen står det individorienterade 

perspektivet. Detta perspektiv kännetecknas av att graden av inkludering avgörs av hur 

situationen ser ut för den enskilda eleven. (Nilholm och Göransson 2014).  Om eleven trivs i 

skolan, har goda sociala relationer och når målen så anses denne vara inkluderad. Denna 

definition kräver inte delaktighet i gemensamma mål eller identifikation med gruppen och de 

demokratiska processerna får inte lika stort utrymme. Inom denna definition av inkludering är 

det vanligt att det fokuseras på elever i svårigheter. 

 

Det sista begreppet som författarna lyfter kategoriseras som den placeringsorienterade 

definitionen. Enligt denna definition betyder inkludering att elever i svårigheter placeras i 

“vanlig klass”. Det handlar om var eleven fysiskt befinner sig. Enligt författarna är detta en 

missuppfattning av inkluderingsbegreppet men ändå så vanlig att de väljer att ha med den i sin 

kategorisering av begreppet.   

Förändringsprocessen	  

Kotters	  förändringsmodell	  
Det finns en rad olika modeller för att förstå förändringsarbete. En av de första modellerna 

utarbetades av Lewin (1951) och är en trestegsmodell som blivit känd som ”tina upp, ändra och 

befäst”. Denna modell har legat till grund för flera andra modeller, där ibland J.P. Kotters 

(1996) förändringsmodell. Kotters modell består av åtta steg som kännetecknar en lyckad 

förändringsprocess. Då studien belyser en pågående förändringsprocess är de första fyra av de 

åtta stegen av relevans för att tolka empirin (se bilaga 3 för alla steg). 
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De fyra stegen relevanta för den föreliggande fallstudien är: 

1. Skapa en känsla/medvetenhet av allvar och angelägenhet. Det är viktigt att skapa en 

känsla av att förändringen är nödvändig och att den behövs. Det behöver finnas en 

samsyn kring varför förändringen genomförs och vad den ska leda till. De personer som 

berörs av förändringen ska vara motiverade och vilja starta processen omgående. Om 

det finns hot mot förändringen kan detta leda till motstånd behöver beaktas och 

förebyggas. 

2. Skapa en grupp som ska leda förändringsarbetet. Arbetet leds av en styrgrupp. 

Personerna som ska ingå i gruppen bör vara ledare på flera nivåer. Det är viktigt att 

ledarna har legitimitet och trovärdighet i organisationen. Denna grupp behöver vara 

enade och arbeta mot ett gemensamt mål. Kotter (1996) menar att gruppens medlemmar 

behöver kunna möta och övervinna det motstånd och ibland tröghet som förändringar 

genererar. Gruppens medlemmar behöver vara kompetenta att fatta beslut i frågor som 

berör förändringen. 

3. Skapa en ny vision. Styrgruppen arbetar fram en gemensam vision. Visionen ska 

förtydliga vart organisationen är på väg genom att ge en tydlig bild av framtiden. Bilden 

behöver kunna förmedlas till alla de deltagare som interagerar i och med organisationen. 

Den ska kunna inspirera och motivera de som berörs av förändringen till att göra 

ansträngningar nu som kan betala sig i framtiden. Utifrån visionen formuleras sedan mål 

och strategier. Detta behövs för att säkerställa att de åtgärder/aktiviteter som görs är de 

rätta. Tar de olika åtgärderna/aktiviteterna oss ett steg närmare den gemensamma 

visionen? För att utvärdera detta behöver den alltså innehålla realistiska mätbara mål 

och delmål. Kotter (2007) framhåller att det krävs både tid, engagemang och uthållighet 

för att lyckas med det visionsskapande arbetet. 

4. Implementera visionen i organisationen. Genom så många kanaler som möjligt 

behöver visionen ut och befästas i verksamheten. Under detta arbete behöver 

styrgruppen lyckas förmedla den framtidsbild som utarbetats i steg tre. 

Kritik	  mot	  Kotters	  förklaringsmodell	  
Som alla modeller är Kotters förändringsmodell en förenkling av en komplex verklighet 

Modellen har kritiserats på grund av att organisationsförändringar inte kan delas in i faser där 

en fas påbörjas, genomförs och avslutas innan arbetet går in i nästa fas. Att analysera en 

förändringsprocess blir därför mer komplex då processen kan befinna sig i flera steg samtidigt 

(Angelöv 1991, Sveningsson & Sörgärde 2015). Ahrenfelt (2013) menar att förändring är ett 
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naturligt och ständigt pågående fenomen i alla organisationer och att det sällan finns en början 

och ett slut.  

Metod	  och	  ansats	  

Kvalitativ	  ansats	  
Kvalitativ ansats är riktad mot individens egna tolkningar av den omvärld hon befinner sig i 

och används för att analysera subjektiva sanningar och se verkligheten som en individuell och 

social konstruktion enligt Backman (2008). Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i den centrala 

styrgrupp av olika professioner i kommunen som är involverade i förändringsarbetet med 

introduktionsprogrammen.  Kvalitativ ansats är motiverad att använda eftersom 

undersökningens uppgift är att generera djupgående förståelse för den organisationsförändring 

som sker utifrån styrgruppens uppfattning om förändringen.  

Fallstudie 
Fallstudier syftar till att undersöka nutida kontexter och då undersökningen tar sin 

utgångspunkt i en förändringsprocess så är undersökningen gjord i form av en fallstudie. Dessa 

studier svarar på frågor om varför, vad och hur något sker enligt Gummesson (2010). 

Fallstudier ska undersöka ett specifikt fall för att få djupare förståelse och möjlighet att förstå 

generella mekanismer i fallet (Creswell 2013, Gummesson 2010). Genom den intervjustudie 

som genomförs i undersökningen synliggörs en förändring samt ger oss förståelse för olika 

människors syn på den denna. Fallstudien görs i en grupp på 13 personer som arbetar med att 

påverka förändringen av introduktionsprogrammet i kommunen under läsåret 2014-2015. 

Denna grupp består av olika professioner inom kommunens gymnasieskola och förvaltning. 

Styrgruppen är sammankallad av utbildningsledare och enhetschef.  Då undersökningen 

involverar olika professioners syn på en förändringsprocess är det av relevans att använda sig 

av en fallstudie, då den ger en bild av den specifika förändring som genomförs enligt Creswell 

(2013).  

 

Slutsatserna i en fallstudie kan vara svåra att generalisera då bredden i den insamlade 

informationen är begränsad och objektet som studerats är ett specifikt fenomen. Resultatet ska 

alltså inte automatiskt generaliseras till andra fall men det kan enligt Gummersson (2010) 

generaliseras analytiskt/teoretiskt. 
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Intervjustudie 
Fallstudien är gjord i form av en intervjustudie. Datainsamlingsmetoden som används i 

undersökningen är till för att ge ökad förståelse för de intervjuades uppfattningar. (Kvale och 

Brinkman 2014). I undersökningen används semistrukturerade frågor. Med semistrukturerade 

frågor kan intervjuerna anpassas efter respondenternas svar och beskrivningar under 

intervjuernas gång. Intervjuguiden ger vägledning genom samtalet samtidigt som utrymme 

finns att fördjupa sig i frågor som framkommer under intervjutillfället. Frågorna har sin 

utgångspunkt i uppsatsens problemformulering. De är öppna till karaktären och inbjuder 

respondenten till reflektion (se bilaga 2). En kvalitativ intervju liknar ett samtal, men med 

inslag av frågeteknik. Framför allt handlar den kvalitativa intervjun om att forskaren ska kunna 

ge en god bild av intervjupersonens upplevelse och ge mening till det som sägs menar Kvale 

och Brinkmann (2014). Intervjuerna spelas in och transkriberas för analys.  

Urval 
Studien genomfördes i en medelstor kommun i Mellansverige. Ett bekvämlighetsurval gjordes 

då det kom till kännedom att gymnasieskolans utvecklingsledare tillsatt en grupp med för 

honom strategiska personer i syfte att utveckla introduktionsprogrammen. Gruppens 

medlemmar är till yrket verksamhetschef, utvecklingsledare, rektorer, studie- och 

yrkesvägledare samt lärare. Medlemmarna i gruppen representerar alltså vägledningsgruppen, 

skolverksamheterna samt organisationsledningen. Intervjuer genomförs med samtliga personer 

utom en i den tillsatta gruppen. Bortfallet beror på att vi inte lyckades nå denna person. 

Tillvägagångssätt och genomförande 
Fallstudien genomfördes under våren 2015 i en svensk medelstor kommun. Informanterna har 

befunnit sig i ett sammanhang utanför deras vardagliga praktik då de har ingått i den centrala 

styrgrupp som sammankallats av utvecklingsledare och verksamhetschef för att verkställa 

förändringsarbetet. Informanterna kontaktades först via mejl och erhöll då ett missivbrev (se 

bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på de olika personernas respektive arbetsplatser. De pågick 

mellan fyrtio minuter och en och en halv timme. Intervjuerna skedde utifrån en intervjumall (se 

bilaga 2) med öppna frågor och intervjuerna spelades in. Det inspelade materialet 

transkriberades sedan för att kunna användas för analys. Transkriberingen av varje intervju tog 

mellan 1,5 till 3 timmar.  

 

Delar av arbetet med uppsatsen har vi delat mellan oss och diskuterat över telefon, medan stora 

delar är producerade av oss tillsammans under fysiska träffar. De delar där det funnits en 

uppdelning är framför allt i bakgrunden och i den teoretiska referensramen. Rebecca har i 



	   28	  

huvudsak ansvarat för den tidigare forskningen med undantag för de delar som rör 

organisationsförändringar. Johanna har i huvudsak ansvarat för den teoretiska referensramen 

med undantag för texten som rör inkludering och dilemmaperspektivet. Då vi under perioder 

skrivit på olika delar så har delarna korrekturlästs och reviderats samt gjorts tillägg av den 

andre. En uppdelning gjordes även av de intervjuer som genomfördes och vi transkriberade 

själva våra egna intervjuer. Metodavsnitt, resultat och analys har skrivits tillsammans. 

 

Kvalitativ Analys 
Den kvalitativa analysen handlar om att hitta det meningsfulla i en stor mängd data och komma 

fram till ett resultat. Det finns inte ett tillvägagångssätt för att göra det utan flera (Fejes och 

Thornberg 2012). Vi har använt oss av ad hoc för att skapa mening i vårt datamaterial. 

Analysen har gått till så att vi har transkriberat de intervjuer vi själva genomfört. 

Transkriberingarna har lästs upprepande gånger i syfte att få insikt i vad som sägs, vilka 

mönster som uppenbarar sig och huruvida det finns några motsägelser. Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar har meningsbärande delar har lyfts fram. De meningsbärande delarna har 

sedan lästs av båda författarna och diskuterats för att slutligen kategoriseras i kapitel och 

teman. Resultatet tolkades därefter utifrån Nilholms olika perspektiv på inkludering, 

Specialpedagogiska perspektiv och Kotters förändringsmodell. I diskussionen relateras 

resultatet till tidigare forskning. Dilemmaperspektivet används som ett övergripande perspektiv 

i slutet av resultatanalysen (se bilaga 4 för analysverktyg). 

Reflexivitet 
Reflexivitet handlar om att vara medveten om hur forskaren kan påverka resultatet. Fejes och 

Thornberg (2012) menar att en intervju inte kan ses som ett samtal på lika villkor. Den som 

intervjuar styr samtalet och således även resultatet. Forskaren behöver vara uppmärksam på hur 

både denne som person och studiens syfte påverkar det som kommer fram i samtalet (Kvale 

och Brinkman 2009). Vi har båda erfarenhet av att arbeta inom introduktionsprogram och vi är 

båda snart färdiga specialpedagoger. Detta medför att vi har förkunskaper och förförståelse om 

området vi valt att studera. Det kan vara en fördel när det gäller att ställa relevanta frågor och 

följdfrågor samtidigt som det finns en risk att styra samtalet så att de stämmer överens med 

våra egna erfarenheter och värderingar kring det som studerats. För att kringgå detta har använt 

oss av öppna frågor och strävat efter att inte värdera det som sägs eller uttrycka våra egna 

åsikter under själva samtalet. I analysen höll vi oss strikt till det som uttalats. Eftersom 

respondenterna hade fått en kort presentation av oss samt studiens syfte finns även en risk att de 
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svarar så som de tror att de förväntas av dem. Av betydelse kan även styrgruppens 

sammansättning vara då det finns en ojämn maktbalans inom gruppen. Detta kan leda till att 

respondenter som inte befinner sig i chefsposition svarar så som de tror att deras chefer vill. För 

att minska denna risk har vi följt Vetenskapsrådets etiska aspekter och avidentifierat 

respondenterna. 

Etiska överväganden  
Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddet kan sammanfattas i fyra olika krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011) Informationskravet har tillgodosetts genom att samtliga respondenter 

både muntligt vid intervjutillfället och skriftligt i missivbrevet informerats om studiens syfte 

och att deltagandet är frivilligt. De har även informerats om hur de bidrar till resultatet och 

vilken metod som kommer att användas.  I informationen framgick även vilka som stod bakom 

studien. De har enligt samtyckeskravet fått bestämma själva huruvida de ville delta i studien 

eller inte samt att de när som helst kunde avbryta/lämna studien. Det empiriska materialet har 

sedan förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del av personuppgifter. Deltagarna och 

kommunen har också i enlighet med konfidentialitetskravet avidentifierats.  

 

Andra etiska aspekter att överväga är hur deltagandet i studien kommer att påverka 

respondenterna under och efter genomförandet. Nya frågor kan genereras utifrån de intervjuer 

vi genomför. Det kan uppstå frågor kring den egna praktiken då den ifrågasätts genom 

deltagandet i styrgruppen och utforskas av författarna genom studiens intervjufrågor. 

Deltagandet kan även skapa en oro över hur den egna informationen kan relateras till den 

information som övriga deltagare bidragit med. Slutligen har materialet som samlats in, i 

enlighet med nyttjandekravet, bara använts i denna studie. 

Resultatanalys 
Nedan följer resultatet av intervjuerna med de personer som varit delaktiga i 

förändringsprocessen. Analys sker löpande genom texten då den kvalitativa analysen utgår från 

ad hoc. Det traditionella perspektivet speglar främst uttalanden om elevers skolgång i 

kategoriserande ordalag. Det relationella perspektivet lyfts då respondenterna talar om att hitta 

lösningar som är fokuserade på hur skolan ska möta elevernas behov. Inkluderingens tre olika 

former används tillsammans med det traditionella och relationella perspektivet för att se om 
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respondenterna på något sätt lyfter inkludering i någon form. Utöver detta används Kotters 

organisationsteori för att analysera de delar där förändringsprocessen lyfts. 

Dilemmaperspektivet används till sist i en övergripande analys.    

1) Uttryckta behov  
Samtliga respondenter i fallstudien pratar om en elevgrupp i stora behov av stöd inom olika 

områden. Under datainsamlingen framkommer flera olika behov som utbildningen på 

introduktionsprogrammen behöver möta och i viss mån tillgodose.  

Bemötande och mottagande 
Något som funnits som en röd tråd genom samtliga intervjuer är behovet av ett gott bemötande 

och ett bra mottagande. Behovet av ett bra bemötande har motiverats utifrån att många av dessa 

ungdomar har med sig tidigare negativa erfarenheter från sin skoltid. De respondenter som 

ingår i vägledningsgruppen uttrycker att en del ungdomar, och i viss mån, även vårdnadshavare 

känner sig svikna av skolsystemet. Det är inte bara relationerna med vuxna i skolan som 

beskrivs som svåra utan även det sociala samspelet med jämnåriga.  

 
”(…) både tidigare lärare och klasskamrater bara har tyckt att det har varit skönt om de varit hemma från skolan. 

Att lärare ljudligt suckat när de dykt upp i efter en längre tids frånvaro. Vad gör det med en ung människas 

självkänsla och tilltro till sin egen förmåga? En av våra viktigaste uppgifter är att ingjuta framtidstro i dessa 

ibland ganska tilltufsade individer”. 

 

När respondenterna pratar om behovet av ett gott bemötande och mottagande framkommer en 

bild av att eleverna har brister i form dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Det är skolans 

bemötande av eleven som skapar låg självkänsla och tilltro till sin egen förmåga hos eleverna. 

Generellt anses elevgruppen behöva träna sociala färdigheter. Dessa brister behövs enligt 

respondenterna åtgärdas och kompenseras för. Svårigheterna läggs således enligt analysen på 

individen enligt det traditionella specialpedagogiska perspektivet. Även uttalanden som skulle 

kunna klassificeras till det relationella perspektivet finns i datamaterialet, då det handlar om att 

bemöta eleven för den den är.  

 

Respondenterna menar att det behöver göras en bättre validering av elevernas kunskaper när de 

kommer till introduktionsprogrammen. Verksamma inom skolan berättar om bristfälliga 

överlämningar om ens några, tidsbrist, svårt att planera för detta när det är löpande intag av 

elever under terminens gång. Verksamheterna har tagit emot elever utan överlämnande och väl 

på plats har elevernas kompetenser och behov blivit tydliga allt eftersom. Många gånger får en 
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elev som saknar betyg i ett ämne läsa någon form av kortkurs på hela högstadiets centrala 

innehåll i ämnet enligt respondenterna.  
 

Behovet av både validering och ett snabbare flöde inom introduktionsprogrammen framträder 

då respondenterna hävdar att elever läser ämnen längre tid än vad de egentligen skulle behöva. 

Respondenterna anser också att det finns ett behov att snabbt kunna fånga upp elevernas 

studieintresse. Det framkommer vid intervjuerna att trögheten i att kunna ta emot elever i 

organisationen gör att elevernas intresse för studier minskar eller att de får dem att söka sig till 

friskolor istället.   

 

Framför allt betonas att arbetet med att kartlägga elevernas kunskaper och kompetenser för att 

kunna möta eleverna på bästa sätt inom utbildningen har ett starkt utvecklingsbehov. Arbetet 

med denna kartläggning har till stor del legat på vägledningsgruppen, vilket flera av 

respondenterna som arbetar inom skolan uttrycker sig kritiskt till. De anser att samarbetet inte 

har fungerat och att informationen i kartläggningen inte har nått fram till verksamheterna. 

Några respondenter tycker att vägledningsgruppen och skolans verksamheter behöver arbeta i 

ett närmre samarbete med varandra då pedagogiska förutsättningar och organisationsutveckling 

går hand i hand. Därför uttrycker några av respondenterna att arbetet med att kartlägga 

elevernas kompetenser, viljor och behov i framtiden behöver ske i samarbete med 

skolverksamheterna och inte ligga utanför utbildningsförvaltningens ramar. 

 

Valideringen ses som ett verktyg för att skolsystemet ska kunna anpassa utbildningen till alla 

elevers olika behov och förutsättningar utifrån ett relationellt perspektiv. Att alla elever få gå 

sin individuella väg mot sina mål kan förstås utifrån tankar om inkludering och beskrivas 

utifrån det radikala gemenskapsorienterade perspektivet. Det handlar om att alla elever blir 

delaktiga i utformningen av sin utbildning, skolsvårigheter behöver då inte ses som hinder.  

 

Det framkom under intervjuerna att det fanns en samsyn om att personalen inom 

introduktionsprogrammen har ett större ansvar än att bara ägna sig åt ämnesundervisning.  Vid 

många intervjuer lyfts begreppet helhetstänk kring eleven och även ett behov av 

kompetensutveckling för personal på introduktionsprogrammen. Det finns ett stort behov av att 

utveckla elevhälsoteamets involvering i planering och organisering runt eleverna på 

introduktionsprogrammen menar respondenterna.  
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”Ungdomarna kan behöva lära sig strategier hur de ska hantera sina egna känslor och hur de ska förhålla sig i 

umgänge med jämnåriga. (…) För att förhindra fortsatta skolmisslyckanden och framtida utanförskap behöver det 

kanske även göras en fördjupad kartläggning när man även kikar på risk -och skyddsfaktorer kring just den 

ungdomen. Inte bara intressera sig för inlärningsbiten.” 

 

Uttalanden som detta kan dels förstås utifrån det traditionella perspektivet då respondenten 

menar att finns en brist hos ungdomarna när det gäller att hantera sina känslor och att 

personalen behöver hjälpa eleverna att träna detta. Om ungdomarna lyckas lära sig strategier 

för sitt handlande så kan framtida utanförskap förhindras, det finns därmed även en önskan om 

att undvika utanförskap. Detta faller inom ramen för det placeringsorienterade 

inkluderingsperspektivet men kan även förstås utifrån ett individorienterade 

inkluderingsperspektivet som innebär att eleven är inkluderad om denna trivs i skolan, har goda 

sociala relationer och når målen. 
 

Elevhälsans roll omnämns i samtliga intervjuer, framför allt när det gäller det främjande och 

förebyggande arbetet samt mottagandet i skolan. Dessa kompetenser bör enligt respondenterna 

tillsammans, alla utifrån sina professioner, verka för att förhindra framtida skolmisslyckanden, 

både vad gäller studieresultat och relationer.  

 

Enligt analys så blir det traditionella perspektivet tydligt då det främst handlar om att på 

individnivå undanröja hinder och ge kompensatoriskt stöd.  Därför ligger fokus för elevhälsan 

ligger på individnivå då de olika experterna ska samverka kring enskilda elever.  

 

Vid några av intervjuerna lyfts även behov av att mötas för att dela erfarenheter kring varför 

ungdomar hoppar av skolan men även varför de valt att inte påbörja gymnasiestudier. Det finns 

ett behov av att se dessa elever som ”våra elever” på introduktionsprogrammen och att de ska 

vara alla lärares ansvar enligt respondenterna. Flera av respondenterna uttrycker att det vore bra 

om personalen på Introduktionsprogrammen kände väl till varandra så att 

Introduktionsprogrammens organisation känns som en helhet.  

 

Denna önskan om ökad samverkan lyfter fokus från individen till verksamheten och 

motiveringarna inryms enligt analys i det relationella perspektivet. Organisationen ska anpassa 

sig utifrån elevernas behov.  
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Individualisering och kompetenser 
Alla respondenter förmedlar en bild av att de kommunala introduktionsprogrammen behöver 

möta de enskilda elevernas behov i större utsträckning än vad som görs idag. Det finns enligt 

respondenterna behov av individualisering och att eleven får större delaktighet i utformningen 

av sin utbildning.  

 

Tanken om alla elevers större delaktighet i utformningen av sin utbildning stämmer väl överens 

med inkludering så som den definieras i det radikala gemenskapsorienterade perspektivet.  

 

Vad gäller behov i själva inlärningssituationen så uttrycker mer än hälften av respondenterna 

att lärarna på introduktionsprogrammen bör utgå från ungdomarnas intressen, kompetenser och 

styrkor och utforma sin undervisning utifrån dem. Hälften av respondenterna, främst 

respondenter ur vägledningsgruppen, anser att introduktionsprogrammen behöver tillgodose 

extra anpassningar eller särskilt stöd i inlärningsmiljön vad gäller läromedel, kompensatoriska 

hjälpmedel och alternativa sätt att motivera eleverna. Det kan också handla om att öppna upp 

för flera sätt för eleverna att visa vad de kan/har lärt sig menar respondenterna. Det finns även 

ett ökat behov av det som i Lgy 2011 benämns som motiverande insatser vilket kan till exempel 

vara att tillgodose elevers önskemål om att kombinera ämnesstudier med praktik eller endast 

praktik. Vägledningsgruppen har ansvarat för elever som behövt omfattande stöd i sin 

praktiksituation när det till exempel gällt struktur och organisering av arbetsuppgifter men även 

strategier för hur de ska kunna ta sig till praktikplatsen och hur de ska bete sig på arbetsplatsen. 

Respondenter som på något sätt har koppling till vägledningsgruppen menar att även skolan 

borde kunna tillgodose kompetensen inom Supported Employment, speciellt inom ramen för 

introduktionsprogrammen. Supported Employment (Socialstyrelsen) är individanpassat stöd till 

arbete som syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på 

den öppna arbetsmarknaden. 

 

När respondenterna pratar om individualisering så tydliggörs det traditionella och relationella 

specialpedagogiska perspektiven sida vid sida. Skolan ska forma sin undervisning utifrån 

individerna som befinner sig i utbildningen men när respondenterna pratar om extra 

anpassningar och särskilt stöd framkommer det att det är eleven som behöver stöd och hjälp i 

olika former. 
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Några av respondenterna menar att det finns ett behov av att kunna möta elever på andra sätt än 

i det traditionella klassrummet eller enligt det traditionella schemat. Det kan handla om 

klassrum som är anpassade för förstärkt perception eller att kunna erbjuda studieplatser med 

bord och stolar som inte är traditionella skolsalsmöbler, även möjlighet till distansstudier 

nämns.  

 

Dessa respondenter menar att det är skolan som behöver förändra sig vilket känns igen inom 

det relationella specialpedagogiska perspektivet. Det ska finnas valfrihet för alla elever.  Ändå 

föreslås förändringarna utifrån de elever som inte anses kunna klara av att gå i en traditionell 

skola, därmed särskiljs de från ordinarie skolverksamheter i enighet med det traditionella 

perspektivet. Genom fysisk anpassning av skolmiljön lyfts det placeringsorienterade 

inkluderingsperspektivet eftersom eleverna då anses kunna gå i ”vanlig” skola. 

 

Möjlighet att tillgodose elevernas önskemål och viljor framkommer som ytterligare ett centralt 

behov, det nämns i samtliga intervjuer. Det handlar om att kunna kombinera grundskoleämnen 

där eleven saknar betyg med gymnasiekurser i ämnen där eleven redan är behörig. För att detta 

ska fungera behöver eleven enligt respondenterna kunna läsa kurser som ingår i nationella 

gymnasieprogram. Studieplanen för eleverna bör således kunna innehålla både 

grundskoleämnen, gymnasieämnen och motiverande insatser, där flera program än 

introduktionsprogrammen är involverade. När det gäller studieplanen efterlyser framför allt 

studie- och yrkesvägledarna en vidgning vad målet med utbildningen kan vara, det måste inte 

vara nationellt gymnasieprogram. För språkintroduktionen beskriver respondenterna behov av 

att tydliggöra förväntningar och mål då många elever inte tidigare gått i skolan och förväntas 

arbeta mot målen för år nio, vilket betyder att det är en lång väg att gå. Ungefär hälften av 

respondenterna uttryckte också att det behövs ökad kompetens och fokus på att vägleda och 

utforma studier för de elever som inte kommer att hinna påbörja gymnasiestudier, utan istället 

blir aktuella för vuxenstudier i någon form.  

 

Detta tyder enligt analys på behov av en mer inkluderande verksamhet ur ett radikalt 

gemenskapsorienterat perspektiv då organisationen behöver anpassas efter alla elevers olika 

behov.  
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2) Utveckling utifrån behov. 
Fallstudien visar att respondenterna har många idéer och uppfattningar om 

utvecklingspotentialen för introduktionsprogrammen inom de kommunala verksamheterna. 

Framför allt utgår alla ifrån att det går att göra denna verksamhet bättre för eleverna och att det 

finns en vilja på alla nivåer att göra förbättringar.  

Kartläggning och bemötande 
I nära anslutning till kartläggningsarbetet och validering nämns också mottagandet av elever 

som ett utvecklingsområde. Respondenterna menar att en tydligare kartläggning från början kan 

vägleda eleverna bättre och ge verksamheterna förutsättningar för att möta eleven i 

undervisningen så att denne kan gå vidare i kunskapsutvecklingen. En direkt konsekvens av 

detta har blivit att vägledningsgruppen under läsåret 2014-2015 har ändrat förvaltning så att de 

ligger närmre skolans verksamhet. På så sätt hoppas respondenterna att samarbetet ska öka, och 

många av dem uttrycker att samarbetet redan har ökat under våren. Respondenterna uttrycker 

förhoppningar om att detta kan leda till att skolorna kan organisera sin verksamhet på ett 

tydligare sätt utifrån elevernas kompetenser och behov.  

 

”Vikten av mottagande från dag ett. (…) Att eleverna har känt att de från dag ett att de kände sig mottagen (…) 

visste vad som gällde, var man skulle vara, med vem man skulle vara. Att man som elev också vet vad som krävs 

av en, man vet var man kan gå för att få stöd och hjälp. Den här tydligheten”.  

 

Detta är enligt analys ett uttryck för inkludering som faller innanför ramen för det radikala 

gemenskapsorienterade perspektivet då respondenterna hoppas att förbättring av kartläggning 

av eleverna kan generera i att introduktionsprogrammen kan anpassas till alla elevers olika 

behov. Elevernas delaktighet i kartläggningen samt dess resultat ska generera i utformning av 

utbildningen.  Två respondenter som arbetar med utvecklingsarbetet säger att det är viktigt att 

prata organisationsutveckling för att kunna ge eleverna bra förutsättningar i den organisation de 

sedan skapar. Behovet av kartläggningen i sig är i enighet med det traditionella perspektivets 

behov av kategorisering.  

Tydlighet 
Den tydlighet som bland annat framkommer i citatet ovan diskuteras av respondenterna på flera 

olika nivåer. Framför allt handlar det om tydlighet inför eleverna. Respondenterna menar att 

organisationen runt introduktionsprogrammen behöver bli tydliga för eleven: vad som erbjuds 

inom utbildningen, och vad som förväntas av eleven och vilka förväntningar eleven kan ha på 

utbildningen, samt vad eleven kan förvänta sig efter utbildningen.  
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”Det slutade med att åtta elever försvann (…) Några hade inte ens valt, de hade blivit placerade på im-yrk. Två 

elever kom och trodde att de skulle läsa med handelsklassen, att de skulle integreras med klassen. Det var en som 

stannade kvar. För honom hade vi träffat under våren och berättat vad det innebar.” 

 

Uttalanden som detta kan förstås ur det relationella perspektivet samt en vilja att sträva efter 

inkludering ur det individorienterade perspektivet.  

 

Första steget mot denna tydlighet är att klargöra rollerna mellan vägledningsgruppen och 

skolverksamheterna. För att få till detta har en dialog skett mellan de kommunala skolornas 

ledning och vägledningsgruppen. Arbetet fortgår men nya arbetsformer för samarbete och 

kartläggning är resultaten av dessa dialoger.  

 

Respondenternas tankar kring tydlighet stämmer även väl överens med det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet som Ahlberg (2001) beskriver. Alla inblandades uppfattningar är 

av vikt och att de ska lyftas ur olika perspektiv. Det är även ett uttryck för inkludering ur ett 

individorienterat perspektiv enligt analysen då fokus ligger på att eleven känner sig inkluderad 

och väl mottagen samt att tydligheten riktar sig till att få eleven att trivas och må bra.  

 

Tydlighet inför vad dessa olika introduktionsprogram har att erbjuda är också viktigt enligt 

respondenterna som arbetar i skolan. Att de fem programmen fyller olika syften är enkelt att 

tydliggöra, men att vara konkret i kommunikationen till eleverna för att förenkla deras val 

mellan dessa program är något som behövs utvecklas. Detta tydliggörande hänger ihop med att 

alla yrkesintroduktionsprogram har blivit valbara för eleverna.  
 

”Jag väljer det här, precis som alla andra elever som väljer samhälle och natur, jag väljer också var jag vill gå. 

Bara känslan av att ha gjort ett aktivt val tror jag är viktigt ur ett motivationshänseende.” 

 

Om eleverna ska kunna göra ett så bra val som möjligt menar respondenterna att informationen 

behöver bli tydlig och den behöver också nå fram till eleverna. Ett led i omorganisationen har 

varit att verksamheterna tydligare informerar vägledningsgruppen om de olika programmen 

samt att studie-och yrkesvägledare på grundskolan har fått ta del av den informationen.  

 

På Språkintroduktion handlar tydligheten om målen som eleverna ska uppnå. Ett tydliggörande 

är viktigt för att hålla motivationen uppe för eleverna eftersom vägen oftast är lång att gå. En av 
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de stora förändringarna som kommer att genomdrivas är att skapa ett yrkesintroduktionspår för 

språkintroduktionseleverna. Detta utifrån ett önskemål från elever, från vägledningsgruppen 

och utifrån språkintroduktionslärarnas uttryckta behov av annan verksamhet som kan gynna 

dessa elever. Denna förändring anses gynna eleverna som får möjlighet till språkpraktik och 

etablering på arbetsmarknaden. Om eleverna på alla introduktionsprogram blir medvetna om 

vilka vägar de kan ta, inom programmen, mellan programmen och efter programmen så kan 

tiden på Introduktionsprogrammen öka deras motivation till studier menar flera av 

respondenterna.  

 

Detta tyder på relationellt perspektiv och en öppning mot inkludering av det individorienterade 

perspektivet. Det finns en förhoppning om att organisationen kan öppna upp och anpassas för 

olika behov inom alla introduktionsprogram.       

Flexibilitet, samarbete och kompetensutbyte  
Eftersom de olika introduktionsprogrammen i nuläget har olika rektorer och utformar sina 

program i sin egen verksamhet behöver det utvecklas en plattform för samarbete och 

erfarenhetsutbyte menar respondenterna.  

 

Detta kan ses som ett uttryck för det relationella perspektivet och inkludering utifrån det 

gemenskapsorienterade perspektivet. Återigen betonas tydlighet, att detta kompetensutbyte ska 

vara tydligt planerat samt vara en återkommande del av verksamheternas organisation enligt 

respondenterna. En början på ett sådant erfarenhetsutbyte har påbörjats då det planeras 

kompetenshöjande träffar under läsåret 2015-2016 för personalen på 

Introduktionsprogrammen. Det relationella perspektivet blir tydligt då det handlar om att 

genom kompetenshöjande åtgärder kunna möta alla elevers olika behov inom programmet.   

 

Vidare menar respondenterna att andra program måste vilja samarbeta med 

Introduktionsprogrammen i större utsträckning. För att elevernas viljor och kompetenser ska tas 

tillvara på behöver ett samarbete med andra nationella program upprättas då eleverna bör kunna 

läsa enstaka kurser på nationella program efter behov. Denna flexibilitet tror respondenterna 

skulle öka elevernas motivation. En utvecklingsgrupp med rektorer från olika skolor har 

tillsatts, dock framkommer det inte i svaren från respondenterna om samarbete med andra 

program är en prioriterad fråga för denna grupp. I stort sett alla respondenter lyfter denna fråga 

och att samarbete mellan programmen och kompetensutbyte skulle kunna vara vägen till en 

flexiblare organisation.  
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”Jag tror på att fördela på flera skolor för det är ju egentligen allas ansvar. Alla skolors ansvar att ta emot 

eleverna (…) Men alla måste väl ha som mål att det ska bli bra, att de här eleverna ska gå så kort tid som möjligt 

innan de går vidare, det tjänar väl alla på”.  

 

Flexibiliteten kan ses om en vilja att bli mer inkluderande eftersom organisationen då anpassas 

efter eleverna. Det gemenskapsorienterade perspektivet är dominerande men även det 

individorienterade perspektivet då man strävar efter att få eleverna att känna sig motiverade och 

därmed inkluderade.  

3) Möjligheter och hinder i utvecklingsarbetet.  
Samtliga respondenter ser att kommunen har de kompetenser och resurser som behövs för att 

utvecklas, ingen respondent är direkt tveksam till huruvida kommunen har förutsättningar eller 

inte att genomföra en organisationsförändring. 

Upplevda möjligheter i utvecklingsarbetet 
Lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2014 gällande kommunernas aktivitetsansvar 

(KAA) har skärpt kommunernas ansvar och aktualiserat frågan när det gäller att erbjuda 

sysselsättning till alla ungdomar mellan 16 och 20 år menar flera av respondenterna.  I olika 

sammanhang har det i kommunen förts diskussioner om hur kommunen ska identifiera gruppen 

ungdomar utan sysselsättning men även hur skolan ska kunna möta dessa individer som av 

olika skäl valt att inte påbörja eller fullfölja sina gymnasiestudier.  

 

Kunskapen om ungdomarna på både grupp- och individnivå ses som en möjlighet när det gäller 

att forma utbildningen utifrån ungdomarnas behov. I analysen framkommer att arbetet med att 

identifiera individers behov för att kunna möta dessa talar för ett traditionellt perspektiv, för att 

sedan kunna bemöta i enighet med det relationella perspektivet och anpassa verksamheterna 

efter elevernas behov.  

 

Vägledningsgruppen sköter just nu till stor del placeringarna på dessa program och de möter de 

flesta eleverna för individuella samtal i syfte att leda dem mot rätt utbildning och skola. Samma 

verksamhet har även det övergripande ansvaret för KAA vad gäller identifiering, 

dokumentering och rapportering till Skolverket.  
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”Vi har otroligt bra koll på gruppen obehöriga ungdomar i åldern 16-20 år (…) Vi behöver bli bättre på att jobba 

tillsammans med skolan och inte mot helt enkelt. Vi vill ju egentligen samma sak, att alla ska må bra i skolan och 

känna att det är meningsfullt att gå dit.” 

 

Utifrån KAA ska sysselsättningen i första hand leda till studier eller alternativt arbete. Det finns 

en vision om att ingen ungdom ska befinna sig i eller riskera framtida utanförskap. KAA är 

enligt analys en form av placeringsorienterad inkludering då det anses att så länge elever har en 

skolplacering så befinner de sig inte i utanförskap. Att sysselsättningen ska vara meningsfull 

motiveras inte närmare. 

 

Att det inom introduktionsprogrammen är möjligt att skräddarsy en utbildning så att den kan 

innehålla skolämnen men även andra motiverande insatser ses som positivt och enligt Lgy 2011 

ska skolan utgå från den enskilda eleven när utbildningen planeras. Respondenterna menar att 

det finns stort potential att genomdriva utveckling inom introduktionsprogrammet i kommunen 

i och med att det finns personal, lokaler, kunskap och erfarenhet.  

 
”Fördelen med en sån här pass stor kommun är att vi har all kompetens i kommunen. Det handlar mer om hur vi 

nyttjar den. Kanske behöver vi fylla på med ett par huvuden men vi skulle kunna göra mycket med det vi redan har 

om vi alla arbetade tillsammans på ett mer strukturerat sätt än idag.” 

 

Genomgående under intervjuerna framkommer en syn av att det finns en förändringsvilja hos 

de intervjuade personerna. Förändringsviljan motiveras dock olika. Respondenterna som inte 

befinner sig i skolornas verksamhet pratar om att göra en verksamhet så bra som möjligt för att 

i första hand gynna elevernas utveckling och det handlar också om en gynnsam ekonomi för 

kommunen i stort. Respondenterna som är verksamma i skolan ser möjligheter till mer stöd 

kring eleverna i form av en mer aktiv elevhälsa som skulle kunna bidra till att fler elever 

kommer vidare i sina studier.  

 

Detta tyder enligt analys på att det finns vilja att genomdriva en förändring ur ett radikalt 

gemenskapsorienterat inkluderingsperspektiv samtidigt som respondenterna i skolans 

verksamheter önskar mer av det som inryms i det traditionella specialpedagogiska perspektivet. 

Det är eleven som är föremål för elevhälsans insatser. 

Upplevda hinder i utvecklingsarbetet 
En tydlig farhåga bland respondenterna är att det inte ska bli något med det arbete som startats 

upp. Det finns en rädsla att styrgruppens arbete kommer stanna vid ett konstaterande att det 
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finns mycket att utveckla men att det även i fortsättningen kommer vara upp till skolorna att 

själva sköta sitt utvecklingsarbete. Det framkommer från en del respondenter att ledare i 

kommunen i vissa sammanhang saknar legitimitet. Det finns en upplevelse av att ledarna 

befinner sig för långt ifrån verkligheten och att när de ska leda ett förändringsarbete på central 

nivå då inte lyckas nå ut till de som ska genomföra förändringen. Dessutom finns det oro för att 

det utvecklingsarbete som redan pågår i de olika verksamheterna inte uppmärksammas. Genom 

att inte uppmärksamma redan framgångsrika utvecklingsarbeten som genererat fina resultat så 

kan motivationen till att delta i detta utvecklingsarbete äventyras anser de. Respondenterna som 

arbetar inom skolans verksamheter uttrycker vidare en viss skepsis inför styrgruppens 

sammansättning där de anser att vägledningsgruppen har fått för stort utrymme. 

 
”Jag tycker att gruppen gått på trekvartsfart sen start. Det har varit ett otydligt uppdrag vilket fått mötena att 

spreta. (…) Det känns ofta som tidsslöseri.”  

 

Respondenterna ger även olika förklaringar till varför de tror att förändringsarbetet startats. De 

respondenter som arbetar inom skolan nämner att en översyn över vägledningsgruppens 

tidigare arbete ligger till grund för förändringen. Någon menar att det handlar om att 

kommunens introduktionsprogram är för dåliga, för ineffektiva, då elever stannar inom 

introduktionsprogrammen under hela sin utbildningstid på gymnasiet. Respondenter inom 

vägledningsgruppen talar om att det finns en politisk strävan att knyta eleverna till kommunens 

verksamheter så att elever inte ska välja friskolor. Andra orsaker som nämns är ekonomiska 

skäl och bemanningsoptimering. En av respondenterna är inte riktigt klar över varför en 

förändring startats. 

 

Enligt analys utifrån Kotters modell saknas en enad grupp som ska styra förändringsprocessen. 

Denna grupp saknar dessutom legitimitet. Vidare saknas samsyn kring varför förändringen är 

viktig. Utsagorna berör varandra och går in i varandra men i analysen framgår att inget 

gemensamt och förankrat syfte till varför förändringen ska genomföras. 

Organisation 
Osäkerheten kring tillströmning av elever kan vara ett hinder för verksamhetsutveckling. Enligt 

respondenterna i skolverksamheterna har det varit för litet elevunderlag för att kunna driva till 

exempel yrkesintroduktion på vissa skolor. Samtidigt rör det sig om en stor tillströmning av 

elever till Språkintroduktionen. Respondenterna som arbetar inom skolverksamheterna menar 
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att det har varit, och är, svårt att bygga en organisation eller en verksamhet om verksamheten 

inte vet hur många eller hur få elever som förväntas delta i undervisningen.  

 

En del respondenter menar att begränsad tillgång till all undervisning inom 

introduktionsprogrammen samt till gymnasiekurser kan innebära ett hinder eftersom elevernas 

fullständiga kunskaper och kompetenser inte tas i anspråk. Eleverna får inte alltid läsa de 

ämnen de vill läsa eftersom skolan inte har resurser att tillgå just då. De respondenter som 

själva är verksamma i skolan bekräftar uppfattningen att det finns ett glapp på vad som är 

möjligt i strävan att skapa en utbildning som tillgodoser alla elevers behov.  

 

Elever väljer att lämna de kommunala introduktionsprogrammen och byter till fristående 

alternativ då friskolorna kan vara mer flexibla. Respondenterna menar att skolverksamheterna 

inom kommunen möter en större mängd elever än friskolorna och har därmed en mer rigid 

uppbyggd verksamhet. Detta gör att flexibiliteten blir lidande enligt respondenterna. Det finns 

en vilja att genomdriva en förändring inom introduktionsprogrammen men eftersom det 

innefattar flera olika rektorer, flera olika program och flera olika skolor så krävs en större 

mobilisering och förändringar kan ta tid menar respondenterna.  

 

”Det är en ganska stor kommun, många rektorer, lärare, elever, mellanchefer och så vidare. Det blir svårt att ena 

alla i ett gemensamt utvecklingsarbete.” 

 

Genom analys påvisar detta att den oflexibla organisationen är ett hinder för inkludering på alla 

nivåer. Den stora organisationen ses som ett hinder för samarbete mellan skolor. I och med 

organisationens storlek blir det också svårt att anpassa verksamheten utifrån enskilda individers 

olikheter, behov och viljor. Den stora organisationen befäster det traditionella perspektivet.  
 

”Och därför är det för dålig dialog och för dåligt samarbete mellan skolenheter för att utgå från 

individperspektivet. Men det bottnar i en annan fråga, ännu längre ner. Då kommer vi ner på lärarperspektivet. 

Det är inte alltid rätt personal som jobbar med obehöriga elever. För man har inte elevens bästa i fokus.”  

Kultur och attityder 
Lärarnas syn på och förhållningssätt till elevgruppen i kombination med inre kultur och normer 

utgör enligt respondenterna hinder för introduktionsprogrammens utveckling. Att arbeta med 

elever som inte är behöriga till gymnasiet ses inom skolans värld som något mindre värt än att 

arbeta med behöriga elever enligt respondenterna. I och med denna kultur blir 

introduktionsprogrammen något som skolorna inte är stolta över att erbjuda. Respondenterna 
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menar att arbetet med undervisning på introduktionsprogrammen borde höjas i status då det är 

en av de svåraste verksamheterna att arbeta inom i skolans värld. I och med att statusen inte är 

så hög så menar respondenterna att introduktionsprogrammen har svårigheter med att få rätt 

person på rätt plats. Lärarna som arbetar med dessa elever har inte alltid den kompetens som 

behövs för att bemöta eleverna menar respondenterna. Synen på vad som ingår i läraruppdraget 

och inte nämns också i några intervjuer som ett möjligt hinder när det kommer till att arbeta 

med en helhetssyn kring eleven.  

 
”Det finns lärare som bara vill planera, undervisa och bedöma. De gömmer sig bakom att det är deras uppdrag 

och att de inte är föräldrar, kuratorer eller utvecklingsledare.” 
 

Respondenterna menar att rätt person på rätt plats är en förutsättning för att eleverna blir 

bemötta på rätt sätt så att deras kunskaper och kompetenser tas tillvara på. Det är också en 

förutsättning för ett gott mottagande.  

 

”Ibland kan jag häpna över förhållningssätt från lärare på introduktionsprogrammet gentemot elever (…) Det 

måste vara rätt person på rätt plats och har man inte rätt förhållningssätt så ska man inte jobba med det här. För 

det är grunden. Jag kommer tillbaka till bemötande och förhållningssätt.” 

 

I analysen framkommer att det finns åsikter inom styrgruppen att det finns lärare som utgår från 

ett traditionellt perspektiv i bemötandet av eleverna. Detta ses som ett hinder för att 

organisationen ska kunna möta elevernas behov utifrån ett relationellt perspektiv. När det 

uttrycks att introduktionsprogrammen har låg status är det ett uttryck för att det radikala 

gemenskapsorienterade inkluderingsperspektivet inte kan bejakas. Elevers olikheter ses inte 

som en tillgång inom skolans organisation och arbetet med denna elevgrupp värderas ha lägre 

status.    

Information och samarbete 
Introduktionsprogrammen har tidigare inte fått veta hur många elever de ska ansvara för från 

läsår till läsår. Oförutsägbarheten blir ett hinder för att möta ett antal elever och deras olikheter 

enligt respondenterna. Att kommunen har haft dålig tillströmning till sina introduktionsprogram 

förklaras bland annat av att information om programmen inte har nått ut.  

 

Det har enligt respondenterna funnits, och finns, en misstro mellan vägledningsgruppen och 

skolverksamheterna. Vägledningsgruppen har haft information som de inte kunnat föra vidare 

till skolorna då att de legat under en annan förvaltning. Det har enligt respondenterna bidragit 
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till att verksamheterna haft svårt att möta upp de elever som kommer. En vi och dem-känsla 

förmedlas och det har funnits frågor om vem som ska göra vad och dessutom en oro för att de 

olika instanserna inte gör sitt jobb.   

 

Det undermåliga samarbetet mellan de olika introduktionsprogrammen har också lyfts som ett 

hinder för att skapa en bra verksamhet för eleverna. Respondenterna menar att de olika 

introduktionsprogrammen saknar insikt i vad respektive introduktionsprogram gör, vilka som 

finns, var de finns och vilka som arbetar där. Det skapar hinder för eleverna att gå vidare i sina 

studier. Vissa kontakter finns mellan enskilda lärare och mellan rektorer, men det finns inget 

systematiskt samarbete som öppnar gränserna mellan programmen.  
 

”Jag upplever att nu får vi hitta vägar helt själva. Det kan man göra enklare tillsammans.” 

 
I analysen framkommer att syftet med informationen är att kunna möta eleverna och anpassa 

sin verksamhet efter det. Detta tyder återigen på en vilja att ha ett relationellt perspektiv i 

bemötandet av eleven. I och med att organisationen inte är flexibel och öppen att möta elevers 

olikheter blir detta ett hinder för att ha en radikal gemenskapsorienterad inkludering.  

Ekonomi och fysiska begränsningar 
Begrepp som bemanningsoptimering och budget i balans förekommer i intervjuerna. Att 

skolpengen är låg för skolor som tar emot elever på introduktionsprogrammen är ett hinder då 

rektorer drar sig för att starta introduktionsprogram i sin verksamhet. Ekonomin begränsar 

därmed kommunens chanser att erbjuda utbildning för alla elever. 

 
”Kommunala gymnasieskolan behöver bli bättre. Vi behöver arbeta långsiktigt med att få budget i balans och rätt 

folk på rätt plats. En förutsättning för detta är att det finns ett någorlunda stabilt elevflöde från år till år. Vi kan 

inte tappa för många elever till friskolorna (…)” 

 

Inom språkintroduktionen finns vissa svårigheter med ha lokaler som räcker till, då de har en 

tillströmning av en mängd elever under hela läsåret. Att inte ha lokaler kan bli ett hinder för att 

genomföra en bra undervisning då det aldrig blir arbetsro för varken elever eller lärare menar 

respondenterna. Ytterligare ett strukturellt hinder som respondenterna talar om är att det inte 

alltid finns personal som arbetar enbart på introduktionsprogrammen utan har undervisning i 

något ämne för att fylla ut sin tjänst. Enligt respondenterna är det inte optimalt eftersom 

personalen på introduktionsprogrammen behöver bilda en helhet runt eleverna för att få kunna 

utveckla sin verksamhet tillsammans.   
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Enligt analys tyder detta på att strukturella hinder motarbetar inkludering och relationellt 

perspektiv. Traditionellt perspektiv råder därför.  

Analys	  Dilemmaperspektivet	  
Genom analysen blir det tydligt att det finns problematiska förhållanden med att utveckla 

skolorganisationen inom introduktionsprogrammen, i syfte att få en sådan öppen och flexibel 

organisation som möjligt, där verksamheter möter olikheter och olika behov utan att sätta upp 

hinder. I respondenternas svar kan det utläsas att trots en strävan efter att kunna bemöta 

elevernas behov, viljor och kompetenser finns det begränsningar i organisationen som gör 

denna strävan mycket svår att förverkliga. Begränsningarna finns främst inom 

informationsspridning, mottagande, kartläggning, överlämningar, personalens kompetens och 

bemötande, öppenheten mellan verksamheter, antalet elever i verksamheten samt i 

samordningen mellan skolorna och programmen.  

 

Nilholms dilemmaperspektiv ger en bra förklaring till förändringsprocessens mångfacetterade 

svårigheter. Dilemmaperspektiv poängterar just att det inte finns några enkla svar och inte 

heller några enkla lösningar och att flera perspektiv kombineras i olika former. Detta blir 

tydligt vid analysen, då det traditionella perspektivet ibland kombineras med det radikala 

gemenskapsorienterade inkluderingsperspektivet och individorienterade inkluderings-

perspektivet kan falla in under det relationella perspektivet. Dessutom kan det traditionella 

perspektivet förekomma sida vid sida med det relationella perspektivet. I analysen framgår att 

respondenterna försöker vrida och vända på organisationens förutsättningar för att hitta bra 

lösningar. Resultatet blir konkreta organisatoriska förändringar i första hand för att tillgodose 

några av behoven, medan andra behov, som till exempel bemötandet av eleverna ute på 

skolorna inte tillgodoses i första taget. Detta menar Nilholm i enlighet med 

dilemmaperspektivet är typiskt för skolans utmaningar att försöka lösa specialpedagogiska 

frågor. När verksamheterna försöker lösa en fråga på ett visst sätt så ställs de istället inför nästa 

utmaning. Det är detta som sker i denna förändringsprocess. I analysen framkommer, som 

Nilholm (2005) säger, nya förhandlingar om hur skillnader och olika villkor ska kunna lösas 

inom organisationen. Genom intervjuerna framkommer att vägledningsgruppen och de som 

arbetar i verksamheterna har mer eller mindre samma syn på vilka behov som finns. Däremot 

väljer de som arbetar i skolverksamheterna att inte fokusera på behoven lika tydligt som 
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vägledningsgruppen. Utvecklingsledare och de som arbetar i verksamheterna talar hellre om 

organisationens utmaningar och de brister som behöver åtgärdas.  

 

I slutändan blir hela förändringsprocessen i enighet med dilemmaperspektivet en ständigt 

pågående process där det inte finns några tydliga lösningar utifrån en enda teori. Istället behövs 

ett pågående ställningstagande inför de dilemman som uppstår under förändringsprocessens 

gång.  

Diskussion 
Precis som Göransson m.fl (2010) beskriver i sin forskning har organisationen i den kommun 

som fallstudien genomfördes i stora likheter med Storbritannien och Nya Zeeland. Kommunen 

är bunden till de nationella målen, men det är upp till de lokala skolledarna att förverkliga 

själva arbetet. Det vi har sett i undersökningen är att det relationella perspektivet lyfts som 

eftersträvansvärt. Men som Tinglev (2014), Egelund m.fl (2006) och Göransson m.fl. (2010) 

skriver så finns det traditionella perspektivet kvar i praktiken. Många av de önskade åtgärderna 

i förändringsprocessen är fortfarande riktade mot individen snarare än mot organisationen i 

strävan efter att möta alla elevers olikheter. En orsak till det skulle kunna vara kravet på ökad 

måluppfyllelse på kortare tid inom introduktionsprogrammen, därför är behovet av 

kategorisering och kartläggning fortfarande starkt.  

 

Den optimistiska synen om inkluderingens genomförbarhet som Ainscow m.fl (2006) talar om 

uppvisas även i denna resultatanalys då det görs försök till inkludering på flera nivåer. Istället 

uppstår flera dilemman i organiseringen av en inkluderande verksamhet. Det beror dock inte på 

att styrgruppens medlemmar är ovillig att erkänna svårigheter de pedagogiska verksamheterna, 

det beror just på de motsägelser som uppstår i organiseringen då en verksamhet som ska möta 

alla elevers olikheter. Det finns, precis som Skolinspektionens rapport (2013:6) visar, 

strukturella svårigheter att kunna möta alla elevers behov, men förändringsprocessen är ett steg 

på vägen för att erkänna, öppna upp och sedan kunna förändra. Clarks m.fl (1999) teori om ett 

dilemma som uppstår vid organisering av inkluderande verksamheter syns tydligt. Det är svårt 

att bygga upp en verksamhet utan att identifiera, kartlägga och undersöka behov samtidigt som 

organisationen ska vara så öppen som möjligt för alla olikheter de står inför. Det syns även att 

den sociala inkluderingen (Dyson 2001) blir viktigare då elevernas behov tycks vara av sociala 

och relationella karaktärer.  
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Booth (Ainscow m.fl 2006) menar att en förutsättning för inkludering är att erkänna en 

mångfald av elever, vilket också respondenterna i studien gör. Däremot finns det större 

problematik med attityder runt inkluderingens funktion och praktisk pedagogisk utövning då 

det gäller elever som inte når målen. I kommunen där fallstudien genomfördes framkommer 

genom respondenterna att attityder till och bemötande av dessa elever är ett stort hinder för 

eleverna att utvecklas efter sina potentialer, viljor och förmågor. Kommunen har ett stort arbete 

framför sig att anpassa organisationen att kunna möta alla elevers behov precis som Ahlberg 

(2013) menar. Det är viktigt för verksamhetschefen och utvecklingsledarna att fortsätta 

ifrågasätta segregerande och exkluderande praktiker för att vara i den ständiga rörelse som 

Ainscow m.fl (2006) beskriver. Det kanske inte går att hitta den perfekta verksamheten, men 

däremot en inkluderande skola som ständigt är i en process av ifrågasättande.     

 

Något av det svåraste i uppdraget med förändringsarbete är att bryta upp inarbetade vanor och 

beteenden enligt West m.fl (2006) och Millward m.fl (2009). Det här är något som även 

respondenterna i studien ser som bekymmersamt. Trots det så har styrgruppen ingen plan för 

hur de ska arbeta med dessa bitar. Detsamma gäller det motstånd som tidigare forskning visat 

uppkommer inför mer genomgripande förändringar i en organisation (Ahrenfelt 2013, Fullan 

2013). Genom att inte ha reflekterat över hur motståndet, förnekelse och förvirring ska bemötas 

och övervinnas riskerar, enligt ovanstående författare, förändringsprocessen att tappa fart eller i 

värsta fall helt stanna av. Precis som Ainscow m.fl (2012a) skriver så bör de lokala 

beslutsfattarna, i det här fallet verksamhetschef och utvecklingsledare, möjliggöra för och 

uppmuntra de lokala ledarna (rektorerna) till förändring. Det återstår att se om det nätverk av 

rektorer som bildats under våren kan ta över ansvaret från verksamhetschef och 

utvecklingsledarna då det gäller introduktionsprogrammets fortsatta utveckling i kommunen.  

 

Ledarskapet i fallstudien skulle kunna beskrivas som toppstyrt i och med att styrgruppen är 

relativt liten i förhållande till antalet medarbetare som berörs av förändringen. Dock så har 

verksamhetschef och utvecklingsledare gjort ett försök i att bjuda in representanter från de 

olika yrkeskategorierna som arbetar inom IM-programmen. Tanken har varit att styrgruppen 

utifrån olika perspektiv ska kunna bidra med sina kunskaper. Detta ger medlemmarna i 

styrgruppen möjlighet att påverka förändringen och det ger även cheferna möjlighet att ta 

tillvara åsikter från dem som besitter de största kunskaperna om de verkliga förhållandena i 

verksamheten. (Fullan 2010, Holmes et al 2013, Yukl 2006, Svenningsson et al 2015). Vi 
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skulle säga att denna strategi hamnar någonstans mitt emellan det transaktionella och 

transformativa ledarskapet.  

 

Vi anser utifrån den tidigare forskningen att detta val av ledarstrategi inte var det bästa. 

Svenningsson m.fl (2012) och Jacobsen (2014) menar att det transformativa ledarskapet inte är 

optimalt om arbetsuppgiften är komplex och ledningen saknar legitimitet och vi anser att både 

dessa kriterier framkommit i studien. I en sådan situation finns en risk att öppenhet och dialog 

inte medför önskvärda resultat. En respondent uttrycker som vi visat i resultatdelen att dennes 

upplevelse är att träffarna mest består av subjektivt tyckande utan styrning. Att det fortfarande 

efter ett drygt halvårs arbete i styrgruppen saknas en gemensam vision och konkreta mål kan 

vara ett resultat av att ledarskapet inte lämpar sig i den gällande kontexten. Därför anser vi 

utifrån att en mindre ledningsgrupp med till exempel verksamhetschef och utvecklingsledare 

skulle ha utarbetat en vision och mål, det vill säga ett mer transaktionellt ledarskap. (Yukl 

2006, Svenningsson et al 2012) 

 

Det som syns i förändringsprocessen med introduktionsprogrammen är en vilja och en strävan 

efter att, som West m.fl (2006) säger, förändra på en större arena, skolor emellan. Det finns 

dock en viss diskrepans mellan den ”gemensamma agendan” och den förändringsprocess som 

pågår. Förändringsprocessens genomslag på de olika skolorna kan därför drabbas tror vi. Det 

som talar för förändringsprocessens möjlighet till genomslag är att det finns en organisation 

som består av verksamhetschef och utvecklingsledare som har en samordningsfunktion för 

förändring inom gymnasieskolan. Detta gör att alla rektorer på gymnasieskolorna i kommunen 

ändå blir delaktiga i utvecklingen även om de förfogar över vitt skilda verksamheter.  

 

En förutsättning för det fortsatta arbetet är att det utarbetas en strategi för att överbrygga de 

många hinder som framkommit.  

Metoddiskussion	  
Studien är ämnesmässigt bred på så sätt att den innefattar både specialpedagogik och 

organisationsutveckling. Det har medfört att det har varit svårt att hitta en röd tråd mellan 

tidigare forskning, teori och litteratur. En avgränsning till att enbart titta på den 

specialpedagogiska delen hade sannolikt underlättat arbetet, men eftersom det handlade om att 

titta på hur specialpedagogiska frågor beaktades under en förändringsprocess ville vi inte ta 
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bort kontexten kring de data som ligger till grund för studien. Därför anser vi att det är relevant 

med båda.  

 

Den kvalitativa ansatsen och insamlandet av datamaterial genom semistrukturerade 

intervjufrågor anser vi vara en bra metod då vi ville få en fördjupad förståelse av 

respondenternas uppfattningar kring det förändringsarbete som pågår. De semistrukturerade 

frågorna gav oss möjlighet att låta respondenterna berätta ganska fritt om hur de såg på det 

arbete som pågick under intervjuernas gång. Det gav oss även möjlighet att ställa fördjupande 

frågor och be om ytterligare förklaringar för att minimera risken för missförstånd. 

Intervjufrågorna som var öppna gav intervjuerna lite olika karaktär. Beroende på den 

intervjuades befattning så hamnade tyngdpunkten i samtalen olika. Detta ser vi inte som 

problematiskt då personerna i styrgruppen är med i gruppen utifrån att de ska tillföra olika 

perspektiv på förändringsarbetet. Likaså varierade intervjuerna i längd ifrån 30 minuter till 90 

minuter. Vi ansåg att det var viktigt att låta alla respondenter i lugn och ro få reflektera över 

såväl våra frågor som sina svar. En annan förklaring till att intervjuerna varierade i tid kan vara 

att vi har olika erfarenhet av att föra den här typen av samtal. Detta anser vi dock inte ha 

påverkat resultatet då det under transkriberingen framkom att samtliga intervjuer gett oss 

relevant information utifrån studiens syfte. 

 

Något som kan ha påverkat respondenterna under intervjuerna är rädslan för igenkänning i de 

redovisade uttalandena då styrgruppen består av ett begränsat antal personer. I styrgruppen 

finns både ledare och medarbetare. Vi har valt att inte att ställa uttalanden mot varandra för att 

sedan analysera och förklara skillnaderna utifrån befattning på individnivå.  

 

Förutom vår förförståelse och tidigare erfarenhet kan ytterligare påverkansfaktor på resultatet 

vara tidsintervallet under vilka intervjuerna ägde rum. Intervjuerna genomfördes under 

månaderna februari till och med maj. Eftersom det är en pågående process är det möjligt att 

förändringsprocessen i styrgruppen kommit längre, men att även de respondenter som 

intervjuades senare hade kommit längre i sin egen process i förhållande till förändringsarbetet. 

Detta har snarare varit en tillgång då vi fått djupare insikt i processens gång.  

Slutsats	  
I försök att skapa en inkluderande verksamhet framträder svårigheter som förstås ur 

dilemmaperspektivet. Det traditionella perspektivet verkar sida vid sida med det relationella 
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perspektivet när skolan försöker möta elever utifrån olika förutsättningar och behov, samtidigt 

som de ska organisera en likvärdig utbildning. Främst det radikala gemenskapsorienterade och 

individorienterade inkluderingsperspektivet finns representerade i resultatanalysen. Vi är 

förvånade att placeringsperspektivet inte finns representerad tydligare då vi av egen erfarenhet 

är vana vid att det talas om att placera elever från introduktionsprogrammet i ”vanliga” klasser. 

Däremot finns strömningar mot social inkludering vilket skulle innebära att flera samhälleliga 

nivåer behöver beaktas, inkluderingen kan inte reduceras till enbart den skola där eleven 

befinner sig. I styrgruppen finns och delas en känsla av att förändringen är nödvändig och att 

den behövs. Däremot så saknas en samsyn till varför förändringen genomförs och vad den ska 

leda till. Gemensam vision och mål saknas också vilket äventyrar förändringsarbetets 

genomslagskraft. En förutsättning för det fortsatta arbetet är att det utarbetas en strategi för att 

överbrygga de många hinder som framkommit.  

Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Det vore intressant att göra en studie av hur skolor med introduktionsprogram kan arbeta med 

att bryta gamla vanor och beteenden som blivit normer i syfte mot att bli en inkluderande 

verksamhet. Studien kan ta sin utgångspunkt i att identifiera skolor som lyckats öppna upp för 

elevers olikheter, behov och kompetenser.   
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
 

Till Enhetschef/utvecklingsledare/rektor/lärare/vägledare 

Vi heter Johanna Elvén Bergling och Rebecca Johansson och vi läser 
Specialpedagogprogrammet 90 hp Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt Examensarbete 
på 15 hp. Av denna anledning är vi intresserad av att intervjua dig, bland annat om din syn på 
organiseringen av de kommunala introduktionsprogrammen samt vilka förutsättningar som 
behövs för att möta de elever som går där.    

Syftet med intervjuerna är att ta reda på din bild av elevernas behov samt hur 
introduktionsprogrammen kan organiseras på bästa sätt enligt dig.  

Etiska aspekter. När det gäller deltagandet i denna studie har du när som helts rätt att avbryta 
ditt deltagande. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt 
det och kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande. Det är endast vi som skriver 
arbetet som kommer att använda oss av det insamlade materialet. Detta innebär att det endast är 
vi som vet vem som har sagt vad vid bearbetningen intervjuerna. 

Vi hoppas att vi får kontakta dig över telefon eller mail för att boka tid för en intervju. Vi 
räknar med att intervjuerna kommer att ta mellan 30 – 45 minuter. Vi kommer vidare att spela 
in intervjuerna. Vi hoppas på att komma igång med intervjuerna så snart som möjligt. 

 

Om du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss per telefon eller mail.  
  

Johanna.elven.bergling@enkoping.se 070-XXX 

rebecca.johansson@skola.vasteras.se 076-XXX 

Eller kontakta ansvarig lärare på Mälardalens högskola  
jenny.wilder@mdh.se Telefon: 021-XXX 

Handledare: 
gunnlaugur.magnusson@mdh.se Telefon: 016-XXX 

Tack på förhand för din medverkan! 
 
Rebecca Johansson och Johanna Elvén Bergling 
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Bilaga	  2	  
Intervjufrågor	  

1. Berätta	  om	  din	  roll	  i	  kommunen	  och	  hur	  den	  har	  koppling	  till	  
Introduktionsprogrammen.	  

2. Vad	  tycker	  du	  om	  introduktionsprogrammens	  utformning	  generellt?	  
Vilka	  möjligheter	  finns?	  Vilka	  hinder	  finns?	  

3. Berätta	  om	  din	  bild	  av	  det	  förändringsarbete	  som	  pågår.	  Vad,	  hur,	  varför?	  
4. Hur	  skulle	  du	  beskriva	  de	  behov	  som	  eleverna	  på	  Introduktionsprogrammen	  har?	  
5. Berätta	  hur	  anser	  du	  att	  kommunens	  introduktionsprogram	  tillgodoser	  de	  behov	  

som	  eleverna	  har?	  
6. Var	  upplever	  du	  att	  det	  finns	  störst	  förändringspotential	  då	  det	  gäller	  att	  tillgodose	  

elevernas	  behov?	  Vilka	  behov	  tillgodoses	  minst?	  
7. Om	  du	  skulle	  motta	  pris	  i	  Kategorin	  ”Sveriges	  bästa	  introduktionsprogram”-‐	  hur	  

skulle	  du	  vilja	  att	  den	  ser	  ut?	  
8. Vilka	  förändringar	  anser	  du	  behöver	  ske	  för	  att	  det	  ska	  hända?	  
9. Vilka	  hinder	  upplever	  du	  att	  det	  finns	  för	  att	  genomdriva	  det	  förändringsarbete	  

som	  behövs?	  	  
10. Vilka	  möjligheter	  har	  kommunen	  att	  genomdriva	  det	  förändringsarbete	  som	  

behövs?	  
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Bilaga	  3	  
Kotters förändringsmodell 
 
De åtta stegen är: 
 

1. Skapa en känsla/medvetenhet av allvar och angelägenhet. Det är av vikt att skapa 
en känsla av att förändringen är nödvändig och att den behövs. Det behöver finnas en 
samsyn kring varför förändringen genomförs och vad den ska leda till. De personer 
som berörs av förändringen ska vara motiverade och vilja starta processen omgående. 
Eventuella hot mot förändringen som kan leda till motstånd behöver beaktas och 
förebyggas. 

 
2. Skapa en grupp som ska leda förändringsarbetet. Arbetet leds av en styrgrupp  

Personerna som ska ingå i gruppen bör vara ledare på flera nivåer. Det är viktigt att 
ledarna har legitimitet och trovärdighet i organisationen. Denna grupp behöver vara 
enade och arbeta mot ett gemensamt mål. Kotter (1996) menar att gruppens 
medlemmar behöver kunna möta och övervinna det motstånd och ibland tröghet som 
förändringar genererar. Gruppens medlemmar behöver vara kompetenta att fatta beslut 
i frågor som berör förändringen. 

 
3. Skapa en ny vision. Styrgruppen arbetar fram en gemensam vision. Visionen ska 

förtydliga vart organisationen är på väg genom att ge en tydlig bild av framtiden. 
Bilden behöver kunna förmedlas till alla de aktörer som interagerar i och med 
organisationen. Den ska kunna inspirera och motivera de som berörs av förändringen 
till att göra ansträngningar nu som kan betala sig i framtiden. Utifrån visionen 
formuleras sedan mål och strategier. Detta behövs för att säkerställa att de 
åtgärder/aktiviteter som görs är de rätta. Tar de olika åtgärderna/aktiviteterna oss ett 
steg närmare den gemensamma visonen? För att utvärdera detta behöver den alltså 
innehålla realistiska måtbara mål och delmål. Kotter (2007) framhåller att det krävs 
både tid, engagemang och uthållighet för att lyckas med det visionsskapande arbetet. 

 
4. Implementera visionen i organisationen. Genom så många kanaler som möjligt 

behöver visionen ut och befästas i verksamheten. Under detta arbete behöver 
styrgruppen lyckas förmedla den framtidsbild som utarbetats i steg tre. 

 
5. Ge utrymme för de anställda att agera. Nu är själva förändringsarbetet igång och 

dethinder av olika slag så som avsaknad av kompetens eller gamla strukturer som  inte 
längre är ändamålsenliga dyker upp. Medarbetarna behöver befogenheter att få lösa de 
problem som dyker upp så att förändringen inte stannar av. 

 
6. Tydliggör framsteg. De som berörs av förändringen behöver se framstegen för att 

behålla motivationen. Ledarna behöver medvetet förmedla och dela dessa. Genom att 
visa att arbetet går framåt minskar det risken för motstånd. 

 
7. Förankra det nya förhållningssättet/inställningarna/metoderna organisationen. 

Det handlar inte längre om något tillfälligt projekt utan det skapas ett konsensus i att 
det är så här vi arbetar för att de ger oss utveckling som vår vison.	  
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Bilaga	  4	  
Analysverktyg	  
	  
Inkluderingsperspektiven:	  
Uttalanden	  om	  hur	  organisationen	  anpassas	  efter	  eleverna.	  
	  
Radikala	  gemenskapsorienterade	  perspektivet:	  
Uttalanden	  om	  anpassningar	  till	  alla	  elevers	  olika	  behov.	  	  
Olikheter	  blir	  en	  tillgång.	  	  
Individuella	  särlösningar	  avskaffas.	  
	  
Individorienterade	  perspektivet:	  
Uttalanden	  om	  hur	  eleven	  trivs,	  	  
upplever	  sin	  skolsituation,	  	  
har	  bra	  relationer	  	  
om	  elever	  når	  målen.	  	  
Inkludering	  mäts	  i	  situationen	  för	  eleven.	  	  
	  
Placeringsorienterade	  perspektivet	  
Uttalanden	  om	  att	  placera	  elever	  i	  en	  vanlig	  klass/skola	  
Uttalanden	  om	  fysisk	  plats	  i	  skolan.	  	  
	  
De	  specialpedagogiska	  perspektiven	  
Uttalanden	  om	  hur	  elevernas	  behov	  möts	  av	  organisationen.	  
	  
Traditionella	  perspektivet:	  
Uttalanden	  riktade	  mot	  individen:	  träning,	  behandling,	  kompensation.	  	  
Kategoriserande,	  särskiljande.	  
Undervisning	  botar	  svårigheter.	  
	  
Relationella	  perspektivet:	  
När	  skolan	  som	  system	  skapar	  problemen.	  
Uttalanden	  om	  hur	  skolan	  möter	  eleverna	  
Vilja	  att	  anpassa	  organisationen	  efter	  eleverna.	  	  
Lösningar	  finns	  i	  organisationen.	  	  
	  
Kommunikativa	  perspektivet:	  
Uttalanden	  om	  när	  alla	  inblandades	  perspektiv	  spelar	  in.	  	  
	  
Dilemmaperspektivet:	  
Ta	  ställning	  tillolika	  faktorer	  
Ingen	  given	  lösning	  
Dilemman	  av	  politiska	  och	  etiska	  drag	  
Pedagogisk	  utmaning	  behöver	  belysas	  ur	  flera	  perspektiv	  
Lösningar	  och	  krav	  ger	  nya	  utmaningar	  
Ta	  hänsyn	  till	  socialt	  sammanhang	  
Förhandlingar	  om	  skillnader	  och	  olika	  villkor	  
	  
	  


