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Abstract 

En skola för alla är ett begrepp som är väl känt inom skolans värld. Salamancadeklarationen, 

FNs barnkonvention och styrdokumenten påvisar vikten av att skolan ska vara en plats där 

alla barn vistas på lika villkor och får en likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar och 

behov. Syftet med undersökningen är att studera hur pedagoger arbetar för att uppnå visionen 

om En skola för alla. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som tar stöd 

i pedagogernas tolkningar av läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

 

Med hjälp av semistrukturerade surveyintervjuer har syfte och frågeställningar besvarats 

samt vidare bearbetats och diskuterats. Studien visar att skolorna är medvetna om det 

övergripande målet att uppnå En skola för alla. Det finns skilda uppfattningar kring 

begreppet inkludering och dess innebörd. En skola för alla har likartad betydelse för samtliga 

pedagoger. Däremot arbetar skolorna på skilda sätt för att inkludera alla elever i 

verksamheten och uppnå En skola för alla. Undersökningen tyder på att pedagogerna har 

olika visioner om hur arbetet ska läggas upp för att tillgodose alla elevers behov.  

 

 

Ämnesord:      

En skola för alla, inkludering, integrering, specialpedagogik. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under vår specialisering vårterminen 2013 studerade vi specialpedagogik. Då väcktes våra 

tankar och vårt intresse för visionen om En skola för alla, vilket vi även kan finna stöd för i 

skolans styrdokument. Vi fick under terminen erfara olika sorters pedagogik med fokus på 

inkludering. Utifrån dessa erfarenheter har vi valt att studera om det är möjligt att uppnå En 

skola för alla och hur det dagliga arbetet för att uppnå En skola för alla i verksamheterna ser 

ut. Fokus läggs även på det centrala begreppet inkludering, som är en förutsättning för att 

uppnå En skola för alla. 

 

Salamancadeklarationen tar sin utgångspunkt i varje barns grundläggande rätt till utbildning 

och vikten av att utbildningssystemet garanterar en mångfald där olika egenskaper tillvaratas 

(Svenska Unescorådet, 2001). Vidare förtydligas att vi alla är olika och att vi lär på olika sätt. 

”Först när barnet sätts i centrum och undervisningen anpassas efter var och ens behov kan vi 

uppnå en skola för alla” (Svenska Unescorådet, 2001, s.5).  Den svenska skolan ska vara En 

skola för alla. Skolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt främja alla 

elevers lärande och väcka en livslång lust till att lära (Skolverket, 2011).   

 

Historiskt sett har talet om En skola för alla en del av sitt ursprung i en strävan efter 

demokrati, men också i människors kamp för likvärdighet gällande villkor och levnadsnivå 

och alla människors rätt till samma möjligheter (Assarson, 2007). Vidare menas att 

innebörden av En skola för alla har förändrats och anpassats efter utvecklingen av de 

värderingar som finns i vårt samhälle. Det svenska utbildningsväsendet har de senaste åren 

verkat från en segregerande riktning, mot en inkluderande (a.a.). 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att ta del av åtta pedagogers, varav en rektors, erfarenheter av 

arbetet mot En skola för alla och därigenom hur den svenska skolan arbetar praktiskt med att 

uppnå dessa bestämmelser.  

 

Utifrån syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar:  
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 Vad har pedagogerna för erfarenheter och uppfattningar om arbetet för att uppnå En 

skola för alla? 

 Vad betyder begreppet En skola för alla för pedagogerna i studien?  

 Vad betyder begreppet inkludering för pedagogerna i studien? 

 

 

1.3 Studiens avgränsning 

Vi begränsade undersökningen till att gälla de årskurser vi själva kommer att verka i, 

förskoleklass – årskurs 6, och fokuserade enbart på pedagogernas erfarenheter av arbetet med 

att uppnå En skola för alla samt rektorns övergripande roll.  

 

 

1.4 Studiens disposition 

Studien består av ovanstående inledning, syfte, problemformulering och studiens avgränsning, 

samt följande kapitel; 

 

Kapitel 2 inleds med en begreppsordlista där studiens centrala begrepp förklaras. Därefter 

beskrivs och analyseras begreppet En skola för alla genom en litteraturgenomgång. 

Litteraturgenomgången innehåller olika politiska dokument, en historisk tillbakablick, 

begreppen inkludering och integrering bearbetas på djupet. Avslutningsvis belyser vi 

pedagogernas roll i arbetet att uppnå En skola för alla. Kapitel 3 innehåller valet av teoretisk 

utgångspunkt samt en definition av teorin. I kapitel 4 bearbetas valet av metod. Vi redogör för 

valet av metod, undersökningsgrupp, genomförandet och hur bearbetningen gick till. Vi 

diskuterar även vilka etiska övervägande vi har tagit hänsyn till. I det empiriska materialet 

ingår åtta intervjustudier där fokus har lagts på hur de åtta olika pedagogerna arbetar för att 

uppnå En skola för alla. Kapitel 5 består av resultat och analys av den empiriska 

undersökningen kopplat till vår teoretiska utgångspunkt. Här redovisas vad vi har kommit 

fram till genom vår undersökning. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning. Därefter 

avslutas studien med en sammanfattning och diskussion i kapitel 6. Diskussionen består av 

två delar, en resultat- och en metoddiskussion. I diskussionen knyter vi samman vårt resultat 

med litteraturgenomgången och genomför en kritisk analys av resultatet utifrån våra egna 

värderingar och synpunkter.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Kapitlet kommer att inledas med en begreppsordlista där det kort redogörs för de centrala 

begrepp som studien behandlar. Därefter kommer aktuell litteratur bearbetas utifrån syftet och 

frågeställningarna.   

 

 

2.1 Begreppsordlista 

En skola för alla  

I Salamancadeklarationen som instiftades 1994 betonas vikten av att skolan ska kunna ge 

plats åt alla barn oavsett bakgrund, hudfärg och svårigheter. Eleverna ska få det stöd som de 

behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen (Svenska Unescorådet, 2001). En skola 

för alla är en utmaning för skolan och personalen att skapa de förutsättningar som krävs för att 

alla barn i grundskolan ska få en meningsfull skolgång (Persson, 2008). 

 

Exkludering (segregation) 

Att stänga ute en individ eller en grupp människor från en annan grupp. Det framkommer 

tydligt i Salamancadeklarationen att sända barn till särskilda skolor eller att sammanföra dem 

i speciella klasser bör vara en undantagslösning (Svenska Unescorådet, 2001).  Vi har valt att 

använda oss av både exkludering och segregering som begrepp i vår studie, då de utgår från 

liknande ståndpunkter. 

 

Inkludering 

Krav ställs på dagens skola och samhälle att aktivt anpassa undervisningen och verksamheten 

så att alla elever kan tillgodose sig den och på så sätt känna sig delaktiga (Persson, 2008). 

 

Integrering  

I skolans värld handlar integrering om att den vanliga skolan ska öppnas upp för andra 

segregerade skolformer såsom särskolan (Persson, 2008). Det finns olika former av 

integrering, bland annat; individualintegrering, gruppintegrering, lokalintegrering och 

funktionell integrering (Brodin & Lindstrand, 2010). 
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Specialpedagog 

En pedagog som utöver en vanlig lärarexamen har läst specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning som omfattar 60-90 högskolepoäng efter 1990 och som erhållit en 

specialpedagogexamen (Persson, 2008). 

 

Specialpedagogik  

En pedagogik vars huvudsakliga uppgift är att stötta den vanliga pedagogiken då variationer 

av elevers olikheter medför att denna inte räcker till (Persson, 2008). 

 

Styrdokument 

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr olika verksamheter. I skolan 

finns det olika dokument som styr verksamheten såsom skollag, skolförordning och 

läroplaner. Dokumenten utformas av regeringen och ska gälla för alla skolformer (Skolverket, 

2011) 

 

 

2.2 Styrdokument  

2.2.1 Skolförordningen & skollag 

Skolförordningen SFS 2011:185 reglerar Sveriges alla skolformer (Sveriges Riksdag, 2013-

11-13). Den ersatte bland annat grundskoleförordningen, sameskolförordningen, 

särskoleförordningen och specialskolförordningen den 15 april 2011 och tillämpas från och 

med den 1 juli 2011 då den nya läroplanen började gälla. En förordning är en lag som beslutas 

av regeringen och som tillsammans med skollag och läroplan styr skolan (Skolverket, 2011). 

Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll (2012) belyser att dagens skolförordning särskiljer 

elever, gentemot den förra grundskoleförordningen. Antalet smågrupper har ökat där eleverna 

vanligtvis delas in efter kunskapsnivå vilket blir nedvärderande och utpekande mot de elever 

som särskiljs från övriga klassen, vilket är en form av exkludering (a.a.).  

 

I skollagen anges övergripande mål och riktlinjer för hur arbetet i skolan ska utformas. 

Utbildningen som eleverna får ska inriktas på att få kunskaper och färdigheter som de behöver 

för att klara av livet utanför skolan, i samhället (Skolverket, 2011). Skolan har skyldighet att 

ge alla elever det stöd som de behöver, även om de är i behov av särskilt stöd för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Detta innebär att hänsyn ska tas till elevers olika 
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förutsättningar och behov (Brodin m.fl., 2010). Det står även i paragraf ett, fjärde kapitlet, 

andra stycket i skollagen, att särskilt stöd ska ges till de elever som har svårigheter i 

skolarbetet (Sveriges Riksdag, 2013-11-13). 

 

 

2.2.2  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Skolverket (2011) förtydligar att grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

har var sin läroplan. I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, presenteras övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen. Läroplanens första del består av skolans värdegrund och uppdrag, 

vilken är densamma för alla läroplaner. Den andra delen består av de övergripande mål och 

riktlinjer och är beskrivna mer ingående under rubrikerna normer och värden, kunskaper, 

elevens ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan, skolan och 

omvärlden samt bedömning och betyg. I den tredje delen av Lgr 11 finns de kursplaner och 

kunskapskrav som gäller för respektive skolform. I kursplanerna finns de olika ämnenas syfte 

och centrala innehåll, likaså kunskapskraven som anger vilket betyg eleven ska få i de olika 

ämnena, utifrån de nya betygsstegen A-E (a.a.). 

   

Brynolf m.fl. (2012) förtydligar att dagens lärare har ett viktigt samhällsuppdrag som är 

uttryckt i läroplanerna. Dagens läroplaner har en annan syn på hur skolan ska styras jämfört 

tidigare. För att en lärare ska klara av att förhålla sig till sitt samhällsuppdrag krävs ett bra 

samarbete med kollegor och arbetslag (a.a.). I styrdokumenten genomsyras principen om En 

skola för alla och arbetet måste anpassas till elevernas olika behov (Tanner, 2009).   

 

Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas tillsammans. Men det 

räcker naturligtvis inte med att man är fysiskt närvarande (eller ”integrerad”) för att 

uppleva meningsfullhet i tillvaron. Därtill krävs att möjlighet ges till ett aktivt 

deltagande i den inkluderande verksamheten och att vars och ens bidrag ses som en 

resurs i det gemensamma och gemensamhetsskapande (Persson, 2008, s.62).   

 

 

2.3 Salamancadeklarationen 

Mellan den 7-10 juni 1994 samlades cirka 300 representanter från 92 regeringar och 25 

internationella organisationer i den spanska staden Salamanca för att förverkliga det uppsatta 
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målet, utbildning för alla, samt diskutera vilka kursändringar som krävs för att gynna tanken 

om att alla skolor ska kunna ta emot alla elever (Svenska Unescorådet, 2001).   

 

Svenska Unescorådet (2001) uttrycker vidare att det är en mänsklig rättighet att gå i skolan. 

Skolan ska ge plats åt alla barn oavsett bakgrund, hudfärg och svårigheter. Eleverna ska få det 

stöd som de behöver för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Det är i dessa frågor som 

Salamancadeklarationen tar sin utgångspunkt för varje barns rätt till utbildning. Deklarationen 

belyser vikten av att barn i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor och att 

denna tanke om integration är ett bra sätt att arbeta mot diskriminering (a.a.). Det är 

konstaterat att: 

 

Vi alla är olika och vi lär på olika sätt. Var och en av oss har utifrån våra förutsättningar 

möjlighet att utvecklas, först när barnet sätts i centrum och undervisningen anpassas 

efter var och ens behov kan vi uppnå en skola för alla (Svenska Unescorådet, 2001, s.5). 

 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse mellan cirka hundra länder runt om i 

världen, om att elever i behov av särskilt stöd ska få utbildning tillsammans med andra barn i 

en inkluderande miljö (Svenska Unescorådet, 2001).  

 

Vid världskonferensen framtogs det en handlingsram om hur det skulle gå till att uppfylla En 

skola för alla (Svenska Unescorådet, 2001). Det första som fastställdes var alla barns rätt till 

undervisning, som poängteras i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Det 

som genomsyrar handlingsramen är att skolan ska ge plats för alla barn, utan att ta hänsyn till 

elevernas fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga förutsättningar (a.a.). 

Beach (2008) hävdar att som det ser ut i dagens samhälle tävlar olika lärosäten om eleverna, 

samtidigt som friskolor drivs av ekonomiska vinstintressen. Detta kan få till följd att vissa 

elever inte är önskningsvärda då de drar ner medelbetyget för skolan samt kräver extra 

resurser. Ökningen av friskolor och föräldrarnas fria val av skola riskerar att skapa ökade 

klasskillnader. Svenska Unescorådet (2001) påtalar att det i och med dessa konstateranden 

skapas en mängd utmaningar för skolsystemet. Vidare uttrycks det att det är skolans och 

pedagogernas uppgift att anpassa undervisningens innehåll och metoder så att alla elever kan 

delta på lika villkor och få ut något av verksamheten: 
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Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller 

inbördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers 

olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempo och 

därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, 

organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 

lokalsamhället (Svenska Unescorådet, 2001, s.24). 

 

Det framkommer i deklarationen att sända barn till särskilda skolor eller att sammanföra dem 

i speciella klasser bör vara en undantagslösning i de fall där det är påvisat att undervisningen i 

vanlig klass inte kan tillgodose barnets behov av utbildning (Svenska Unescorådet, 2001). 

Skolpolitik på såväl nationell som lokal nivå ska bygga på principen om att barnet med 

funktionshinder bör följa undervisningen i den närmsta skolan, alltså den skolan barnet skulle 

ha gått i om det inte hade ett funktionshinder. För att detta ska uppnås framhäver 

deklarationen att kursplanerna ska anpassas efter barnens behov och inte tvärtom. För att nå 

upp till detta krävs det att skolorna kan erbjuda en alternativ undervisning som passar barn 

med olika förutsättningar (a.a.). 

 

Persson (2008) menar att för att skolan ska kunna bli inkluderande krävs det att den kan ta 

emot alla elever och svara upp mot elevernas olikheter när det gäller förutsättning för lärande. 

Vidare betonar Persson (2008) dock vikten av att det inte räcker att vissa enskilda skolor 

klarar av att leva upp till dessa krav, utan det är utbildningssystemet som helhet som behöver 

byggas på principen om lika och rättvis skolgång för alla barn. Detta leder till att 

skolsystemets utgångspunkt blir att ge alla tillgång till en grundläggande utbildning med 

målet att minimera varje hinder som kan stå i vägen för denna utgångspunkt. Vidare 

förtydligas att ”det bör poängteras att när man talar om alla barn och ungdomar så ska detta 

ses som en målsättning – på längre eller kortare sikt – att skapa en skola för just alla” 

(Persson, 2008, s.255). 

 

 

2.4 FN:s barnkonvention 

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för 

barn (Unicef Sverige, 2009). Det är Unicef:s ansvar att se till att länderna lever upp till 

aktuella föreskrifter. Organisationens arbete och värdegrund baseras på barnkonventionen. 
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Uppdraget bekämpas världen över där det yttersta målet är att barns rättigheter ska respekteras 

(a.a.).   

 

Konventionen om barns rättigheter samlades i ett dokument och fastställdes 1989, där 

nästintill samtliga länder i världen godkände, ratificerades och förband sig att genomföra 

dessa intentioner (Brodin m.fl., 2010). Konventionen ger en definition av vilka rättigheter 

som ska gälla i varje samhälle oavsett religion, kultur och samhällsstruktur. Regeringen ställs 

i varje land till svars om konventionen inte skulle följas (a.a.).    

  

Brodin m.fl. (2010) menar att det framförallt är artiklarna 28 och 29 i barnkonventionen som 

behandlar alla barns rätt till utbildning. Unicef Sverige (2009) belyser att det i artikel 28 står 

att varje barn har rätt till utbildning, där utvecklingen ska ske genom olika former av 

undervisning och uppmuntra till efterföljande utbildningar. Dessa utbildningar, allmänna som 

yrkesutbildningar, ska vara tillgängliga för varje barn (a.a.). Brodin m.fl. (2010)  anser även 

att alla barn har rätt till skola och utbildning, oavsett om barnet har fysiska, psykiska eller 

sociala begränsningar. I artikel 23 i barnkonventionen står det att ”barn med fysiskt eller 

psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som 

säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället ”(Unicef Sverige, 2009, Artikel 23, s.44). 

 

 

2.5 Historisk tillbakablick – från då till idag 

Hjörne och Säljö (2008) påpekar att 1940-talets politiska debatter grundade sig på att skolan 

skulle sträva mot En skola för alla och att skolan skulle ta emot alla barn oavsett social klass 

och förmåga, men det var fortfarande så att vissa elever, de som inte höll måttet mot övriga, 

segregerades från klassen. Detta ansågs vara bäst för eleven och samhället. De elever som inte 

fick tillbringa tid med övriga klassen kunde vara aggressiva eller ha svårt att koncentrera sig. 

Då detta synsätt på En skola för alla förekom, individualiserades undervisningen och eleverna 

skildes från stora gruppen på grund av olika anledningar (a.a.). 

 

Under 1960-talet skapades en mängd olika specialklasser som till exempel skolmognadsklass, 

läsklass och observationsklass för att kunna se till elevernas olika behov. I Utredningen om 

skolans inre arbete - SIA (SOU 1974:53) presenterades jämförande studier mellan 



 14 

specialklasser och vanliga klasser. Studierna visade att specialklasserna inte haft de positiva 

effekter som förväntats, vilket ledde till en delvis förändrad syn på elever i behov av särskilt 

stöd. Synsättet förändrades från att enbart relatera svårigheterna till individen, till att vidgas 

mot skolans hela verksamhet och det sociala sammanhang som eleven ingår i (a.a.). På 1980-

talet fortsatte intuitionen om att skapa En skola som alla kan verka i. En stor del av Sveriges 

lärarkår fortbildades och när Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 2008:109) gavs 

ut poängterades vikten av att skolan som helhet och arbetslagen behöver specialpedagogiskt 

stöd för att kunna möta variationen av elevers olikheter.  

 

I Lgr 11 står det att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig för eleven, oavsett 

var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt, utan hänsyn ska tas till varje elevs olika behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2011). Slutligen menar Tanner (2009) att vi idag inte har en och samma skola för 

alla elever. Utvecklingen av en skola för alla har stärkts. Den har blivit tillgänglig för fler 

individer och förfogar över en större mångfald av elever än vad skolan tidigare gjort (a.a.).   

 

 

2.5.1 Uppkomsten av En skola för alla 

Historiskt har talet om En skola för alla en del av sitt ursprung i en strävan efter demokrati, 

men också i människors kamp för likvärdighet gällande villkor och levnadsnivå och alla 

människors rätt till samma möjligheter (Assarson, 2007). Vidare menar Assarson (2007) att 

innebörden av En skola för alla har förändrats och anpassats efter utvecklingen av de 

värderingar som finns i vårt samhälle. Det svenska utbildningsväsendet har de senaste åren 

verkat från en segregerande riktning, mot en inkluderande. I enighet med denna riktning  har 

styrningen i skolan ändrat fokus. Det är numer de professionella, pedagogerna, som har makt 

att tolka läroplanen och undervisa utifrån denna med elevernas bästa i fokus (a.a.).  

 

En inkluderande skola, som påvisas av Salamancadeklarationen, är det dominerande målet för 

den internationella utbildningspolitiken. Deklarationen innebär att medlemsländerna förbinder 

sig att arbeta för att alla elever ska undervisas gemensamt, oavsett svagheter, 

funktionsnedsättningar, ras, etnicitet eller kön (Svenska Unescorådet, 2001). Det 

specialpedagogiska stödets fokus har på senare år flyttats från att arbeta med enskilda elever i 

behov av särskilt stöd, mot att arbeta för en skolutveckling där alla elevers deltagande i en 

gemenskap är målet (Assarson, 2007).  
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2.6 Integrering som begrepp 

Integration råder när det finns en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och känner 

delaktighet för att skapa en helhet, anser Emanuelsson (2004). Utifrån detta resonemang dras 

slutsatsen att integration grundar sig på en demokratisk människosyn, alla har rätt till full 

delaktighet (a.a.). I styrdokumenten framkommer det tydligt att skolan ska vila på en 

demokratisk grund och det innebär att alla människor är lika mycket värda (Skolverket, 2011). 

I enlighet med detta konstaterande menar Emanuelsson (2004) att ingen kan uteslutas som 

oönskad, varken i samhället eller i skolan. De olikheter som ändå finns mellan människor ska 

istället ses som en tillgång och fokus ska inte läggas på de problem som kan uppstå vid 

olikheter.  

 

Emanuelsson (2004)  hävdar att motsatsen till att bli integrerad är att bli segregerad eller 

exkluderad, alltså att bli avskild från gemenskapen. En segregering bryter mot den 

demokratiska grund som samhället och skolan vilar på samt de mänskliga rättigheterna. Det 

poängteras att det är människorna med makt som kan påverka samhället, till exempel 

pedagoger, när det gäller frågan om integrering och segregering (a.a.). 

 

I Svenska Unescorådet (2001) kan begreppet en integrerad skola utläsas vilket innebär att alla 

barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska omfattas av det allmänna 

undervisningssystemet. Den integrerade skolans viktigaste uppgift är att utveckla en 

pedagogik där barnet är i centrum och där barnet ges förutsättningar för att utvecklas på sina 

egna villkor. Dessa skolor är ett måste för att ändra synen på diskriminering och att skapa ett 

samhälle där alla är välkomna. Som samhället har sett ut tidigare så har barn i behov av 

särskilt stöd mötts av att fokus har legat mer på deras svårigheter än deras möjligheter (a.a.). 

 

Brodin m.fl. (2010) menar att för att kunna bli integrerad krävs det att individen i fråga först 

har varit segregerad. Uteslutningen är nödvändig för att personen ska kunna föras in i 

någonting, för att bli integrerad. Nilholm (2006) anser att det inte enbart är i skolans värld 

som segregering förekommer.  Vi lever i en segregerad värld och att behovet av integrering 

finns överallt. Om en elev hela tiden har varit med i gruppen och inte segregerats, så är denne 

inkluderad, han eller hon utgör en självklar del av gruppen (a.a.). Brodin m.fl. (2010) nämner 

vidare att det finns olika former av integrering beroende på var fokus ligger. 

Individualintegrering innebär kort att ett barn med funktionshinder eller funktionsnedsättning 
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placeras i en vanlig klass. Gruppintegrering betyder att en mindre grupp, cirka tre till fyra 

barn, med olika eller samma funktionshinder placeras i en ordinarie klass i en vanlig skola. 

Lokalintegrering är en modell att arbeta med integrering där en klass med särskoleelever finns 

integrerad i en reguljär grundskola. Funktionell integrering innebär en utveckling av 

begreppet lokalintegrering och betyder att grundskolan och särskolan delar vissa aktiviteter 

som till exempel musik, bild och gymnastik (a.a.).  

 

 

2.7 Inkludering som begrepp 

I rapporten Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi? 

diskuterar Nilholm (2006) uppkomsten av begreppet inkludering och kommer fram till att 

introduceringen skedde i samband med att begreppet elever i behov av särskilt stöd myntades. 

Det fanns ett starkt behov av ett fungerande tillvägagångssätt för att bemöta denna specifika 

grupp elever. Begreppet inkludering har använts flitigt under de senaste åren och då oftast i 

samband med utbildning för den specifika grupp elever i behov av särskilt stöd. Historiskt sett 

har det varit en svår uppgift att skapa en skola som är till för alla. Begreppet syftar till en 

skola där alla är välkomna och har rätt till delaktighet på sina villkor, efter sina förutsättningar 

och med en känsla av att vara inkluderad i verksamheten (a.a.).  

 

Persson och Persson (2012) väljer att förtydliga begreppet inkludering och vad det egentligen 

innebär. Alla människor är olika och skolans uppgift är inte att förändra detta faktum. Det 

handlar istället om att genom ett professionellt förhållningssätt ge alla elever uppmuntran och 

se till att alla har möjlighet att delta i gemenskapen. ”Inkludering är alltså inte i första hand en 

fråga om fysisk placering, utan ytterst om våra intentioner om ett bättre samhälle” (Persson, 

m.fl., 2012, s.19). Inkludering anses ofta som att elever med olika slags svårigheter 

assimileras i den ordinarie pedagogiska verksamheten, men denna definition är allt för snäv. 

Vidare benämns att denna definition av inkludering kan uppfattas som en utopi, eftersom 

mätning, konkurrens och rangordning är en del av den vardagliga ordningen i skolans värld. 

Fokus måste istället ligga på att bekräfta elevernas olikheter och försöka anpassa utbildningen 

till dessa varierande behov (a.a.).  

 

Inkludering inbegriper såväl utbildning som vårt framtida samhälle (Persson, m.fl., 2012). 

Emanuelsson (2004) är inne på samma linje och menar att inkludering som begrepp oftast 
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missbrukas inom skolans värld. Begreppet betyder egentligen ”en sammanhållen gemenskap 

av sinsemellan olika individer utan att våldgöra sig på deras individuella karaktär och 

förutsättningar” (Emanuelsson, 2004, s.103).  

 

En väsentlig fråga enligt Persson m.fl. (2012) är hur specialpedagogiken ska ha plats i en 

inkluderande skola. Fokus bör läggas på huruvida specialpedagogiken går att förena med den 

vardagliga undervisningen. Själva ordet inkludering anses vara laddat och Persson m.fl. 

(2012) menar att det beror på den felaktiga bild om begreppet som innebär att alla elever alltid 

ska befinna sig i samma lokaler. Denna rädsla för att använda sig av ordet inkludering är inte 

specifikt för vårt land utan det råder samma omständigheter i andra länder (a.a.). Nilholm 

(2006) diskuterar vad inkluderande processer egentligen handlar om, vad det betyder att vara 

inkluderad. Resultatet presenterar en slutsats som innebär att eleven ska vara deltagande i det 

sociala livet som finns i skolan, att eleven ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar 

och avslutningsvis att få göra sin röst hörd och på så sätt erhålla ett kunskapsmässigt och 

socialt utbyte. 

 

I Lgr 11 uttrycks skolans värdegrund och dess innebörd: 

 

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande (…). Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde (…) (Skolverket, 2011, s.7). 

 

2011 fick den svenska skolan en ny skollag, läroplan och en ny lärarutbildning. I ett 

betänkande om en ny lärarutbildning skriver utredarna: 

 

”En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Det behöver 

dock inte betyda att alla elever måste undervisas samtidigt av samma lärare. En 

individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att en del elever har 

särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. Det så kallade inkluderande 

perspektivet är en ideologisk vision som när den möter verkligheten leder till att eleverna 

i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta stöd (SOU 2008:109, s.189). 

 

Carlsson och Nilholm (2004) tar begreppsdiskussionen ett steg längre och menar att ordet 

inkludering frambringar en positiv känsla. Begreppet har fått en central roll i diskussionerna 
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om specialpedagogik och arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Slutsatsen som Carlsson 

m.fl. (2004) drar är att ordet inkludering ofta används utan att innebörden av det förklaras. I 

diskussionen som bedrivs i artikeln redogörs det för likheterna mellan begreppet inkludering 

och En skola för alla. En skola för alla har många olika innebörder för olika människor i olika 

användningsområden. Den gemensamma tanken med En skola för alla är dock att skolan ska 

vara bra för alla. Med detta i åtanke menar Carlsson m.fl. (2004) att det finns olika nivåer av 

inkludering i skolans värld; svag inkludering, stark inkludering, inkludering som dilemma. 

 

 

2.7.1 Svag inkludering 

När det gemensamma målet är inkludering, men det samtidigt görs undantag från den 

överenskomna principen talar Carlsson (m.fl., 2004) om svag inkludering. Den 

bakomliggande förklaringen är att inkludering är en process som tar tid och inte passar alla 

elever. Svag inkludering är den mest förekommande formen av inkludering i Västvärlden och 

kallas även för segregerande utbildning. 

 

 

2.7.2 Stark inkludering 

Till skillnad från föregående form av inkludering tillåts det inga undantag i stark inkludering 

(Carlsson m.fl., 2004). Denna form utgår ifrån att skolan ska organiseras så att den ska kunna 

ta emot den mångfald som finns bland eleverna och framförallt att mångfalden finns 

representerad i varje klassrum, utan några undantag. Sammanfattningsvis innebär stark 

inkludering alla barns rätt till deltagande inom den ordinarie gruppen, i detta fall i 

klassrummet. Inga speciella grupper ska skapas för vissa elever, det är total inkludering som 

är målet. Det starkaste argumentet som lyfts fram är att efter skolan möts alla människor i 

samhället, vilket innebär att man även i skolan måste kunna vara tillsammans (a.a.). 

 

 

2.7.3 Inkludering som dilemma 

Carlsson m.fl. (2004) menar att begreppet inkludering betyder olika saker i olika situationer 

och miljöer. Inom skolans värld finns det elever som behöver mer stöd än andra, vilket de har 

rätt till. Detta motsäger sig dock den grundläggande idén bakom inkludering och målet om en 
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En skola för alla. Då inkluderingsbegreppet inbegriper att vi inte ska särskilja elever, blir 

inkludering i detta scenario ett dilemma som pedagogerna måste förhålla sig till (a.a.). 

 

 

2.7.4 Konsekvenser av inkludering 

Då skolan idag mäter framgångar genom att räkna ut den andel elever som blir behöriga till 

gymnasiet och så vidare, blir frågan istället om inkludering kan ses som positivt eller som 

missgynnande, anser Persson m.fl. (2012). Carlgren och Marton (2004) betonar vikten av att 

vi inte ska ta förgivet att det i alla situationer är bättre att arbeta tillsammans med någon annan 

än att arbeta själv. Detta antagande kastar ett nytt ljus på inkluderingsfrågan. Arbetssätt och 

metod ska varieras utifrån elevgruppens specifika behov, vilket innebär att eleverna vid 

särskilda tillfällen arbetar på ett sätt som kan anses exkluderande (a.a.).  

 

Emanuelsson (2004) menar att begreppet En skola för alla oftast betraktas som ett typiskt 

svenskt uttryck och som innebär en gemensam och sammanhållen skolform för alla barn och 

ungdomar. Det är långt ifrån en självklarhet vad som menas med ”alla” när det gäller den 

sammanhållna skola som vi har. Vidare betonas det att det finns en ständig organisatorisk 

exkludering i skolans såväl planerade som genomförda lektioner. Detta tar sin grund i den 

uppdelning som görs utifrån elevernas svårigheter att möta den stora variationen av 

undervisningssituationer som finns i grupp där ”alla” barn går. Huvudsakligen finns det två 

bakomliggande orsaker till exkluderingen som sker genom en uppdelning av eleverna utifrån 

vissa kriterier. Dessa grupperingar består ofta av en grupp med högpresterande elever och en 

grupp med svaga elever (a.a.). Hjörne m.fl. (2008) skriver att när det talas om En skola för 

alla är det lätt att glömma bort de barn som anses överpresterande gentemot övriga elever. 

Dessa individer försummas ofta och får sällan anpassad undervisning efter deras förmågor. 

Pedagogen har ett ansvar att även dessa elever får sina behov tillgodosedda och inte 

bortprioriteras i strävan efter att lyfta de barn som är i behov av särskilt stöd (a.a.). 

Emanuelsson (2004) menar att en bakomliggande orsak till denna sorts uppdelning är att de 

svaga eleverna ska kunna ges möjlighet till det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt 

till, och som inte anses kunna uppnås i den stora gruppen. Ett annat skäl är att undanröja 

hinder i den gemensamma undervisningen. Med detta menar Emanuelsson (2004) att man ska 

avskilja de elever som inte klarar av att följa en genomgång eller ta instruktioner. Det 

synliggörs också att denna form av exkludering strider emot de grundläggande 

deklarationerna om alla människors lika värde. 
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2.8 Begreppssammanfattning integrering och inkludering 

Nilholm (2006) menar att inkludering som koncept fick sitt stora genombrott i och med 

Salamancadeklarationen och diskussionen om En skola för alla. Dessförinnan var det 

begreppet integrering som stod i centrum men allt eftersom har inkludering kommit att ersätta 

integreringsbegreppet. 

 

Sammanfattningsvis förtydligar Nilholm (2006) en stor skillnad: 

 

mellan, å ena sidan, inkludering, och, å andra sidan, integrering, är att det förra innebär 

att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att 

delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas 

egenskaper (Nilholm, 2006, s.14). 

 

I ett skolsammanhang tyder inkludering på att skolan, som helhet, ska organiseras utifrån det 

faktum att barn är olika, alltså en systemförändring. Integrering betyder då att barnen som 

anses vara avvikande eller i behov av särskilt stöd ska passas in i en helhet som från första 

början inte är tänkt att anpassas efter barns olikheter och förutsättningar, en individanpassning 

(Nilholm, 2006). Carlsson m.fl. (2004) instämmer och menar att det mer traditionella 

begreppet integrering har fått ge plats åt inkluderingsbegreppet just på grund av ovanstående 

anledning. Den största skillnaden som Nilholm (2006) presenterar är att inkludering ska ses 

som en process, en arbetsgång för att förändra ett system, medan integrering snarare är ett 

tillstånd vilket en specifik elev befinner sig i. 

 

 

2.9 Normalisering 

Nirje (2007) hävdar att normaliseringsprincipen bygger på tanken om att det normala är det i 

ett samhälle eller en kultur som av de flesta uppfattas som riktningsgivande. 

Normaliseringsprincipen visar ansatser till att se isolerat på de individer som inte passar in i 

den mall vi har för vad som är normalt. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och 

Jacobsson (2004) belyser i sin studie att vårt sätt att se på människor och framförallt särskilja 

människor har sin grund i samhällets värderingar. För att kunna urskilja de människor som 

upplevs som onormala, måste det finnas människor som upplevs som normala. ”Det normala 

är dels det mot vilket allt kan jämföras, det genomsnittliga, det vanliga, dels en moralisk idé 

om hur det bör vara” (Tideman m.fl., 2004, s.15). Vidare anser Tideman m.fl. (2004) att det är 
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fascinerade hur det som anses vara normalt hela tiden förändras. Skolan är en institution där 

barns svårigheter ofta upptäcks, detta på grund av att skolan har en viss modell, vilken inte 

fungerar för alla barn, de faller inte inom ramarna.  

 

Jämlikhetens dynamik och styrka ligger i insikten om att alla är olika och att vi alla, oavsett 

kön, nationalitet, religion eller förmåga, har samma grundläggande mänskliga rättigheter 

(Nirje, 2007). Jämlikhet ska inte förväxlas med ordet jämställdhet, som är ett relativt begrepp 

i den mån att det endast gäller när villkor och förutsättningar är desamma. Jämställdhet i 

skolan innebär därför att alla är, och kan vara, verksamma på samma sätt, utifrån sina villkor 

och på sin egen nivå (a.a.). Persson (2008) menar att skolans traditionella sätt att möta elevers 

olikheter har varit med specialundervisning, men det framhävs också att det har varit svårt att 

hitta forskningsresultat som tyder på att specialundervisningen har lett till något positivt. 

 

 

2.10 Barn i behov av särskilt stöd eller barn med särskilda behov 

Benämningen elever i behov av särskilt stöd syftar till att det inte är eleverna i sig som har 

svårigheter, utan svårigheterna uppstår först när de ställs inför en skola som är organiserad för 

de som kan anpassa sig till de mönster som finns (Assarson, 2009). I skollagen framgår det att 

särskilt stöd ska ges till elever som av olika skäl är i behov av detta. Det förtydligas också att 

detta stöd i första hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (a.a.). 

Rosenqvist (2007) menar att det går att utläsa i de läroplaner som använts i skolan under de 

senaste fyra decennierna att terminologin ändrat riktning, från ett individburet ansvar till ett 

samhällsburet synsätt på anledning till specialpedagogiska insatser. Vidare hävdar Rosenqvist 

(2007) att den specialpedagogiska forskningen gått från att utgå ifrån individuella defekter till 

att fokusera på hur samhällsrelaterade orsaker skapar funktionshinder och svårigheter. 

Forskare poängterar att det inte finns några handikappade människor, bara ett handikappat 

samhälle (a.a.).  

 

Enligt Svenska Unescorådet (2001) används idag begreppet barn i behov av särskilt stöd, till 

skillnad mot ett antal år sedan då formuleringen istället var barn med särskilda behov. Brodin 

m.fl. (2010) samtycker och menar att begreppet särskilda behov inte används längre då det 

inte går att antyda att det är barnet med till exempel funktionshinder som har särskilda behov. 

De har samma grundläggande behov som alla andra barn, men kan i vissa perioder och faser i 
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sitt liv vara i behov av särskilt stöd. Förhoppningsvis kan detta stödet medföra att 

svårigheterna minskar eller rent av elimineras (a.a.). Brodin m.fl. (2010) menar vidare att då 

begreppen har ändrats indikerar det att fokus har flyttats ifrån den enskilda eleven till att 

omfamna hela verksamheten. Vidare tydliggörs att denna förflyttning markerar att vi inte i 

första hand ska se svårigheter som individuella problem. Fokus ska istället läggas på helheten 

och på de möjligheter som följer med att vi alla är olika. Genom att ta tillvara på de 

egenskaper som varje individ besitter och anpassar verksamheten till det samt utformar 

undervisningen utifrån var och en av elevens förutsättningar kan verksamheten utvecklas 

(a.a.). 

 

Att sätta in särskilt stöd kan leda till exkludering. Intentionerna är oftast goda men fokus 

tenderar att hamna på elevens brister istället för skolans strukturer och insatser som kan 

förändras till fördel för eleven i behov av särskilt stöd (Assarson, 2007). Det särskilda stödet 

ses ofta som ett statiskt tillstånd istället för en dynamisk process som förändras över tid och i 

förhållande till den rådande miljön, vilket innebär att också stödet bör och ska förändras (a.a.).  

 

I Myndigheten för skolutveckling (2005) diskuteras motsägelserna som finns i skolans värld. 

Å ena sidan ska alla elever mötas på den nivå de befinner sig och undervisningen ska 

anpassas efter varje enskild elevs behov. Å andra sidan ska alla elevers prestationer relateras 

till i förväg uppsatta mål som är lika för alla. Motsägelsen mellan individens förutsättningar 

och de gemensamma kunskapskraven är det som framkallar behovet av särskilt stöd. Assarson 

(2007) skriver att gränsen mellan barn som anses vara i behov av särskilt stöd och barn som 

inte har sådana behov avgörs av det specifika barnet i relation till andra barn, tillsammans 

med vilka krav som efterfrågas samt vilken personal som finns runt barnet. Behoven 

konstrueras alltså i relation till våra kunskapskrav (a.a.). 

  

Brodin m.fl. (2010) menar att undervisningen av elever i behov av särskilt stöd är en 

undervisning som bygger på pedagogens principer som alla elever kan tillgodose sig. Dessa 

principer utgår ifrån att alla olikheter som finns emellan människor är normala och att 

inlärningen ska anpassas till varje elev istället för att forma eleven så att den passar in i 

undervisningen. Den pedagog som sätter eleven i centrum är till nytta för alla elever och för 

hela samhället. Brodin m.fl. (2010) anser vidare att det självklara borde vara att eleverna som 

är i behov av särskilt stöd ska erhålla detta och att det ska betraktas som en självklar rättighet 

för alla barn oavsett om de har en diagnos eller inte. Detta för att få en utbildning och en 
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undervisning där alla kan få sina behov tillgodosedda (a.a.). Skolan ska vara en plats för 

gemenskap samtidigt som den ska ta tillvara på elevers olikheter och se dessa som en resurs 

snarare än en belastning. Först då vi ser skolans uppdrag att stödja alla elever i sitt lärande och 

i sin utveckling på detta sätt, blir det möjligt att integrera det särskilda stödet i det vardagliga 

skolarbetet (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

 

 

2.11 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Rosenqvist (2007) lyfter fram forskning gjord av Persson (1998) med ett förslag till en 

analysmodell av två skilda perspektiv. Det ena, kallat kategoriskt, beskriver forskning och 

andra verksamheter som att det går att placera i avgränsade kategorier, vilket inom 

specialpedagogiken innebär undervisning av elever med svårigheter. Det andra, det 

relationella perspektivet, har sin centrala utgångspunkt i miljö- och kontextbetingade orsaker 

till svårigheter. Inom specialpedagogiken talas det om undervisning av elever i svårigheter. 

Dessa två perspektiv står för en differentiering vad gäller synsättet om vad som ska förändras 

och påverkas – eleverna eller undervisningen. Intressant är också specialpedagogikens 

relation till den vanliga pedagogiken, eftersom pedagogik utifrån ett relationellt perspektiv 

innebär att förändringar i elevens undervisningsmiljö kan påverka hela den pedagogiska 

situationen (a.a.).  

 

 

2.11.1 Relationellt perspektiv  

Relationell pedagogik sätter mänskliga relationer i centrum och vilar på tankar som 

ursprungligen kommer från bland andra Jean Piaget, John Dewey och Lev Vygotskij (Aspelin 

& Persson, 2011). Vidare menar Aspelin m.fl. (2011) att begreppen relationer, 

kommunikation och mänskliga möten är centrala där viktiga aspekter inom relationell 

pedagogik innebär att möta eleven där han eller hon är och svara utifrån en idé om vem han 

eller hon kan bli. Undervisning sker i en social dimension med interaktion och samverkan 

elever emellan. 

 

Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som den pedagogiska relationen mellan till 

exempel lärare och elev, lärare-grupp, elev-elev eller elev-grupp. Denna relationella 

pedagogik möter lärare i sitt dagliga arbete i skolans värld. Aspelin (2013) förklarar att 
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relationell pedagogik innebär att utgå ifrån relationen man har till eleven för att åstadkomma 

lärande, alltså inte bara se till kursplaner och bedömningsunderlag, utan utgå ifrån vad som är 

bäst för den enskilde eleven (a.a.). Inom det relationella perspektivet handlar det om 

långsiktiga lösningar som involverar alla lärare och ibland även hela skolan som system. 

Enligt detta perspektiv tar det lång tid att åtgärda ett problem och det går inte att lösa 

problemen här och nu (Persson, 2008). 

 

 

2.11.2 Kategoriskt perspektiv 

I Aspelin (2013) beskriver Rosenqvist det kategoriska perspektivet som motsatsen till det 

relationella. Elevens egenskaper är utgångspunkten, vilket kan innebära att eleven placeras i 

olika fack utifrån diagnos eller hemförhållanden. Om eleven avviker från vad som anses vara 

normalt sätts åtgärder in till följd av elevens sätt att vara. Interaktionen mellan människor är 

oviktig, eftersom eleverna redan är uppdelade i fack (a.a.). Persson (2008) menar också att i 

perspektivet läggs fokus på att en elevs svårigheter reduceras till en effekt av till exempel låg 

begåvning. Det är svart eller vitt, svårigheterna kan vara medfödda eller på annat sätt 

individbundna, vilket leder till benämningen elever med svårigheter. Problemet ligger hos den 

enskilda individen och inte hos gruppen eller hos den undervisande pedagogen. Traditionen 

inom den specialpedagogiska verksamheten kan hittas inom just detta perspektiv men en 

långsam förflyttning har inletts mot det relationella perspektivet (a.a.).  

 

Rosenqvist (2013) menar att bakgrunden till att det kategoriska perspektivet har varit ledande 

är att specialpedagogiken ansvarar för akuta problem i skolans värld och problemen behöver 

lösas inom en snar tidsram.  Segregation i undervisningen sker i den obligatoriska skolan, där 

man skiljer på elever och elever. Särskilda undervisningsgrupper och olika skolformer, till 

exempel sär- eller träningsskola, har gjort att samhället inte har den samverkan det skulle 

kunna ha (a.a.). 

 

 

2.11.3 Anpassning efter olika situationer 

Med både det relationella och kategoriska perspektivet i åtanke bör den bästa lösningen enligt 

Persson (2008) vara att låta de båda perspektiven fortgå löpande. Fokus ska inte läggas på 
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vilket av dessa perspektiv som är det bästa, de fungerar olika bra i olika situationer (se figur 

1). 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattningen av 

pedagogisk kompetens 

Förmågan att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt – och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antigen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

Figur 1 

 

Persson (2008) konstaterar att skola och utbildning är två motsägelsefulla verksamheter i den 

mån att skolan ska vara jämbördig och målen ska vara lika för alla elever, samtidigt som 

skolan som institution ska vara öppen för och stödja mångfald och variation. Slutsatsen som 

kan dras genom denna tvetydighet är att alla är lika i en rad olika avseende, vilket motiverar 

att vi ska vara tillsammans. Samtidigt är vi i andra avseende olika, vilket också motiverar oss 

att vara tillsammans så att alla kan lära av varandra och erfara mångfald och variation. 

Problematiken uppdagas då skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning där olikheterna 

motiverar till en utbildning anpassad efter varje individs behov (a.a.). ”Det blir mycket över 

för specialpedagogiken att göra i sammanhang där undervisningen riktas till en snävt 

avgränsad, tänkt ’normalgrupp’. Det snäva sättet skulle i sammanhanget representera ett 

kategoriskt perspektiv och det breda ett relationellt” (Rosenqvist, 2007, s.114). 
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2.11.4 Pedagogens roll 

Lärarens funktion vid relationell pedagogik som bas inriktar sig på att skapa möjligheter för 

elever att utveckla kunskaper, fakta, färdigheter, normer etcetera utifrån varje enskild individ. 

Läraren som person är viktig för att förverkliga relationell pedagogik i form av att stödja 

eleven till att förstå sig själv i relation till omvärlden samt i arbetet med att inhämta kunskap 

(Aspelin m.fl., 2011). Ett sätt att lösa problematik med att ge alla elever en likvärdig 

utbildning har varit att erbjuda vissa elever specialundervisning. Med detta som stöd finns det 

goda skäl att diskutera en modell som leder till att den specialpedagogiska verksamheten blir 

integrerad i den vanliga pedagogiska verksamheten i skolan, den måste vara relationell. I detta 

perspektiv läggs betoningen på vad som sker i förhållandet, interaktionen eller samspelet 

mellan olika aktörer. En viktig del av det relationella perspektivet är att förändringar som äger 

rum i elevens närhet förutsätts kunna påverka elevens förmåga att nå uppsatta mål eller krav. 

Eleverna anses vara i svårigheter och att det är något som påverkar hela verksamheten, inte 

enbart den enskilda individen (a.a.). 

 

Aspelin m.fl. (2011) hävdar att det egentliga syftet med utbildning är att främja barns och 

ungdomars utveckling till fria, ansvarstagande och kärleksfulla personer i relation till andra. 

Med dessa egenskaper i åtanke kan det tolkas som att utvecklingen som människa, snarare än 

kunskaper, förmågor och färdigheter, är centralt i utbildningen. Den kunskapseffektiva skolan 

innebär att fokus läggs på hur undervisningen i skolan kan göras så effektiv som möjligt för 

att optimera elevers mätbara resultat, vilket motsäger sig det egentliga syftet med utbildning i 

skolan. Prov och tester för att mäta kunskaper har funnits i det svenska skolsystemet i många 

generationer, men till följd av globaliseringen av utbildning och skola mäts nu inte 

skolresultaten endast i relation till landets förutsättningar, utan ställs även mot andra länders 

resultat. Dessa jämförelser och mätningar sätter press på Sveriges skolsystem att bli ännu mer 

effektivt, vilket kan leda till att den relationella pedagogiken blir eftersatt (a.a.).  

 

Aspelin m.fl., (2011) hävdar att sociala relationer både mellan lärare och elever samt elever 

emellan får ta större plats i dagens skola. Lärare arbetar i arbetslag och fokus ligger på att 

sätta eleven i centrum med en utbildning anpassad efter varje elevs enskilda behov. Inom 

relationell pedagogik är det viktigt att sociala relationer utvecklas för att förbättra 

undervisningen. Denna socialt inriktade syn på skolan kan dock bli problematisk i det 

kunskapseffektiva samhälle vi lever i (a.a.). Det som är viktigt att ta fasta på när man talar om 

relationell pedagogik är att det inte är vad läraren gör som är intressant, utan vad som sker i 
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interaktionen dem emellan, till exempel mellan lärare och elev. Man skiljer på två aspekter, 

samverkan och samvaro. Samverkan är en anpassad målinriktad aktivitet, där två eller flera 

individer samarbetar för att nå målet. Den andra aspekten, samvaro, är en oförutsägbar 

aktivitet som är ett personligt möte människor emellan och som inte har ett förutbestämt mål 

(Aspelin, 2013). 

 

 

2.12 En skola till för alla 

För att lyckas skapa ett demokratiskt kunskapssamhälle är En skola för alla en självklarhet. 

Alla elever behöver dock inte undervisas samtidigt av samma lärare, utan det inkluderande 

perspektivet innebär att hänsyn ska tas till varje enskild elev, vilken kan ha särskilda behov 

som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. En förutsättning för att uppfylla denna vision är 

att pedagogerna har kunskap och färdigheter vad gäller specialpedagogik för att kunna 

identifiera elever i behov av särskilt stöd (SOU 2008:109). 

 

 

2.12.1 Inkludering i En skola för alla 

FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning och Salamancadeklarationen 

uppmanar medlemsländerna att verka för inkluderande undervisning samt att 

specialpedagogik ska ingå i all lärarutbildning. Alla elever ska undervisas tillsammans, 

oavsett fysiska, intellektuella, sociala och språkliga behov. Inkludering är målet då 

utanförskap som börjar i skolan riskerar att eskalera och skapa segregation och exkludering i 

samhället (Assarson, 2009).  

 

Medan uttrycket integrering fokuserar på den enskilda individen och att få in denne i 

gemenskapen, framhåller begreppet inkludering istället en anpassning av undervisningen så 

att den blir tillgänglig för alla (Haug, 2003). Nilholm (2006) menar att inkludering har blivit 

ett positivt begrepp som bland annat står för likvärdig utbildning, värdegrund, fred, framsteg 

och empati. Assarson (2007) är inne på samma linje då det poängteras att En skola för alla, 

med inkludering i fokus, bygger på tillgång till samma rättigheter, samma förmåner, samma 

möjligheter som alla andra samt rätt att få utbildningen anpassad så att alla känner sig 

tillräckliga.  
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Haug (2003) menar att En skola för alla till stor del fokuserar på delaktighet i den sociala 

samvaron, att eleven själv känner sig inkluderad i verksamheten. Alla elever i en inkluderande 

skola ska ha såväl socialt som ämnes- och kunskapsmässigt utbyte av att vara där. Skolan ska 

bygga på samvaro och delaktighet men också uppmuntra att alla röster blir hörda i ett led för 

att uppnå en demokratisk skola (a.a.). I Att lära och leda (SOU:1999:63) antyds det att 

lärarutbildningens kommitténs forskning visar på att elever med särskilt stöd inte ska ingå i en 

organisation utanför den ordinarie undervisningen, utan att skolan ska finnas till för alla 

elever. Det blir dessvärre allt vanligare att elever med speciella behov eller elev med en 

diagnos, placeras i särskilda grupper (a.a.).  

 

 

2.12.2 En skola för alla eller En skola för alla? 

Hjörne m.fl. (2008) påpekar att uttrycket En skola för alla kan tolkas på olika sätt. Ska 

betoningen ligga på ordet En i En skola för alla, där det anses att en skolform gäller för alla 

elever och där alla ska verka på lika villkor, eller ska betoningen ligga på det sista ordet, En 

skola för alla, där skolan avses vara anpassad efter alla elever med ett möte mellan olikheter 

och skilda intressen. Diskussioner kring barn som inte följer det som anses vara normalt pågår 

ständigt. Det har alltid funnits olika skolformer och olika pedagogiska konstellationer, vilket i 

praktiken har lett till segregering av de barn som inte uppfyllt skolans förväntningar (a.a.). 

 

När det talas om En skola för alla är likvärdighet ett viktigt begrepp. Det står för rättvisa och 

solidaritet, vilket syftar till att allas möjligheter kommer i fokus och därmed också de elever 

som har svårigheter att klara av skolans mål av olika anledningar. En skola där alla är 

delaktiga bygger på rättvisa och jämlikhet (Assarson, 2007).  

 

 

2.12.3 Elevers olikheter blir möjligheter i verksamheten 

Assarson (2007) hävdar att det finns dilemman i talet om En skola för alla. En skola för alla 

associeras till det specialpedagogiska fältet och då till de elever som har svårigheter i skolan. 

Begreppet inbegriper mångfald men tenderar till att fokusera på elever i behov av särskilt stöd 

och deras möjligheter till delaktighet. För att lyckas skapa En skola för alla måste elevernas 

olikheter ses som resurser och inte problem. Ses olikheterna som resurser i verksamheten kan 
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pedagogerna också lyckas göra alla elever delaktiga, utan ett enhälligt fokus på de som är i 

behov av stöd (a.a.).  

 

Olsson och Olsson (2013) beskriver att ett viktigt steg mot En skola för alla är att positivt se 

på olikheterna som finns hos människan istället för de avvikelser som framträder. Det är en 

pedagogisk utmaning att finna möjligheter i svårigheter och hur man på bästa sätt ska möta 

eleverna (a.a.). Detta instämmer Brodin m.fl. (2010) i, och fortsätter att poängtera att en 

förutsättning för att uppnå En skola för alla är att pedagogen ser eleven som en tillförande 

resurs i undervisningen, med eller utan funktionshinder. Fokus ska läggas på individen i sig, 

inte på själva funktionshindret (a.a.).  

 

 

2.12.4 Specialpedagogikens betydelse i En skola för alla 

Assarson (2007) hänvisar till Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63), 

vilket framhåller specialpedagogisk kunskap som en viktig del för att kunna möta alla elever. 

Att möta alla elever handlar om att varje individ ska ha möjlighet att delta utifrån sina unika 

erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov. Assarson (2009) skriver att det 

specialpedagogiska forskningsområdet har klarlagt En skola för alla som att alla elever ska få 

kunskaper som ger dem möjlighet att vara delaktiga i det samhälle vi lever i. 

”Specialpedagogiska åtgärder bör ses som ett kvalificerat komplement till skolans 

allmänpedagogiska verksamhet och användas där den allmänpedagogiska kompetensen inte är 

tillräcklig” (Assarson, 2007, s.51). 

 

 

2.12.5 Pedagogens roll i En skola för alla 

Tanner (2009) skriver att skolans verksamhet ska forma undervisningen utifrån de individer 

som ingår i klassen och deras behov för att skapa goda lärsituationer. En utmaning i dagens 

skola är dels att pedagogen ska räcka till för varje individ och på bästa sätt bedriva 

undervisningen samt dels hur han eller hon skapar gynnsamma samspelsprocesser där alla 

elever får vara med i deltagandet utifrån sina egna unika förutsättningar och behov. Det måste 

finnas goda kunskaper i hur elevernas olikheter ska hanteras för att uppnå En skola för alla. 

Ett sätt att hantera detta på är att tillägna sig förståelse om individens problematik genom 

bland annat tester för att hitta utvecklingsmöjligheter för elevens kunskapsinhämtning. Detta 

är något som specialpedagogen kan hjälpa till att utforma (a.a.).    
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Vidare skriver Tanner (2009) att all personal i skolan ska kunna möta elevers olikheter, där 

varje individ ska delta utifrån sina förmågor, erfarenheter, förutsättningar och behov. 

Pedagoger som arbetar i verksamheten ska därför organisera arbetet efter dessa olikheter och 

ta hänsyn till dem (a.a.). I Lgr 11 står det att en likvärdig utbildning ska ges. En likvärdig 

utbildning behöver inte betyda att undervisningen ska utformas på samma sätt, utan hänsyn 

ska visas mot elevernas olika förutsättningar och behov. Det är grundläggande att det ska 

finnas olika sätt att nå målet där undervisningen framställs på olika sätt (Skolverket, 2011). 

 

 

2.12.6 Problematiken i det postmoderna samhället 

Det finns svårigheter i att organisera skolans verksamhet i samklang med det föränderliga 

postmoderna samhället, vilket gör uppdraget att skapa En skola för alla problematiskt 

(Assarson, 2007). Assarson (2009) menar att det samhälle vi lever i innebär ständiga 

förändringar och oförutsägbara händelser. Vårt samhälle kräver en omorganisering av skolan 

som kan möta oberäknelighet i de olika situationer som uppstår i mötet mellan skolans kultur 

och elevers olika bakgrund, såväl socialt och kulturellt som kunskaps- och intressemässigt 

(a.a.). 

 

Målet är att skapa En skola för alla, men det finns enligt Lärarutbildningskommitténs 

slutbetänkande ingen vägledning för hur undervisningen ska se ut (SOU 1999:63). Assarson 

(2007) hävdar att skolan ska tillgodose alla elevers specifika behov samtidigt som deras 

olikheter ska tillvaratas och ses som resurser i verksamheten. Inkludering i En skola för alla 

innebär att undervisningen ska anpassas efter varje elevs intresse och behov i form av 

innehåll, arbetssätt och metod. Samtidigt pressas skolan som helhet och dess elever av statliga 

krav på framgång, mätresultat och effektivitet, vilket gör det problematiskt att arbeta utifrån 

En skola för alla (a.a.) 

 

Frågan om varför den ideologi och policy som kommer till uttryck i officiella dokument 

inte har sin motsvarighet i skolans verksamhet kan inte ges något kortfattat svar. En 

bidragande orsak är emellertid att skolans officiella styrdokument kännetecknas av 

motstridigheter. Å ena sidan är alla elever likvärdiga och har full rätt att delta i och 

forma gemenskapen, å andra sidan ska alla elever uppnå samma mål på samma tid för 

att klara kravnivåerna och få godkända betyg. Hur ska elevers olikheter värdesättas 
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samtidigt som de alla ska nå upp till samma mål med samma tid till förfogande? 

(Ahlberg, 2007, s.88). 

 

Tanner (2009) menar att elever tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan. Det bör därför 

vara en plats som förbereder individen på vad samhället förväntas av honom eller henne. I 

samhället verkar inte enbart likadana människor, utan alla är vi olika och förberedelserna för 

detta bör starta i skolan, där vi ska ta tillvara på elevernas alldeles särskilda olikheter och se 

dessa som möjligheter (a.a.).          

 

 

2.13 Pedagogernas kompetens 

SOU (1999:63) belyser vikten av att personal som arbetar inom skolan får stöd genom 

kompetensutveckling och handledning för att klara av att bemöta alla elevers olikheter. 

Kunskap måste därför finnas hos lärare hur goda förutsättningar skapas för de elever som har 

svårigheter, men även i bemötandet av de elever som går snabbare fram i sitt lärande. En 

förutsättning för att En skola för alla ska nås är att pedagogerna har en utvidgad kompetens 

(a.a.).  

 

Persson (2008) tydliggör för att undervisningen ska lyckas krävs det att pedagogerna har 

kompetens att organisera arbetet och arbetsformerna så att de tar hänsyn till elevernas 

olikheter och olika behov av tid, stöd och stimulans. Redan i sin grundutbildning ska därför 

lärarna få kunskaper om hur de ska möta de utmaningar som det innebär för att elever i 

svårigheter ska kunna inkluderas i den vanliga skolan. Om den egna kompetensen inte är 

tillräcklig kan specialpedagogen eller andra specialister vara till hjälp (a.a.). För att lyckas 

med att uppnå En skola för alla menar Persson m.fl. (2012) att även lärarutbildningen måste 

orienteras mot en mer inkluderande hållning. De blivande lärarna ska ha en rättvis chans att 

förstå sin yrkesroll och den gemensamma strävan mot ett mer inkluderande samhälle. Nilholm 

(2006) menar att pedagogens och specialpedagogens kompetens går ut på att anpassa sin 

undervisning till elevernas olikheter så att alla känner sig delaktiga utifrån sina egna 

förutsättningar. Detta är en förmåga som pedagogen bör besitta för att inkludera alla elever i 

undervisningen (a.a.).  

 

Nilholm (2006) hävdar att det inom skolans värld pågår en samlad rörelse från en oföränderlig 

handikappsyn till en dynamisk syn på människans funktionalitet och utvecklingsbarhet. FN:s 
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Standardregler av år 1993 (FN 1995), Salamancadeklarationen av år 1994 (Svenska 

Unescorådet, 2001) och International Classification of Functioning and Health (IFC) av år 

2001 (WHO, 2001) är alla dokument som stödjer målet om En skola för alla. I 

Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) står det skrivet att pedagoger ska 

ha kompetens att möta alla elever. På operativ nivå, ute i skolorna, har det relationella 

perspektivet med tanken om elever i svårigheter istället för elever med svårigheter, fått 

genomslag. 

 

Assarsson (2007) hävdar att det centrala målet att skapa En skola för alla är tydligt, men det 

finns inga bestämmelser för hur detta ska göras. För att lyckas skapa En skola för alla 

framhålls vikten av samsyn samt gemensamma förhållningssätt och attityder tillsammans med 

ett kollektivt lärande där pedagogerna i verksamheten tar del av varandras kompetenser. 

Vidare påtalar Assarson (2007) att det handlar om att flexibilitet inom skolan som 

organisation är avgörande för att uppnå En skola för alla. Flexibilitet kan ses som ett verktyg 

för variation och för att gå utanför ramarna och skapa en situation för eleverna som är 

hanterbar. Assarson (2009) hävdar att skolan och den enskilda pedagogen måste vara flexibel 

i fråga om att anpassa sig efter olika elevgrupper, att kunna förändra planerat schema samt att 

kunna ta till sig nya arbetssätt och metoder. Om skolan lyckas med detta förbereds eleverna 

på hur samhället utanför skolan ser ut.  

 

Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt – hur 

förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika 

förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur ska elevers olikheter framstå 

som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för 

alla elever gynnsam riktning? (SOU 1999:63, s.192). 

 

Studien som Myndigheten för skolutveckling (2005) presenterar visar att rektorerna har en 

central roll när det gäller att hitta former för hur skolans resurser ska fördelas så att alla elever 

får en god lärandemiljö. Studien pekar också på att resurserna fördelas bäst där rektorn ger 

arbetslagen stor frihet att lägga upp verksamheten och fördela de tillgängliga resurserna. 

Utöver detta påvisar studien att en specialpedagog som arbetar förebyggande ute i klasserna 

ger positiva resultat i form av mindre behov av traditionell specialundervisning. 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt det sociokulturella perspektivet då vi hävdar att 

kommunikation, interaktion och socialt samspel ligger till grund för att uppnå inkludering och 

En skola för alla. Vi är medvetna om att Deweys tankar inte fullt tillhör det sociokulturella 

perspektivet, men vi har valt att ändå uppmärksamma dessa tankar då de båda teoretikerna har 

sina utgångspunkter i socialkonstruktivismen och en likartad syn på lärande. Vygotskij har 

mer fokus på den sociala omgivningen än Dewey, men deras ursprungsidéer är likartade och 

kan båda ligga till grund för att uppnå En skola för alla. Intentionen med denna undersökning 

är att ta del av åtta pedagogers erfarenheter av arbetet mot En skola för alla och därigenom 

hur den svenska skolan arbetar praktiskt med att uppnå dessa bestämmelser. Vi hävdar att det 

sociokulturella perspektivet med interaktion och socialt samspel i centrum stämmer väl 

överens med våra forskningsfrågor.  

 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Teoretikern Lev Vygotskij (1896-1934) lade grunden för ursprungsidéerna till det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskijs syn på lärande blev dock inte allmänt känt förrän ett 

halvt sekel efter hans bortgång och det är inte förrän under de senaste 10-15 åren som det 

sociokulturella perspektivet har påverkat det didaktiska tänkandet (Pettersen, 2008). Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande grundar sig i tanken om en generell utvecklingslag, 

vilken innebär att kunskap först tillägnas på en social nivå och därefter individuellt. Samspel 

är lärande och utveckling. Lärande sker först genom interaktion med andra, därefter bearbetas 

informationen individuellt och blir till subjektiv kunskap (Strandberg, 2006).  

 

Lärande äger rum i vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, vilken utgår ifrån 

att barn överskrider sin aktuella förmåga att lösa ett problem med hjälp av en mer kompetent 

person, till exempel en klasskompis eller lärare (Strandberg, 2006). Den nuvarande zonen är 

begränsad och består av det barnet redan behärskar. För att nå den proximala 

utvecklingszonen krävs stöttning följt av inre tänkande, ett socialt samspel följt av en 

individuell process. När barnet tillägnat sig denna kunskap skapas en ny nuvarande och 

proximal utvecklingszon som ligger till grund för vidare utveckling och lärande (Stensmo, 

2007).  
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3.2 Deweys pragmatism 

John Dewey (1860-1952) lade grunden för den teori vi idag kallar pragmatism. Deweys 

människosyn utgår ifrån den lärande människan som lär i interaktion med sin fysiska och 

sociala omvärld (Stensmo, 2007). Skola och samhälle ska ses i ett helhetsperspektiv för att 

förbereda individer att verka i samhället (Strandberg, 2006). Detta perspektiv är i enlighet 

med tankarna om ett miniatyrsamhälle där skolan avspeglar samhället och fokus ligger på 

aktiviteter som speglar samhällets utformning (Dewey, 2004). Människan tillägnar sig 

kunskap på sitt eget sätt genom erfarenhet i mötet med bland annat begrepp och teorier. Både 

Dewey (2004) och Stensmo (2007) lyfter fram begreppet Learning by doing, vilket avser att 

lärande sker genom att lösa de problem som eleven ständigt ställs inför. Det är den lärande 

som ska vara aktiv i undervisningen och läraren ska enbart fungera som en handledare.  
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4 METOD 

I följande avsnitt redovisas studiens val av forskningsmetod, hur urvalet gick till, 

undersökningsgrupp och hur insamlingen av det empiriska materialet genomfördes. Även 

bearbetning, analys och de etiska övervägandena kommer att behandlas.     

 

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer i vår undersökning. Upplägget är en 

semistrukturerad surveyintervju, vilket innebär att samma frågor ställs till respondenterna 

under så lika villkor som möjligt samt att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras (Bell, 2006, Denscombe, 2009). Vidare menar 

Denscombe (2009) att ordningsföljden på frågorna är flexibel med huvudsyftet att den 

intervjuade ska utveckla sina idéer och tala utförligt om utvalda ämnen för att delge den 

information som han eller hon sitter inne med. 

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning, då denna metod kan ge oss inblick i den 

didaktiska frågan hur man arbetar med inkludering och En skola för alla på utvalda skolor. 

Denscombe (2009) hävdar att i kvalitativa metoder blir forskaren en del i den sociala 

verklighet som analyseras. Forskaren samlar under tiden in data och tolkar situationer som 

exempelvis sker i intervjuer. Genom metoden drar forskaren slutsatser grundade på 

respondenternas erfarenheter, vilket kallas för induktion (Denscombe, 2009). Uteslutandet av 

metoder som enkätundersökning och frågeformulär tog sin grund i vårt antagande om att 

dessa undersökningsformer inte skulle ge oss det djup vi eftersökte.  

 

En av fördelarna med att använda sig av intervjun som metod är enligt Bell (2006) att svaren 

kan ge mer information än ett skriftligt svar, genom tonfall, mimik och pauser. En nackdel 

med intervjuer är att det tar mycket tid att genomföra och att analysera materialet. 

 

 

4.2 Pilotstudie 

Bell (2006) menar att det är viktigt att träna på att hantera de olika frågorna innan man gör en 

riktig intervju för att på så sätt uppmärksamma och säkerställa frågornas uppfyllande 
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funktion. Som en förberedelse inför intervjun valde vi därför att genomföra en pilotstudie på 

en pedagog som inte deltog i undersökningen, detta för att kunna prova våra frågor och lägga 

upp en rimlig tidsplan (Bell, 2006). Efter genomförd pilotstudie drog vi slutsatsen att våra 

intervjufrågor samt tidsplan var tillfredsställande. 

 

 

4.3 Undersökningsgrupp  

Vid valet av undersökningsgrupp har hänsyn tagits till de intervjuades bidragande faktorer i 

undersökningen. Alla medverkande i intervjugruppen bidrar med specifika erfarenheter från 

olika årskurser i låg- och mellanstadiet samt den övergripande rollen som rektor. Pedagogerna 

som intervjuats är klasslärare i sju klasser från förskoleklass till och med årskurs 6 samt en 

rektor och stämmer väl överens med vad vi kommer att möta i vårt läraryrke.  

 

Den bakomliggande tanken med att använda oss av dessa pedagoger i intervjuerna var främst 

att vi var kända för varandra sedan tidigare och hoppades genom detta att få ett avslappnat 

intervjuklimat där pedagogerna kunde föra fram sina tankar och åsikter utan några hinder.  

 

Konfidentialitet är ett löfte att medverkande i studien inte ska kunna identifieras, till skillnad 

mot anonymitet där inte ens forskaren ska vara medveten om de som ingår i undersökningen 

(Bell, 2006, Vetenskapsrådet, 2002). Vi har valt att presentera deltagarna i enlighet med 

konfidentialitetskravet:  

 

PF – Pedagog i förskoleklass. 

P1 – Pedagog i årskurs 1. 

P2 – Pedagog i årskurs 2. 

P3 – Pedagog i årskurs 3. 

P4 – Pedagog i årskurs 4. 

P5 – Pedagog i årskurs 5. 

P6 – Pedagog i årskurs 6. 

PR – Rektor.  
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4.4 Genomförande 

Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom en kvalitativ studie med intervjuer av 

åtta pedagoger, sju låg- och mellanstadielärare i olika årskurser samt en rektor, på deras 

respektive arbetsplats. Tid och plats bestämdes med respektive pedagog genom muntlig 

kontakt. Vi formulerade frågor som vi sedan skickade ut till respondenterna (bilaga 1) för att 

de på så sätt skulle få syn på vilka ämnen som behandlas i undersökningen. Inför intervjun 

med rektorn valde vi att korrigera en del av frågorna för att anpassa dem efter dennes 

arbetsuppgifter (bilaga 2). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

transkriberades direkt efter genomförandet.  

 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys har skett genom avlyssning av inspelningar från gjorda intervjuer 

samt transkriberingar, där vi utifrån frågeställningar om En skola för alla försökt frambringa 

för vår undersökning ett relevant material som ger svar på våra frågeställningar. Intervjuerna 

har delvis jämförts med varandra, men de har även vägts mot övrigt material som vi bearbetat 

i litteraturdelen.  

 

 

4.6 Tillförlitlighet  

Bell (2006) hävdar att det vid alla former av undersökningar krävs kritisk granskning för att 

avgöra tillförlitligheten gällande den information som framkommit. Reliabilitet fungerar som 

ett mått på om tillvägagångssättet ger samma resultat vid olika tillfällen som utförs under 

samma villkor. Med detta i åtanke är vår slutsats att vi inte kan garantera att en annan 

forskning under samma villkor skulle ge samma resultat, eftersom vi som intervjuare blir en 

del av undersökningen vid valet av denna undersökningsmetod.  

 

När det gäller validitet menar Bell (2006) att hänsyn ska tas till undersökningens syfte, att 

intentionerna med undersökningen uppfylls och ingenting annat. Vi anser att 

forskningsfrågorna i undersökningen är välformulerade och relevanta för vårt 

problemområde, vilket leder till att undersökningen får en hög validitet.  
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4.7 Etik 

Vi informerade vid intervjutillfällena, i samråd med riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002), 

att respondenternas namn, kön eller arbetsplats inte kommer att avslöjas, vilket innebär att 

konfidentialitetskravet uppfylls. I enlighet med nyttjandekravet blev respondenterna 

informerade om att det inspelade materialet inte kommer att spridas och att det inte heller 

avses för användning inom något annat område än denna undersökning. Samtliga aktörer var 

frivilligt deltagande. Vetenskapsrådet (2002) förtydligar vikten av att respondenterna när som 

helst under intervjun får avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser, detta enligt 

informations- och samtyckeskravet. 

 

Bell (2006) menar att den som gör intervjun har ansvar för att förklara för respondenten vad 

undersökningen ska handla om, varför de intervjuas och vilken typ av frågor som ska ställas. 

Vidare menar Bell (2006) att det är bra att informera respondenten innan intervjun om vilka 

frågor som ska bearbetas så att respondenten hinner förbereda sig eller så har de en möjlighet 

att tacka nej till medverkan. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien samt en kort analys med kopplingar till vår 

teoretiska utgångspunkt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultat och analys.  

 

 

5.1 Begreppen inkludering och exkludering 

P2 menar att begreppet inkludering betyder inom klassen, där arbetet sker med alla elever 

genom en anpassad metod och ett innehåll som fungerar för alla. P2 hävdar att det därför även 

inne i klassen går att vara exkluderad, eftersom inkludering inte inbegriper klassrummet som 

fysisk plats utan snarare den metod samt det innehåll och arbetssätt som används. Exkludering 

sker när pedagogen väljer ett arbetssätt som inte fungerar för alla (a.a.). P6 säger att 

”inkludering för mig betyder att man har en undervisning som är anpassad för alla elever” 

(Intervju P6, 2013). Detta är definitionen, men det fungerar inte alltid i praktiken. Alla ska få 

vara med och alla ska vara i klassrummet (a.a.). En förutsättning för att utveckling ska ske är 

att människan tillägnar sig kunskap genom erfarenhet som uppstår i interaktion med sin 

fysiska och sociala omvärld. I likhet med denna uppfattning hävdar PR att begreppet 

inkludering står för att eleven känner att han eller hon är en del av sin klass, såväl fysiskt som 

känslomässigt.  

 

P1 bygger vidare på tolkningen av begreppet inkludering som oskiljaktigt från En skola för 

alla, där det senare är ett vidare begrepp som omfattar hela verksamheten. I intervjun med P4 

framkommer det att inkludering och exkludering är begrepp som denne inte gärna använder, 

då inkluderingsbegreppet inbegriper att även exkludering existerar, vilket pedagoger i skolans 

verksamhet vill motarbeta. Om P4 ändå ska använda begreppet inkludering innefattar det en 

undervisning som pedagogen planerat utifrån sina elever. P5 berättar i intervjun att 

inkludering innebär att alla elever arbetar i klassen, mot samma mål men med en förståelse för 

att alla är olika, vilket innebär att varje barn utgår ifrån sin förmåga. Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande grundar sig i tanken om en generell utvecklingslag, vilken innebär att 

kunskap först tillägnas på en social nivå och därefter individuellt. För att detta ska vara 

möjligt att uppnå krävs det, precis som P5 säger, att alla elever i största möjliga mån ingår i 

gemenskapen. Samspel är lärande och utveckling, lärande sker först genom interaktion med 

andra, därefter bearbetas informationen individuellt och blir till subjektiv kunskap. P3 menar i 

likhet med dessa tankar att inkludering innebär, att oavsett var eleven befinner sig 
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kunskapsmässigt, ska han eller hon få vara med i gemenskapen. Det är viktigt att 

undervisningen anpassas till varje elev, vilket är eftersträvansvärt men inte alltid går att 

uppnå.  

 

P4 framhäver att exkludering kan finnas inne i ett klassrum utan att pedagogen tänker på det. 

Det behöver inte vara att en elev plockas ut från klassrummet, utan räcker att planeringen av 

undervisningen inte är anpassad för alla elever. I intervjun med P5 framkommer det att 

inkludering även kan vara att vissa elever får hjälp utanför klassrummet då de behöver tystnad 

för att kunna koncentrera sig. Exkludering blir det däremot om någon utesluts från 

klassrumsundervisningen på grund av att han eller hon stör eller inte anses ha förmågan att 

vistas tillsammans med andra.  

 

P1 hävdar i intervjun att inkludering i särskilda fall inte är den ultimata lösningen. Ibland kan 

pedagogen känna att en del elever i klassen inte är i fas med de andra.  

 

Man lär ju av varandra. Det är ju klart att den biten får man ju inte lika mycket av om 

man är i en stor grupp men man måste kunna tillgodose sig allt det, även i en sådan 

miljö, och alla barn klarar inte en sådan miljö. (…) Kan man utmana varje barn i en 

undervisningssituation då skulle det nog vara möjligt att kunna säga att alla är 

inkluderade (Intervju P1, 2013).  

 

P1 berättar också att det finns en risk att undervisningen är utformad så att den passar den 

nivå några elever befinner sig på, vilket förvisso utmanar denna grupp elever, men resten av 

gruppen kan inte tillägna sig undervisningen och då uppfylls inte kraven för begreppet 

inkludering.  

 

Vidare ställer sig P1 frågande till om alla elever kan inkluderas och i så fall vilka metoder och 

arbetssätt som krävs. En annan fråga som påtalas i intervjun med P1 är om det är bra för alla 

elever att vara inkluderade i en klass. Alla barn ska få plats i en skola oavsett deras sociala 

och ekonomiska förhållanden. Elevernas olika förmågor såsom språket, emotionella och 

fysiska förmågor ska tillgodoses och utmanas. P1 tvekar kring frågan om detta är möjligt att 

uppnå i en klass. ”Det är så oerhört komplext, för när man tar emot en klass så får man ju 25 

individer som är helt olika utifrån de här förmågorna” (Intervju P1, 2013). Det är pedagogens 

uppgift att ge eleverna samma saker, samma förutsättningar (a.a.).  
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5.2 Begreppet En skola för alla 

P4 inleder med att förklara begreppet En skola för alla genom en frågeställning. ”Behöver det 

betyda att det är en skola för alla, att alla ska gå på samma skola eller att, en skola för alla? 

Då tänker jag att det behöver inte vara samma skola, utan en skolform som passar alla” 

(Intervju P4, 2013). Det centrala är att alla får samma möjlighet att behandlas lika utifrån 

skolarbete, planeringar, deltagande och förmågor som skiljer sig. Alla elever ska vara 

medvetna om vad det är som ska läras, oavsett förmåga (a.a.).  

 

En skola för alla är, enligt P2, en skola där alla får goda kunskaper med en utveckling och 

respekt för varandra som individer. P2 menar vidare att pedagogen ansvarar för att utveckla 

eleverna efter sin förmåga. Det är pedagogens skyldighet att se till att alla elever kan fungera i 

verksamheten och i de fall där det inte skulle göra det, hitta vägar med elevens bästa i åtanke 

(a.a.). PF säger att En skola för alla innefattar ett synsätt där pedagogerna ser alla elever för 

lika värde oavsett deras behov och olika förutsättningar. P3 berättar att En skola för alla ska 

vara en skola där varje enskild individ får ut något av att vara där. ”Det måste ju vara en skola 

som passar individen och den skolan ser ju inte likadan ut för alla” (Intervju P6, 2013). P1 

säger i intervjun att ”En skola för alla är när man kan ge alla barn optimala förutsättningar för 

sin egen utveckling” (Intervju P1, 2013). För att uppnå gynnsamma förutsättningar för varje 

individ hänvisar Vygotskij till att lärande äger rum i den proximala utvecklingszonen, vilken 

handlar om att barn överskrider sin aktuella förmåga att lösa ett problem med hjälp av en mer 

kompetent person, till exempel en klasskompis eller lärare. Den nuvarande zonen är 

begränsad och består av det barnet redan behärskar. För att nå den proximala 

utvecklingszonen krävs ett socialt samspel följt av en individuell process. När barnet tillägnat 

sig denna kunskap skapas en ny nuvarande och proximal utvecklingszon som ligger till grund 

för vidare utveckling och lärande.  

 

P1 säger att En skola för alla innebär att pedagogen utgår ifrån barnens erfarenheter, 

förutsättningar, tankar och intressen, vilket tar stöd i både Deweys och Vygotskijs tankar om 

lärande. Det är av stor vikt att eleven är aktiv i undervisningen och att pedagogen fungerar 

som en handledare i arbetet. Därför måste pedagogen vara medveten om att barn lär på olika 

sätt och att veta var varje barn befinner sig för att kunna stötta dem i sin utveckling genom 

utmaningar på deras nivå (P1, 2013).  
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PR menar att En skola för alla är en skola där alla elever ges förutsättningar att nå målen, 

utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att pedagogerna möter eleven där den befinner 

sig och utmanar honom eller henne därifrån. P5 berättar i intervjun att En skola för alla är en 

skola där alla barn ska kunna vara i klassrummet och i skolan. Alla barn ska arbeta mot 

läroplanens mål i sin takt. Pedagogen för barnen framåt i rätt riktning där individerna får veta 

vad de gör bra och vad de kan arbeta mer med.  

 

 

5.3 Arbetet för att uppnå En skola för alla  

I intervjun med P2 påtalas det att pedagogerna på skolan har ett öppet klimat med 

gemensamma diskussioner för att uppnå En skola för alla, en skola där alla kan vara med. Det 

sker ett ständigt utbyte kring metoder, innehåll och arbetssätt i arbetslagen men även på hela 

skolan. Människan lär sig genom interaktion med sin sociala omvärld, vilket i detta fall syftar 

till samarbetet mellan personalen på skolan. Tankarna om den proximala utvecklingszonen 

inte enbart är inriktad på barn. Även pedagoger kan ta stöd av en mer kompetent person för att 

utvecklas i sin yrkesroll.  

 

P2 berättar att arbetslagen på skolan tar stöd i forskning för att undvika tyckande som saknar 

belägg. Både P2 och P4 menar att skolans pedagoger har en öppen kommunikation, 

exempelvis genom mailkontakt eller samtal, med både elev och målsman då det är viktigt att 

barnen får vara med och påverka, särskilt om det är en elev som erhåller särskilt stöd.  

 

Vi har också den synen på elever att de ska få sina behov tillgodosedda just nu. Vi 

väntar inte och ser eller så utan för att det ska fungera ska alla elever få sina behov… 

Och det innebär ju att vi förändrar resursstöd (Intervju P2, 2013).  

 

P5 förklarar att föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga och inkluderade i arbetet genom 

att de får möjlighet att se de pedagogiska planeringarna som skrivs samt bedömningsmaterial. 

Föräldrarna inkluderas även när de medverkar i en föräldraförening som träffar rektor och 

några pedagoger cirka en gång i månaden. Föräldrarna har fått vara delaktiga i 

likabehandlingsplanen och fått yttra sig om innehållet i den (a.a.).  

 

Både P1 och P2 berättar att det på de olika skolorna finns ett stödteam där skolpsykolog, 

skolhälsovård, kurator, pedagoger och rektor ingår, vilket underlättar för pedagoger som har 
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frågeställningar. Då stödteamet på skolan inte utgör tillräcklig hjälp finns det även möjlighet 

att vända sig till kommunens stödenhet. P1 säger att arbetssättet är bra eftersom ”att man har 

någon som man kan vända sig till för att få handledning och hjälp när man har liksom fastnat i 

något” (Intervju P1, 2013). I intervjun med PF framkommer det att berörda parter månadsvis 

har tillfredställande träffar med specialpedagog och andra pedagoger som kommer i kontakt 

med barn i behov av extra stöd för att diskutera bemötande och deras skolsituation. PF 

tillägger att skolans pedagoger också samarbetar med andra skolor som har elever med 

liknande problematik. Ett samarbete med vårdnadshavare är viktigt och därför sker ständiga 

diskussioner kring barnets situation så att deras önskemål kan tillgodoses i undervisningen.  

  

PR berättar i intervjun att rektorns roll i arbetet är viktig då han eller hon ansvarar för att 

skolan är En skola för alla. På skolan diskuteras ofta begreppen inkludering och en likvärdig 

skola, vilket hänger ihop med En skola för alla. PR menar också att forskning visar att 

inkludering ökar måluppfyllelsen, vilket är ett viktigt skäl till att arbeta utifrån detta. Under 

utvecklingssamtalen följer pedagogerna upp och frågar eleverna hur de upplever situationen i 

skolan. PR menar att speciallärarna på skolan i huvudsak arbetar inne i klassrummet för att 

eleverna många gånger efterfrågar detta för att inte bli exkluderade från den övriga klassens 

aktiviteter.  

 

Sen har vi också kunnat se att det inte fungerar i alla fall, vi kan inte till 100 procent 

säga att specialläraren ska vara i klassrummet alltid, utan vi har vid vissa situationer 

gjort så att vi tagit ut eleven från klassrummet, om så behövs (…) Ibland kan det vara så 

att det är en elev som behöver komma över tröskeln för att sedan efter bara ett visst 

antal tillfällen med speciallärarens hjälp komma tillbaka in i klassen igen (Intervju PR, 

2013). 

 

PR berättar att vid medarbetarsamtal ombeds pedagogerna att utvärdera sin egen kompetens 

inom området som gäller att tillgodose alla elevers behov, framförallt de elever som redan nått 

målen. PR poängterar att kompetensen bland pedagogerna skiljer sig märkbart inom detta 

område.  

 

Andra sätt som PR menar att skolan arbetar för att uppnå En skola för alla är genom 

utvecklingssamtalen med den individuella utvecklingsplanen som grund och samtal med såväl 

föräldrar som elev. Skolan har vid två tillfällen per termin något som kallas stoppdagar då 
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arbetet pausas och lärarna sitter ned enskilt med varje elev och diskuterar kring deras 

kunskapsutveckling samt på vilka sätt de skulle vilja påverka sin utbildning.  

 

I intervjun med P6 framkommer det att pedagogen inte arbetar på något speciellt sätt. Vid 

vissa tillfällen, i samtal med specialpedagogen, diskuteras frågan kring hur de ska arbeta för 

En skola för alla, men då handlar det om hur undervisningen ska läggas upp för att passa den 

eleven som ibland går iväg för att få specialstöd. Rektorn på skolan anser att alla elever ska 

vara i klassrummet och endast plockas ut därifrån i undantagsfall. P6 har som huvudmål att 

alla elever ska göra samma saker. Vid de tillfällen då detta inte är genomförbart säger 

pedagogen att det är lättare att de elever som har svårt att klara uppgifter på samma nivå som 

de andra får fördelar av att sitta själv i ett annat rum. P6 framställer samarbetet med 

specialpedagogen som bra vid lektionsplanering och bedömning. ”Jag kan rådfråga henne och 

hon kommer med tips som att; nu kan du göra så här med honom för att han ska få in det. Hon 

är kanon!” (Intervju P6, 2013). Specialpedagogen plockar ut en elev i ett visst ämne från den 

ordinarie klassen. Eleven förbereds för kommande arbetsområden och när arbetsområdet 

introduceras i övriga klassen så är eleven med. Eleven har då fått tillräckligt med 

förkunskaper och specialpedagogen finns som en resurs i klassrummet. P4 instämmer med P6 

och menar att det är viktigt att samarbetet med specialpedagogen fungerar för att uppnå En 

skola för alla.  

 

P4 säger i intervjun att eleverna på skolan inkluderas genom formativ bedömning och 

elevmatriser, där alla aktivt kan delta i sitt lärande. För att uppnå En skola för alla är det 

viktigt att till att börja med hitta de elever som behöver mer stöttning än andra. 

Specialpedagogerna kommer ut till klasserna och pedagogiska samtal i arbetslaget med 

diskussion om någon behöver extra hjälp förs (a.a.). P5 säger att eleverna har de 

konkretiserade målen uppsatta i sin bänk och pratar om dem vid introduktionen av ett 

arbetsområde. Genom detta sätt vet eleverna vad de förväntas lära sig inom det aktuella 

området. 

 

PF menar att alla elever ska få vara kvar i klassrummet oavsett vilka behov han eller hon har. 

På skolan arbetar pedagogerna utifrån hela gruppen så långt det är möjligt. Det är endast vid 

enstaka tillfällen som elever går iväg från den övriga klassen, vilket pedagogerna upplever 

som positivt från elevernas sida. Vid vissa lektionstillfällen, menar P3, att eleverna delas upp i 

varierande gruppkonstellationer beroende på ämnet. Det viktiga i detta är att det inte alltid är 
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samma grupper och samma personer som får gå iväg från klassrummet. Det får inte vara en så 

kallat svag eller stark grupp och ingen ska känna sig utpekad.  

 

P1 menar att det i dagens samhälle inte råder inkludering, och eftersom skolan ska vara en 

miniatyr av samhället resulterar det i att skolan inte heller är inkluderande. Dessa tankar tar 

stöd i Deweys teoretiska utgångspunkter som innefattar att skolan ska avspegla det rådande 

samhället. För att få skolan inkluderad menar P1 att olika sorters pedagogik måste användas. 

”Man måste ha lite Dewey, man måste ha lite Vygotskij, man måste ha lite konstruktivism, 

man måste ha lite av allting” (Intervju P1, 2013). Vidare menar P1 att det inte finns många 

pedagoger som besitter tillräcklig kunskap och metoder för att klara av denna varierande 

undervisning.  

 

”Oftast är det ju alltid de barnen som har särskilda behov som man sitter och hur ska vi göra 

med den, men hur i hela friden alla de andra då, då fastnar ju dem som jag sa samma fack” 

(Intervju P1, 2013). Fokus läggs ofta på den lilla gruppen av elever som har problem och det 

är lätt att glömma den övriga gruppen. De duktiga eleverna som måste utmanas på en högre 

nivå sätts sällan i centrum, ”och där är ju ofta idag att inte de utmanas och det blir ju lätt att de 

tröttnar eller får göra samma saker och sen ska de gå i skolan i hur många år som helst och 

sen har de inte blivit utmanade på vägen” (Intervju P1, 2013). P3 instämmer och utvecklar 

resonemanget genom att tydliggöra att extramaterial till de svaga eleverna är mer 

lättillgängliga än för de elever som har det lättare för sig. Detta kan resultera i att de starkare 

eleverna inte utmanas på den nivå där de befinner sig (a.a.). Sammanfattningsvis menar P1 att 

exkludering går att se på många olika sätt. Man kan inkludera en elev och exkludera alla de 

andra och tvärtom.  

 

 

5.4 Pedagogernas vision om arbetet med En skola för alla 

I intervjun framkommer det att P2 är nöjd med skolans arbete med En skola för alla. P2 lyfter 

fram viktiga delar som att pedagogerna stöttar varandra samt att en tidig diskussion med 

elever och målsman sker för att hitta ett bra sätt att få undervisningen att fungera. P2 tydliggör 

även att enskilda elever aldrig bär ansvaret utan det är upp till pedagogerna att få det att 

fungera (a.a.). I enlighet med vad P2 säger angående stöttning pedagogerna emellan hävdar 

Vygotskij, enligt den generella utvecklingslagen, att denna interaktion leder till lärande. 
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P6 berättar att skolan gör ett bra arbete när det gäller visionen om En skola för alla. ”Jag 

känner att alla elever är med och alla gör i stort sätt samma saker, men sen är det ju så klart på 

olika nivåer” (Intervju P6, 2013). PF instämmer och menar att arbetet på skolan fungerar bra 

och vill inte i nuläget ändra på något.  

 

PR anser att den stora framgångsfaktorn i arbetet med En skola för alla är att det finns 

engagerad och erfaren personal på skolan. PR påpekar dock att skolan kan utvecklas i sitt 

arbete med att uppnå En skola för alla eftersom de annars skulle haft 100 procent 

måluppfyllelse, vilket de inte har. Det är viktigt att personalen på skolan fortbildar sig i frågor 

som rör diagnoser och elever med olika förutsättningar samt diskuterar faktiska situationer 

pedagoger emellan. Det finns ett bra samarbete med kommunens Stöd- och Hälsoenhet och ett 

elevhälsoteam på skolan som är viktigt för att uppnå En skola för alla. Utöver dessa faktorer 

nämner PR skolans läxstöd som erbjuds en halvtimme i veckan efter skoltid. PR menar att alla 

elever inte har samma förutsättningar att göra läxan hemma, och eftersom den inte ska vara en 

förutsättning för att klara skolan, är det viktigt att skolan kan erbjuda detta stöd.  

 

P5 menar att det hade underlättat att arbeta tillsammans med någon som har värderingar och 

tankar som stämmer överens med ens egna dito. P3 instämmer och menar att det hade varit 

bättre om det hade varit samma lärare som funnits i klassrummet hela tiden. Då hade rutinerna 

för såväl elever som pedagoger fungerat bättre. P3 anser att arbetet för En skola för alla är bra, 

men det kan alltid bli bättre.  

 

P1 hävdar att det nästan är en omöjlighet att uppnå En skola för alla. Det finns många barn 

med speciella behov och om alla ska vara inkluderade i klassen och utmanas på sin nivå, finns 

det ingen människa som hinner tillgodose alla dessa behov, ”och då är ju frågan om det inte är 

bättre om de får en lugn liten grupp, det behöver ju inte vara en grupp på fem utan det kan 

vara en grupp på 10, till exempel” (Intervju P1, 2013). Samtidigt som pedagogen ska utmana 

eleverna, ska denne även inkludera, göra det intressant och varierande samt ge stöttning till 

alla elever. Detta är visionen som man kan hoppas att man arbetar emot. ”Sen är det viktigt 

med att i samband som man ska utmana så måste man också ha höga förväntningar, för tror 

man inte att den personen klarar det då gör dem inte det heller för då lägger man 

undervisningen där” (Intervju P1, 2013). Vidare menar P1 att pedagogen måste tro att alla 

elever ska klara av den aktuella uppgiften, men de kan klara den på olika nivåer utifrån sina 
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egna förutsättningar. ”Det hade ju varit häftigt om alla barn hade klarat samma uppgift lika 

bra…” (Intervju P1, 2013). 

 

Jag tror på att man skulle kunna ha ett par klassrum på en skola där det finns någon 

pedagog, eller ett par pedagoger som kanske har någon form av specialutbildning, eller 

specialpedagog dit eleverna själva som behöver extra stöd kan välja att gå dit. Det 

behöver inte vara tvunget att man blir utplockad, så att man känner sig exkluderad på 

grund av det, utan man gör ett fritt val (…). Och därför känner jag fortfarande att det är 

en form av inkludering (…). Det är en liten tanke, en vision som kanske skulle kunna 

fungera i skolan (Intervju P4, 2013). 

 

 

5.5 Dokument som stödjer arbetet med En skola för alla 

Vid samtliga intervjuer, utom P3 och P1 nämndes likabehandlingsplanen som ett dokument 

som stödjer En skola för alla. P2 nämner vidare verksamhetsplanen och en plan mot 

kränkande behandling som dokument vilka stödjer arbetet mot En skola för alla. Utöver dessa 

dokument innehåller även de pedagogiska planeringarna med bedömning, arbetssätt och 

metod kriterier som stödjer detta. Även styrdokumenten beskriver En skola för alla. Skolan 

har också kvalitetsavstämningar för att stämma av elever i behov av särskilt stöd och alla 

elevers kunskapsutveckling samt lönekriterierna som kräver att pedagogen kan arbeta 

flexibelt mot en skola där alla elever kan utveckla sitt lärande (a.a.).  

 

PR, P3, P4 och P5 tar upp skolans prioriterade mål som ett viktigt dokument för att stötta 

arbetet mot En skola för alla. Ett av de prioriterade målen för det aktuella läsåret beskriver PR 

som att anpassa undervisningen efter varje enskild individs behov. De sitter uppsatta i skolans 

entré för att tydligt vara synbara för elever, personal och besökare. P4 nämner att de 

prioriterade målen för verksamheten innefattar att alla elever ska veta vad de ska lära sig samt 

känna sig trygga i skolan. 

 

P1 lyfter fram läroplanen som ett viktigt dokument för visionen om En skola för alla. ”Alltså i 

vår läroplan så står det ju att alla barn ska ha rätt till samma utbildning, samma, alltså skolan 

ska vara till för alla” (Intervju P1, 2013). Vidare berättar P1 att det i Lgr 11 diskuteras mycket 

om barns speciella behov eller speciella förutsättningar och hur de ska kunna tillgodose sig 

den undervisning som bedrivs.  



 48 

5.6 Sammanfattning resultat och analys 

Vår undersökning visar att skolorna är medvetna om det övergripande målet att uppnå En 

skola för alla. Det finns skilda uppfattningar kring begreppet inkludering och dess innebörd.  

En skola för alla har likartad betydelse för samtliga pedagoger. Däremot arbetar skolorna på 

skilda sätt för att inkludera alla elever i verksamheten och uppnå detta. Undersökningen tyder 

på att pedagogerna har olika visioner om hur arbetet ska läggas upp för att tillgodose alla 

elevers behov. Sex av åtta pedagoger nämner likabehandlingsplanen som ett viktigt dokument 

för att förverkliga visionen om En skola för alla.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande genom interaktion och dialog med andra 

vilket utesluter exkludering. Samtliga pedagoger i studien är överens om att elever i största 

möjliga mån ska vistas i den ordinarie klassrumsmiljön för att utesluta exkludering och ge 

dem möjlighet att lära av och tillsammans med andra. I likhet med detta utgår Deweys 

människosyn ifrån den lärande människan som lär i interaktion med sin fysiska och sociala 

omvärld.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande kapitel förs en diskussion om undersökningens metod och resultat kopplat till 

relevant litteratur. Avslutningsvis ges förslag på tillämpning och vidare forskningsområden.  

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i underrubriker som är desamma som i resultat- och 

analyskapitlet.  

 

 

6.1.1 Begreppen inkludering och exkludering 

Det råder skilda meningar kring vad begreppet inkludering egentligen betyder. Resultatet av 

intervjuerna visar att för somliga pedagoger innebär inkludering inom klassen, medan andra 

menar att det snarare handlar om metod, innehåll och arbetssätt. Andra uppfattningar är att 

inkludering inbegriper att undervisningen är anpassad efter alla elever och att begreppet står 

för att eleven känner att han eller hon är en del av sin klass, såväl fysiskt som känslomässigt. 

De skilda meningar som finns kring inkludering tar stöd i bearbetad litteratur, vilken också 

differentierar begreppet. Haug (2003) menar att En skola för alla till stor del fokuserar på 

delaktighet i den sociala samvaron, att eleven själv känner sig inkluderad i verksamheten 

medan Carlsson m.fl. (2004) säger att begreppet har skilda innebörder för olika människor i 

olika användningsområden. Den gemensamma tanken med En skola för alla är dock att skolan 

ska vara bra för alla. Persson m.fl. (2012) lägger fokus på att inkludering inte handlar om 

fysisk placering utan om intentionerna med att få alla elever delaktiga i undervisningen, vilket 

även kan kopplas till de åsikter P2, P6 och PR framför vid respektive intervju. I enlighet med 

det presenterade resultatet hävdar Nilholm (2006) för att en verksamhet ska vara inkluderande 

krävs det att en elev ska kunna delta efter sina egna förutsättningar och vara en naturlig del av 

gruppen för att få möjlighet att utvecklas såväl socialt som kunskapsmässigt. I likhet med 

respondenternas uppfattningar tydliggör Persson m.fl. (2012) att en av de största 

missuppfattningarna angående begreppet inkludering är att eleverna alltid ska befinna sig i 

samma lokaler. I SOU (2008:109) utvecklas resonemanget genom att alla elever inte måste 

undervisas samtidigt av samma lärare för att undervisningen ska vara inkluderande. En del 

elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i helklass, vilket en individanpassad 

undervisning ska ta hänsyn till. Dessa skilda meningar kring begreppet visar att det inte finns 
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någon självklar definition av inkludering som enligt intervjuerna kan tolkas som väldigt 

komplext. Oavsett vilken definition pedagogerna har av begreppet, menar vi att det är viktigt 

med en samsyn i verksamheten och att fokus läggs på att alla elever är delaktiga på sina egna 

villkor. Detta går att åstadkomma genom att vara en kompetent och lyhörd pedagog som utgår 

ifrån elevernas olika förutsättningar, när det gäller innehåll, arbetssätt och metod.  

 

Assarson (2007) menar att för att lyckas skapa en inkluderande verksamhet måste elevernas 

olikheter ses som resurser och inte problem. Ses olikheterna som resurser i verksamheten kan 

pedagogerna också lyckas göra alla elever delaktiga, utan att fokus enbart läggs på de elever 

som är i behov av särskilt stöd (a.a.). Det PF berättar i intervjun stämmer överens med vad 

Assarson (2007) menar, det vill säga att inkludering innebär att pedagogen ser möjligheter 

och använder detta för att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Olsson m.fl. (2013) hävdar att 

det är en pedagogisk utmaning att finna möjligheter i dessa svårigheter och hur pedagogen på 

bästa sätt ska möta eleverna. Brodin m.fl. (2010) instämmer och poängterar vidare att en 

förutsättning är att pedagogen ser eleven som en tillförande resurs i undervisningen. Fokus 

ska läggas på individen i sig och inte på problematiken. Aspelin (2013) samtycker och hävdar 

att relationell pedagogik innebär att utgå ifrån vad som är bäst för den enskilde eleven för att 

uppnå inkludering och ett optimalt lärande. 

 

Även begreppet exkludering är svårt att precisera. Av intervjuerna framkommer olika 

förklaringar av begreppet. Däremot är vår tolkning av resultatet att det råder en gemensam syn 

på begreppet i sin helhet, vilken innebär att en eller ett fåtal elever utesluts från gruppen, 

utanför men även inne i klassrummet. Det handlar inte om klassrummet som fysisk miljö utan 

om pedagogens planering och arbetssätt samt hur eleven i fråga själv uppfattar sin situation. I 

SOU (2008:109) utvecklas resonemanget till att alla elever inte måste undervisas samtidigt av 

samma lärare i samma rum för att vara inkluderad. Däremot menar Persson (2008) att 

undervisningen ska anpassas så att alla elever kan tillgodose sig den och känna sig delaktiga. 

Carlgren m.fl. (2004) hävdar att metod och arbetssätt ska varieras utifrån de behov som finns i 

elevgruppen, vilket innebär att elever vid särskilda tillfällen arbetar på ett sätt som kan anses 

vara exkluderande. I motsats till detta resonemang säger Svenska Unescorådet (2001) att alla 

barn ska undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. 

 

En av pedagogerna i studien lyfter fram frågan om alla elever kan inkluderas och i så fall 

vilka metoder och arbetssätt som krävs. Det poängteras också att det i särskilda fall kanske 
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inte är den ultimata lösningen för den enskilde individens bästa. Vi betonar att alla elever i en 

klass har olika förmågor, svårigheter och förutsättningar. Tideman m.fl. (2004) anser att 

skolans modell inte passar alla elever, vilket vi menar innebär att det krävs en god pedagog 

för att kunna tillgodose elevernas olika egenskaper och utmana varje elev där han eller hon 

befinner sig. Pedagogens uppgift blir därmed väldigt komplex eftersom det ska vara en 

likvärdig utbildning och alla ska känna sig inkluderade. Nirje (2007) menar att alla är olika 

och att vi alla, oavsett kön, nationalitet, religion eller förmåga, har samma grundläggande 

mänskliga rättigheter. Vidare talar Emanuelsson (2004) om segregering som en motsats till 

inkludering och ett hot mot den demokratiska grund som samhället och skolan vilar mot. En 

förutsättning för att alla elever ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och känna sig 

delaktiga i undervisningen är att den är varierande, både när det gäller ledarroll och arbetssätt, 

vilket förutsätter en kompetent pedagog med tillräcklig kunskap och flexibilitet. Vi menar 

vidare att ett villkor för att göra undervisningen inkluderande är interaktion och dialog såväl 

elever som pedagoger emellan, vilket är i linje med Vygotskijs teorier om det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Strandberg, 2006). Slutsatserna vi drar är att varje situation, liksom 

elev, är unik och verksamheten måste anpassas därefter. Huruvida en elev är inkluderad eller 

inte menar vi beror på hur eleven själv uppfattar sin skolsituation. Den fysiska placeringen 

som sådan spelar ingen roll, utan fokus ska ligga på individens känslor och uppfattning av 

situationen som råder. Vi hävdar att inkludering alltid är eftersträvansvärt, men hur detta ska 

ske skiljer sig åt från individ till individ. Inkludering är målet i en skola som ska avspegla 

samhället där alla människor verkar tillsammans med olika förutsättningar. Alla behov måste 

tillgodoses utifrån tanken om att alla är lika mycket värda.  

 

 

6.1.2 Begreppet En skola för alla 

Begreppet En skola för alla har likartad betydelse för samtliga respondenter i undersökningen. 

Det centrala i begreppet inbegriper en skola där alla elever ges förutsättningar att nå målen 

utifrån sina egna förmågor och behov, vilket även tar stöd i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Vi 

ställer oss frågande till hur elevers olikheter ska kunna värdesättas samtidigt som skolan 

kräver att alla elever ska nå upp till samma mål med samma tid till förfogande, vilket även 

Ahlberg (2007) ifrågasätter. Även om det finns tydliga dokument som påvisar vad En skola 

för alla är, står det inte hur arbetet ska gå till för att uppnå visionen. Vid intervjun med P4 

framkom funderingen om det är En skola för alla, att alla ska gå på samma skola, eller om det 

ska vara En skola för alla, det vill säga en skolform som passar alla. Även Hjörne m.fl. (2008) 
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diskuterar begreppet En skola och de olika tolkningar som kan göras. Ska betoningen ligga på 

ordet En i En skola för alla, där det anses att en skolform gäller för alla elever och där alla ska 

verka på lika villkor, eller ska betoningen ligga på det sista ordet, En skola för alla, där skolan 

avses vara anpassad efter alla elever med ett möte mellan olikheter och skilda intressen. 

Denna frågeställning är relevant ur ett utbildningsperspektiv som hävdar att skolan ska vara 

En skola för alla, men hur ska detta uppnås? Vår uppfattning om En skola för alla är att det 

ska vara en skolform som är anpassad efter varje enskild individ. Alla elever har rätt till en 

undervisning som de kan tillgodose sig och en skolmiljö som uppmuntrar till utveckling såväl 

ur ett kunskaps- som individperspektiv. 

 

Vid intervjun med P1 framgick det tydligt att En skola för alla innebär att pedagogen ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter, förutsättningar, tankar och intressen. Tanner (2009) hävdar att 

skolans verksamhet ska forma undervisningen utifrån de individer som ingår i klassen och 

deras behov för att skapa goda lärsituationer. Persson (2008) beskriver En skola för alla som 

att alla barn i grundskolan har rätt att få en meningsfull skolgång, vilket Svenska Unescorådet 

(2001) bygger vidare på när det påtalas att det är skolans och pedagogernas ansvar att anpassa 

verksamheten så att alla elever får ut något av att vara där.  

 

Tanner (2009) hävdar att all personal i skolan ska kunna möta elevernas olikheter, där varje 

individ ska delta utifrån sina förmågor, erfarenheter, förutsättningar och behov, vilket är ett 

ställningstagande som även PR gör vid intervjun. Vi menar att det är viktigt att pedagoger 

som arbetar i skolan organiserar verksamheten utifrån dessa olikheter och tar hänsyn till varje 

individs behov. I Lgr 11 betonas det att en likvärdig utbildning ska ges där det är 

grundläggande att det ska finnas olika sätt att nå målen, vilket innebär att undervisningen 

framställs på olika sätt (Skolverket, 2011).  

 

 

6.1.3 Arbetet för att uppnå En skola för alla 

Vid frågan om hur skolorna arbetar för att uppnå En skola för alla, framkommer det att 

samtliga pedagoger värderar samarbete mellan kollegor högt, där öppen kommunikation och 

samsyn inom verksamheten är centrala delar. Likaså framkommer ett gott samarbete med 

specialpedagogen som viktigt, då ett utbyte av tankar kring undervisningen sker för att skapa 

möjligheter i En skola för alla. Brynolf m.fl. (2012) bekräftar pedagogernas arbete med att 

uppnå En skola för alla genom att hävda vikten av ett gott samarbete kollegor och arbetslag 
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emellan för att klara av att förhålla sig till sitt samhällsuppdrag. Studien som Myndigheten för 

skolutveckling (2005) presenterar, visar att rektorerna har en central roll när det gäller att hitta 

former för hur skolans resurser ska fördelas så att alla elever får en god lärandemiljö. Vidare 

pekar studien på att resurserna fördelas bäst när rektorn ger arbetslagen stor frihet att fördela 

dessa och lägga upp verksamheten. Assarson (2007) hävdar att flexibilitet inom skolan är 

avgörande för att uppnå En skola för alla. Flexibilitet kan ses som ett verktyg för variation och 

för att gå utanför ramarna och anpassa undervisningen efter elevgruppen och skapa en god 

lärsituation för eleverna (Assarson, 2009).  

 

Det krävs att pedagogerna upptäcker elever i behov av särskilt stöd så att undervisningen kan 

fungera för alla ur ett inkluderande perspektiv. En förutsättning för att En skola för alla ska 

uppnås är att lärare har en utvidgad kompetens (SOU 1999:63). Assarson (2007) hänvisar till 

Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) som lyfter fram 

specialpedagogisk kunskap som en viktig del för att kunna möta alla elever. Vidare skriver 

Assarson (2007) att när den allmänna pedagogiken inte är tillräcklig ska specialpedagogiska 

åtgärder införas, vilket bekräftar resultatet av intervjun med P6 där pedagogen tar hjälp av 

specialpedagogen vid planering för att kunna tillgodose enskilda elevers behov. Persson 

(2008) menar att om inte pedagogens kompetens är tillräcklig ska hjälp finnas att tillgå ifrån 

specialpedagoger och andra specialister inom det aktuella området. 

 

I SOU (1999:63) belyses vikten av att kunskap måste finnas hos lärare om hur man skapar 

goda förutsättningar för de elever som har svårigheter, men även i bemötandet av de elever 

som går snabbare fram med sitt lärande. I intervjuerna påtalas det att en svårighet med att 

uppnå En skola för alla är att uppmärksamma de elever som redan nått målen och på sätt 

befinner sig på en annan nivå. Fokus läggs ofta på den lilla gruppen elever som behöver mer 

stöd och det kan då vara lätt att glömma de elever som behöver utmanas på en högre nivå. 

Hjörne m.fl. (2008) skriver att när det talas om En skola för alla är det lätt att glömma bort de 

överpresterande eleverna. Dessa individer försummas ofta och får sällan anpassad 

undervisning efter deras förmågor. Pedagogen har ett ansvar att även dessa elever får sina 

behov tillgodosedda och inte bortprioriteras i strävan efter att lyfta de barn som är i behov av 

särskilt stöd (a.a.). Vi menar att exkludering ofta förknippas med de svagare eleverna som 

antas vara i en utsatt position genom införandet av extra stöd. Det är dock på samma sätt 

exkluderande för de högpresterande eleverna som inte utmanas på den nivå där de befinner 

sig. Det framkom i undersökningen att det är lätt för dessa elever att tröttna då de får göra 
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samma saker, vilket kan leda till stagnerad utveckling. En skola för alla, hävdar vi, är en skola 

där alla får sina behov tillgodosedda, inte enbart elever i behov av extra stöd. Vi menar precis 

som resultatet påvisar, att det går att inkludera en elev och exkludera alla de andra och 

tvärtom.  

 

I undersökningen framkommer det att en framgångsfaktor i arbetet med En skola för alla är 

engagerad och erfaren personal som kontinuerligt fortbildar sig. Vidare uttrycks det att för att 

lyckas skapa En skola för alla är det viktigt att pedagogerna stöttar varandra samt att en tidig 

diskussion med elever och målsman sker för att hitta ett bra sätt att få en fungerande 

undervisning. Studien påvisar även att ett samarbete med elevhälsoteam på skola samt 

kommunens stödenhet är betydelsefullt för att få stöd i frågor som rör elever i behov av extra 

stöd, vilket kan kopplas till Dewey (2004) som hävdar att vi lär oss i interaktion med vår 

fysiska och sociala omvärld.  

 

 

6.1.4 Pedagogernas vision om arbetet med En skola för alla 

En av respondenterna i undersökningen lyfter fram ett väsentligt argument som gäller 

huruvida det ens är möjligt att uppnå En skola för alla. Pedagogens roll är komplex då han 

eller hon har till uppgift att utmana eleverna, inkludera dem, göra undervisningen intressant 

och varierande samt stötta alla elever med deras behov som utgångspunkt. Vi hävdar att 

frågeställningen är relevant och problematisk då det finns tydliga riktlinjer om att det ska 

uppnås men inte hur det ska göras, vilket tar stöd i Assarsons (2007) påstående om att det 

centrala målet om att skapa En skola för alla är tydligt, men det finns inga bestämmelser för 

hur detta ska göras (a.a.). Rosenqvist (2007) lyfter fram forskning gjord av Persson (1998) där 

två skilda perspektiv framkommer, det relationella och det kategoriska perspektivet. 

Relationell pedagogik sätter mänskliga relationer i centrum och vilar på tankar som 

ursprungligen kommer ifrån bland annat John Dewey och Lev Vygotskij (Aspelin m.fl., 

2011). I detta perspektiv är begreppen relationer, kommunikation och mänskliga möten 

centrala och innebär att pedagogen måste möta eleven där hon eller han befinner sig. Lärarens 

roll är viktig för att stödja eleven, och dennes funktion vid relationell pedagogik inriktar sig 

på att skapa möjligheter för elever att utveckla kunskaper, fakta, färdigheter och normer 

etcetera utifrån varje enskild individ (a.a.). En skillnad mellan det relationella och kategoriska 

perspektivet är att inom det kategoriska läggs fokus på att det är den enskilda individen som 

har svårigheter, elever med svårigheter. Det relationella perspektivet syftar istället till att det 
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är elever i svårigheter, där svårigheterna uppstår i mötet med skolans komplexa miljö (figur 1, 

s.27).  

 

Pedagogens roll har förändrats från att fokusera på undervisning till att omfatta hela 

skolsituationen samt en social fostran som enligt visionen om En skola för alla ska leda till 

delaktighet och inkludering. Vi ställer oss frågande till att endast en av respondenterna 

kommenterar visionen om En skola för alla som problematisk. Menar övriga pedagoger i 

undersökningen att deras skola uppfyller detta omfattande krav? Persson (2008) hävdar att det 

finns en väsentlig problematik i skolan då alla elever ska ges en likvärdig utbildning där 

olikheter motiverar till att utbildningen anpassas efter varje individs behov. 

 

 

6.1.5 Dokument som stödjer arbetet med En skola för alla 

Gällande dokument som stödjer visionen om En skola för alla har flera olika svar framkommit 

och endast likabehandlingsplanen har nämnts vid flera intervjuer. Vi uppfattar frågan kring 

dokumenten som den svåraste i undersökningen. Vi menar att detta kan bero på en okunskap 

hos pedagogerna angående vilka dokument som finns att tillgå på respektive skola. Vi ställer 

oss samtidigt frågande till om det är brist på adekvata dokument eller om dessa bortprioriteras 

till förmån för övriga arbetsuppgifter som omfattas vid arbetet för En skola för alla? I 

skollagen anges de övergripande mål och riktlinjer för hur arbetet i skolan ska utformas. 

Utbildningen som eleverna får ska inriktas på att få kunskaper och färdigheter som de behöver 

för att klara av livet utanför skolan, i samhället. Tanner (2009) hävdar att principen om En 

skola för alla genomsyras i grundskolans läroplan. I Lgr 11 står det att utbildningen inom 

varje skolform ska vara likvärdig för eleven. En likvärdig utbildning innebär dock inte att den 

ska utformas på samma sätt, utan hänsyn ska tas till varje elevs olika behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011).  

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi menar att denna metod gav oss inblick i den 

didaktiska frågan hur. Den kritiska aspekten med denna form av metod är att forskaren blir en 

del i den sociala verklighet som analyseras (Denscombe, 2009). Vi som forskare var ständigt 

närvarande med våra egna erfarenheter och tolkningar, vilket kan ha påverkat utfallet av 
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studien vid både intervju och analys. Vi är ändå av uppfattningen att en kvalitativ 

undersökning var det rätta valet för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Valet av forskningsmetod tog sig i uttryck genom personliga intervjuer, där upplägget var en 

semistrukturerad surveyintervju (Bell, 2006). Detta innebar att vi ställde samma frågor under 

så liknande förutsättningar som möjligt, vilket var något vi hade i åtanke när vi valde att 

genomföra studien på pedagogernas respektive arbetsplats. Atmosfären var avslappnad och vi 

kände att respondenterna var väl förberedda på de frågor de fått ta del av i god tid före 

intervjun. Vi menar att resultatet blev specifikt utifrån våra frågeställningar, vilket gav oss ett 

gediget empiriskt material att arbeta med. Uteslutandet av enkätundersökning och 

frågeformulär som metod känns som ett bra val då dessa metoder inte skulle ge oss det djup vi 

efterfrågade.  

 

Vi valde att intervjua åtta pedagoger som var kända av någon av oss sedan tidigare. I 

efterhand har diskussion förts kring huruvida resultatet påverkats av denna faktor. Vi har 

kommit fram till att kännedomen av pedagogerna har haft viss betydelse för det resultat vi har 

fått. Vår tolkning är att å ena sidan blev samtalen avslappnade och djupa på grund av den 

personliga kontakten, å andra sidan fanns det ett påverkande tolkningsutrymme där 

pedagogerna lämnade vissa saker osagda eftersom vi redan var kända för varandra och den 

miljö där pedagogen verkade. Ett resultat utan utrymme för personliga tolkningar hade gett 

oss ett mer direkt material att presentera i resultatdelen. Med detta som bakgrund har vissa 

frågor som använts vid intervjun inte redovisats på djupet i resultat- och analysdelen. Likaså 

har inte alla respondenters svar redovisats under varje rubrik, då svaren inte varit adekvata för 

att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar.   

 

Kompositionen av pedagoger i studien avgränsades med tanke på vilka årskurser vi själva 

kommer att verka i. Det specifika antalet respondenter bestämdes utifrån vår begränsade 

tidsaspekt. De åtta pedagogerna representerade alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6 

samt rektorns övergripande roll i hur arbetet kan se ut i de olika årskurserna för att uppnå 

visionen om En skola för alla. Fler intervjuer hade gett oss ett större underlag för studien, men 

tiden räckte inte till och därför gjordes den aktuella avgränsningen.  

 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet skedde genom inspelning och 

transkribering av intervjuerna. Vi valde att transkribera de intervjuer vi själva var med och 
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genomförde. Med facit i hand skulle resultatet kunna bli mer objektivt om någon som inte 

medverkat vid intervjun transkriberat materialet.  

 

 

6.3 Slutsatser 

Studiens resultat tyder på att En skola för alla är ett komplicerat begrepp med ett stort 

utrymme för fria tolkningar som varje skola ska ta ställning till. Det är tydligt vad som ska 

uppnås men hur det ska göras åläggs varje enskild skola och dess pedagoger. Undersökningen 

visar att skolorna arbetar på olika sätt och har vissa skillnader i uppfattning om begreppet 

inkludering, men en relativt likartad syn på begreppet En skola för alla. Skolorna har olika 

förutsättningar beroende på kompetens i personalen samt olikheterna hos eleverna, vilka är 

faktorer som avgör hur arbetet för En skola för alla läggs upp.  

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagoger arbetar för att uppnå En skola 

för alla. Vi är medvetna om att undersökningen inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra 

några generella slutsatser. Däremot är vi av uppfattningen att materialet i studien är tillräckligt 

för att ge oss viss insyn och förståelse för hur skolor arbetar för att uppnå visionen om En 

skola för alla. Med undersökningen som bakgrund kan vi inte undgå att gå tillbaka till 

normaliseringsprincipen och frågan om vem som har rätt att bestämma vad som är normalt 

respektive onormalt? Om fokus istället flyttas till att se alla elever som skilda individer med 

olika förutsättningar och behov, menar vi att visionen om En skola för alla skulle vara lättare 

att uppnå. Syftet med undersökningen har blivit uppfyllt, då vi har fått svar på våra 

frågeställningar som utgår ifrån begreppen inkludering och En skola för alla samt hur skolor 

arbetar för att uppnå visionen om En skola för alla.  

 

 

6.4 Tillämpning 

Pedagogens arbetsuppgifter är omfattande då de bland mycket annat ska inbegripa 

undervisning, föräldrakontakt, social uppfostran, dokumentation och planering. Alla dessa 

arbetsuppgifter har ett gemensamt mål och det syftar till att uppfylla kravet om En skola för 

alla. Eftersom det inte finns nedskrivet hur arbetet ska gå till krävs det att vi som pedagoger 

har adekvat kompetens för att uppfylla kraven. I den dagliga verksamheten ska alla elever 

utmanas utifrån sina förutsättningar, såväl svaga som starka, vilket innebär att pedagoger 
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måste ha den kompetens som krävs. Undersökningen har gett oss en inblick och en förståelse 

för hur arbetet kan se ut för att uppnå målet om En skola för alla. Vi tar med oss en 

kunskapsbank som vilar på de olika skolornas arbetssätt, vilka ger oss en grund att utgå ifrån i 

vårt framtida yrke som pedagoger. Slutligen hävdar vi att det finns många vägar att gå för att 

uppnå visionen om En skola för alla. Det enda som avgör vad som är rätt eller fel i arbetet är 

huruvida eleven sätts i centrum i skolans verksamhet. Alla människor är olika. Dessa olikheter 

måste vi som pedagoger ta hänsyn till för att göra skolan meningsfull för alla elever. 

 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Efter genomförd studie har vi kommit fram till att det hade varit intressant att vidare 

undersöka följande områden:  

 En jämförelse mellan olika verksamheters arbete för att uppnå visionen om En skola 

för alla i F-3 respektive 4-6. Finns det någon skillnad mellan de olika stadierna? 

 En jämförelse mellan flera pedagogers arbete för att uppnå En skola för alla i samma 

årskurs.  

 Övergången mellan mellanstadiet och högstadiet med arbetet för En skola för alla. På 

högstadiet möter eleverna flera olika pedagoger. Finns risken att dessa skjuter över 

ansvaret till varandra? 



 59 

REFERENSER 

Ahlberg, Ann (2007). Specialpedagogik av igår, idag och imorgon. Pedagogisk Forskning i  

Sverige 2007. Årg 12, nr 2, s.84-95. 

Aspelin, J & Persson, S (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Aspelin, Jonas (red) (2013). Relationell specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad: 

Högskolan Kristianstad. 

Assarson, Inger (2007). Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett 

politiskt uppdrag. Holmbergs Malmö. 

Assarson, Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar. Stockholm: 

Liber. 

Beach, Dennis. (2008). The Changing Relations between Education Professionals, the State 

and Citizen Consumers in Europe: rethinking restructuring as capitalisation. European 

Educational Research Journal (7)(2) s. 105-107. 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Brodin, J & Lindstrand, P (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.  

Brynolf M, Carlström I, Svensson K-E & Wersäll, B-L (2012). Läraryrkets många ansikten. 

3:e upplagan. Stockholm: Liber AB.  

Carlgren, I & Marton, F (2004). Lärare av imorgon. Lärarförbundets förlag. 

Carlsson, R & Nilholm, C (2004). Demokrati och inkludering – en begreppsdiskussion. 

Utbildning & Demokrati 2004 vol. 13 nr. 2 s.77-95. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur.  

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter. 4 uppl. 

Stockholm: Natur och kultur.  

Emanuelsson, Ingemar (2004) i Tøssebro, Jan (red.) (2004). Integrering och inkludering. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

FN 1995. Standardregler. Stockholm: Utrikesdepartementet. 

Haug, Peder (2003). Om kvalitet i förskolan; forskning om och utvärdering av förskolan 

1998-2001. Stockholm: Statens Skolverk.  

Hjörne, E & Säljö, R (2008). Att platsa i en skola för alla – Elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan. 2 uppl. Norstedts Akademiska Förlag. 

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och 

vad vet vi? Forskning i Fokus nr 28. Stockholm: Myndigheten för Skolutveckling.  



 60 

Nirje, Bengt (2007). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, B & Olsson, K (2013). Att se möjligheter i svårigheter. Lund: Studentlitteratur AB  

Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken. (Specialpedagogiska 

rapporter, nr 11). Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för specialpedagogik.  

Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 2 uppl. Stockholm: 

Liber. 

Persson, B & Persson, E (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla 

elever. Stockholm: Liber. 

Pettersen, Roar C (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning: introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik. 1 uppl. Stockholm: Studentlitteratur. 

Rosenqvist, Jerry (2007). Landvinningar på väg mot en skola för alla. Pedagogisk Forskning 

i Sverige 2007. Årg. 12, nr 2, s.109-118. 

Rosenqvist, Jerry (2013) i Aspelin, Jonas (red) (2013). Relationell specialpedagogik-i teori 

och praktik. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11.  

SOU 1974:53. Utredning om skolans inre arbete – SIA. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

SOU 1999:63. Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. 

Stockholm: Norstedt. 

SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning: betänkande/av Utredningen om en ny 

lärarutbildning. Stockholm: Fritzes. 

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 

Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar. 2 uppl. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Svenska Unescorådet (2001). Salamanca-deklarationen och handlingsram för undervisning 

av elever med behov av särskilt stöd. Svenska Unescorådets skriftserie 2001:1. 

Tanner, Marie (2009). Från en skola för alla till en skola för varje? Karlstad universitets 

Pedagogiska Tidskrift 2009. Årg. 5, nr 1, s.75-89. 

Tideman, M., Rosenqvist, J., Landsheim, B., Ranagården, L., & Jacobsson, K (2004). Den 

stora utmaningen. Om att se olikhet som resurs i skolan. Halmstad: Högskolan i Halmstad & 

Högskolan i Malmö.  

Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 



 61 

WHO (2001). International Classification of Functioning and Health (IFC). Geneva: World 

Health Organization. 

  

 

Internetkällor: 

Myndighet för skolutveckling (2005). Elever som behöver stöd men får för lite.  

http://www.skolutvecklning.se/publikationer/publ/main?uri=skam%3a%2f%2fpubl%2f365

&cmd=download (2013-11-15). 

Sveriges riksdag (Skolförordningen SFS 2011:185, Skollagen 1985:1100): 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Grundskoleforordning-1994119_sfs-1994-1194/ 

(2013-11-13). 

Unicef Sverige (2009). Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF. http://unicef.se/barnkonventionen (2013-11-13). 

 

Figurer: 

Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 2 uppl. Stockholm: 

Liber, s.167. (Figur 1). 

 

http://www.skolutvecklning.se/publikationer/publ/main?uri=skam%3a%2f%2fpubl%2f365&cmd=download
http://www.skolutvecklning.se/publikationer/publ/main?uri=skam%3a%2f%2fpubl%2f365&cmd=download
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Grundskoleforordning-1994119_sfs-1994-1194/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Grundskoleforordning-1994119_sfs-1994-1194/
http://unicef.se/barnkonventionen


 

 

BILAGA 1 

Intervjufrågor C-uppsats PF, P1-P6 
 

1. Vad betyder begreppen inkludering och exkludering för dig? 

2. Vad betyder begreppet En skola för alla för dig? 

3. Hur arbetar ni på skolan med att uppnå En skola för alla? Arbetar ni aktivt i arbetslag? 

Inkluderas föräldrar och elever i arbetet?  

4. Finns det några dokument på skolan som stödjer En skola för alla? 

5. Vad anser du är bra i ert arbete om att uppnå En skola för alla? 

6. Skulle du vilja arbeta på något annat sätt? Hur? 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor C-uppsats PR 
 

1. Hur involverad är du som rektor i skolans roll om att uppnå En skola för alla? 

2. Vad betyder begreppen inkludering och exkludering för dig? 

3. Vad betyder begreppet En skola för alla för dig? 

4. Hur arbetar ni på skolan med att uppnå En skola för alla? Inkluderas föräldrar och 

elever i arbetet?  

5. Finns det några dokument på skolan som stödjer En skola för alla? 

6. Vad anser du är bra i ert arbete om att uppnå En skola för alla? 

7. Skulle du vilja arbeta på något annat sätt? Hur? 

 

 

 


