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ABSTRAKT

Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur beslutsfattande politiker och pedagoger som 
har erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp tolkar begreppet en skola 
för alla samt vilka faktorer som anses kunna möjliggöra begreppstolkningen. 
För att erhålla svar på uppsatta frågeställningar använder vi oss av en intervjustudie med 
åtta respondenter, fyra politiker och fyra pedagoger. 
Genom våra intervjuer framgår det att det råder skilda tolkningar rörande vad begreppet 
en skola för alla  står för. Vissa respondenter menar att  en skola för alla innebär att 
skolan  är  till  för  alla  och  att  alla  ska  få  undervisning  tillsammans  och  ingen  ska 
särskiljas.  Andra  respondenter  påvisar  att  i  en skola  för  alla  ska  det  erbjudas  såväl 
ordinarie undervisning som särskilda undervisningsgrupper för att skolan ska passa alla 
elevers behov. 
Möjliggörandefaktorer  på  skolnivå  som  framkommer  i  intervjusvaren  är  särskilda 
undervisningsgrupper, som är belägna på elevens skola, resurser i form av kompetent 
personal samt rektors inställning, anpassningar i undervisningen och tidiga insatser till 
elever i behov av särskilt stöd. 
Möjliggörande på politisk nivå som nämns är ekonomiska resurser, samarbete mellan 
politiker och skola,  intresse och engagemang, samt så nämner vissa respondenter att 
politiker inte ska lägga ner särskilda undervisningsgrupper. 

Resultatet  analyseras  med hjälp  av vår  teoretiska referensram vilken utgår  ifrån två 
perspektiv  av  specialpedagogik,  det  relationella  perspektivet  samt  det  kategoriska 
perspektivet,  samt  Haugs  begreppsdefinitioner  inkluderande  integrering  och 
segregerande integrering.

Resultatet visar att såväl det relationella perspektivet som det kategoriska perspektivet 
samt  inkluderande  integrering  och  segregerande  integrering  finns  representerade  i 
respondenternas begreppstolkningar. Tonvikten i de flesta respondenters svar hamnar 
inom det relationella perspektivet men det nämns samtidigt vikten av att det kategoriska 
perspektivet finns i skapandet av en skola för alla.

Nyckelord:  En  skola  för  alla,  inkludering,  inkluderande  integrering,  segregerande 
integrering, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv.
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1. INTRODUKTION

I vårt dagliga arbete stöter vi ofta på begreppet en skola för alla. Vår uppfattning är att 
begreppet kan få olika innebörd beroende på vem som gör en tolkning av vad begreppet 
står för. Innebär begreppet en skola för alla att alla elever ska gå i samma klassrum för 
att ha rätten till en likvärdig utbildning eller uppfattas begreppet som om att alla elever i 
behov av särskilt  stöd ska få en möjlighet  att  arbeta utifrån sina förutsättningar  och 
behov genom specialundervisning utanför klassrummets väggar för en ökad chans att 
lyckas  med sina studier? Uttrycket  En skola för  alla  har  florerat  i  läroplaner  sedan 
1960-talet.1 Finns det en egentlig enhetlig definition  av begreppet och hur känd är i så 
fall denna ute i kommunerna och på skolorna? Eller är det så att syftet med begreppet är 
fritt för egen tolkning? 

På 1990-talet gick Sverige från en regelstyrd till en målstyrd skola och det skedde en 
decentralisering.  Det  innebar  att  kommuner  själva fick  tolka  politiska  uppdrag samt 
omsätta  dessa  i  kommunalpolitiska  skolplaner,  vilket  staten  tidigare  gjort.  2 Vissa 
kommuner lägger ner alla sina resursskolor och fokuserar helt kring inkludering medan 
andra kommuner behåller och utvecklar sina särskiljande lösningar. 

På vår arbetsplats möter vi elever i behov av särskilt stöd  som har en tillhörighet i sin 
ordinarie klass men som också får sin undervisning i särskild undervisningsgrupp, en så 
kallad resursklass.  Vår uppfattning är att  många kommuners  resursklasser successivt 
har  försvunnit  och  tanken  är  att  inkludering,  det  vill  säga  att  alla  elever  ska  vara 
verksamma  i  sin  ordinarie  klass,  ska  genomsyra  många  kommuners  verksamheter. 
Exkluderande  lösningar  i  form  av  resursklasser  ska  därför  inte  förekomma  i 
organisationen. Vi har dock erfarit att i takt med resursskolornas nedläggande har fler 
elever,  som ej klarar av undervisning i sin ordinarie  klass,  blivit  placerade i  lokaler 
utanför skolan med en resursperson eftersom det inte funnits något annat alternativ. Är 
det givet att begreppet  en skola för alla  enbart måste hänga samman med begreppet 
inkludering eller kan det i vissa fall även få en betydelse inom begreppet exkludering? 

Denna uppsats kommer därför att studera hur begreppet  en skola för alla  tolkas av en 
kommuns skolpolitiker som är verksamma inom barn- och utbildningsnämnden samt av 
pedagoger som arbetar eller  har arbetat  i särskild undervisningsgrupp/resursklass. Vi 
önskar även erhålla respondenternas tolkningar rörande vilka faktorer som anses kunna 
möjliggöra begreppstolkningen. 

1 Höstfält,  G.  (2007)  Guldsitsen  –  en  inledning  till  skolutveckling,  Individ,  omvärld  och 
lärande/Forskning nr 38. Stockholm: Lärarhögskolan s.62

2 Assarsson, I. (2007) Talet om en skola för alla. (Avhandling) Malmö: Holmbergs. s. 30
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2. BAKGRUND
Bakgrundskapitlet inleds med två utbildningspolitiska riktningar och denna text följs av  
definitioner av begreppet en skola för alla utifrån citat från regeringsskrivelser samt  
från  en  rad  olika  forskare.  Tanken  med  de  politiska  texterna  är  för  att  visa  vilka  
utbildningsrättigheter  dessa förespråkar.  Historik  kring specialundervisning kommer  
här näst och detta avsnitt speglar synen kring undervisning av elever i behov av särskilt  
stöd.  Historiegenomgången  följs  av  begreppsdefinitioner  av  integrering  och  
inkludering, vilka kopplas samman med begreppet en skola för alla. Därefter kommer  
en text rörande elever i behov av särskilt stöd samt en text som berör neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar. Tanken är att läsaren ska få en inblick i definitioner av elever i  
behov  av  särskilt  stöd  samt  en  inblick  i  neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar.  
Tidigare forskning tematiseras utifrån forskningsresultat som är relevanta för studien.  
Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram, kategoriskt och relationellt perspektiv  
på  specialpedagogik,  vilken  kommer  att  användas  vid  analysen  av  studiens  
forskningsresultat.

2.1 Två utbildningspolitiska riktningar 
Haug skriver om två utbildningspolitiska riktningar vilka han namnger som innovativ 
och restaurerande.

Den innovativa riktningens grundtanke är att skolan ska vara till för alla och den arbetar 
för  medborgarkompetens  och  gemenskap.  Haug  framhäver  att  denna  riktning  är 
orienterad mot det demokratiska deltagarperspektivet och hör på så sätt samman med 
begreppet  inkludering.  Traditionellt  har  den  innovativa  riktningen  sitt  ursprung  i 
socialdemokratiska partier i Norden. 

Den  restaurerande  riktningen  är  fokuserad  kring  ämneskunskaper  och  studier  av 
teoretisk  karaktär.  Skolan  behöver  inte  vara  lika  för  alla  utan  det  ska  finnas  stora 
möjligheter för individuella val enligt Haug. När det gäller ämnen och nivåer ska det 
vara möjligt att differentiera mellan individer. Den restaurerande riktningen har genom 
tradition sitt ursprung i de borgerliga partierna och Haug menar att den överensstämmer 
med en segregerande version av integrering.3

2.2 En skola för alla

Nilholm citerar Haug i sin skrift som uttrycker sig på följande vis om begreppet en 
skola för alla:

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig från 
den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en 
skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter 
individen och inom gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller och där alla deltar i och 
bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en 
skola där alla barn får personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper 
och inte minst ett socialt nätverk. 4

3 Skolverket. Haug, P. (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Liber. s. 25

4 Myndigheten för skolutveckling. (2006) Nilholm, C. Inkludering av elever i ”behov av särskilt stöd”  
- Vad betyder det och vad vet vi? (Forskning i fokus nr 28) s. 7f
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Emanuelsson skriver att ett uttryck som i internationella sammanhang är typiskt svenskt 
är begreppet "en skola för alla".  Författaren tolkar begreppet som en gemensam och 
sammanhållen skola för alla barn. Emanuelsson menar att det inte är självklart vad som 
menas  med  "alla"  i  relation  till  den  hela  skolan.  Han  påpekar  att  det  alltid  finns 
uppdelningar  på grund av svårigheter  att  kunna möta  den stora variation  av dagens 
elever. Ingemar skriver att det tydligaste behovet för att kunna ge de "svaga" hjälp och 
stöd  inte  anses  möjligt  i  den   sammanhållna  gruppen.  Författaren  skriver  att 
användningen  av  begreppen  integrering  och  integrera  har  inneburit  olyckliga 
konsekvenser för de berörda parterna men även för utvecklingen av den sammanhållna 
skolan med en inkluderande undervisning. Ingemar framhåller att vi i Sverige är en bit 
på väg vad gäller integrering, det vill säga ett helt och fullt deltagande är en rättighet för 
alla - utan undantag, men han hävdar också att mycket återstår att utveckla vidare. Det 
innebär att skolorna får svåra och utmanande uppgifter att jobba med men han anser 
även  att  det  krävs  kunskapsutveckling  genom  forskning.  Författaren  menar  att  om 
målsättningen ska vara en sammanhållen, gemensam och inkluderande skola krävs det 
att  maktförhållanden  på  olika  nivåer  i  skolsystemet  fördelas  mellan  politiker, 
professionella, föräldrar samt elever.5 

2.3 Definition av en skola för alla ur politiska texter

I regeringens utvecklingsplan 1996/97:112 definieras begreppet genom följande citat:

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får 
utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla 
undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället 
och att delta i förändringen av detta samhälle. 6

Funkisutredningen SOU 1998:66 förklarar begreppet en skola för alla genom att 
uttrycka:

En skola för alla innebär således att skolan skall anpassas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever, 
oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den enskilde elevens 
förutsättningar, behov och intressen i centrum. Kravet på flexibilitet gäller såväl strukturellt som 
innehållsmässigt. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant undervisning och optimala 
utvecklingsmöjligheter. Skolan för alla är ett sammanhängande differentierat erbjudande. All kunskap och 
erfarenhet om barns utveckling talar för att detta bäst kan ske i en miljö där självkänsla och den positiva 
självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där man upplever verklig delaktighet och gemenskap. 7

Salamancadeklarationen kom till när representanter från olika länder och organisationer 
samlades i Spanien 1994 för att diskutera inkludering. I deklarationen finns följande 
uppmaningar:
”Vi anmodar och uppmanar alla regeringar att:

− i sina politiska riktlinjer och anlagstilldelningar prioritera förbättringarna av sina 

5 Tøssebro, J (red) (2008)  Integrering och inkludering, Lund . s. 101ff

6 Regeringens skrivelse 1996/97:112. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet  
och likvärdighet. Kap 4.1. s. 20f

7 SOU 1998:66. Funkisutredningen. s. 59
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utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, oavsett individuella skillnader och svårigheter,
− i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om integrerad undervisning, som innebär att alla 

barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att handla på 
annat sätt,”

− upprätta decentraliserade och engagemangsfrämjande rutiner vid planering, övervakning och 
utvärdering av utbildningsutbudet för barn och vuxna med särskilda behov,8

I vår nuvarande läroplan, Lpo94, framförs vikten av en likvärdig utbildning på följande 
vis:
En likvärdig utbildning 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas  bakgrund,  tidigare erfarenheter,  språk och kunskaper främja elevernas  fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolreform skall vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. (1 kap.2§).

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 
skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 9

Beträffande en likvärdig utbildning står följande i Lgr 11:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i  landet den anordnas.  Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans  
resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att  
nå målen för utbildningen. Därför ska undervisningen aldrig utformas lika för alla. 10

Likvärdigheten är enligt funkisutredningen SOU 1998:66 ett centralt begrepp som visar 
på skolans ansvar att  möta elever  utifrån deras förutsättningar  samt att  förhindra att 
elevers  funktionsnedsättning  resulterar  i  ett  handikapp  i  skolan.  Skolan  ska,  enligt 
utredningen,  erbjuda  ett  anpassat  arbetssätt  och anpassade  tekniska  läromedel  så  att 
elevers hinder att tillgodogöra sig kunskap kan överbryggas. 11

Rörande en god miljö för utveckling och lärande står följande i Lgr 11:
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande 
social  gemenskap som ger  trygghet  och  vilja  och  lust  att  lära.  ://  Varje  elev  har  rätt  att  i  skolan  få 

8 Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. Paris: Unesco. s. 11f

9 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 
Utbildningsdepartementet, Skolverket, 1999 sid. 6

10 Utbildningsdepartementet  (2010)  Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet,  
Lgr11,. Skolverket. s. 4

11 www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/05/b3cb450e.pdf, SOU 1998:66. s. 59
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utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. 12

I grundskoleförordningen 1994:1194 står följande om stöd till elever i behov av särskilt 
stöd:

5§ Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första  
hand  ges  inom  den  klass  eller  grupp  som  eleven  tillhör.
   Om  det  finns  särskilda  skäl,  får  sådant  stöd  i  stället  ges  i  en  särskild  undervisningsgrupp.
   Styrelsen  skall  efter  samråd  med  eleven  och  elevens  vårdnadshavare  besluta  i  fråga  om  elevens  
placering i en särskild undervisningsgrupp. 13

I skollagen 2010:800, som börjar gälla den 1 juli 2011, står följande om stöd i särskild 
undervisningsgrupp:
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. 14

2.4 Historik kring specialundervisning

1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige och  beslutet om lagstadgad 
undervisning skedde ganska sent i landet.15 Före år 1842 var det främst barn som 
tillhörde medelklass och överklass som fick undervisning i skolan. För de barn som inte 
föll inom ramarna för folkskolestadgans ”normalitetsbegrepp”, de barn som kom från 
mycket fattiga förhållanden och de barn som ansågs vanartiga fanns en speciell metodik 
i form av en minimikurs. Denna kurs innehöll skrivning, räkning, kyrkosång samt 
kristendomskunskap. För de barn som ansågs som vanartiga inrättades lite senare 
uppfostringsanstalter och skolkarehem. Syftet med dessa institutioner var dels för att 
uppfostra barnen och dels för att de ”skötsamma” barnen skulle slippa att umgås med de 
mindre skötsamma eleverna. År 1882 infördes allmän skolplikt för barn mellan sju och 
fjorton år. Detta gällde ej elever med funktionshinder. Barn med psykisk 
utvecklingsstörning började undervisas i filantropisk verksamhet under 1860-talet och 
1875 startade det första särskolinternatet. I slutet av 1800-talet uppkom en rad 
institutioner som utbildade döva, blinda, rörelsehindrade, barn med epilepsi och barn 
som behövde extra stöd. 16 I samband med institutionernas framväxt uppkom även en 
rad specialklasser för barn som inte genom olika anledningar passade in i ”den vanliga 
klassen”. Med hjälp av medicinsk och psykologisk expertis utvecklades metoder för att 
kategorisera elever. Under första hälften av 1900-talet fortsätter ökningen av antalet 
specialklasser eftersom instrumenten för att avgöra ”normalitet” blev bättre. Ett 
exempel på detta är Binets intelligenstest som fick stor genomslagskraft. Innan testet 

12 Lgr11. s. 6

13 Www.notisum.se/rnp/sls/lag19941194.htm   Grundskoleförordningen  kap 5.

14 Www.notisum.se/rnp/sls/2010:800.htm  , Skollag 2010:800

15 Skolverket (2002). Tallberg Broman I. Rubenstein Reich L. Hägerström J. Likvärdighet i en skola för  
alla. Historisk och kritisk granskning. Kalmar: Lenanders grafiska AB. s. 40

16 Skolverket (2005)  Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från  
folkskolan till nutid. (rapport 270). s. 20
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användes ansågs 2 % av landets elever vara hjälpklassmässiga. Denna siffra steg till 13 
% i och med metodens spridning. I slutet av 1930-talet börjar begreppet ”ordblindhet” 
användas och detta resulterade i att särskilda läsklasser inrättades för elever som 
diagnostiserades som ordblinda. Vid mitten av 1940-talet uppkom observationsklasser 
för elever som var stökiga och bråkiga och som hade svårt för att inordna sig i skolans 
struktur. 17

På 1960-talet övergick Sverige till en 9-årig sammanhållen obligatorisk grundskola. 
Syftet var att ta bort den organisatoriska differentieringen och istället satsa på en 
individuellt orienterad undervisning i klassen. Skolan genomgick en omorganisering 
vilket resulterade i att det blev nya heterogena klasser, till skillnad från de tidigare 
homogena klasserna. Detta fungerade inte tillfredsställande enligt Peder Haug eftersom 
lärarna inte hade utvecklat varierade metoder för att kunna bedriva en individualiserad 
undervisning. Istället bedrevs traditionell katederundervisning som tidigare vilket 
medföljde att många elever hade svårt för att klara skolan och många elever visade 
ointresse. Lösningen blev specialundervisning för dessa elever. Under läsåret 1972 fick 
40 % av eleverna någon form av specialundervisning.18

1968 infördes skolplikt för samtliga barn i Sverige, oavsett funktionshinder, även om 
undervisningen oftast bedrevs i särskilda grupper utanför den ”vanliga” skolan. Under 
1960-70-talet riktades kritik mot de anstalter som hade boende och undervisning för 
elever med funktionshinder. Många ansåg att dessa barn blev för segregerade från 
samhället. Denna kritik ledde till att institutioner minskade stort i antal. I 1969 års 
läroplan framkommer det att handikappade elever, i största mån, borde få sin 
undervisning i den ordinarie klassen. En anledning till att elever får svårigheter i skolan 
är, enligt Lgr69, skolans arbetssätt. 19

1974 presenterade Skolans Inre Arbete (SIA) en utredning rörande specialundervisning. 
Frågor som ställdes i dokumentet var exempelvis om det var rimligt att 35-40% av alla 
elever kunde vara i behov av specialundervisning. En motfråga som följde var om det 
inte istället var skolan som hade undervisningssvårigheter. 20

I Lgr 80 lyfts det fram att integrering av elever i behov av särskilt stöd ska eftersträvas 
samt att skolans arbetssätt ska anpassas till elevernas förutsättningar. Denna läroplans 
synsätt resulterade i att specialundervisning i specialklasser minskade. 

1983 föreslog regeringen att det skulle införas planeringskonferenser kring elever med 
funktionshinder på regional nivå. Syftet med konferenserna var att samordna kunskap 
och resurser rörande funktionshinder. Resultatet blev att fler elever med olika slag av 
funktionshinder integrerades i skolorna.

17Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till nutid.  
(rapport 270) s. 22f

18 Haug, P. s. 45

19Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till nutid.  
(rapport 270) s. 26ff

20 Skolverket  (2003) Selander,  S.  (red)  Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk  
skola och skolforskning. Myndigheten för skolutveckling. (Forskning i fokus Nr 12) Liber. s. 292f
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1995 infördes en gemensam läroplan, Lpo94, för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. I läroplanen förespråkas en gemensam värdegrund 
samt rätten till likvärdig utbildning. Denna rättighet har alla, oavsett funktionshinder 
eller ej. 21

2.5 Integrering/Inkludering

Syftet med rapporten Guldsitsen  var att inspirera till värderingsgrundat arbete. Höstfält 
beskriver tre nivåer: den personliga, den pedagogiska och den politiska, och hon menar 
att alla nivåer måste samarbeta för att utveckla en verksamhet. Guldsitsen betonar den 
sociala dimensionen av lärande och författaren framhäver att genom att exkludera barn 
så ökar riskerna för att problembeteenden ökar. Begreppet inkludering kan beskrivas 
utifrån såväl samhällsnivå och gruppnivå som individnivå. Höstfält påpekar att 
inkludering inte innebär att det enbart finns beskrivet som ett mål i lokala skolplaner 
utan att verksamheter ständigt genomsyras av värderingsgrundat arbete där människors 
olikheter accepteras och ses som en tillgång och förutsättning. Författaren framhäver att 
trots att målet rörande en skola för alla funnits med i läroplanerna sedan 1960-talet så 
har målet varit svårt att uppnå. Hon menar att det finns en bristande överensstämmelse 
med den pedagogiska och politiska värderingsnivån. Höstfält menar att processinriktade 
utvecklingsarbeten med ett gemensamt uppsatt mål skulle underlätta inkluderande 
undervisning och lärande från förskolan upp till högskolan. 22

Inger Assarsson skriver även hon att strävan efter en sammanhållen skola florerat i 
läroplanerna under en lång tid men påpekar att den vanligaste lösningen för elever som 
upplevs som avvikande är fortfarande av särskiljande karaktär. Hon skriver:

Motiveringarna för differentialisering av elever har varierat över tiden och mellan olika discipliner. 
Bevekelsegrunderna har skiftat mellan en humanitär, utilitaristisk syn, och en ekonomiskt baserad, något 
som blir påtagligt i de partipolitiska kompromisser som ligger till grund för styrdokument och texter om 
skolans uppdrag. De senaste decenniernas målstyrning och decentralisering lämnar över tolkningen av 
dessa texter och dess uppdrag till kommunerna som formulerar politiska skolplaner vilka i sin tur 
omformuleras i enskilda skolors lokala skolplaner och slutligen av lärarlag och enskilda pedagoger. 23

Peder Haug anser att tolkningen av begreppet integrering är öppen och bred och det 
finns en rad olika variationer. För att ge en bild av hur det ser ut i praktiken använder 
Haug två definitioner; segregerande integrering och inkluderande integrering. 
Författaren påpekar att de båda riktningarna kan härledas till 1800-talet och de skiljer 
sig i fråga om kunskapssyn, värdegrund, ideologi och målsättningar. Segregerande 
integrering utgår ifrån att finna den bästa undervisningsmiljön för den enskilda eleven. 
Därför används expertis gällande diagnostisering av elevens behov samt vilken 
organisation som lämpar sig bäst för barnet. Syftet är att barnet ska anpassa sig till 
skolan och till samhället och därför är kompensatorisk hjälp av stor vikt. I denna 
riktning skiljer sig specialpedagogik och pedagogik från varandra och skillnaden mellan 
specialundervisning och undervisning uppvisar skillnader. De organisatoriska 

21 Handikapp i skolan, s. 31ff

22 Höstfält,G s. 61

23 Assarsson, I s. 14
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åtgärderna kan variera från att eleven deltar med klassen, eleven är i särskolan eller 
särskild undervisningsgrupp, eleven får särskilda undervisningstimmar eller blir 
placerad på en institution. Inkluderande integrering utgår ifrån att all undervisning ska 
ske i klassen oavsett elevens förutsättningar och prestationsförmåga. Social träning och 
gemenskap är av stor vikt inom denna riktning och alla accepterar skillnader på barnen. 
Alla barn ska inom klassrummets ram få den undervisning som utvecklar dem så långt 
som det är möjligt. Alla lärare ska ha kompetens för att undervisa alla elever och på så 
sätt finns ingen relevant skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik.24

Claes Nilholm skiljer mellan begreppen integrering och inkludering och han påpekar  att 
det råder delade meningar i forskarvärlden rörande skillnader mellan begreppens 
innebörd. Han refererar bland annat till en forskare vid namn Vislie som menar att 
inkluderingsbegreppet fick sin genomslagskraft i och med Salamancadeklarationen och 
därmed ersatte begreppet integrering, vilket lanserades på 1960-talet. Vislie menar, 
enligt Nilholm, att i och med begreppet inclusions uppkomst medföljde även en ny 
policy gällande elever i behov av särskilt stöd. Nilholm hänvisar även till en forskare 
vid namn Rosenqvist som stödjer tanken om skillnader i begreppen. Rosenqvist säger, 
enligt Nilholm, att integrering innebär att delarna ska passa in i en helhet som inte är 
organiserad i enlighet med delarnas egenskaper medan inkludering innebär att helheten 
ska anpassas till delarna. Nilholm sätter in denna tanke i en skolsituation och skriver:

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån det 
faktum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, innebär att barn, vilka definierats som 
avvikande, ska passas in i en helhet som från början inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och 
har rätt, att vara olika. 25

Nilholm skriver att det nya med begreppet inkludering är att det förespråkar en 
systemförändring till skillnad från integreringsbegreppet som ofta förknippas med att 
anpassa avvikande elever till oförändrade system.26

2.6 Faktorer som gynnar en inkluderande verksamhet
Göransson redogör i tio punkter vad som är av vikt för en  inkluderande verksamhet:
 • Att behandla inkluderingen som en del av övrig skolutveckling, och inte som

någon separat eller särskild företeelse.

 • Att utvecklingen ses som lång förändringsprocess, snarare än en händelse med

en tydlig början och ett tydligt slut.

 • Att personal utvecklar samarbete i olika konstellationer, något som samtidigt är

kännetecknande för den inkluderande skolan.

 • Att föräldrar, elever, personal och andra med anknytning till skolan utvecklar

ett samarbete.

 • Att det utvecklas didaktiska diskussioner.

 • Att det ges tid för didaktiska diskussioner.

24 Haug, P. s. 19ff

25 Nilholm,C s. 14

26 Nilholm,C s. 13ff
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 • Att skolan gemensamt arbetar fram någon form av målsättnings- eller

policydokument.

 • Att skolan inte har någon tidigare erfarenhet av barn med funktionshinder.

 • Att den drivande gruppen på ett tidigt stadium deklarerar att de inte har något

färdigt program som garanterar någon snabb utveckling, utan att de snarare

säger att de förväntar sig problem och svårigheter och situationer när man inte

vet hur man ska göra.

 • Samt ledarskapet 27

2.7 Elever i behov av särskilt stöd
I  Skolverkets  nyhetsbrev,  4  februari  2003,  står  det  att  fram  till  2010  kommer  ett 
kvalitetsarbete att bedrivas i hela skolsektorn för att förbättra situationen för barn, unga 
och vuxna med funktionsnedsättning. I inledningen uttrycks:
Utbildningspolitiken i Sverige har länge präglats av en ambition att skapa ”en skola för alla” där alla  
elever har lika rätt till utbildning, delaktighet och inflytande. I praktiken efterlevs inte alltid dessa ideal  
när  det  gäller  elever  med funktionshinder.  Skolan  har  ett  stort  ansvar  för  att  gestalta,  förmedla  och  
förankra de demokratiska värdena. Hur ett barn med funktionshinder bemöts i förskolan och skolan har 
stor  betydelse  för  vilken  självbild  hon  får,  liksom vilken  bild  hon  skapar  sig  av  andra  människor. 
Bemötande och förståelse hos lärare, personal och andra elever har därför stor betydelse för dessa elever 
under skoltiden och därmed ofta även längre fram i livet. 28

Begreppet  funktionshinder  definieras  på  följande  vis  i  boken  Att  utveckla  
bedömarkompetens:
Med  funktionshinder  avses  en  varaktig  begränsning  av  en  individs  fysiska  eller  psykiska 
funktionsförmåga  på  grund  av  sjukdom  eller  skada.  Funktionshinder  kan  delas  in  i  fysiska 
funktionshinder  och  medicinskt,  psykiskt  eller  neurologiskt  betingade  funktionsnedsättningar  samt 
utvecklingsstörning.  Funktionshinder  kan vara  diagnostiserade  eller  icke diagnostiserade.  Exempel på 
funktionshinder  kan  vara  rörelsehinder,  dövhet/hörselskada,  blindhet/synskada,  talskada/språkstörning, 
ADHD/DAMP, autism och dyslexi. 29

WHO  har  skrivit  en  rapport  vid  namn  International  Classification  of  functioning  
Disability  and Health,  vilken sätter  in funktionshinder  i  ett  hälsoperspektiv.  Studien 
visar att betydelsefulla faktorer för livskvalitet hos en elev är delaktighet och aktivitet. 
Omgivningen  har  en  stor  betydelse  för  en  individs  välbefinnande  och  ett  aktivt 
deltagande  i  en  inkluderad  miljö  är  av  stor  vikt  för  att  tillvaron  ska  upplevas  som 
meningsfull.30

Det finns en rad åtgärder för ökad tillgänglighet för elever med funktionshinder:

27 Göransson,  K.  (2004)  Om  barn  som  blir  elever.  Om  olikheter,  undervisning  och  inkludering.  
Stockholm 2004, s. 147

28 www.skolverket.se/content/1/c4/17/61/nyh030204.pdf , Skolverkets nyhetsbrev, 4 februari 2003, s.1

29 Myndigheten för skolutveckling (2005) Att utveckla bedömarkompetens, Stockholm, s. 10

30 Att utveckla bedömarkompetens, s. 12
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• Lärarnas  kompetens  behöver  stärkas  när  det  gäller  arbetet  med  funktionshinder.  Den 
grundläggande  lärarutbildningen  har  här  ett  ansvar.  Det  förefaller  också  som  att  man  i 
kommunerna inte fullt ut använder sig av den kompetens som specialpedagogen besitter. Likaså 
är  det  viktigt  att  Specialpedagogiska  institutets  resurser  tillvaratas,  inte  minst  när  det  gäller  
kompetensutvecklingsinsatser.

• Det är också viktigt att det av kommunernas kvalitetsredovisningar framgår hur situationen för 
elever med funktionshinder ser ut. Skolverket bör i det sammanhanget främja sådant arbete och 
vara  pådrivande  gentemot  kommunerna  i  syfte  att  synliggöra  denna  elevgrupps 
utbildningssituation.

• Utbildningsinspektionen måste på ett tydligare sätt redovisa hur skolornas arbete med elever 
med funktionshinder ser ut. Idag beskrivs inspektionsrapporterna oftast hur det särskilda stödet 
liksom elevhälsans arbete är organiserat. Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att elever 
med funktionshinder inte med självklarhet utgör samma grupp som elever i behov av särskilt 
stöd.

• Slutligen  bör systemet  med mål att  uppnå ses  över.  I  två statliga  utredningar  ifrågasätts  det 
nuvarande målsystemet bl.a. med hänvisning till att elever med olika svårigheter i många fall  
inte har möjlighet att nå målen i en skola som de är skyldiga att infinna sig i. 31

Ann Ahlberg påpekar att  alla  barn ska omfattas av en god omsorg och utbildning i 
enlighet  med skolans  styrdokument,  oberoende av eventuella  funktionsnedsättningar, 
förutsättningar  och  behov.  Detta  ställer  höga  krav  på  samtlig  personal  och  en 
förutsättning är att  alla strävar efter  att  alla individer  har möjligheter  till  utveckling. 
Ahlberg skriver att varje elevs utveckling är beroende av de förväntningar och av de 
samspel  som  finns  mellan  eleven  och  den  omgivning  som  eleven  befinner  sig  i. 
Författaren  framhäver  också  att  i  all  specialpedagogisk  verksamhet  är  synen  på 
människan den allra viktigaste samt att värdegrunden är såväl en demokratisk som en 
politisk fråga. Pedagoger behöver både kunskap och kompetens så att de kan verka för 
elevernas delaktighet i skolans arbete. 32 

Kunskapen  är  begränsad  då  det  gäller  att  ge  elever  med  funktionsnedsättningar  en 
likvärdig utbildning. En uppmaning till myndigheter finns i skriften  På andras villkor 
där skribenterna tycker att de bör undersöka hur tillgänglig den svenska skolan är för att 
öka kunskapen inom området så att det blir självklart med en likvärdig utbildning. 33

2.8 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
De som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter och dessa beror på 
hur  hjärnan  arbetar  och  fungerar.  Några  av  de  vanligaste  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Autism och ADHD. 
Diagnoserna är nära släkt med varandra och det är vanligt att samma person kan ha fler 
diagnoser.  Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  kan ha svårigheter 
med socialt samspel, impulskontroll, koncentration, inlärning, att uttrycka sig i tal och 
skrift samt motoriken. Människor med dessa problem kan ha det i större eller mindre 
grad.  Då  svårigheterna  är  så  stora  och  kraftiga  att  de  påverkar  hans  eller  hennes 
utveckling  och  möjligheter  att  fungera  på  ett  bra  sätt  i  samhället  blir  det  ett 

31 Skolverket (2006) På andras villkor – skolans möte med funktionshinder, Stockholm, s. 65f

32 Ahlberg, A. (2001) Lärande delaktighet, Lund: Studentlitteratur, s. 111ff

33 På andras villkor, s. 68
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funktionshinder. I skolan ställs det  krav till exempel att kunna anpassa sig och följa 
regler vilket kan vara mycket svårt för elever med  funktionsnedsättningar. I och med 
detta kan dessa barns beteendeproblem bli allt tydligare med stigande ålder. En del barn 
kan vara lite  udda och ha ovanliga intressen som de gärna sysslar  med ensamma.  I 
skolan är också  problem som kamratkonflikter, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter att 
förstå samband och att  koncentrera sig av vanlig karaktär.  Många upplever dock en 
förbättring då de blir vuxna. De som i tid har fått rätt hjälp och stöd lär sig till sist att  
förstå sig själva samt att klara av vardagslivet bättre.  Det är viktigt att poängtera att 
problemen  inte  växer  bort  utan  det  handlar  mer  om livserfarenhet  och  mognad  hos 
personen ifråga. Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ärftlighet, men 
exakt  varför  vissa  drabbas  och  andra  inte  är  oklart.   Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  orsakas  inte  av  dålig  uppväxtmiljö,  dock  kan  en  ogynnsam 
omgivning göra så att svårigheterna förvärras. 34

2.9 Tidigare forskning
Tidigare  relevant  forskning  presenteras  i  fyra  kategorier  i  föregående  studie; 
Uppfattningar av en skola för alla, Synsätt och upplevelser av exkluderande åtgärder,  
Synen på inkluderande åtgärder i praktiken samt Organisering av specialpedagogiskt  
stöd.

2.9.1 Uppfattningar om en skola för alla

Skriften En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på inkludering och en skola  
för alla  syftar till att få fram en bild av hur politiker uppfattar begreppen en skola för 
alla, inkludering samt vilka utvecklingsbehov de anser behövs för att en skola för alla 
ska vara möjlig. I resultatdelen framkommer det att det råder delade meningar om 
begreppens innebörd. Många respondenter svarar ”vara med i något sammanhang” men 
det råder delade meningar om vilket sammanhanget är. En politiker i undersökningen 
anser att kommunen som han/hon är verksam i har en skola för alla. Detta beror på att 
kommunen satsat på resursskolor. Vidare rörande uppfattningar om en skola för alla 
framkommer det i i resultatet att politikerna inte är överens  huruvida organisationen är 
av vikt för att skapa en skola för alla. En politiker i studien menar att hur skolan är 
organiserad inte är så viktigt när en skola för alla kommer på tal. Trygghet är istället av 
stor vikt samt att elever får en chans att växa som människor. En annan politiker anser 
istället att organisationen är av mycket viktigt och intervjupersonen tycker att det är 
synd att rektorer inte vågar förändra sig. Respondenten anser att organisationen i skolan 
sett likadan ut i 10-15 år. Intervjupersonerna är överens om att skolor i största mån ska 
undvika exkludering av elever. Vissa av de intervjuade anser att skäl till exkludering 
kan vara om en elev har en sjukdom eller behandlas medicinskt medan andra anger skäl 
såsom om eleven är aggressiv, våldsam eller gravt utvecklingsstörd. Begreppet 
inkludering tolkas av de flesta i studien som att vara med i något sammanhang. En 
intervjuperson anser att det är förödande för eleven om det inte finns några andra 
alternativ för elever som verkligen behöver det. Intervjupersonen tycker att elever så 

34 Asmervik,  S.  Ogden,  T.  Rygvold,  A-L.  (2001)  Barn  med  behov  av  särskilt  stöd.  Lund: 
Studentlitteratur. s. 84ff
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långt som det är möjligt ska inkluderas i samma klassrum men om det inte fungerar 
måste det finnas andra lösningar.  Två av intervjupersonerna tolkar begreppet 
inkludering såsom att eleverna inte är med i sin ordinarie klass eller på sin hemskola. En 
av dem anser att ordet inkludering innebär att eleven känner sig hemma i sitt 
sammanhang och sammanhanget kan vara en resursskola. Två av de tillfrågade var ej 
bekanta med begreppet och ville få begreppet inkludering definierat. Alla de intervjuade 
politikerna uttrycker på något vis sin osäkerhet rörande begreppens betydelse. En av 
tjänstemännen anser att det finns en rad ord i skolans värld som alla tar för givet att alla 
tolkar på samma sätt. Därför tycker respondenten att det borde finnas en ordlista 
eftersom vi uppfattar saker och ting olika. Rörande vilka utvecklingsbehov som behövs 
handlade det i stor grad om lärares kompetens enligt respondenterna. 35

Sanna  Dandanell  vill  få  en  inblick  i  hur  specialpedagogiken  fungerar  samt  hur 
specialundervisningen är utformad och strukturerad.  Resultatet visar att pedagogerna 
har en ganska likvärdig syn på specialundervisningens funktion och hur den bör vara 
utformad i ”en skola för alla”. Samtliga av hennes informanter anser att det är viktigt att 
sätta eleven i fokus och att alltid se till individens bästa då en elev är behov av särskilt  
stöd. En respondent ser demokrati som den viktigaste lärdomen i ”en skola för alla” och 
menar att inkludering är en viktig faktor men säger också att inkludering i klassrummet 
inte är det viktigaste. Han/hon menar att man utgår från varje individs bästa samt ser till 
att samtliga får en likvärdig undervisning. Han/hon  uttrycker att specialundervisning 
ska ske inkluderande i  klassrummet  men tillägger  samtidigt  att  många tycker  det är 
skönt  med  exkluderande  undervisning,  då  eleverna  får  bättre  arbetsro.   Två  av 
pedagogerna menar att en total inkludering låter bra i teorin men att det inte fungerar 
lika bra i praktiken. De anser att det viktigaste är att man sätter eleven och dennes behov 
främst annars är risken att man inkluderar till exkludering. En annan pedagog anser att 
det viktigaste i ”en skola för alla” är att alla får tillgång till sitt lärsätt. En av rektorerna 
tolkar budskapet ”i en skola för alla” att det viktigaste är att eleverna ska  känna att de 
tillhör en grupp och inte känner sig utanför. Den andra rektorn i studien betonar att 
gränsen mellan inkluderande och exkluderande undervisning inte är så lätt att dra då 
denne  poängterar  att  avskild  undervisning  inte  behöver  vara  exkluderande  så  länge 
eleven ifråga inte upplever det så. 36

Jenny  Persson  och  Anita  Sjökarls  studie  syftar  i  att  fördjupa  förståelsen  av 
specialpedagogens upplevelser och erfarenheter av en skola för alla och inkludering.  

Resultatet  i  studien  visar  ett  kategoriskt  synsätt  kring  elevers  svårigheter. 
Specialpedagogerna upplever  inkluderingsbegreppet  som elevers  rätt  att  delta  utifrån 
sina förutsättningar men att inkludering inte alltid är det mest ultimata för den enskilda 
eleven.  Specialpedagogerna  i  studien  anser  sig  sitta  i  ett  dilemma  mellan  viljan  till 
inkludering och nödvändigheten att tillämpa exkluderande åtgärder. Specialpedagogerna 
ser möjligheter till en inkluderande skola men för det krävs att ett antal förutsättningar 
uppfylls.  Svårigheterna i en inkluderande skola är enligt  specialpedagogerna en vidd 
från ett samhällsperspektiv till  ett individperspektiv.  Specialpedagogerna upplever att 
det finns olika former av inkludering men betonar mest den fysiska inkluderingen. 37

35 Ekström, A-C. Isaksson, M. Sjöö, M. (2007)  En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på  
inkludering och en skola för alla. Malmö högskola. s. 33ff

36 Dandanell, S. (2010) En undersökning av verksamma pedagogers perspektiv på specialpedagogik och  
specialundervisning på två skolor i en kommun. Gävle högskola. s. 16ff

37 Sjökarl, A. Persson, J. (2010) En inkluderande skola: En studie av specialpedagogers upplevelser och  
erfarenheter av en skola  för alla. s. 42f
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Sandklefs resultat visar att samtliga av hennes respondenter har förståelse för att de är i 
behov av extra stöd för att kunna lära sig på bästa sätt. Eleverna är dock inte övertygade 
om att det är i den särskilda undervisningsgruppen de vill vara utan menar att de skulle 
vilja få hjälp i den vanliga klassen i stället. De tycker inte att det är nödvändigt att vara i 
en liten grupp där det är relativt lugnt och med få elever för att de ska kunna lära sig. 
Samtliga elever menar att om de bara skulle kunna få lite mer stöd i klassen, kanske av 
en lärare till, skulle de klara av att vara där. Resultatet visar att eleverna är överens om 
att de trivs bättre i den vanliga klassen och de tillfrågade menar att trots att de är i behov 
av extra hjälp är det i klassen de vill vara och det är där de har sina kamrater. Här syns 
synen på inkludering enligt författaren eftersom eleverna eftersträvar delaktighet och 
meningsfull samvaro i klassen. Skolan i denna studie har som tradition en särskiljande 
verksamhet och de anser att det är okej att elever ibland får sin undervisning utanför det 
ordinarie klassrummet. Lärarna anser inte att eleverna i studien är helt inkluderade utan 
menar att för att en elev ska räknas som inkluderad ska all undervisning ske i ordinarie 
klass. De anser också att detta skulle vara möjligt med mera resurser i skolan. 38

2.9.2 Synsätt och upplevelser av exkluderande åtgärder
I  Pierre  Yacobs  resultat  framgår  det  att  den  tillfrågade  specialpedagogen  anser  att 
vinsten  med  särskilda  undervisningsgrupper  är  den  anpassade  lärandemiljön  som 
anpassas efter elevers behov samt fler lärare per elev. Hon uttrycker att miljön måste 
vara anpassad för elever i behov av särskilt stöd för att eleverna ska kunna utvecklas 
och känna delaktighet. Hon tycker att det är positivt att det i den lilla gruppen går elever 
med liknande svårigheter för att det då är lättare att sätta in rätt hjälp. Hon menar att det  
är svårare för en lärare med 30 elever att upptäcka varje elevs svårigheter på samma vis. 
Specialpedagogen säger att eleverna i den särskilda undervisningsgruppen skulle kunna 
gå i en stor klass om det var mer struktur samt om de fick lugn och ro. Hon påpekar att 
många  av  hennes  elever  har  stora  skolmisslyckanden  bakom  sig  och  att  de  haft 
svårigheter att nå målen. Hon säger att nu har måluppfyllelsen blivit bättre sen de blev 
placerade i den särskilda undervisningsgruppen. Hon tycker att specialundervisning ska 
ges till alla elever som känner att de inte klarar av att gå i en stor klass. Hon anser att 
särskilda undervisningsgrupper är ett bra alternativ och hon tycker att varje skola borde 
ha tillgång till specialundervisning. I fråga om inkludering anser hon att många säger att 
barn blir exkluderade för att de inte får sin undervisning på normalt vis. Hon ställer sig 
då  frågan vem som bestämt  att  det  är  normalt  att  gå i  klasser  med 30 elever.  Hon 
påpekar också att vissa elever upplevs som annorlunda i den stora klassen och får på så 
sätt inga kompisar. Då anser hon att dessa elever blir exkluderande trots att de tillhör en 
stor klass. Specialpedagogens erfarenheter visar att elever fått kompisar, något som de 
tidigare inte haft när de gick i sin ordinarie klass. Hennes syn på en skola för alla är att  
alla  elever  får  sina  behov  tillgodosedda  och  hon  anser  att  särskilda 
undervisningsgrupper gynnar detta. 

Alla de tillfrågade eleverna i studien anser att det är en bra lärandemiljö i den särskilda 
undervisningsgruppen. De anser att de kan koncentrera sig bättre och de känner lugn 

38 Sandklef, J. (2010) Levd inkludering. Samtal med tre elever och tre elever om deras upplevelser av  
inkludering. Göteborgs universitet. s. 24ff.
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och ro. Eleverna anser att alla elever i behov av särskilt stöd borde få gå i en särskild 
undervisningsgrupp.39 

Alla elever som deltog i Marijana  Flinks studie är också positiva till  sin placering i 
särskild undervisningsgrupp och de anser att de får mer gjort under lektionerna vilket 
ger  trygghet  och  arbetsro.  De  flesta  av  vårdnadshavarna  var  också  nöjda  med  att 
särskilda  undervisningsgrupper  finns  i  skolans  organisation.  Marijana  konstaterar  att 
genom studien framkom det att det fanns färre nackdelar och fler fördelar med särskilda 
undervisningsgrupper. 40 

Segregerande struktur påverkar elevernas självbild på ett negativt sätt menar Groth. Han 
påpekar dock att det inte enbart beror på att eleven lämnar sin klass utan också på grund 
av skolproblematik och skolmisslyckanden. Groth skriver att eleverna ofta är positiva 
till  den  specialpedagogiska  hjälp  som  de  får  men  att  de  ibland  kan  tycka  att 
resursklassen är för stökig och att nivån är för låg.41

Den vanligaste  stödinsatsen  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  är  färdighetsträning 
enskilt eller i liten grupp enligt Isakssons avhandling  Spänning mellan normalitet och 
avvikelse. Resultatet att elever erhöll merparten av stödåtgärderna utanför det ordinarie 
klassrummet  hade  både  positiva  och  negativa  erfarenheter  hos  eleverna  i  denna 
undervisningsgrupp. Till de positiva erfarenheterna hörde att kunna arbeta i liten grupp 
som gav  lugn och  ro,  något  som de  tillfrågade  saknade  inom den  vanliga  klassen. 
Däremot  så upplevde de tillfrågade eleverna  det  negativt  att  utmärka  sig genom att 
lämna klassen och sina kamrater. 42 

Sambandet mellan elevers måluppfyllelse  i årskurs 9 och erhållet  specialpedagogiskt 
stöd studeras i en rapport gjord av Giota och Lundborg. Resultatet visar att elever som 
fått specialpedagogiskt stöd i mindre omfattning når målen än elever som inte fått detta 
stöd och elever som fått stöd under längre tid i mindre utsträckning når målen än de 
elever som fått stöd under en kortare period. Främst gäller detta elever som fått stöd i 
särskild undervisningsgrupp eller specialklass menar författarna. De påpekar dock att 
det  ej  går  att  tolka  resultatet  såsom  att  specialpedagogiskt  stöd  försämrar 
måluppfyllelsen. Kognitiva test, som eleverna i studien gjort, visar att elever i behov av 
stöd har  sämre  förutsättningar  att  nå skolans  uppsatta  mål.  Därför menar  Giota  och 
Lundborg, kan det vara möjligt att det specialpedagogiska stödet haft en positiv effekt 
men effekten har ej varit tillräcklig för att kompensera studieförutsättningar hos elever i 
behov av särskilt stöd. 43

39 Yacob, P. (2010) Särskild undervisningsgrupp: En undersökning om upplevelser och tankar kring en  
särskild undervisningsgrupp. Södertörns högskola. s. 18ff

40 Flink, M. (2008)  Om särskild undervisningsgrupp – elevers och vårdnadshavares uppfattning om  
liten undervisningsgrupp, år 7-9 Malmö högskola s. 31ff)

41 Groth, D. (2007) Uppfattningar om specialpedagogiska insatser. Luleå. s. 157

42 Isaksson,  J. (2009)  Spänningen mellan normalitet  och avvikelse.  Om skolans insatser för elever  i  
behov av särskilt stöd. Luleå. s. 74ff

43 Giota. Lundborg. (2007) Specialpedagogiskt stöd i grundskolan. s. 68ff
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2.9.3 Synen på inkluderande åtgärder i praktiken

Inger Assarssons intresse i avhandlingen Talet om en skola för alla är att förstå vad som 
sker i mötet mellan pedagogisk personal och ett politiskt uppdrag. En central fråga är 
hur praktiker konstruerar ett sådant uppdrag så det upplevs meningsfullt för dem. 
Genom studien får Assarsson ta del av pedagogernas maktlöshet rörande till exempel 
önskemål om kompetensutveckling, konkretisering och planeringstid i förhållande till 
den tid lärarna har till förfogande. Respondenterna uttrycker också att det nya läggs på 
det gamla. Behov av stöd till elever beskrivs som en tidstärande faktor, det vill säga om 
någon behöver extra tid innebär det att någon annan måste ge av sin tid. Assarsson 
konstaterar att : ”När sambandet mellan behov och tid gestaltas utifrån subjektiv tid, 
skapas hinder för att finna nya kollektiva modeller och undervisningsstrukturer för att ta 
vara på elevers olikheter i ett socialt sammanhang. Istället blir det lättare att lösa 
differentieringen med en individualiserad undervisning.” I intervjupersonernas svar går 
det att utläsa att kvantitet ofta går före kvalitet och att för att få ut mest utav tiden så 
låter de alla elever göra samma sak. Assarsson menar att genom en sådan enformighet 
så riskerar fler elever att uppfattas som i behov av särskilt stöd. 44

Maja  Ekman  och  Louise  Grillberg  Sausins  resultat  visar  att  de  medverkande 
pedagogerna beskriver sina verksamheter som exkluderade trots att de uttrycker att de 
vet att målet för en skola för alla är av inkluderande karaktär. Denna studie visar därmed 
att  inkluderingsvisionen  inte  har  fått  fäste  på  undersökningsskolorna.  Det  beror  på, 
enligt  respondenterna,  att  skolorna  får  för  lite  resurser  för  att  kunna  nå  en  helt 
inkluderande verksamhet. 45 

Detta  resultat  kan även utläsas  i  Sanna Dandanells  studie där samtliga  informanter 
påpekar att bristen på resurser gör att inkludering i klassrummet är svårt att uppnå. 46 

Jari  Linikkos  avhandling  visar  att  det  inte  finns  särskilt  mycket  inkluderande 
undervisning  med  specialskolans  elever  utan  undervisningen  bedrivs  ofta  i  särskild 
undervisningsgrupp. Lärarna i specialskolan anser att när de bygger undervisningen på 
att skaffa sig erfarenheter i samhället,  utanför klassrummet så ser övriga lärare detta 
som vanliga utflykter. Vissa lärare som inte arbetar i specialskolan anser att de inte når 
fram till eleverna i behov av särskilt stöd bland annat för att de har svårt att anpassa sitt 
språk till elevens språkliga nivå. Det kan även vara så att de känner rädsla för att inte 
kunna bemöta eleven på ett bra sätt. En annan svårighet är att lärarna på skolan inte ser 
samtliga elever som sitt gemensamma ansvar utan delar upp eleverna i mina och dina. 
En sådan uppdelning menar författaren inte främjar möten mellan skolans lärare och 
elever. Detta leder i sin tur till att vissa lärare går miste om möjligheterna att lära sig 
möta alla elever. De särskilda undervisningsgrupperna har sina lokaler på andra ställen i 
stället  för  att  vara  tillsammans  med  skolans  övriga  klasser  vilket  enligt  författaren 
resulterar i att elever och lärare i dessa klasser lätt glöms bort. Jari skriver att detta leder  
till  att  lärarna  i  specialskolan  känner  en  försvagad  gemenskap.  Några  av  lärarna  i 
specialskolan anser inte att skolledningen har en riktig förståelse för gruppens behov. 47 

44 Assarsson, I, s. 203

45 Ekman, M.  Grillberg Sausins, L. (2010)  Inkludering, en vision eller verklighet . s.25ff

46 Dandanell,S. s. 21

47 Linikko,  J.  (2009)  Det  gäller  att  hitta  nyckeln...  Lärares  syn  på  undervisning  och  dilemman  för  
inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. Stockholms universitet. s. 112ff
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Jari skriver att elever med fler funktionsnedsättningar har blivit dubbelt segregerade i 
specialskolan och för att få till stånd en förändring måste samtliga lärare se individen 
och inte enbart funktionsnedsättningen. Enligt Jari måste det även finnas en vilja hos 
samtliga  lärare  att  vilja  möta  eleven  trots  en  eller  flera  funktionsnedsättningar. 
Författaren  anser  att  skolledningen  genom  sitt  handlande  antingen  befäster 
segregeringen genom att ha kvar rådande system eller istället driver fram inkludering 
och därigenom hittar alternativa lösningar för elever i behov av särskilt stöd 48 .

Precis  som Linikko  skriver  även Isaksson  att  under  senare  tid  har  budskapet  ökat 
rörande att elever i behov av särskilt stöd är hela skolans ansvar och inte enbart en fråga 
för speciallärare och specialpedagoger. I enlighet med målsättningen om inkludering har 
specialpedagogerna  gradvis  utvecklat  sin  roll  till  en  konsultativ  roll  inom  skolans 
arbetslag  samt  en  tydligare  koppling  till  skolans  organisatoriska  ledning  i  syfte  att 
utveckla  hela  skolans  specialpedagogiska  verksamhet.  Dock  visar  det  sig  också  att 
specialpedagogerna i stor utsträckning får arbeta som traditionella speciallärare i skolan 
genom att  undervisa elever  i  behov av särskilt  stöd enskilt  eller  i  grupp utanför det 
ordinarie klassrummet. Denna bild visar att det fortfarande är svårt att se att elever i 
behov av särskilt stöd är hela skolans ansvar framhäver författaren. 49

Groth konstaterar att det är av vikt att se till elevens hela situation och därifrån hitta 
lösningar. Han tror att hela elevens skolmiljö måste omprövas och det innefattar både 
den organisatoriska och den individanpassade verksamheten. Hans studie visar att man 
kan komma långt med den befintliga strukturen men att det också behövs en fördjupad 
medvetenhet och kunskap. Avslutningsvis anser Dennis att man borde se över synen på 
normalitet och avvikelse.50

Samtliga av Rosita Brolins respondenter har upplevt svårigheter i skolan som är kopplat 
till deras diagnos. Många av eleverna har varit utsatta för mobbning och några har till 
och  med  varit  med  om  att  bli  utsatta  för  kränkande  särbehandling  av  pedagoger. 
Samtliga  av  dessa  elever  har  känt  av  ett  utanförskap.  Dessa  elever  upplevde  sina 
svårigheter i skolan i flera olika sammanhang exempelvis störande ljud och stora klasser 
förvärrade elevernas koncentrationssvårigheter. Något som eleverna tyckte var jobbigt 
var större temaarbeten utan ordentlig struktur och att  tvingas redovisa inför klassen. 
Eleverna upplevde också att studiemotivationen sjönk då de fick undervisning på för låg 
nivå. Eleverna ansåg att deras högstadietid präglades av stress, några kopplade samman 
stressen med mängden elever samt storleken på skolan och vissa hade svårt att hitta på 
skolan.  Andra saker som var kopplade till  elevernas problem var fobier,  skriva med 
penna på papper, skolidrotten och sömnstörningar. Ungdomarna i studien upplevde att 
endast  vissa  lärare  visade  förståelse  och  tog  sig  tid  att  lyssna  samt  försöka  hitta 
lösningar. Några av dessa ungdomar berättar om lärare som utsatte dem för kränkande 
särbehandling,  lade skulden för problemen på eleven själv samt  bestraffade dem på 
olika sätt. I en del fall kom skolan på bra lösningar men dessa sattes in väldigt sent eller  
blev  bara mycket  temporära.  Åtgärder  som dessa ungdomar  tyckte  var  bra  var  små 
klasser med extra resurser, tid för personliga samtal, personliga assistenter, reducering 
av  arbetsuppgifter,  datorer  och  musik  i  hörlurar.  Ungdomarnas  egna förslag  på  vad 
skolan kan göra för att elever med dessa problem ska få en bättre skolsituation är att ta 
tag  i  problemen tidigare,  utreda  elever  för  en  diagnos,  motverka  mobbning,  mindre 

48 Linkko, J. s. 125f

49 Isaksson, J. s. 76

50 Groth, D. s. 161
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klasser och till sist men inte minst mer kunskap till lärarna så de kan skapa en skola för 
alla.51

2.9.4 Organisering av specialpedagogiskt stöd
Löfqvist ställer  sig frågande till  om decentraliseringen och målstyrningen haft någon 
betydelse  för  arbetet  med  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Han  konstaterar  att 
systemskiftet  haft  liten  eller  ingen  påverkan  alls  rörande  hur  skolor  använder  sina 
resurser samt organiserar stöd till elever som är i behov av detta. Resultatet visar också 
att  ekonomiska och politiska faktorer påverkar  utrymmet  för variationer  på skolorna 
men när det gäller organisation och resursanvändning så bestäms detta på mikronivå, på 
varje enskild skola, där interaktionen mellan skolans aktörer och skolans historia och 
kultur skapar  en rådande policy. Policy och organisation uppkommer i en miljö som är 
svårtolkad,  skriver  författaren.  Löfqvist  skriver  att  lösningar  och  ickelösningar  är 
färdiga ute på skolorna redan innan problemen uppkommer. Timing och mikrostrukturer 
är helt avgörande rörande vilka elever som får vilket stöd i skolans värld. 52

Specialpedagogen  har  potentiella  möjligheter  att  definiera  en  skolas  policy  rörande 
synen på elever i behov av särskilt stöd menar Ann Ahlberg. Trots gamla traditioner och 
strukturer på en skola visar Ahlbergs rapport att specialpedagogen kan användas som en 
nytänkande kraftkälla. Studien visar också en god effekt på handledningssamtal, vilket 
utvecklar en skolas sociala praktik samt synen och bemötandet av elevers olika behov. 
Reflekterande samtal är av stor vikt menar Ahlberg för att kunna skapa en skola för alla. 
53 

I Eva Heimdahl Mattsons resultat går det att utläsa att fler elever segregerades 2006 från 
sin hemskola till särskilda undervisningsgrupper än vad de gjorde 1996. Studien visar 
också  att  särskilda  undervisningsgrupper  på  de  egna  skolorna  var  färre,  mindre 
permanenta  och  mer  flexibla  2006  än  1996.  Rektorerna  i  den  senare 
undersökningsgruppen är mer kritiska till och kräver starkare argument för att plocka ut 
barn från den ordinarie klassen 2006 än vad de var 1996. Enligt de flesta skolledarna ser 
de mer  till  elevernas  förutsättningar  och deras individuella  behov 2006 än vad man 
gjorde 1996, vilket ger ett mera långsiktigt individuellt elevbemötande. 

I  undersökningen  framkom  det  att  vissa  rektorer  inriktade  sig  på  att  organisera 
verksamheten i väl fungerande arbetslag med en specialpedagog som en samordnande 
och handledande resurs. Detta bidrog till att alla tillsammans försökte hitta lösningar för 
att undvika att elever utestängdes från den ordinarie klassen. Dessa rektorer verkade för 
en inkluderande riktning där hela skolan gemensamt ansvarade för skolans elever. Men 
det  fanns  även  de  skolledare  som  inte  såg  den  enskilde  eleven  som  skolans 
gemensamma  ansvar  utan  dessa  skolledare  ville  att  specialpedagogen  gick  in  i 
"specialundervisningsfunktionen",  ofta  som lärare  i  små  segregerade  grupper.  Dessa 
skolledare förespråkade en mer exkluderande skola.

Flera  av  skolledarna  hade  problem  med  att  hålla  isär  begreppen  speciallärare  och 
specialpedagog.  I vissa fall  hade de inte förstått  skillnaden när det gällde respektive 

51 Brolin, R. (2009)  Folk som pratar om pennor som rasslar – Om hur elever med neuropsykiatrisk  
diagnos upplever skoltiden. Stockholms universitet. s. 19ff

52 Löfqvist, S. (1999) Den bångstyriga verkligheten: Har det svenska systemskiftet haft någon betydelse  
för arbetet med elever i behov av stöd. Umeå universitet. s. 202ff

53 Ahlberg, A. (1999)  På spaning efter en skola för alla.  Specialpedagogisk rapport nr 15. Göteborgs 
universitet. s. 198ff
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utbildningsinnehåll och syfte. Andra skolledare var väl medvetna om skillnaden men 
använde  ändå  sina  specialpedagoger  huvudsakligen  till  samma  funktion  som  den 
traditionella specialläraren i små grupper. 54

2.10 Teoretisk referensram
Nedan presenteras vår teoretiska referensram som vi kommer att använda oss av då vi 
ska analysera det empiriska materialet.

2.10.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv på specialpedagogik
Utmärkande drag för det kategoriska perspektivet är:

1. Särskilda behov ses som en individuell egenskap.

2. Sådana behov avgränsas och kategoriseras.

3. Det specialpedagogiska fältet kartläggs och systematiseras.

4. Specialpedagogik etableras som en vetenskaplig disciplin.

5. Speciellt, snarare än inkluderande, stöd förespråkas.

6. Specialpedagogisk  kompetens  ses  som  att  kompetent  stöd  ges  direkt  relaterat  till  de 
diagnostiserande problemen hoa eleverna.

7. Skälet till specialpedagogiska behov ses som beroende på att eleverna har svårigheter som är 
antingen medfödda eller på annat sätt bundna till individen. 55

I  det kategoriska perspektivet  reduceras  svårigheter  till  effekter  av exempelvis  svåra 
hemförhållanden eller  låg begåvning. Det är vanligt  att  elever inom detta perspektiv 
benämns som elever med svårigheter. Genom tradition har dessa svårigheter bestämts 
med hjälp av diagnoser på elevers avvikelser utifrån vad som anses som normalt enligt 
en medicinsk-psykologisk modell. 56 

Haug benämner  det  kategoriska  perspektivet  såsom den  kompensatoriska  lösningen. 
Han menar att grundidén med denna inriktning är att skolan tillsätter extra resurser till 
en  särskilt  tillrättalagd  utbildning  för  att  förstärka  elevers  svaga  sidor. 
Grundförutsättningen, enligt Haug, är att det finns en diagnos på barnet, att det finns en 
kartläggning av barnets starka respektive svaga sidor samt en utbildning som fokuserar 
på barnets svaga sidor. Syftet är enligt forskaren är att utveckla barnet inom ett speciellt 

54 Heimdal,  Mattson,  E. (2006)  Mot en inkluderande skola –Skolledares  syn på specialpedagogiska  
insatser en jämförande studie 1996 och 2006 . Lärarhögskolan Stockholm, s. 35Ff

55 Nilholm,C. s. 17

56 Skolverket. Emanuelsson, I, Persson, B. Rosenqvist, J. (2001) Forskning inom det specialpedagogiska  
området – en kunskapsöversikt. Kalmar. s. 23
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område så att  eleven kan återgå till  den ordinarie  undervisningen och för att  kunna 
fungera som samhällsmedborgare.57

Det  relationella  perspektivet,  även  kallat  det  kritiska  perspektivet,  utmanar 
specialpedagogikens traditionella idéer och förespråkar alla elevers rätt till delaktighet 
enligt  Nilholm.58 Forskaren  menar  att  begreppet  inkludering  bör  ses  i  relation  till 
framväxten av det relationella perspektivet samt i relation till framväxten av dokument 
såsom  Salamancadeklarationen.59 Utifrån  det  kritiska  perspektivet  måste  det 
pedagogiska arbetet anpassas till barns olikheter, vilka ses som en tillgång för skolan. 
Barns rätt till delaktighet är av stor vikt och särlösningar ska undvikas. Undervisningen 
ska anpassas till barns förutsättningar  så att alla i skolan känner en delaktighet. Den 
(special)pedagogiska kompetensen har här en betydande roll. 

Nilholm  framhäver  att  det  finns  tre  faktorer  som  ligger  till  grund  för  det  kritiska 
perspektivets framväxt:

1. Nya vetenskapliga strömningar

2. Identitetspolitikens framväxt

3. Visionen om en skola för alla.60

Haug  kallar  det  relationella  perspektivet  vid  namn  det  demokratiska 
deltagarperspektivet. Han konstaterar att redan hos Dewey kan vi återfinna denna syn på 
relationen mellan  samhälle  och  skola.  Skribenten  menar  att  i  en demokrati  bör  alla 
grupper av befolkningen gå i samma skola och på detta vis minskar avstånden mellan 
människor. Det underlättar för ett ökat förtroende vilket i sin tur bidrar till  ett bättre 
samhälle, skriver författaren. Enligt Haug är det av stor vikt  att alla elever accepterar 
och blir accepterade  så att alla kan bidra med något till det gemensamma efter egen 
förmåga.  Målet  inom denna riktning är inte  att  kompensera  elevers  svaga sidor tills 
barnen uppträder ”normalt” utan att arbeta för att avnormalisera verksamheten och lyfta 
fram vilka behov och variationer som finns inom den.61 Haug påpekar att det i Sverige 
funnits  en tydlig  vision  att  skapa  en  inkluderande skola,  vilken  har  sin  grund i  det 
demokratiska deltagarperspektivet men han anser nu att utvecklingen går åt motsatt håll. 
Fokus riktas istället på kompensatoriska idéer som grundar sig på individuella behov. 
Haug  skriver  att  många  författare  framhäver  att  det  krävs  mycket  mer  än  en 
organisatorisk förflyttning av elever för att uppnå en inkluderande skola. Haug håller 
med och menar att specialundervisning är en fråga för hela skolan och inte enbart för 
speciallärare.  En  inkluderande  skola  behöver  professionellt  stöd  i  form  av 
specialpedagogisk kunskap och insikter samt resurser för att kunna fungera på bästa sätt 

57 Haug, P. s. 17

58 Nilholm,C. s. 11

59 Nilholm,C. s. 16

60 Nilholm,C. s. 17

61 Haug, P. 20f
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för alla elever. Det är, enligt författaren, av vikt att den enskilde eleven möts av respekt 
och att skolan förändras så att alla kan få den respekten.62

Atterström  och  Persson  förklarar  perspektiven  i  sin  skrift  Brister  eller  olikheter.  
Specialpedagogik på alternativa grunder genom följande modell:

Ett  kategoriskt 
perspektiv

Ett relationellt perspektiv

Uppfattning av pedagogisk  
kompetens

Ämnesspecifik

undervisningscentrerad

Förmågan  att  anpassa 
undervisning  och  stoff  till 
skilda  förutsättningar  för 
lärande hos eleverna.

Uppfattning  av 
specialpedagogisk  
kompetens

Kvalificerad hjälp

direktrelaterad till

elevers  uppvisade 
svårigheter

Kvalificerad  hjälp  att 
planera  in  differentiering  i 
undervisning och stoff

Orsaker  till  
specialpedagogiska behov

Elever med svårigheter.

Svårigheter  är  antingen 
medfödda  eller  på  annat 
sätt individbundna.

Elever i svårigheter.

Svårigheter uppstår i mötet 
med  olika  företeelser  i 
utbildningsmiljön.

Tidsperspektiv Kortsiktighet Långsiktighet

Fokus  för  
specialpedagogiska  
åtgärder

Eleven Elev, lärare, lärandemiljö

Förläggning  av  ansvaret  
för  specialpedagogisk  
verksamhet

Speciallärare, 
specialpedagoger  och 
elevvårdspersonal

Arbetsenheter  (-lag)  och 
lärare  med  aktivt  stöd från 
rektor.

63

I  rapporten  Forskning  inom  det  specialpedagogiska  området  kan  vi  läsa  att  det 
kategoriska perspektivet återfinns inom den specialpedagogiska traditionen och genom 
Perssons  studier  visar  rapporten  på  att  perspektivet  än  idag  dominerar  trots  att  de 
nationella  styrdokumenten  framhäver  en  relationell  förståelse  av  specialpedagogik. 
Författaren påpekar dock att både det relationella och det kategoriska perspektivet är 
kritiserade vilket skribenten anser som utmanande.64 

62 Haug, P, s. 62f

63 Atterström, H. Persson, R. (2006)  Brister eller olikheter. Specialpedagogik på alternativa grunder.  
Lund Studentlitteratur, s. 22

64 Emanuelsson, Persson, Rosenqvist. s. 23f
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3. PROBLEM
Syftet med vår studie är att synliggöra hur beslutsfattande politiker och pedagoger som 
har arbetat eller för tillfället arbetar i särskild undervisningsgrupp tolkar begreppet En 
skola för alla  samt vilka faktorer som anses kunna möjliggöra begreppstolkningen.

Frågeställningar:

• Vilka tolkningar finns rörande begreppet En skola för alla?

• Vilka faktorer anser respondenterna möjliggör begreppet  En skola för alla  på 
skolnivå?

• Vilka faktorer anser respondenterna möjliggör begreppet  En skola för alla  på 
politisk nivå?

Syftet  med  att  dela  upp  frågeställningarna  rörande  möjliggörandet  på  skolnivå 
respektive  politisk  nivå  är  för  att  få  en  klar  bild  av  vilka  faktorer  som  enligt 
respondenterna är av vikt inom varje nivå för att kunna möjliggöra en skola för alla.

Vid analysen av studiens resultat kommer den teoretiska referensramen användas, för att 
koppla  samman  resultat  med  ett  specialpedagogiskt  perspektiv.  Peder  Haugs 
definitionsbegrepp,  segregerande  integrering  och  inkluderande  integrering,  kommer 
också att användas för att belysa synsätt kopplat till organisatoriska åtgärder.
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4. METOD
Detta kapitel inleds med val av metodologisk ansats och därefter kommer ett avsnitt  
som behandlar intervju som metod utifrån vårt metodval. Denna text följs av vårt urval  
av respondenter samt ett avsnitt rörande vårt tillvägagångssätt. Metodkapitlet avslutas  
med tillförlitlighetsaspekter samt etiska överväganden. Tanken med detta kapitel är att  
läsaren ska få en klar bild av  metodologiska val inför studien samt hur  dessa kan  
kopplas samman med relevanta referenser. Vi vill  även visa hur vi har gått tillväga  
rörande insamlandet av material,  hur vi  tänker kring uppsatsens tillförlitlighet  samt  
vilka etiska aspeker som är av vikt i vår uppsats.

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Valet  av  vår  metodologiska  ansats  var  av  kvalitativ  karaktär.  Vi  använde  oss  av 
kvalitativa intervjuer för att på så sätt erhålla våra respondenters tolkningar av begreppet 
en skola för alla  samt vilka faktorer som anses kunna möjliggöra begreppstolkningen. 
Eliasson lyfter fram i boken  Forskningsetik och perspektivval  att kvalitativa metoder 
kan söka kunskap på både utforskade och outforskade områden  samt att en öppenhet 
kan eftersträvas i förhållande till  studiens verklighet.  Skribenten framhäver  metoder 
såsom  ostrukturerade  intervjuer,  deltagande  observation  och  gruppsamtal  om  en 
forskare vill studera en outforskad del av den sociala verkligheten. På sätt sätt, menar 
Eliasson, avgränsas inte informationen från början. 65

Många författare anser att skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är på 
ett djupare plan än att det bara handlar om att kvantitativ forskning använder sig av 
kvantifiering,  vilket  ej  är  vanligt  inom  den  kvalitativa  forskningen.  Många  menar 
istället,  enligt Bryman, att skillnaderna syns i den kunskapsteoretiska grundvalen där 
den kvalitativa forskningen använder sig av ett tolkande synsätt medan den kvantitativa 
forskningen utgår ifrån naturvetenskapliga modeller. I fråga om ontologisk inriktning 
hör  den  kvantitativa  riktningen  samman  med  objektivism  och  den  kvalitativa  med 
konstruktionism.66 Patel och Davidsson anser likt Bryman att det som avgör valet av 
kvalitativ  eller  kvantitativ  forskning  beror  på  hur  undersökningsproblemet  är 
formulerat. Om studien fokuserar kring var, hur, vilka skillnader och vilka relationer  så 
bör en statistisk bearbetnings- och analysmetod användas, som hör hemma inom den 
kvantitativa forskningen. Handlar problemet däremot att tolka och förstå så bör verbala 
analysmetoder användas, vilka är av kvalitativ art.  Vår studie utgick ifrån ett tolkande 
synsätt vilket hör hemma inom det kvalitativa spektrat. 67

Tanken  med  studien  var  att  föreliggande  intervjupersoner  fick  en  möjlighet  att 
konstruera  sina  tankar  kring  begreppet  en  skola  för  alla  och  vår  förståelse  byggde 
senare på ett tolkande synsätt utifrån kategoriskt respektive relationellt perspektiv samt 
begreppen  inkluderande  integrering  och  segregerande  integrering.  Med  tanke  på 
uppsatsens  syfte  lämpade  sig  denna  metod  bäst  eftersom  vi  ville  erhålla 
intervjupersonernas  beskrivningar  för  att  synliggöra  individuella  och  subjektiva 
tolkningar utan att i förväg fastställa i frågor och svar vad begreppet kan innefatta. Vi 
tror att det skulle vara svårare att få en djupare insikt i deras tolkningar om vi istället 

65 Eliasson, R-M (1995) Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur, s. 118ff

66 Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm Liber. s. 272f

67 Patel,  R.  Davidsson,  B.  (1994)  Forskningsmetodikens  grunder.  Att  planera,  genomföra  och  
rapportera en undersökning. Lund 1994. s. 12f
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använt oss av exempelvis en kvantitativ enkät, eftersom vi då ej skulle haft möjlighet att 
ställa följdfrågor. 

4.2 Intervju som metod
Enligt Jan Trost utmärks kvalitativa metoder bland annat av att intervjuare ställer frågor 
som förhoppningsvis besvaras med innehållsrika och komplexa svar. Intervjuer kan ge 
djupgående  svar  vilka  forskaren  kan  ställa  följdfrågor  på.  Trost  påpekar  också  att 
samspelet mellan intervjuare och informant kan utnyttjas. 68 

Eftersom vi ville erhålla personliga tolkningar utifrån  en skola för alla  så ansåg vi att 
det var lämpligt med en intervju som liknar ett öppet samtal. På så sätt fick vi en bild av 
vad våra respondenter tyckte var viktigt samt så gavs de en möjlighet att fritt göra en 
tolkning av begreppet. Vi utgick därför ifrån två teman i vår intervju. Det första temat 
handlade om tolkning av begreppet en skola för alla och det andra temat fokuserade 
kring  möjliggörandet  av  begreppstolkningen.  Utifrån  vad  våra  intervjupersoner  sa 
ställde vi följdfrågor för att nå ett djupare innehåll. 

Enligt  Bryman  innebär  den kvalitativa  metoden att  tolka  och förstå  de resultat  som 
framkommer. Han menar att det i det kvalitativa intervjun är legitimt att låta intervjun 
föras  fram  i  olika  riktningar  för  detta  påvisar  vad  intervjupersonen  upplever  som 
relevant och av vikt. I en kvalitativ forskning kan forskaren ställa följdfrågor på de svar 
som  erhålls  och  intervjuerna  behöver  inte  hålla  ett  visst  mönster  i  intervjuguiden. 
Bryman  framhäver  att  det  finns  olika  grader  av  strukturering  i  en  intervju.  Vid  en 
ostrukturerad intervju använder sig forskaren av ett PM vilket kan innebära att forskaren 
enbart ställer en fråga vilken respondenten får besvara fritt. Ostrukturerade intervjuer 
liknar ett vanligt samtal och forskaren ställer enbart följdfrågor på de punkter som är av 
intresse. Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren ifrån en intervjuguide med 
teman  som  ska  beröras.  Intervjuprocessen  är  mycket  flexibel  vid  båda  av  dessa 
intervjutyper.69 I vår studie använde vi oss av intervjuer som var av semistrukturerad 
karaktär och vår intervjuguide utgick ifrån relevanta teman rörande en skola för alla.

4.3 Urval
Respondenter  i  föreliggande  studie  var  fyra  politiker  som  sitter  i  barn-  och 
utbildningsnämnden  i  en  kommun  samt  fyra  pedagoger  som  varit  eller  som  är 
verksamma inom särskild undervisningsgrupp. Tanken med vår undersökning var att få 
en inblick i hur  respondenterna tolkar begreppet  en skola för alla  samt faktorer som 
anses  kunna  möjliggöra  begreppstolkningen.  Vi  fann  det  intressant  att  välja  två 
intervjugrupper  med  olika  utgångspunkter.  Politiker  för  frågan samt  fattar  beslut  på 
kommunpolitisk nivå och pedagoger möter eller har mött elever i behov av särskilt stöd 
i särskild undervisningsgrupp. Begreppet en skola för alla är en politisk vision vilken 
ska  genomsyra  den  praktiska  skolverksamheten.  Därför  fann  vi  det  intressant  att 
respondenterna dels hade en koppling till skolpolitiken samt dels hade en erfarenhet av 
skolan i form av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vid diskussioner som rör en 
skola för alla har vi erfarit att det fokuseras mycket kring hur särskilt stöd ska ges till  

68 Trost, J. (2004) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 2

69 Bryman, A. s. 300f
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elever som är i behov av detta. Därför såg vi det som relevant att erhålla tolkningar från 
pedagoger som har erfarenhet inom detta område. 

Vi ansåg att det var rimligt att avgränsa oss till åtta intervjuer i vår studie med tanke på 
uppsatsen omfattning. Ett större antal respondenter hade varit tidskrävande att bearbeta 
och  ett  färre  antal  hade  försvårat  att  få  fram  en  klar  bild  av  våra  uppsatta 
frågeställningar. 

4.4 Genomförande
Vårt intresse rörande  En skola för alla  har funnits med under en lång tid eftersom vi 
ofta  möter  diskussioner  rörande detta  ämne  i  vårt  dagliga  arbete  samt  inom media. 
Begreppet har under en lång tid varit högaktuellt och genomsyrar såväl läroplaner som 
politiska dokument. Därför upplevde vi det som självklart att inrikta vårt examensarbete 
inom detta spännande område. Vi började med att formulera ett syfte vilket följdes av 
relevanta  frågeställningar  samt  valet  av  en  kvalitativ  metod.  Därefter  sökte  vi  efter 
relevant litteratur samt forskning kring ämnet på bibliotek och via Internet. 

Vi kontaktade våra respondenter genom telefonsamtal och frågade om de ville delta i 
vår studie. Vi upplyste dem om studiens syfte och att det var en frivillig, konfidentiell 
studie som skulle handla om en skola för alla. Vi berättade att de när som helst kunde 
avbryta deltagandet om de fann skäl till  det.  Därefter avtalade vi tid och plats med 
samtliga respondenter.

Alla  intervjuer  spelades  in  på  band  och  minst  en  utav  oss  skrev  vid  varje 
intervjutillfälle.  Intervjuernas  genomförande varierade tidsmässigt  mellan 25 minuter 
och upp till en timme. Vid sex av de åtta intervjuerna deltog vi båda två men vid två av 
intervjuerna deltog endast en av oss. Detta berodde på att intervjuerna var inplanerade 
under vår arbetstid så båda kunde ej deltaga vid dessa tillfällen. Vi såg en vinst med att 
båda skulle deltaga under intervjuerna för att på sätt kunna ställa relevanta följdfrågor 
samt vara delaktiga. Denna tanke strävade vi efter så långt som det var möjligt men 
kunde tyvärr ej genomföras fullt ut.

4.5 Bearbetning av analysförfarande
Intervjusvaren renskrevs ordagrant och lästes därefter igenom ett flertal gånger för att 
erhålla en ökad förtrogenhet med det empiriska materialet. Därefter kodades materialet i 
form  av  signalord  vilka  placerades  in  i  kategorier  i  två  tabeller.  Utifrån  orden  i 
tabellerna redovisades resultatet i form av två teman; Tolkning av en skola för alla och 
Möjliggörande utifrån begreppstolkningen. Under det första temat kategoriserades det 
empiriska materialet in i följande kategorier:  Den fysiska bilden av en skola för alla,  
Den  undervisningsanpassningsbara  bilden  av  en  skola  för  alla,  Den  meningsfulla  
bilden  av  en  skola  för  alla,  Den  likvärdiga  bilden  av  en  skola  för  alla  och  Den  
lärarrelationella  bilden  av  en  skola  för  alla.  Det  andra  temat  kategoriserades  in  i 
Möjliggörande på politisk nivå för att skapa en skola för alla utifrån respondenternas  
tolkningar  och  Möjliggörande  på  skolnivå  för  att  skapa  en  skola  för  alla  utifrån  
respondenternas tolkningar. Kategoriernas syfte var att visa variationer i intervjusvaren 
rörande tolkningar  av begreppet  samt  av  möjliggörandet  utifrån  begreppstolkningen. 
Dessa variationer analyserades sedan med hjälp utav det kategoriska och det relationella 
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perspektivet  samt  av  Haugs  begreppsdefinitioner  av  segregerande  integrering  och 
inkluderande integrering. Analysmaterialet diskuterades sedan i diskussionsavsnittet där 
analysen sattes i relation till tidigare forskning samt politiska  dokument. 

4.6 Tillförlitlighetsaspekter
Intervjuer  är  av  kvalitativ  karaktär  och  forskarens  syfte  är  att  synliggöra  vad 
respondenten  vill  förmedla.  Syftet  med  studien  ska  vara  väl  genomarbetat  innan 
intervjuerna sker för att goda resultat ska uppnås. Forskaren måste vara öppen för det 
budskap som respondenten vill förmedla. Det är, enligt Olsson och Sörensson, viktigt 
att  inte  själv  uttrycka  sina  åsikter  i  ämnet  eftersom  detta  kan  påverka  studiens 
tillförlitlighet. Andra faktorer som kan påverka resultatet är tolkningar av ”mellanrader-
budskap” samt i vilken lokal som intervjun äger rum i. 70 

En faktor som kan påverka resultatet är vår ringa erfarenhet av intervjuer. Vi spelade 
dock in alla  våra samtal  samt transkriberade  det sagda för en hjälp vid analys-  och 
tolkningsarbetet. Bryman framhåller att de som undersöker något hela tiden ska tänka 
på att inte låta sig påverkas av egna värderingar vid slutsatser och vid utförandet.71 Detta 
anser vi som skribenter är mycket viktigt att ha i åtanke. Vid intervjuerna ansåg vi att 
det var av vikt att ej ställa följdfrågor av ledande karaktär vilket kunde synliggöra våra 
egna uppfattningar rörande begreppet. På så sätt fanns det en risk att respondenterna 
skulle bli speglade av våra åsikter vilket i sin tur kunde påverka studiens tillförlitlighet. 
Det var också viktigt att vi vid analysen ej analyserade resultatet till förmån för våra 
egna ställningstaganden. En annan fara för tillförlitligheten var om intervjupersonerna i 
studien  kände  sig  osäkra  då  de  ej  fått  intervjufrågorna  i  förväg  eller  om  de  var 
ointresserade av ämnet. 

4.7 Forskningsetiskt förhållningssätt
Fyra  forskningsetiska  principer  belyses  i  skriften  Forskningsetiska  principer  inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning.  Informationskravet  innebär  att 
respondenterna ska informeras om villkor för deltagande i  en forskningsstudie samt att 
all medverkan sker på frivillig basis. 72

Respondenterna informerades om hur studien skulle gå till samt att uppsatsen syfte är 
att   lyfta  fram  respondenternas  tolkningar  av  begreppet  en  skola  för  alla  på  ett 
vetenskapligt vis. Information gavs till våra tilltänkta intervjupersoner om att studien är 
frivillig och sker konfidentiellt samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
under studiens gång.

70 Olsson,  H.  Söresson,  S.  (2001)  Forskningsprocessen.  Kvalitativa  och  kvantitativa  perspektiv.  
Stockholm, s. 79ff

71 Bryman, A. s. 258f

72 Vetenskapsrådet  (2002)  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  
forskning, Stockholm. s. 7
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Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke och om 
en respondent vill avbryta sitt deltagande ska detta kunna ske utan negativa följder eller 
påtryckningar.73

I början av studien erhöll vi respondenternas samtycken och under arbetsprocessen hade 
vi en mental beredskap om att respondenter hade möjlighet att avböja sitt deltagande, 
vilket  vi  i  så  fall  skulle  få  acceptera.  En  respondent  avböjde  innan  intervjuns 
genomförande vilket innebar att vi fick hitta en ersättare.

Konfidentialitetskravet  menar  att  tystnadsplikt  bör  undertecknas  vid  hantering  av 
känsliga uppgifter  samt  att  respondenternas  medverkan ska vara konfidentiell,  vilket 
innebär att det ej ska vara möjligt för utomstående att kunna identifiera personer i den 
färdiga studien.74

Respondenterna erhöll  en tydlig information om att  studien är konfidentiell  samt att 
materialet som samlats in endast kommer att användas av författarna till studien samt 
eventuellt av studiens handledare. Kommunen kommer att anonymiseras, vilket innebär 
att det ej framgår vart studien bedrivits. Intervjupersonerna fick också ta del av att alla 
medverkande kommer att vara anonyma i uppsatsen, vilket innebär att det ej  kommer 
att kunna urskilja i studien rörande vem som har sagt vad.

Nyttjandekravet  innebär  att  insamlade  uppgifter  ej  får  användas  till  annat  än  den 
tilltänkta studien. 75

Vi  informerade  respondenterna  om att  det  insamlade  materialet  endast  kommer  att 
användas till vår studie och inget annat. På så sätt ville vi att intervjupersonerna skulle 
kunna känna sig lugna då de gav sina tolkningar rörande begreppet. 

73 Vetenskapsrådet s. 10

74 Vetenskapsrådet, s. 12

75 Vetenskapsrådet, s. 14
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5. RESULTAT
I  detta  kapitel  presenterar  vi  vad  respondenterna  framhållit  i  de  åtta  genomförda 
intervjuerna rörande begreppet  En skola för alla.  Resultatet redovisar vi i två teman; 
Tolkning av en skola för alla samt Möjliggörande utifrån begreppstolkningen. 

Alla  kategorier  kommer  att  belysas  med  hjälp  av  citat  från  de  transkriberade 
intervjusvaren. 

5.1 Tolkning av en skola för alla
Det första temat, tolkning av begreppet, redovisas i fem kategorier, vilka vi har kunnat 
utläsa utifrån respondenternas svar. Kategorierna är Den fysiska bilden av en skola för  
alla, Den undervisningsanpassningsbara bilden av en skola för alla, Den meningsfulla  
bilden  av  en  skola  för  alla,  Den  likvärdiga  bilden  av  en  skola  för  alla  och  Den 
lärarrelationella bilden av en skola för alla. 

5.1.1 Den fysiska bilden av en skola för alla
Den  samlade  bilden  som  växer  fram  av  en  skola  för  alla,  utifrån  elevers  fysiska 
placeringar, är att skolan ska finnas till för alla elever samt att skolan ska ta emot alla 
oavsett förutsättningar och behov. Det är av stor vikt att elever har en tillhörighet i en 
klass samt känner en tillhörighet  på skolan. Variationer finns i  respondenternas svar 
rörande  hur  skolornas  organisation  ska  se  ut  för  att  alla  elevers  behov  ska  bli 
tillgodosedda. 

En  uppfattning  rörande  organisationen  av  en  skola  för  alla,  som  framträder  i 
intervjusvaren, är att alla elever ska ha all sin undervisning med sin ordinarie klass. Det 
påpekas  att  det inte  är bra att  sortera  ut elever  som har problem utan det  gäller  att 
försöka  bemöta  alla  elever  i  klassrummet.  Det  uttrycks  att  om  alla  elever  får  sin 
undervisning tillsammans skapar det en acceptens för människors olikheter eftersom det 
är utvecklande för alla att umgås med människor. Därför är det inte bra att skilja ut 
elever utan problem ska lösas på skolan med hjälp av kompetent personal.
Som jag tolkar det så är det en skola där alla barn ska få sina förutsättningar tillgodosedda och att man  
har den resursen  som behövs för att kunna möta eleven i den utvecklingen. Och att man har tillgång till  
det. Ja, det tycker jag. Man ska inte ha en massa specialklasser utan alla barn i skolan ska gå i en vanlig  
klass gemensamt. Om man säger så, som vi hade det tidigare då, så slussar man över elever som inte  
riktigt passar, som har problem. Det är ju i för sig en skola för dem också men jag tror ju mer att det är  
utvecklande för alla att umgås med människor. Jag tycker inte att man ska dela på dem.

Inom denna uppfattning finns det inga skäl till att elever ska bli placerade i särskilda 
undervisningsgrupper utan inkludering är alltid det bästa alternativet på ett långsiktigt 
plan. Det är hela skolans ansvar, såväl lärare som rektorer, att se till så att eleverna får 
den hjälp och det stöd som de har rätt till. 

En  annan  uppfattning  rörande organisationen  i  en  skola  för  alla,  som växer  fram i 
respondenternas svar, är att så långt som det är möjligt  ska elever gå i sin ordinarie 
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klass,  men  då  detta  inte  anses  vara  möjligt  så  ska  skolan  kunna erbjuda  en  annan 
undervisningsform.  Detta  kan ske i  särskild  undervisningsgrupp eller  genom enskild 
undervisning framhåller respondenter.  

De särskilda undervisningsgrupperna behöver inte alltid se likadana ut utan det är av 
vikt att dessa är anpassade efter elevers behov, menar vissa respondenter. Det påpekas 
att alla elever inte  har  förutsättningar för att klara av undervisning i en stor klass så 
inkludering  är  inte  alltid  av  positiv  karaktär.  Vissa  elever  med  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt elever med psykosociala problem kan behöva en lugnare 
arbetsmiljö utifrån medicinska och sociala aspekter. Det kan också vara så att en elev 
har missat mycket i skolan på grund av sjukdom och som kan må bra av att läsa igen 
missade studier i en mindre grupp för att lyckas med sitt skolarbete. 

Det  är  av  vikt  att  resursskolan  är  belägen  på  skolan  och  inte  i  lokaler  utanför 
skolbyggnaden  framhävs  i  en  rad  intervjuer.  På  så  sätt  får  eleverna  närhet  till  sina 
kamrater  och  kan ta  del  av  skolans  gemensamma  aktiviteter.  En annan vinst  är  att 
eleverna  lättare  kan  inkluderas  i  sin  ordinarie  klass  utifrån  sina  behov  än  om 
resursskolan ligger en bit ifrån. Eleverna får då en ökad chans att lyckas i sitt skolarbete 
menar respondenter i studien.

En skola för alla är att det ska finnas plats för alla och att varje enskild individ ska bli bemött där dem är  
och få det stöd dom behöver, det är alltså det jag lägger i begreppet en skola för alla. Innan använde  
man ju det här ordet integrering och det var ett fult ord, nu använder man ordet inkludering istället och  
inkludering tolkar man ju så som att då ska ju alla vara i samma klassrum och mer eller mindre ha  
samma undervisning och det är ju helt omöjligt. det finns ju elever som inte mår bra av att vara i samma  
klassrum. Man kan inte tolka en skola för alla på det sättet att då gör vi en skola för alla. Vi måste ju  
ändå ha särskolor för de som inte hinner med och inte klarar av det tempot som är i den vanliga skolan.  
Vi måste ändå ge dom barnen som inte mår bra socialt i större grupper, chansen att nå sina mål efter  
sina förutsättningar då. Det är nog lite vad jag menar en skola för alla. Det är viktigt att vi bemöter  
eleverna där de är. 

Det lyfts fram i intervjuerna att det finns stora risker om det inte finns några alternativ 
till  helklass i  en skolas organisation.  Elever kommer inte att  nå målen och kommer 
därför  inte  få  någon  utbildning  som  resulterar  i  ett  framtida  jobb  menar  några 
respondenter. Detta kommer att bli mycket kostsamt för samhället. Det kommer även bli 
fler  elever  i  klassen  som  kommer  att  påverkas  av  dessa  elever  i  form  av  lägre 
måluppfyllelse eftersom de här eleverna är så tidskrävande att andra elever kommer att 
få  mindre  hjälp  enligt  respondenter.  Oroligheter  i  klasserna  är  ett  möjligt  negativt 
resultat vid full inkludering. Detta kan skapa en känsla av otillräcklighet hos pedagoger 
eftersom de vill nå ut till alla elever men inte har möjlighet till det. Eftersom kraven i 
skolan har ökat, bland annat för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet,  
kommer vi att behöva ännu fler resursklasser eftersom skolan blivit hårdare. Alla elever 
behövs i  skolan men alla  har inte  samma förutsättningar  när  de kommer  till  skolan 
poängteras. Alla elever har till exempel inte fungerande hemsituationer. Det är viktigt 
att skolan ser vad som är bäst för dessa elever så att de kan lyckas på bästa sätt. 
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5.1.2 Den undervisningsanpassningsbara bilden av en skola för alla

Ett samlat synsätt i den anpassningsbara bilden av en skola för alla är att alla elever ska 
få sina förutsättningar och behov tillgodosedda. Skolan ska göra vad den kan för att alla 
ska få ut så mycket som möjligt och i en skola för alla ska hela skolväsendet lyckas ta 
emot och hjälpa alla elever. Detta kan organiseras på olika vis.

Alla är väldigt viktiga! Oavsett funktionshinder. Alla är alla. Vi har ett väldigt viktigt uppdrag när vi  
arbetar med barn. Det gäller att se vad som är bäst för varje individ så att alla kan känna att de lyckas. 

En variation, i enlighet med intervjusvaren, är att i en skola för alla så är det av vikt att 
låta  det  särskilda  behovet  styra  stödet.  Det  gäller  att  elever  befinner  sig  i  ett 
sammanhang som han/hon klarar  av och att  eleven får  den hjälp som den behöver. 
Därför  är  det  viktigt  att  erbjuda olika  typer  av undervisning,  såväl  i  helklass  som i 
särskild  undervisningsgrupp.  Det  är  enligt  detta  synsätt  omöjligt  att  alla  elever  får 
samma undervisning och det är orimligt att alla elever förväntas klara av undervisning i 
en  stor  klass.  Det  framhålls  i  intervjuerna  att  vissa  elever  behöver  en  anpassad 
undervisning i form av anpassat schema, kortare lektioner, kortare dagar, vila, social 
träning osv och denna anpassning går ej att göra i en helklass. För elever som behöver 
en särskild undervisningsgrupp ska detta erbjudas och undervisningen ska utformas i 
samarbete med vårdnadshavare och eleven samt med andra professioner såsom BUP 
och skolpsykolog om de är inkopplade. Det är av stor vikt, enligt respondenter i studien, 
att det finns ett helhetstänk kring vissa elever så att de kan få en så meningsfull vardag 
som möjligt samt lyckas. I en särskild undervisningsgrupp finns större möjligheter att 
vara flexibel än i en helklass med 20 andra elever. Lärare kan erbjuda en större närhet,  
trygghet och struktur, som vissa elever är i stort behov av. Målet med undervisning är 
av såväl social som kunskapsmässig karaktär. Det handlar inte bara om att elever ska få 
betyg i sina ämnen utan det handlar även om att  lyckas med sina sociala mål så att 
eleven känner sig glad och trygg med sig själv. I en särskild undervisningsgrupp arbetas 
det mycket med social träning så att elever kan erhålla sociala verktyg för att kunna 
förstå sociala samspel. Vissa elever är i stort behov av detta och då är det av stor vikt att 
en skola för alla kan erbjuda detta stödet. 

Vi jobbar så mycket  som det  är möjligt  för att de ska fixa att vara ute i den vanliga skolan med, i  
helklassen. Men jag tror, de säger ju ofta det att jag hade inte fixat skolan om det inte hade varit för den  
här möjligheten. De inser ju det själva att de behöver det här. Att de verkligen får hjälp. Att de blir sedda  
och att någon bryr sig om deras behov. Sen är det ju också så att det vi har större möjlighet till när vi har  
en resursgrupp det är ju det här med att samarbetet med nätverket och mycket mer kanske  se individen.  
Det måste man ju för det får ju inte bli så att alla måste passa in i gruppen och passar man inte in i  
gruppen så är det den elevens fel. Utan man måste ju se individen med och samarbeta med alla instanser  
runt som man har möjlighet till. Och det där helhetstänket med som vi kan bidra med häruppe. Det gäller  
ju att hjälpa dem att hitta balansen med. Och se den helheten med, hela människan och deras liv. Var  
hittar man balansen? Det gäller att hjälpa dem att lägga ribban rätt.

Det är viktigt att det i en skola för alla kan erbjudas särskilt stöd för elever som har 
svårigheter i sina ämnen menar vissa intervjupersoner. Anpassad undervisning i form av 
smågrupper  är  av  vikt  i  skolan  som  ska  finnas  till  för  alla.  Om  eleven  har 
kunskapsluckor och behöver en liten grupp så ska detta erbjudas för att eleven ska få 
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sina behov tillgodosedda. Det bör därför erbjudas en ”reparationsverkstad” dit elever 
kan gå om de har problem med ett eller flera ämnen, påpekar en respondent. Då går 
eleven dit under de berörda lektionerna och sen har de övrig undervisning med klassen. 

Det är av vikt att det finns särskolor som kan hjälpa elever som har rätt till en placering 
där  och  som  behöver  en  anpassad  undervisning  i  ett  lugnare  tempo  efter  deras 
förutsättningar.

En  annan variation  på  synen  av  anpassning i  en  skola  för  alla,  vilken  framträder  i 
intervjusvaren, är att all anpassning sker inom klassrummets väggar. Om insatser sätts 
in i ett tidigt skede så blir problemen inte så stora. Det är tyvärr vanligt att inget görs 
och då är det lätt att hela klassen blir lidande på grund av elever som stör. Det är viktigt 
att såväl lärare som rektorer uppmärksammar dessa elever samt hittar ett sätt att bemöta 
dessa på ett bra sätt. Specialpedagogen har en mycket viktig roll här och det är viktigt 
att han/hon finns med i klassrummet och aktiverar dessa barn, menar en respondent. Det 
gäller att hitta rätt sätt så även dessa barn kan lyckas i klassrummet. 

Det är ju specialpedagog som måste gå in i de klasserna och aktivera de barnen. På rätt sätt så de kan  
fungera för det går ju. Det finns ju de skolor som lyckas med det. Men det krävs att man har kunskaper.  
Där är resursteamet utbildade och de kan. För de går in och stöttar läraren eller förklarar hur man kan  
bemöta problemet på rätt sätt tidigt. Då slipper det gå så långt innan. Det tycker jag är viktigt för min  
del.

5.1.3 Den meningsfulla bilden av en skola för alla
Intervjuerna genomsyras av en samlad version av den meningsfulla bilden av en skola 
för alla där uppfattningen är att samtliga elever måste bli sedda för den individ som de 
är. För att lyckas med en skola för alla krävs det för det första att eleverna kommer till 
skolan, och det gör eleverna om de känner sig trygga samt att de tycker om att gå i 
skolan. Eleverna ska känna att det är roligt att gå i skolan och inte vilja missa någon 
dag, menar respondenter.  Ska skolan lyckas med detta viktiga uppdrag gäller  det att 
skolledning, pedagoger och annan personal på skolan ger samtliga elever en meningsfull 
skoldag. Där har alla vuxna som finns på skolan olika uppdrag för att alla barnen ska få 
sina förutsättningar tillgodosedda. Som lärare är det av stor vikt att se till så att elever 
inhämtar kunskaper och utvecklas som individer. Det är då viktigt att lärarna känner 
sina elever så väl att de kan lägga ribban på rätt nivå, uppgifter får ej vara för lätta men 
ej heller för svåra. Om upplägget på lektionerna är för lätt eller för svårt är det lätt att 
eleverna tappar motivationen. Eleverna måste känna sig som en del av ett sammanhang 
och känna att de går framåt och lyckas för att kunna prestera bra. 

Om en skola för alla ska kännas meningsfull gäller det att alltid se till elevernas behov 
och då måste skolan formas så att den passar för alla elever. Det är viktigt att skolan ser 
till individen så att denne hamnar i centrum. För att alla ska få sina behov tillgodosedda 
gäller det att alla skapar förutsättningar för detta. Denna anpassning kan organiseras på 
olika vis beroende på synsätt. 

En skola för alla för mig det är att man... Ja alla betyder ju att alla ska tycka om att gå till skolan på  
morgonen, ska känna sig till freds med det och känna att de har en meningsfull arbetsdag som känns bra  
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i hela kroppen. Sen så måste man ha mycket närhet och i största möjliga mån ha skapat en relation med  
eleverna för att veta vad dem behöver under dagen. Och närhet för att kunna se. Det är ju många elever  
som inte kan uttrycka sig vad de känner och tycker utan det måste den vuxne se. Och det gäller faktiskt  
att man måste se alla även om vissa elever ställer sig längst bak i ledet. 

En uppfattning hos respondenterna  är att elever upplever skoldagen som meningsfull 
genom att vara med sin klass på heltid. Relationer med andra är av stor vikt och det är 
viktigt  att  känna en samhörighet  med andra.  Därför är  det  viktigt  att  stöd sätts  in i 
klassrummet  och att  elever  aldrig  särskiljs.  Det  finns  risk  för  att  elever  känner  sig 
utanför när de får hjälp i en särskild undervisningsgrupp vilket kan resultera i en känsla 
av  utanförskap,  menar  respondenten.  Detta  kan  i  sin  tur  påverka  motivationen samt 
deras lust för att lära. Meningsfullheten med skolan påverkas därmed på ett negativt 
sätt.

På ett sätt tror jag att de kan känna sig exkluderade i en resursklass. Eftersom alla elever vill nog vara  
goda och skötsamma elever och de vill inte ha insikten att de inte platsar i en vanlig klass.

En annan uppfattning hos respondenterna är att det räcker med att elever i behov av 
särskilt stöd har en tillhörighet i sin helklass men att eleven också kan få stöd och hjälp i 
en särskild undervisningsgrupp. På så sätt får eleven en ökad trygghet och närhet till 
vuxna  vilket  skapar  en  meningsfull  tillvaro  för  eleven.  Vissa  elever  klarar  inte  av 
undervisning i helklass eftersom vissa behov kan ej anpassas i det stora klassrummet. 
Resultatet kan bli att eleven känner sig utanför i det stora klassrummet eftersom eleven 
ej kan tillgodogöra sig undervisningens innehåll lyfts fram. Detta i sin tur kan leda till 
misslyckanden, lägre självkänsla samt en mindre tilltro  till  sig själv.  Skolan upplevs 
därför inte som meningsfull eftersom elevens behov inte är tillgodosedda. 

De här som ständigt stökar för att det inte är rätt anpassad undervisning blir till sist om inte förr i 9:an  
utfrysta. Och klasskompisar klagar för att de inte sitter tysta. Och för att dem inte får arbetsro. Så de är  
mycket mer exkluderade i det klassrummet på den stora skolan än vara ensamma i en liten grupp. Det är  
lättare att styra den gruppen och hålla ihop och ta hand om varandra och skapa förståelse.

5.1.4 Den likvärdiga bilden av en skola för alla
Utifrån  intervjusvaren  framträder  den  likvärdiga  bilden  av  en  skola  för  alla. 
Respondenterna lyfter fram vikten av en likvärdig skola där eleverna har en likvärdig 
möjlighet samt en chans att nå sina mål. Hela skolväsendet lyckas ta emot och hjälpa 
alla elever.  

För mig handlar det om att skapa förutsättningar för alla och att de får en så likvärdig skolgång som 
möjligt. Man ska se varje elevs situation och utifrån det försöka forma en skola som passar för just den 
eleven.
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5.1.5 Den lärarrelationella bilden av en skola för alla
I  en skola för alla  har  läraren en framträdande och viktig  roll  enligt  intervjusvaren. 
Lärares förhållningssätt är av stor vikt i skapandet av en skola för alla. Det gäller att att 
läraren ser alla elever samt bemöter dessa på rätt sätt enligt respondenterna.  Lärarnas 
förhållningssätt  är avgörande för om skolan ska bli ett positivt  och trevligt  ställe att 
vistas på. Vet eleverna vad som gäller och vad som förväntas av dem så känner de sig 
förmodligen säkrare i  sin skolmiljö,  menar  respondenter.  All  personal  som finns  på 
skolan ska självklart bemöta eleverna på rätt sätt och eleverna ska alltid känna att de har 
vuxna som bryr  sig och som kan stötta  dem.  Förhoppningsvis  finns  det  vuxna som 
eleverna känner stort förtroende för och som de kan prata med på ett bra sätt. Här kan 
exempelvis fritidsledaren ha en stor roll. De finns på skolorna för elevernas skull och 
där  eleverna befinner  sig när de inte  är på sina lektioner.  För att  eleverna ska vilja 
stanna på skolan när de har håltimme är det viktigt att det råder ett trevligt  klimat i 
skolmiljön.

5.2 Möjliggörande utifrån begreppstolkning 
Det andra temat,  Möjliggörande utifrån begreppstolkning,  redovisas i  två kategorier; 
Möjliggörande på politisk nivå för att skapa en skola för alla enligt respondenternas  
tolkningar  och  Möjliggörande  på  skolnivå  för  att  skapa  en  skola  för  alla  enligt  
respondenternas tolkningar.

5.2.1 Möjliggörande på skolnivå för att skapa en skola för alla enligt 
respondenternas tolkningar
Nedan presenteras  faktorer  på  skolnivå  som respondenterna  anser  kunna möjliggöra 
begreppstolkningen.

5.2.1.1 Särskild undervisningsgrupp
För att möjliggöra en skola för alla på skolnivå är det av vikt att det ska finnas särskilda 
undervisningsgrupper/resursklasser för de elever som verkligen är i behov av det menar 
vissa respondenter. Dessa grupper/klasser ska finnas på skolan och inte i en egen liten 
enhet långt ifrån den övriga skolan. Det finns en vinst i att dessa grupper/klasser har 
sina lokaler i den stora skolan så det finns närhet till  kompisar,  att eleverna kan äta 
lunch  i  den  gemensamma  matsalen  tillsammans  med  alla  andra  samt  kunna delta  i 
helklass  efter  sina  behov  och  förutsättningar  uttrycks  i  intervjuerna  Elever  i  den 
särskilda  undervisningsgruppen  kan  på  ett  lättare  sätt  inkluderas  i  den  ordinarie 
undervisningen men också få ökat stöd i resursklassen vid behov.

För elever som behöver extra stöd inom ett eller flera ämnen ska detta kunna ges i en 
liten grupp där eleven får sina behov tillgodosedda, menar intervjupersonerna. I dessa 
smågrupper är det viktigt att pedagogen har rätt ämneskompetens. 
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5.2.1.2 Resurser
Det  är  viktigt  med  resurser  i  form  av  kompetens,  såväl  ämneskunskaper  som 
bemötandet  av  eleverna  samt  engagemang.  Ett  gemensamt  förhållningssätt  på  varje 
skola är önskvärt för att bemöta eleverna på ett bra sätt. Detta skapar en trygghet hos 
alla eftersom alla arbetar efter samma riktlinjer, menar intervjupersonerna. 

Det krävs ju att man har kompetent personal som kan hjälpa dem och se deras behov och som kan  
samarbeta med olika instanser för att de ska få sina rättigheter och få alla möjligheter att lyckas utifrån  
sina förutsättningar.

Det är viktigt att de som tar hand om eleverna har rätt kompetens. Ser jag till min skolgång och mina  
barns skolgång så finns det lärare som borde ha 10 000kr mer i lön. Det finns de i skolan som jag skulle  
vilja skicka ut från skolan som inte alls passar där. Jag skulle vilja ha en form av praktik för lärarna.

Resurser  i  form av  antalet  lärare,  speciallärare,  specialpedagoger,  fritidsledare  samt 
assistenter i skolan bör öka. Det behövs fler specialpedagoger för att vi ska få en skola 
för alla, säger respondenterna. De ska gå in och stötta både elever och lärare då det 
behovet uppstår. Kommunens rörliga team (en grupp specialpedagoger som gör insatser 
där det behövs specialpedagogisk kompetens  och insatser)  är något  som bör utökas. 
Teamet fokuserar på elevers hela perspektiv och sätter in stödinsatser på alla nivåer 
(individ, grupp och organisation).

Rektorns  roll  och  inställning  för  att  nå  en  skola  för  alla  är  av  stor  vikt,  enligt 
intervjupersonerna. Det är viktigt att veta hur rektorn tänker i vissa frågor samt vilket 
ansvar rektorn tar rörande lärares kompetens. Det måste finnas en kompetent rektor som 
leder arbetet framåt på ett bra sätt. Rektorerna bör vara en viktig länk till politiker för att 
kunna informera om den aktuella skolan.

5.2.1.3 Anpassningar
Det behövs anpassningar av miljön/undervisningen för att skolan ska kunna bemöta alla 
elever på ett bra sätt. Skolan måste vara mer flexibel då man sätter ihop grupper och att 
man ibland kan vara två pedagoger på en klass och då välja om man ska dela gruppen i 
två mindre  grupper  eller  vara två pedagoger  i  samma klassrum. Skolan behöver  bli 
bättre  på  att  använda  anpassat  material  och  hjälpmedel  och  inte  vara  rädd  för  nya 
tekniker samt satsa mer på IT-verksamheten framgår det i intervjuerna.

Vid  planering  av  byggandet  av  en  ny skola  så  är  det  viktigt  att  fokusera  kring  att  
lärandemiljön blir rolig och kreativ, uttrycker vissa respondenter.

Det behövs en omorganisering av högstadiet för att gynna förutsättningarna i en skola 
för alla. 
”Men sen måste det till  mer ett annat sätt att jobba på högstadiet framförallt. Med mer inte det här  
springandet och olika klassrum och ämnesrum. Det är för många vuxna inblandade och det är för korta  
raster så man springer bara från en lektion till en annan och hinner aldrig reda ut och sammanfatta. Det  
är för lite reflektionstid för lite möjligheter till att lösa problem. Högstadiet är felkonstruerat. Det är för  
många lärare och för stora ytor att vara på. Det är bättre att lärarna bär sina saker än eleverna.” 
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Ett erfarenhetsutbyte mellan skolor bör finnas för att kunna hjälpa och stötta varandra i 
arbetet  med  eleverna.  Det  är  av  stor  vikt  att  sprida  positiva  erfarenheter  samt 
förhållningssätt i skapandet av en skola för alla. 

5.2.1.4 Tidiga insatser
Skolan är dålig på att  se problemen tidigt,  menar  vissa intervjupersoner,  och ska vi 
sträva efter en skola för alla är det av stor vikt att lägga in resurserna i ett tidigt stadie 
för att problemen inte ska eskalera. 
"Det är viktigt att sätta in resurser i tid, redan på lågstadiet, all tänkbar hjälp måste han få då. Då tycker  
han att  det  är  roligt  att  gå i  skolan och har lättare att  ta  till  sig.  Men går han igenom lågstadiet,  
mellanstadiet och på högstadiet börjar man prata om att han inte hänger med, då är det för sent. Då har  
han tappat sitt intresse och tycker inte att det är kul längre. Man får mycket mer för en satsad krona i ett  
tidigt stadium." 

Många tror fortfarande att vissa problem hos elever växer bort och att det inte är så 
farligt  eller  att  någon  annan  ska  lösa  det,  men  det  går  aldrig  över,  menar 
intervjupersoner. Skolan behöver insatser på tidig nivå för att möjliggöra en skola för 
alla. Diagnoser som ADHD och asperger syndrom kan upptäckas redan i 3-årsåldern 
och läs- och skrivsvårigheter i 2:an och 3:an.  Barnen ska utredas tidigt och att  man 
utifrån det får lära barnen att leva med det då istället för att det ska behöva utredas i år 
9.

5.2.2 Möjliggörande på politisk nivå för att  skapa en skola  för alla 
enligt respondenternas tolkningar 
Nedan presenteras faktorer på politisk nivå som respondenterna anser kunna möjliggöra 
begreppstolkningen.

5.2.2.1 Ekonomiska resurser
Det krävs ekonomiska resurser på politisk nivå för att kunna skapa en skola för alla är 
respondenterna  överens om.  Det  uttrycks  att  i  detta  arbete  krävs det  att  politiker  är 
insatta  i  skolans  verksamhet  för  att  kunna  tilldela  resurser  på  önskvärt  sätt. 
Neddragningar i skolan gynnar inte en skola för alla utan det är viktigt att det satsas på 
skolan. 

"Det får inte vara så krångligt att få till mer resurser. Kan vi få det motiverat för oss att det behövs mer  
resurser måste vi ju kunna skjuta till det. Vi måste se skolan som en investering." 
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5.2.2 .2 Samarbete/dialog
Det behövs ett bättre samarbete/dialog mellan politiker och rektorer för att möjliggöra 
en skola för alla. Politikerna menar att de vill ha en dialog med rektorerna för då kan 
rektorer informera politiker om de har problem som det krävs exempelvis resurser för 
att  lösa.  I  dagens  läge  förekommer  inte  denna  önskvärda  dialog,  menar  vissa 
respondenter.

Det behövs en bättre dialog mellan skolan och politiker men jag vet inte hur det ska kunna gå till. Det  
behövs fler kontaktytor mellan skolan och oss politiker. Skolan måste också förstå vårat uppdrag för det  
är ju inte givet. 

Samarbetet mellan politiker och skolan är mycket viktigt, lyfter vissa intervjupersoner 
fram,  särskilt  då  det  handlar  om elever  med särskilda  behov då många  instanser  är 
inblandade, till exempel socialtjänsten, BUP och föräldrarna. Vid dessa tillfällen är det 
viktigt  att  politikerna  känner  till  detta.  För  att  det  ska  fungera  måste  det  finnas  ett 
sammanhang där de olika delarna fungerar på de olika nivåerna. Det får inte förekomma 
brister på en nivå för då kan det inte bli en skola för alla.

5.2.2.3 Intresse och engagemang
Det  är  viktigt  att  politikerna  visar  ett  intresse  och  en  förståelse  för  skolans  värld. 
Politikerna kan inte bara utgå från att de också har varit elever någon gång utan måste 
veta strukturen på dagens skola, uttrycker  en del i  intervjuerna. Politikerna anser att 
skolan är mycket att sätta sig in i samtidigt som det är intressant, men att det är upp till 
dem själva att sätta sig in i situationen. Politikerna deltar på skolråden och där får de en 
inblick i hur det är på just den skolan. Pedagogerna anser också att det inte finns så stor 
kunskap om skolans organisation och verksamheten i stort. Detta håller även politikerna 
med om. 

"Politiker borde komma hit också och se liksom hur vi jobbar och se hur verksamheten fungerar. Ute på  
skolorna är det ytterst sällan man ser någon politiker. Innan de fattar beslut om hur det ska vara får de  
gärna komma hit och se hur det är. Sedan får de gärna komma tillbaka och se konsekvenserna av sitt  
beslut och handlande." 

5.2.2.4 Särskilda undervisningsgrupper
För  att  möjliggöra  en  skola  för  alla  på  politisk  nivå  är  det  viktigt  att  särskilda 
undervisningsgrupper  finns  kvar  i  organisationen,  menar  vissa  intervjupersoner  i 
studien. 
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6. ANALYSERANDE DISKUSSION
Syftet  med  studien  var  att  få  en  inblick  i  pedagogers  och  politikers  uppfattningar 
rörande en skola för alla. Vidare var syftet också att respondenterna skulle få fundera 
kring faktorer, på skolnivå och på politisk nivå, som skulle kunna gynna visionen en 
skola för alla. Nedan analyseras resultatet utifrån två specialpedagogiska perspektiv, det 
kategoriska  och  det  relationella,  samt  utifrån  Haugs  definitioner  av  begreppen 
segregerande  integrering  och  inkluderande  integrering.  Resultatet  diskuteras  också 
utifrån tidigare forskning, politiska skrifter, internationella dokument och så vidare.

. 

6.1 Begreppstolkning av en skola för alla
Utifrån  respondenternas  tolkningar  av  begreppet  kommer  detta  att  analyseras  och 
diskuteras under varje kategori.

6.1.1 Den fysiska bilden av en skola för alla
Den fysiska bilden av en skola för alla berör var elever i behov av särskilt stöd ska 
erhålla  det  specialpedagogiska  stödet.  Utifrån intervjusvaren framkommer  två skilda 
uppfattningar vilka har sin grund i de två specialpedagogiska perspektiven. 

Den  första  uppfattningen  handlar  om att  allt  specialpedagogiskt  stöd  ska  ges  inom 
klassrummets  ramar.  Elever  ska  aldrig  särskiljas  från  klassen  utan  ska  delta  i  den 
ordinarie  undervisningen.  Denna bild  hör  hemma inom det  relationella  perspektivet. 
Nilholm (2006) skriver att detta perspektiv förespråkar alla elevers rätt till delaktighet 
och att särskiljande lösningar ska undvikas. I intervjusvaren framkommer tankar om att 
det är  utvecklande när alla,  oavsett  behov och förutsättningar,  är tillsammans.  Detta 
skapar en acceptans för människors olikheter. Enligt Haug (1998) är det av vikt att alla 
elever accepterar och blir accepterade så att alla kan bidra med det gemensamma efter 
egen förmåga. Specialpedagogen har en mycket viktig roll i form av handledning menar 
respondenter  i  studien.  Dessa tankar  återfinns  inom det relationella  perspektivet  och 
både Haug och Nilholm lyfter fram den specialpedagogiska kompetensen som värdefull 
för  att  nå  en  inkluderande  skola.  Atterström och Persson (2006)  visar  att  inom det 
relationella  perspektivet  så  planeras  differentiering  in  i  undervisning  och  stoff  och 
behovet av svårigheter uppstår i mötet med utbildningsmiljön.

Den andra uppfattningen, som framträder i våra intervjuer, handlar om att det särskilda 
stödet så långt som det är möjligt ska ges i klassrummet men det är av vikt att det finns  
särskilda undervisningsgrupper samt särskola för elever som är i behov av detta stöd. 
Enligt  respondenternas  svar  så  förespråkas  det  relationella  perspektivet  men  det 
kategoriska perspektivet kan vara av vikt i särskilda fall. Respondenterna uttrycker att 
vissa  elever  har  sådana  svårigheter,  exempelvis  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, som gör att de har svårt att befinna sig i en grupp med 20 andra 
elever. Enligt intervjupersonerna, kan dessa elever behöva en tillrättalagd undervisning i 
form av anpassat schema, vila,  kortare skoldagar,  deltagande i den ordinarie klassen 
efter  egen  förmåga,  enskild  undervisning  och  så  vidare.  Det  är  elevens  behov  och 
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förutsättningar som ligger till grund för stödet menar respondenter i studien. Haug kallar 
det  kategoriska  perspektivet  för  den  kompenserande  lösningen och menar  att  denna 
organisering  av  stöd  innebär  att  skolor  tillsätter  extra  resurser  för  att  erbjuda  en 
tillrättalagd  undervisning.  Förutsättningen,  enligt  Haug,  (1998)  är  att  eleven  har  en 
diagnos och fokus läggs på att utveckla elevens svaga sidor så att eleven kan återgå till 
den ordinarie undervisningen. Enligt Atterströms och Perssons tabell (2006) framgår det 
att  uppfattningar  rörande specialpedagogisk  kompetens  är  direktrelaterad  till  elevers 
svårigheter inom det kategoriska perspektivet. Svårigheterna är antingen individbundna 
eller medfödda.

Utifrån forskningsresultat visar det sig att det även där råder delade meningar rörande 
var det särskilda stödet skall ges. Persson (2001) menar att såväl det kategoriska som 
det  relationella  perspektivet  kritiserats  i  forskning. Sanna Dandanell  (2010) visar att 
samtliga rektorer och pedagoger som deltagit i hennes studie anser att det är av större 
vikt att se till elevers behov än att genomföra full inkludering i klassrummet. Denna bild 
förmedlar även resultatet i Ekström, Isaksson och Sjöös studie (2007), där respondenter 
uttrycker att elever så långt som det är möjligt ska få sin undervisning i den ordinarie 
klassen  men  att  det  är  av  vikt  att  erbjuda  stöd  i  särskild  undervisningsgrupp  och 
resursklasser till elever som behöver detta. Groth (2007) menar däremot att en placering 
i  en resursklass påverkar  elevernas  självkänsla  på ett  negativt  sätt  samt att  den lilla 
gruppen ofta är stökig samt att nivån på undervisningen är för låg. Denna bild stämmer 
väl överens med Sandklefs resultat (2010) där elever som får undervisning i en mindre 
grupp uttrycker att de hellre vill få denna undervisning i klassen. De anser att de skulle 
klara det med rätt stöttning och hjälp. Marijana Flink (2008) visar däremot det motsatta 
nämligen att alla elever hon frågat uttrycker en tillfredsställelse rörande sin placering i 
särskild undervisningsgrupp. De tillfrågade eleverna säger att det är en bra lärandemiljö 
i den lilla gruppen som alla elever i behov av särskilt  stöd borde erbjudas. Isaksson 
(2009) visar att elever upplever den särskilda undervisningsgruppen både på ett positivt 
och ett negativt sätt. Lugn och ro angavs i studien som positivt men eleverna ansåg att 
de utmärkte sig på ett negativt sätt när de fick lämna sina klasskompisar.

6.1.2 Den undervisningsanpassningsbara bilden av en skola för alla
En gemensam bild av en skola för alla, utifrån respondenternas uppfattningar, är vikten 
att utgå från alla elevers förutsättningar och behov samt alla alla elever har rätt till en 
anpassad  hjälp.  Dessa  tankegångar  stämmer  väl  överens  med  riktlinjerna  i  skolans 
styrdokument, Lpo 94 och Lgr 11, vilka båda betonar vikten av detta. 

En uppfattning i respondenternas svar är att allt undervisningsanpassat stöd ska ges i det 
ordinarie klassrummet. Om insatser sätts in i ett tidigt skede så blir problemen inte så 
stora så alla elever kan vara i samma klassrum utan att störa varandra. Det är dock av 
vikt, framgår det av intervjusvaren, att specialpedagogen går in och aktiverar de stökiga 
eleverna så att även de kan lyckas.  Nilholm (2006) skriver att  enligt det relationella 
perspektivet   måste  det  pedagogiska  arbetet  anpassas  till  barns  olikheter. 
Undervisningen  ska  anpassas  efter  elevers  förutsättningar  och ska  bidra  till  att  alla 
elever känner sig delaktiga. Specialpedagogen har en framträdande roll i detta arbete. 
Haug (1998) lyfter fram att inom det relationella perspektivet är det av vikt att lyfta 
fram vilka variationer och behov som finns inom en verksamhet samt att avnormalisera 
denna. Verksamheten ska anpassas till elevernas behov och inte tvärtom. Detta synsätt 
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stämmer  väl  överens  med  vad Haug definierar  som inkluderande  integrering,  vilket 
innebär att alla elever ska få en undervisning inom klassrummets väggar som utvecklar 
dem  så  långt  som  det  är  möjligt.  Alla  lärare  har  enligt  denna  syn  kompetens  att 
undervisa  alla  elever  vilket  innebär  att  det  ej  råder  några  skillnader  rörande 
specialundervisning  och  ordinarie  undervisning  menar  Haug.  Inom  det  relationella 
perspektivet  så  fokuseras  de  specialpedagogiska  åtgärderna  på  elev,  lärare  och 
lärandemiljö enligt Atterström och Persson. (2006)

En  annan  uppfattning  rörande  den  undervisningsanpassningsbara  bilden  i 
respondenternas svar är vikten av att låta det särskilda behovet hos varje enskild elev 
styra  stödet  i  en  skola  för  alla.  Vid  anpassningar  är  det  viktigt  att  rådgöra  med 
medicinsk-psykologisk expertis i form av BUP  och HAB för att få ett helhetstänk kring 
varje elev som är i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare och eleven själv ska också 
finnas med då det särskilda stödet utformas. Emanuelsson (2001) skriver att inom det 
kategoriska perspektivet ses särskilda behov som en individuell egenskap och speciellt 
stöd  förespråkas.  Kompetent  stöd är  direktrelaterat  till  problemen  hos  eleverna  som 
framkommit  genom diagnos och kartläggning.  Nilholm (2006) framhäver  att  genom 
tradition  inom  det  kategoriska  perspektivet  diagnostiseras  elevers  avvikelser,  vilka 
tolkas utifrån en medicinsk-psykologisk modell för att få fram en bild av vad som är 
normalt eller inte.  

Denna uppfattning hänger också samman med Haugs definition (1998) av begreppet 
segregerande  integrering,  vilket  innebär  att  det  gäller  att  finna  den  bästa 
undervisningsmiljön  för  varje  enskild  elev  samt  vilken  organisation  som  är  mest 
lämplig.  Denna tanke återfinns  även i  det kategoriska perspektivet  där det gäller  att 
finna  åtgärder  som  är  direktrelaterade  till  elevens  behov.  Specialundervisning  och 
vanlig undervisning uppvisar stora skillnader inom den segregerande integreringstanken 
påtalar Haug. 

6.1.3 Den meningsfulla bilden av en skola för alla
Respondenterna i studien lyfter fram vikten av att skolan ska kännas meningsfull för 
eleverna. För att detta ska uppnås måste eleverna känna att skolan är en trygg plats att  
vistas på samt att elevernas förutsättningar och behov blir tillgodosedda. Eleverna ska 
känna  att  de  är  en  del  av  ett  sammanhang  och  få  uppleva  att  de  lyckas  med  sitt  
skolarbete.  Denna bild stämmer väl  överens med såväl Lpo 94 och Lgr 11,  där det 
framhävs att skolan ska inge trygghet och att varje elev ska få chansen att utvecklas och 
få känna glädje genom sina framsteg.

En uppfattning, som respondenterna gestaltar, är att eleverna upplever sin skoldag som 
meningsfull  endast  om  eleven  får  vara  med  sin  klass  på  heltid.  Relationer  och 
samhörighet med andra betonas så därför ska elever aldrig särskiljas. Det relationella 
perspektivet uttrycker också vikten av att barn har rätt till delaktighet och därför ska 
särlösningar undvikas. Haug (1998) uttrycker att det är viktigt att varje elev bemöts av 
respekt och att skolan förändras så att alla kan få den respekten. Inom Haug definition 
inkluderande integrering framhävs vikten av social  träning, gemenskap och att  alla i 
skolan accepterar barns olikheter. 
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Några av respondenterna förmedlar istället tankar om att det räcker med att elever har 
en tillhörighet i sin ordinarie klass men att eleven kan, om den behöver, få stöd i en 
särskild  undervisningsgrupp.  Resursklassen  kan erbjuda  en ökad trygghet  och större 
närhet vilket i sin tur skapar en meningsfull tillvaro hos vissa elever. Denna trygghet 
och meningsfullhet kan helklassen inte erbjuda till elever som av olika skäl inte kan ta 
del av undervisningen. Eleverna upplever  misslyckanden och lägre självkänsla i  den 
stora  klassen  eftersom  behoven  ej  blir  tillgodosedda.  Det  kategoriska  perspektivet 
förespråkar  att  extra  resurser  ska  sättas  in  för  särskilt  tillrättalagd  undervisning  till 
elever som är i behov av det. Haug (1998) skriver att segregerande integrering syftar till 
att finna den bästa undervisningsmiljön för varje enskild elev. Dessa tankar förmedlar 
våra respondenter vikten av. 

6.1.4 Den likvärdiga bilden av en skola för alla
En likvärdig skola och att elever erbjuds en likvärdig möjlighet att nå sina mål har enligt 
respondenterna en nära samband med en skola för alla. I läroplanerna  Lpo 94 och Lgr 
11 återfinns  riktlinjer  som påtalar  vikten  av  likvärdighet  i  skolan.  Det  framhävs  att 
skolans resurser inte ska fördelas lika eller att undervisningen ska utformas på lika sätt 
för alla elever. Det gäller istället att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar och 
finna olika vägar till målen. Det är viktigt, menar Funkisutredningen SOU 1998:66, att 
skolan  verkligen  utgår  ifrån  elevers  förutsättningar  för  att  hindra  att  elevers 
funktionsnedsättningar  inte  blir  handikapp  i  skolan.  Det  är  viktigt  att  använda 
exempelvis anpassade lärsätt  och hjälpmedel för att överbrygga hinder i inlärningen. 
Assarsson (2007) visar i sin avhandling att genom en enformig undervisning så upplevs 
fler elever som i behov av särskilt stöd eftersom undervisningen inte är anpassad.

6.1.5 Den lärarrelationella bilden av en skola för alla
Uppfattningen i intervjuerna är att lärarna har en mycket central roll i skapandet av en 
skola  för  alla.  Lärarnas  förhållningssätt  är  bidragande för  klimatet  på skolan  menar 
respondenterna. Det är viktigt att eleverna känner att de har vuxna som bryr sig och som 
stöttar dem. Lärarnas kompetens behöver stärkas när det gäller undervisning av elever 
med  funktionshinder  menar  WHO  (2005)  i  sin  rapport.  Kompetensen  som 
specialpedagogen besitter används inte fullt ut. Ann Ahlberg (2001) påpekar att det är 
viktigt att all personal strävar efter att alla elever har möjlighet att utvecklas och elevers 
utveckling har ett nära samband med vilka förväntningar som finns i verksamheten. Det 
är också viktigt, menar Ahlberg att pedagoger har både kompetens och kunskap för att 
gynna elevernas delaktighet i skolan. Rosita Brolins intervjupersoner (2009) vittnar om 
hur  de,  under  sin  skoltid,  upplevt  sig  mobbade  och  utstötta  av  lärare  på  grund  av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Endast ett fåtal lärare tog sig tid att försöka 
hitta bra lösningar inom undervisningen uttrycker respondenterna. Det verkar som om 
vissa pedagoger tycker att det är lättare att lägga över problem på elever istället för att 
själva fundera över sitt eget förhållningssätt och bemötande? 

39



6.2  Möjliggörande  på  politisk  nivå  för  att  skapa  en  skola  för  alla 
utifrån respondenternas tolkningar
Nedan analyseras och diskuteras faktorer på politisk nivå som respondenterna anser är 
av vikt för att en skola för alla ska kunna möjliggöras.

6.2.1 Resurser
Respondenterna är överens om att ekonomiska resurser behöver tillsättas för att skapa 
en  skola  för  alla  utifrån  politiska  initiativ.  Såväl  Sandklef  (2010)  som  Ekman  & 
Grillberg Sausins (2010) framhäver att ekonomiska resurser är av stor vikt för att kunna 
uppnå en inkluderad verksamhet. Löfqvist (1999) visar dock i sin studie att ekonomiska 
och  politiska  faktorer  endast  påverkar  variationer  i  skolorna  men  då  det  gäller 
organisation och resursanvändning så bestäms denna ute på varje enskild skola utifrån 
rådande policy. Bristen på pengar är ett välkänt faktum i skolans värld och respondenter 
anser att det gäller att politiker är väl insatta i organisationen samt inser att skolan är 
värd att satsas på. Vid neddragningar påverkas alla och särskilt elever i behov av särskilt 
stöd, eftersom de ej får den hjälp som de har rätt till. Detta bidrar till att visionen om en 
skola för alla framträder som mer avlägsen. 

6.2.2 Engagemang och delaktighet
Pedagogerna framhäver vikten av att politiker bör vara engagerade samt visa intresse för 
skolans  verksamhet,  vilket  de  ej  upplever  är  ett  rådande  fenomen  idag.  Politikerna 
framhäver  att  de idag är med på skolråd men önskar att  dialogen mellan  skola och 
politiker bör förbättras vilket pedagogerna håller med om. Höstfält (2007) anser att den 
politiska och den pedagogiska nivån måste samarbeta för att utveckla en verksamhet. 
Hon ser en avsaknad av uppsatta gemensamma mål vilket hon anser är av stor vikt för 
att gynna en inkluderad verksamhet. Emanuelsson (2001) påpekar att om målsättningen 
ska  vara  en  inkluderad  verksamhet  så  krävs  ett  samarbete  mellan  politiker, 
professionella,  föräldrar  samt  elever.  Även  Göransson  (2004)  beskriver  samarbete 
mellan  olika  professioner  som  en  relevant  faktor  för  att  gynna  den  relationella 
perspektivet i skolan. För detta krävs att politiker visar sig mer ute på skolorna samt 
aktivt  tar  del  av skolans organisation.  Många pedagoger lyfter  fram att  de anser att 
politiker är osynliga i verksamheten vilket resulterar i irritation eftersom de anser att 
politiker  fattar  beslut  i  frågor  som de ej  är  insatta  i.  Politikerna  framhäver  tidsbrist 
eftersom de  enbart  är  fritidspolitiker,  vilket  försvårar  engagemang  och delaktighet  i 
skolan. Kanske borde politiker få mer tid i sitt uppdrag till att besöka skolor samt att 
aktivt delta i diskussioner med verksamma pedagoger och rektorer?

6.2.3 Inte lägga ner särskilda undervisningsgrupper 

Ett  flertal  respondenter  påtalar  vikten  av  att  politiker  inte  ska  lägga  ner  särskilda 
undervisningsgrupper  eftersom  dessa  är  en  viktig  del  i  en  skola  för  alla.  Enligt 
intervjusvaren målas en bild upp av att det är politiker som beslutar om resursklasser 
ska existera  i  verksamheten  eller  ej.  Denna bild  stämmer  ej  överens  med  Löfqvists 
resultat  (1999) vilket  visar  att  det  är  varje  enskilds  skolas  policy som avgör frågor 
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rörande  organisation.  Önskemålet  om  särskilda  undervisningsgrupper  visar  att  det 
kategoriska perspektivet har en roll för att kunna möjliggöra en skola för alla enligt 
vissa respondenter. 

6.3 Möjliggörande på skolnivå för att  skapa en skola för alla enligt 
respondenternas tolkningar
Nedan analyseras och diskuteras faktorer på skolnivå som respondenterna anser är av 
vikt för att en skola för alla ska kunna möjliggöras.

6.3.1 Särskilda undervisningsgrupper
I intervjusvaren framkommer det att vissa respondenter anser att det ska finnas särskilda 
undervisningsgrupper för de elever som verkligen är i behov av det för att möjliggöra en 
skola för alla. Dessa tankar tillhör det kategoriska perspektivet, där det gäller att finna 
den bästa  undervisningsmiljön för varje enskild elev. Många respondenter vill dock att, 
så  långt  som  det  är  möjligt,  låta  alla  elever  gå  tillsammans,  vilket  stöds  av  det 
relationella  perspektivet.  Intervjupersoner  menade  att   de  särskilda 
undervisningsgrupperna ska befinna sig på den ordinarie grundskolan, vilket är en vinst 
för samtliga grundskoleeleverna och inte enbart för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
nämner  även Höstfält  (2007) genom att  påpeka att  elevers,  föräldrars  och personals 
olikheter är något givet och betraktas både som en förutsättning och tillgång. 

6.3.2 Resurser
De ekonomiska resurser, som politiker tilldelar skolan, behöver enligt respondenterna 
investeras i ämneskompetenser såsom specialpedagoger, speciallärare, resurslärare med 
relevant  ämneskunskap,  fritidsledare  samt  kompensatoriska  hjälpmedel  för  att 
möjliggöra en skola för alla. Haug (1998) menar att specialundervisning är en fråga för 
hela skolan och inte enbart för speciallärare. Han skriver att för att nå en inkluderande 
skola behövs professionellt  stöd i form av specialpedagogisk kunskap samt resurser. 
Denna uppfattning framträder även i våra intervjusvar. I och med att vi kan utläsa att 
speciallärarkompetens  efterfrågas,  ser  vi  det  som  ett  tecken  på  att  det  kategoriska 
perspektivet  fortfarande  har  en  betydande  roll.  Några  av  respondenterna  anser  att 
speciallärare med rätt ämneskompetenser ska ta hand om elever med samma svårigheter 
i en mindre grupp. 

Specialpedagogen  lyfts  fram  som  en  viktig  profession  i  en  skola  för  alla  utifrån 
respondenternas  uppfattningar.  WHO  (2005)  påpekar  att  den  kompetensen  som 
specialpedagogerna  besitter  ej  används  fullt  ut  i  kommunerna,  vilket  bör  åtgärdas. 
Isaksson  (2009)  lyfter  fram  att  specialpedagoger  ofta  används  som  traditionella 
speciallärare som plockar ut elever i behov av särskilt stöd.  Ahlberg (2001) lyfter fram 
att  specialpedagogen  har  en  framträdande  roll  i  fråga  om  att  användas  som  en 
nytänkande inspirationskälla vid bemötandet av elevers olika behov.  

Respondenterna  lyfter  fram  vikten  av  att  pedagoger  har  rätt  förhållningssätt  och 
bemötande gentemot alla elever så att alla känner trygghet och delaktighet i en skola för 
alla. Skolverkets nyhetsbrev, 4 februari 2003, uttrycker att bemötande och förståelse hos 
personal och elever är avgörande för skoltiden hos elever i behov av särskilt stöd. 
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Emanuelsson (2001) framhåller att vi idag är en bit på väg vad gäller integrering men 
det finns fortfarande mycket kvar att utveckla. Haug (1998) menar att alla pedagoger 
ska ha kompetens att undervisa alla elever. 

6.3.3 Rektors inställning
Respondenterna uttrycker att rektorn har en viktig roll i utvecklingsarbetet mot en skola 
för alla och även Göransson (2004) lyfter fram rektorns roll som värdefull för att nå 
detta mål. Finns det risker med att rektorn ansvarsområde ständigt utökas vilket i sin tur 
resulterar i mindre tid till utvecklingsarbete frågar sig en respondent. I rektorns uppdrag 
ingår det att  vara pedagogisk ledare men ibland upplevs det dock att rektorerna inte 
alltid hinner engagera sig fullt ut i pedagogiska frågor. 

6.3.4 Samarbete 
Göransson (2004) skriver att något som  kännetecknar den inkluderande skolan är att 
samtlig  personal  utvecklar  samarbete  i  olika  konstellationer.  Detta  tar   även  våra 
respondenter upp och de menar att om en skola för alla ska möjliggöras krävs bättre 
samarbete mellan politiker och  skola men även mellan samtliga pedagoger på skolan. 
De  didaktiska  diskussionerna  måste  utvecklas  i  likhet  med  överlämningar  mellan 
stadier.  Respondenterna anser att det är mycket viktigt att elever i behov av särskilt stöd 
får  hjälp  tidigt  så  att  eleven  inte  går  miste  om  extra  stöd.  I  dessa  situationer  är 
kommunikation och samarbete väldigt viktigt. Om det inte fungerar kan det få negativa 
konsekvenser för eleven på längre sikt. Brolins respondenter (2009) lyfter även de fram 
tidiga insatser som viktiga åtgärder för att skolan ska bli bättre för alla.

6.3.5 Skolmiljö 
Såväl politiker som pedagoger lyfter fram skolmiljön som en gynnande faktor för en 
skola för alla. Den anser att skolan ska vara inbjudande och kreativ för en ökad lust att 
lära. I denna miljö ska det finnas tekniska hjälpmedel samt IT enligt intervjupersonerna. 
Kompensatoriska hjälpmedel är en rättighet påvisar Haug (1998).  Alla elever har rätt 
till stödinsatser som kan bidra till utvecklande studieresultat. 

6.4 Analyssammanfattning
Kategorierna rörande begreppstolkningen av en skola för alla vävs in i varandra visar 
resultatet.  Vissa respondenter menar att  all  undervisning ska ske inom klassrummets 
väggar och att all anpassning och allt stöd ska ges där. På så sätt skapas en meningsfull 
skola för eleverna eftersom relationer framhävs vara av stor vikt.  Läraren har enligt 
detta synsätt en viktig roll att möta alla elevers olikheter och anpassa undervisningen 
efter var och en. Eleven ses här inte som en bärare av sitt problem utan det är i mötet 
med undervisningsmiljön som problem uppstår. Denna variation hör hemma inom det 
relationella perspektivet, vilket stödjer detta synsätt.

Vissa respondenter visar istället att de förespråkar det relationella perspektivet men de 
uttrycker  att  detta  perspektiv  inte  gynnar  alla  elever.  Istället  behövs  ibland  det 
kategoriska perspektivet få utrymme i en skola för alla. Respondenter uttrycker att vissa 
elever  med  exempelvis  neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar  inte  klarar  av 
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undervisning i sin ordinarie klass på grund av att elever behöver anpassningar under 
skoldagen som  endast kan ges i en särskild undervisningsgrupp. Elevens behov hamnar 
i centrum i åtgärderna som görs och på sätt erbjuds en trygg och meningsfull skola för 
eleven vilken lyckas med sitt skolarbete. Det är av vikt att läraren besitter stor kunskap 
samt  att  exempelvis  specialpedagog  och speciallärare  finns  med  i  bilden,  så  att  rätt 
anpassningar  kan  göras.  Instanser  såsom  Barn-  och  ungdomspsykiatrin  och 
habiliteringen  är  viktiga  att  rådfråga  för  att  skapa  en  helhetstänk  kring  eleven.  Det 
kategoriska perspektivet anser att elever ska få anpassningar som är direktrelaterade till 
elevers svårigheter och att det är av vikt att lyssna på medicinsk-psykologisk expertis.

Vi ser alltså i analysen att båda de specialpedagogiska perspektiven finns representerade 
i intervjusvaren. Trots att de flesta uttrycker en strävan efter det relationella perspektivet 
samt en inkluderad integrering så utesluts samtidigt inte det kategoriska perspektivet 
och den segregerande integreringen. Många av respondenterna anser att det är av vikt att 
kunna erbjuda speciallösningar till elever som verkligen är i behov av det. På så sätt kan 
begreppet en skola för alla uppnås. 

6.5 Pedagogiska implikationer
Resultatet visar komplexa variationer rörande tolkningar av begreppet en skola för alla. 
Kanske  borde  det  fokuseras  mer  kring  begreppsdiskussioner  än  enbart  kring 
möjliggörande,  då samtal  förs  kring  en  skola  för  alla?  Om variationer  ej  framgår  i 
diskussioner så blir det ju heller inte tydligt varför skolverksamheter organiseras som de 
gör? Är politiker och pedagoger väl insatta i att det råder så många tolkningar kring vad 
begreppet står för eller förutsätts det att alla menar samma sak? Hur påverkar detta en 
pedagogisk verksamhet samt hur påverkar det beslut på skolpolitisk nivå?

Genom våra intervjusvar har vi  fått  en inblick i  att  det  ej  råder en önskvärd dialog 
mellan skola och politiker vilket både vi och Höstfält ser som mycket viktigt då det 
arbetas för en skola för alla. Om dialogen uteblir ser vi en risk med att politiker fattar 
beslut som ej är förankrade i den pedagogiska verksamheten på ett önskvärt sätt. Detta i 
sin tur kan resultera  i  att  besluten ej  får genomslagskraft  i  den bemärkelse som det 
ursprungligen  var  tänkt  vilket  kan  leda  till  ett  missnöje  hos  såväl  politiker  som 
tjänstemän inom skolverksamheten. 

Vi ser en fara med att specialpedagoger används på fel sätt i organisationen eftersom det 
i  vissa  fall  gynnar  det  kategoriska  perspektivet  mer  än  det  relationella. 
Specialpedagogen  förlorar  kanske  därmed  en  viktig  funktion  som  handledare  i  det 
förebyggande arbetet, vilket ska bidra till skolutveckling, vilket i sin tur kanske bidrar 
till  att verksamheter konserveras. Därför är det av hög prioritet att det i en kommun 
finns  en tydlig  uppdragsbeskrivning rörande specialpedagogyrket  så att  professionen 
används på rätt sätt samt får en möjlighet att främja det relationella perspektivet.  Vi 
ställer  oss  undrande  till  den  syn  som  en  respondent  i  studien  uttrycker  rörande 
specialpedagogens  uppgift,  att  gå  in  i  klasser  och  aktivera  stökiga  elever. 
Intervjupersonen uttrycker samtidigt tankar om full inkludering,  det vill säga att alla 
elever  ska  deltaga  i  den  ordinarie  undervisningen.  Det  känns  lite  motsägelsefullt 
eftersom det verkar som om respondenten ger  en bild av att  de stökiga eleverna är 
bärare  av  sina  problem och  därför  behöver  aktiveras  men  samtidigt  förespråkar  ett 
relationellt perspektiv. Borde inte fokus ligga på istället att handleda lärare och anpassa 
organisationen så att problem ej upplevs som så svåra?
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6.6 Metoddiskussion
Vår ambition har varit att vi skulle bedriva en vetenskaplig kvalitativ studie rörande 
begreppet en skola för alla. I början av processen upplevde vi svårigheter att begränsa 
vårt  syfte  eftersom området  är  ganska  brett.  Vi  bestämde  oss  därför  för  att  enbart 
fokusera kring begreppstolkningar samt utvecklingsfaktorer för att arbetet inte skulle bli 
för omfattande samt för en ökad chans att nå goda resultat. Inom forskningen stötte vi 
även där på svårigheter att begränsa forskarpresentationer till  vår studie eftersom det 
inom området skrivits en hel del. Vår intention var att ge läsaren en helhetsbild vilket 
innebar att det i bakgrundskapitlet fokuseras kring begreppsdefinitioner, forskarresultat 
samt utdrag från politiska dokument.

Vår  ursprungsliga  tanke  var  att  vi  skulle  deltaga  båda  två  vid  samtliga 
intervjusituationer  men  detta  lyckades  vi  endast  med  vid  sex  tillfällen.  Vid  två  av 
tillfällena hade vi inte möjlighet att deltaga båda två och vid dessa intervjuer kunde båda 
således  inte  ställa  följd  frågor,  vilket  vi  hade  möjlighet  till  vid  de  sex  andra 
intervjutillfällena. Detta ser vi i efterhand att det kan ha påverkat resultatet. Vi anser att 
det är  en fördel med att   vara två vid varje intervju och vi känner att  vi  är  relativt 
samspelta och kan komplettera varandra på ett bra sätt. Då vi även hade intervju som 
metod i vår förra uppsats så känner vi att vi har ganska god förmåga och känner oss 
relativt trygga i konsten att samtala. Dock kan vi konstatera att våra egenskaper som 
intervjuare  blev bättre  och bättre  för  varje  intervju som genomfördes,  och vi  är  väl 
medvetna att det finns mycket att lära inom detta område. 

Vi hade inte i förväg lämnar ut frågorna till informanterna, för då ansåg vi att risken 
fanns att de skulle läsa på och på så sätt hade vi eventuellt fått svar som informanterna 
hade läst sig till och som då inte var deras tolkningar. Det enda som respondenterna fick 
veta i förväg var att studien skulle handla om en skola för alla. Vi fick dock erfara att 
minst en respondent frågat specialpedagogisk expertis rörande området, vilket kan ha 
påverkat resultatet till viss mån. Vi ställer oss frågande till om vi kanske ej skulle ha 
nämnt vad studien handlade om? Eller var det ett smart drag då det kanske skapade en 
trygghet hos respondenterna?

Alla informanter var goda talare vilket var en fördel då vi hade ett öppet samtal vid 
varje intervju. Vi erfor dock att det var lätt att intervjuerna kom in på sidospår. I dessa 
lägen var  det  en fördel  med att  vara två intervjuare  för  då ställde  någon av oss  en 
följdfråga och kom på så sätt in på rätt spår igen.

Vi  bandade  samtliga  intervjuer  och  för  att  ha  en  back  up  så  förde  en  av  oss 
anteckningar.  Detta var en fördel för då kunde vi ta del av det empiriska materialet 
genom såväl inspelningar som genom våra minnesanteckningar.

Vid  databearbetningen skrev vi ut intervjuerna ordagrant, vilket resulterade i en relativt 
stor textmassa. Därför plockade vi ut signalord från intervjuerna och placerade in dem i 
tabeller för att på ett lättare sätt överskåda vårt resultat. Om vi ej använt oss av tabeller 
så tror vi att det hade varit svårare att få en bild rörande variationer i intervjusvaren.

Analysen  skedde  med  hjälp  av  perspektiv  av  specialpedagogik  samt  segregerande 
integrering  och  inkluderad  integrering.  På  så  sätt  kunde  vi  belysa  respondenternas 
tolkningar  kopplat  till  synen  på  specialpedagogik  samt  kring  begrepp  rörande 
organisation. Vi ställer oss undrande till om  ytterligare en teoretisk referensram skulle 
använts för att underlätta analysen och för att få fram fler spännande slutsatser?
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6.7 Fortsatt forskning
Denna studie har väckt flera frågor som skulle vara intressanta att belysa och undersöka. 
Först och främst har vi konstaterat att en skola för alla är ett mycket brett och komplext 
begrepp som är aktuellt på många olika nivåer. Vi har valt ut några intressanta tankar 
och idéer för fortsatt forskning.

- Jämföra en kommun som är för det kategoriska perspektivet kontra en kommun som är 
för det relationella perspektivet.

- Hur rektorerna uppfattar sitt samarbete med politikerna för att nå en skola för alla.

-  Hur upplever  elever  som kommer  ifrån en resursskola att  bli  helt  inkluderad  i  en 
vanlig klass.

- Vilken kompetens som efterfrågas på skolorna för att nå en skola för all.

6.8 Sammanfattande slutsatser
Alla respondenter är överens om att vi idag ej har uppnått visionen  En skola för alla  
men alla av de tillfrågade tycks tycka att det är ett eftersträvansvärt mål av stor vikt. 
Detta  visar  att  begreppet  vunnit  genomslagskraft  genom exempelvis  politiska  texter, 
internationella  dokument  samt  forskarpresentationer.  Resultatet  visar  att  det  råder 
delade meningar om en skola för alla rörande den fysiska placeringen. Gemensamt hos 
alla respondenter är att alla tycker att elever ska få undervisning i sin ordinarie skola för 
då är det en skola för alla. Meningarna går däremot isär huruvida elever i behov av 
särskilt stöd ska erbjudas undervisning i särskild undervisningsgrupp/ämnesgrupp eller 
om allt  stöd ska ges i  det  ordinarie  klassrummet.  Intressant  är  att  alla  respondenter 
kopplar samman begreppet en skola för alla med en fysisk placering och elever i behov 
av särskilt stöd. När är det en skola för alla för övriga elever? Ingen nämner exempelvis 
begåvade  elever  som  kanske  behöver  lite  mer  utmaningar  i  skolvardagen  för  att 
utvecklas  som människor?  Hur kommer detta sig? Är det lättare  att  fokusera kring 
elever i behov av stödinsatser i en skola för alla så att de övriga eleverna glöms bort i 
diskussioner?  Givetvis  hänvisar  många  respondenter  till  läroplanen  rörande  att  alla 
elever ska utvecklas efter sina egna förutsättningar i en skola för alla men ingen nämner 
specifikt högpresterande elever även om de berörs av denna tanke. Givetvis bör fokus 
ligga kring att alla elever ska nå målen men fokus bör ju också inrikta sig på att utmana 
elever att nå de högre betygskriterierna. Rörande anpassningar är det intressant att de 
som förespråkar ett kategoriskt perspektiv beskriver utförligt tankar kring anpassningar 
som kan  vara  nödvändiga  för  att  vissa  elever  ska  lyckas  med  sin  skolgång.  Dessa 
beskrivningar  rörande  anpassningar  återfinns  inte  hos  de  som  hamnar  inom  det 
relationella  perspektivet.  Hur  kommer  detta  sig?  Det  enda  som nämns  rörande  hur 
anpassningar kan ske i det ordinarie klassrummet är att specialpedagoger ska gå in och 
aktivera stökiga elever samt att handledning av resursteam är viktigt. Varför beskrivs 
inte  fler  anpassningar?  Handlar  det  om  okunskap,  det  vill  säga  att  respondenter 
uttrycker önskemål om att alla elever ska gå i samma klass men de vet egentligen inte 
hur detta ska vara möjligt i praktiken? Å andra sidan beskrivs många anpassningar hos 
de intervjupersoner som förespråkar särskilda undervisningsgrupper vilket  får oss att 
undra om respondenter vill bekräfta sitt eget handlande och sin egen verksamhet genom 
att specificera detta? Eller handlar det istället om att de är övertygade om att arbetet i 
den särskilda undervisningsgruppen gett så goda resultat vilket de genom åren har fått ta 
del av? Många av respondenterna kopplar samman rätten till  en likvärdig utbildning 
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med en skola för alla men ingen går närmare in vad det innebär i praktiken. Är det så att 
en  likvärdig  utbildning  är  ett  begrepp  som  många  använder  och  som  låter  bra  i 
pedagogiska diskussioner på grund av hänvisning till styrdokument men som få är väl 
insatta  i? Eller  anser respondenterna att  begreppet  talar  för sig själv och därför inte 
beskriver en ytterligare koppling mellan likvärdighet och en skola för alla? 

Genom bilderna av en skola  för alla, som växt fram genom intervjuerna, ser vi att såväl 
det  relationella  perspektivet  som det  kategoriska  perspektivet  finns  representerade  i 
respondenternas uppfattningar.  Vi ser att  det finns både vinster och faror inom båda 
riktningarna och ställer oss därför undrande till om organisationen i skolan enbart måste 
representeras av endast ett rådande synsätt?

Det är ju välkänt att alla elever är olika och har olika behov och förutsättningar. Kan 
alla elevers utgångspunkter endast förespråkas av ett specialpedagogiskt perspektiv, om 
nu skolan ska utgå ifrån alla elevers behov?

Vi  är  eniga  om att  så  långt  som det  är  möjligt  så  bör  det  relationella  perspektivet  
eftersträvas,  vilket  framhävs  i  såväl  läroplaner,  politiska  texter  och  internationella 
dokument  i  form  av  Salamancadeklarationen,  det  vill  säga  att  elever  får  sin 
undervisning i sin ordinarie klass. Det relationella perspektivet uttrycker att det finns 
stora vinster med en sammanhållen undervisning där alla elever känner delaktighet och 
där det råder en stor acceptans av alla människors olikheter. Gynnar detta perspektiv 
verkligen  alla  elever?  Vi  har  genom  vår  yrkesverksamma  tid  mött  elever  med 
exempelvis stor social fobi som uttryckt stor avsky vid deltagande i stor klass. Eleven 
placerades  enligt  vårdnadshavares  och  elevens  önskemål  i  en  särskild 
undervisningsgrupp och hade där en möjlighet  att  arbeta med relationer i ett  mindre 
sammanhang. Eleven upplevdes efter en kort vistelse i resursklassen som mer social, 
glad, och uttryckte själv att han äntligen älskade skolan. Därför att det viktigt att lyssna 
på  elever,  vårdnadshavare  samt  instanser  som  Barn-  och  ungdomspsykiatrin  och 
habiliteringen.  Om endast  det  relationella  perspektivet  är  rådande så kan det  bli  på 
bekostnad av vissa elevers  utveckling.  Om det  inte  finns något  alternativ  i  form av 
resursgrupp  för  elever  som  av  olika  anledningar  inte  kan  deltaga  i  den  ordinarie 
undervisningen kommer eleven i sista hand att erbjudas enskild undervisning utanför 
skolans  lokaler.  Är  inte  detta  en  större  exkludering  än  vad  en  särskild 
undervisningsgrupp är som är belägen på elevens skola? 

Det är dock inte önskvärt att det kategoriska perspektivet får för stort utrymme i skolan, 
såsom det sett ut historiskt i Sverige. Alla elever ska få den hjälp som de har rätt till  
samt få känna en delaktighet i sin skola. Om det kategoriska perspektivet får för stort 
spelrum så kanske fler elever än nödvändigt kommer att särskiljas från den ordinarie 
undervisningen vilket innebär att homogena undervisningsgrupper återigen kommer att 
skapas. Detta kan bli riskfyllt eftersom det då kommer bli svårare med acceptansen av 
människors  olikheter.  Därför  bör  det  nog  finnas  en  bra  balansgång  mellan  det 
relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet och där elevers behov hamnar 
i centrum så att alla elever kan utvecklas och lyckas under sin skoltid. 

I  såväl  den genomförda  studien som i  tidigare  forskning råder  det  delade meningar 
rörande särskilda undervisningsgrupper. Dandanell uttrycker en tanke om att det är av 
större vikt  att se till elevers behov än att fokusera kring full inkludering. Denna tanke 
delar vi men samtidigt är det av största vikt att så många som möjligt ges en möjlighet 
att delta i den ordinarie undervisningen, vilket även framkommer i Ekströms, Isakssons 
och Sjöös studie. En placering i resursklass ska vara väl genomtänkt samt ha stöd hos 
den berörda eleven samt hos berörda vårdnadshavare. Om beslutet ej är väl förankrat 
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kan det påverka eleven på ett  negativt  vis exempelvis genom en negativ självkänsla 
samt  en känsla  av utanförskap, vilket  även Groth uttrycker.  Då är det  ingen lyckad 
åtgärd eller bidrar till en skola för alla. 

I litteratur framkommer det att visionen rörande en skola för alla funnits med under en 
lång tid i läroplaner samt i andra politiska dokument, men begreppet har ej vunnit full 
genomslagskraft i praktiken. Svårigheten att uppnå denna vision beror kanske på att det 
råder skilda tolkningar vad begreppet egentligen står för samt hur detta kan uppnås i 
praktiken? Om ingen vet klart vad begreppet innebär ska kan det ju rimligtvis inte heller 
kunna uppnås? Variationer rörande begreppstolkning framkommer på ett tydligt vis i 
intervjusvaren i föreliggande studie. 

Vi finner det anmärkningsvärt i vår studie att möjliggörande på pedagogisk nivå mest är 
inriktad på praktiska göromål såsom ämneskompetens, förhållningssätt och bemötande 
medan på politisk  nivå fokuseras det mest kring förståelse, intresse och engagemang. 
Varför uppkommer dessa skillnader rörande möjliggörandet? Anser respondenterna är 
det ej är av vikt att pedagoger  behöver förståelse, intresse och engagemang rörande 
visionen en skola för alla eftersom pedagoger ej förväntas att ha en aktiv roll rörande 
beslutsfattning eller tas det för givet att pedagogerna redan är insatta och aktivt arbetar 
för en skola för alla?  Borde inte såväl politiker som pedagoger delta i diskussioner 
rörande en skola för alla samt hur denna vision kan möjliggöras i praktiken, för att nå 
önskvärda resultat? Om alla arbetar tillsammans efter gemensamt uppsatta mål kanske 
denna vision skulle nå mer framgångsrika resultat än vad som tidigare skett? För att 
detta ska vara möjligt bör nog begreppstolkningar synliggöras på ett tydligare vis för att 
på så sätt få en klarare bild av hur visionen kan genomföras så att det verkligen blir en 
skola som är till för alla, och inte bara ett politiskt mål i en kommunal skolplan. 

47



REFERENSLISTA

Ahlberg, A. (2001) Lärande och delaktighet, Lund: Studentlitteratur

Ahlberg, A. (1999) På spaning efter en skola för alla. Specialpedagogisk rapport nr 15, 
Göteborgs universitet

Asmervik, S. Ogden, T. Rygvold, A-L. (2001) Barn med behov av särskilt stöd. Lund: 
Studentlitteratur.

Assarsson, I. (2007) Talet om en skola för alla. (Avhandling) Malmö: Holmbergs

Atterström  H,  Persson  R.  (2006)  Brister  eller  olikheter.  Specialpedagogik  på  
alternativa grunder. Lund: Studentlitteratur

Brolin,  R.  (2009)  Folk  som  pratar  och  pennor  som  rasslar  –  om  hur  elever  med  
neuropsykiatrisk diagnos upplever skoltiden. Stockholms universitet.

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm:Liber

Dandanell,  S.  (2010)  En  undersökning  av  verksamma  pedagogers  perspektiv  på  
specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun. Gävle högskola

Ekman,  M.  Grillberg  Sausins.  L.  (2010)  Inkludering,  en  vision  eller  verklighet.  
Linköpings Universitet.

Ekström,  A-C.  Isaksson,  M.  Sjöö,  M.  (2007)  En  skola  för  alla?  Politikers  och  
tjänstemäns syn på inkludering och en skola för alla. Malmö Högskola.

Eliasson, R-M .(1995).  Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur 

Flink,  M.  (2008) Om  särskild  undervisningsgrupp  –  elevers  och  vårdnadshavares  
uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9 Malmö högskola

Giota,J  & Lundborg O, (2007)  Specialpedagogiskt stöd i grundskolan – omfattning,  
former och konsekvenser, IPD-rapport 2007:03

Groth, D. (2007) Uppfattningar om specialpedagogiska insatser. (avhandling) Luleå

48



Göransson,  K.  (2004)  Om  barn  som  blir  elever.  Om  olikheter,  undervisning  och  
inkludering. Stockholm.

Heimdal  Mattson,  E.  (2006)  Mot  en  inkluderande  skola.  Skolledares  syn  på  
specialpedagogiska insatser. En jämförande studie 1996 och 2006. Stockholm

Höstfält, G. (2007).  Guldsitsen - en inledning till skolutveckling,  Individ, lärande och 
omvärld/forskning nr 38. Stockholm: Lärarhögskolan.

Isaksson, J. (2009).  Spänningen mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser  
för elever i behov av särskilt stöd. (avhandling) Umeå

Linikko,  J.  (2009)  Det  gäller  att  hitta  nyckeln.  Lärares  syn  på  undervisning  och  
dilemman  för  inkludering  av  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  i  specialskolan,  
(Avhandling), Stockholms universitet.

Löfqvist,  S. (1999)  Den bångstyriga verkligheten. Har det svenska systemskiftet  haft  
någon betydelse för arbetet med elever i behov av stöd? (avhandling) Umeå universitet

Myndigheten för skolutveckling (2005) Att utveckla bedömarkompetens, Stockholm

Myndigheten för skolutveckling (2006). Nilholm, C. Inkludering av elever i ”behov av  
särskilt stöd” - Vad betyder det och vad vet vi? (Forskning i fokus Nr 28)

Olsson, B-I. Olsson, K. (2007)  Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar  
med koncentrationssvårigheter. Studentlitteratur Lund.

Olsson,  H,  Sörensen  S.  (2001)  Forskningsprocessen.  Kvalitativa  och  kvantitativa  
perspektiv, Stockholm Liber.

Patel, R. Davidsson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund

Sandklef,J. (2010)  Levd inkludering. Samtal med tre elever och tre lärare om deras  
upplevelser av inkludering. Göteborg universitet.

Sjökarl, A. Persson, J. (2010) En inkluderande skola: En studie av specialpedagogers  
upplevelser och erfarenheter av en skola  för alla. Linneuniversitetet Växjö

49



Skolverket.  Emanuelsson,I,  Persson  B,  Rosenqvist  J,  (2001)  Forskning  inom  det  
specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt. Kalmar: Lenanders tryckeri

Skolverket.  Haug,  P.  (1998)  Pedagogiskt  dilemma:  Specialundervisning.  
Stockholm:Liber

Skolverket  (2005)  Handikapp  i  skolan.  Det  offentliga  skolväsendets  möte  med  
funktionshinder från folkskolan till nutid. (Rapport 270)

Skolverket (2006)  På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder,  
Stockholm 

Skolverket  (2002).  Tallberg  Broman,  I.  Rubenstein  Reich,  L.  Hägerström,  J. 
Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning.  Kalmar: 
Lenanders grafiska AB.

Skolverket  (2003)  Selander,  S.  (red)  Kobran,  nallen  och  majjen.  Tradition  och  
förnyelse i svensk skola och skolforskning. Myndigheten för skolutveckling. (Forskning 
i fokus Nr 12) Liber.

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. Paris:Unesco.

Trost, J. (2004) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Tøssebro, J (red.) (2008) Integrering och inkludering, Lund :Studentlitteratur

Utbildningsdepartementet (1999).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94,  
Skolverket.

Utbildningsdepartementet  (2010).  Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  
fritidshemmet, Lgr11. Skolverket.

Vetenskapsrådet  (2002)  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm

Yacob, P. (2010)  Särskild undervisningsgrupp: En undersökning om upplevelser och  
tankar kring en särskild undervisningsgrupp. Södertörns högskola

50



Internetkällor
www.notisum.se/rnp/sls/lag/2010:800.htm. Hämtad 2011.02.28. Skollag 2010:800

www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm. Hämtad 2011.02.28. 

www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf Hämtad 2011.02.28

www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/05/b3cb450e.pdf,  SOU  1998:66  Hämtad 
2011.02.28

www.skolverket.se/content/1/c4/17/61/nyh030204.pdf    Skolverkets  nyhetsbrev,  4 
februari 2003, Hämtad 2011.02.28

Regeringens  skrivelse  1996/97:112.  Utvecklingsplan  för  förskola,  skola  och  
vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet.  Hämtad 2011.02.28

51

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/05/b3cb450e.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/2010:800.htm


BILAGA 1
Intervjuguide 

1. Hur uppfattar du begreppet En skola för alla?
2. Hur kan detta begrepp möjliggöras på:

a) skolnivå?

b) politisk nivå?



                                                                                                                  BILAGA 2

Den  fysiska 
bilden  av  en 
skola för alla

Den 
meningsfulla 
bilden  av  en 
skola för alla

Den 
undervisnings
an-
passningsbara 
bilden  av  en 
skola för alla

Den likvärdiga 
bilden  av  en 
skola för alla

Den 
lärarrelationell
a  bilden  av  en 
skola för alla

Inte alla vara 
på samma 
ställe

Små 
undervisningsg
rupper

Alla ska vara 
med i helklass 
så mycket som 
möjligt

Resursskolor 
ska vara 
inbyggda i 
skolan

Alla barn ska 
gå i en vanlig 
klass

Inga 
specialklasser

Vissa stunder 
måste man 
kunna dela 
klassen

Inkludering är 
det bästa 
alternativet

Är inte alltid så 
positivt att vara 
inkluderad

Viktigt att 
elever har en 
tillhörighet i en 
klass

Alla måste bli 
sedda

Ser individen 

Stöttar

Glad när man 
går till skolan

Vuxna som 
bryr sig

Stor trygghet

Stort förtroende

Någon bryr sig

Bli sedda

Utvecklas

Elevernas 
behov

Skolan är rolig

Lära sig

Trevligt ställe 
att vara på

Lärarens 
förhållningssätt

Respektfulla 
relationer

Alla barn ska få 
sina 
förutsättningar 
tillgodosedda

Förståelse

Alla ska tycka 
om att gå i 
skolan

Särskilda 
behovet styr 
stödet

Olika typer av 
undervisning

Stöd 
individuellt

Alla måste bli 
sedda

Steget före

Anpassad 
undervisning

Organisera på 
olika sätt

Utifrån deras 
förutsättningar 
och behov

Anpassat efter 
sina 
individuella 
behov

Stöttar

Flexibel

Anpassad miljö

Elevernas 
behov

Ha anpassat 
ibland

Strukturerad 
undervisning

Lära sig

Alla barn ska få 

Chans  att  nå 
sina mål 

Likvärdig skola 

Likvärdig 
möjlighet att nå 
sina mål 

Hela 
skolväsendet 
lyckas  ta  emot 
och  hjälpa  alla 
elever

Att  se  alla 
elever

Lärarens 
förhållningssätt

Bemöta  elever 
på rätt sätt



Ska finns plats 
för alla

Skolan tar emot 
alla

Flera som har 
likartade 
bekymmer kan 
få hjälp i en 
mindre grupp 

Meningsfull 
skoldag

Kunna tyda 
olika signaler 

Känsla av 
sammanhang

Sammanhang 
som elever 
klarar av

Skapa 
förutsättningar

Forma en skola 
som passar för 
just den eleven

sina 
förutsättningar 
tillgodosedda

Vissa stunder 
måste man 
kunna dela 
klassen

Tidiga insatser

Bemöta elever 
på rätt sätt

Kunna tyda 
olika signaler 

Sammanhang 
som elever 
klarar av

Skapa 
förutsättningar

Forma en skola 
som passar för 
just den eleven

Anpassad efter 
varje elevs 
situation 

Flexibelt lärsätt

Utifrån var och 
ens 
förutsättningar

Tekniska 
hjälpmedel

Man får den 
hjälp man 
behöver

De som har lätt 
för sig måste 
också få 
utmaningar

Varje enskild 
elev ska bli 
bemött där de 
är

Omöjligt att 
alla elever får 
samma 



undervisning

Chans att nå 
sina mål

 Kreativ miljö

Skolan ska 
göra vad den 
kan för att alla 
ska få ut så 
mycket som 
möjligt

                                                                                                               



                                                                                                                  BILAGA 3

Möjliggörande av en skola för alla utifrån pedagogers synsätt

Politisk nivå Skolnivå

Resurser

Förståelse

Intresse

Bryr sig

Sätta sig in i

Inte lägga ner smågrupper

Inte lägga ner resursskolor

Det  ska  finnas  särskilda 
undervisningsgrupper 

Bra lokaler

Bra miljö

Kompetensutveckling

Rektorns inställning

Mer personal 

Tidiga insatser

Bättre samarbete 

Resurslärare

Speciallärare

specialpedagoger

Ämneskompetens

Fler resurser 

Förhållningssätt

kompetens att möta elever på rätt sätt

Möjliggörande av en skola för alla utifrån politikers synsätt

Politisk nivå Skolnivå

Ekonomiska resurser 

Delaktiga vid skolråd

Bättre  samarbete  mellan  politiker  och 
skola 

Samarbete mellan olika skolor för att dela 
med sig av erfarenheter

Resurscenter/rörliga teamet

Praktik för lärare

Inbjudande lokaler och miljö

Tidiga  insatser  till  elever  i  behov  av 
särskilt stöd



Specialpedagoger

Nya tekniska hjälpmedel

Rätt kompetens

fritidsledare

mer vuxen personal 

IT satsning
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