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Inkludering och skolans osäkerheter  
– att stödja professionella att lära

Per Skoglund
FoU-samordnare på Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten och 
doktorand i statsvetenskap

Vad vet vi om inkludering i Sverige i dag? I arti-
keln presenteras ett urval erfarenheter och forsk-
ning som belyser utmaningar, hinder, verksamma 
faktorer och förändringsmekanismer avseende 
inkludering i det nutida svenska samhället. Tesen 
är att det finns behov av djupare förståelse för 
förändring och osäkerhet i komplexa system1 lik-
som en begreppsanvändning grundad på denna 
förståelse. Ytterst handlar inkludering om stöd 
för och förmåga att lära bland skolans professi-
onella. 

En erfarenhet har väsentligen påverkat min förstå-
else för komplexiteten i inkluderingsarbeten. År 2003 
inkom en förfrågan till Specialpedagogiska institutet2 
och en rådgivare bad mig – som forsknings- och 
utvecklingsledare – om hjälp. Det var en för denna 
tid omfattande fråga, där en medelstor kommun ville 
ha stöd ”för att skapa inkluderande skolor” (Skoglund 
och Larsson 2004). Samarbetet pågick under flera år 
och processen gick i korthet till på följande sätt, enligt 
mina minnesanteckningar: 

1 Se Comfort (1994) för en teori om agerande i ”osäkra och kom-
plexa sammanhang”.   

2 Statens råd och stöd i specialpedagogiska frågor mellan 2001–
2008. Den 1 juli 2008 bildades den nya myndigheten Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten som omfattar specialpedagogiskt 
råd och stöd, statsbidrag, läromedel och statens åtta specials-
kolor. Här handlar det om råd och stöd.

Rådgivaren och jag träffade under våren 2003 skol-
verksamhetens ledningsgrupp med förvaltningschef, 
tre områdeschefer och en utvecklingsledare. Under 
samtalen framkom följande intention: ”Vi vill inkludera 
alla elever nu.” Vi rekommenderade skapandet av 
en utvecklingsgrupp. När en sådan utsetts, uttryckte 
den: ”Alla vill inkludera alla nu!” Vår fråga blev: ”Hur 
vet ni hur det egentligen är?” Responsen från grup-
pen var i korthet: ”Det vet vi egentligen inte, men kan 
ni utvärdera våra insatser för elever i behov av sär-
skilt stöd?” Vi svarade: ”Nej, det är inte vårt uppdrag, 
men kan ni någon metod för att ta reda på det ni be-
höver ta reda på?” Utvecklingsgruppen svarade: ”Ja, 
vi är bra på fokusgruppsmetoden.” Vi vägledde dem 
därefter till att försöka se så stor olikhet i funktion/si-
tuation som möjligt. Resultatet blev: ”17 fokusgrupper 
med 17 olika Är-bilder och 17 olika Bör-bilder!. Med 
denna förståelse för utmaningarna drogs en slutsats i 
ledningsgruppen: ”Vi måste möta 17 olika grupper av 
personal och politiker där de är och bygga själva med 
stöd av till exempel Specialpedagogiska institutet, 
forskning med mera.” 

Sammanhanget kännetecknades av komplexitet och 
osäkerhet: baspersonalen kände sig ”ensam”, stöd-
personalen (till exempel specialpedagoger) ”otillräck-
lig” och flertalet personalkategorier ansåg att det sak-
nades tydlig ledning:  




