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Abstrakt 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv beskriva, analysera och jämföra olika personalkategoriers 
uppfattning om arbetet för att nå en skola för alla. De personalkategorier 
som deltagit i undersökningen är personal i en förskola, klasslärare och 
specialundervisande lärare i en låg- och mellanstadieskola, totalt 10 
personer. Studien är kvalitativ med en fenomenografisk forskningsansats 
och intervjuer har använts för datainsamlingen. Teoretisk utgångspunkt har 
varit socialkonstruktivismen där förskola och skola ses som två olika sociala 
konstruktioner skapade av människor utifrån behov i samhället. I 
undersökningen har framkommit många likheter men också vissa skillnader 
i hur de olika personalkategorierna ser på en skola för alla. Gemensamt för 
alla informanter är grundsynen att alla ska ha en plats i förskola/skola 
samtidigt som de upplever resursbrist som ett hinder för att nå målet med en 
skola för alla. De största skillnaderna finns i synen på barn och kunskap. 
 
 
 
Nyckelord: En skola för alla, inkludering, segregering, socialkonstruktivism, 
fenomenografi 
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Inledning 
 

”En skola för alla är i sig omöjligt som projekt, men samtidigt i sin retorik  

möjlig just på grund av sin omöjlighet.” 

Assarsson (2007, s. 239) 
 
Under vår tid som specialpedagogstudenter har det, i undervisningen, varit stor 
fokusering på begrepp som inkludering och en skola för alla, vilka betonats som 
eftersträvansvärda mål. Som fritidspedagog och förskollärare har vi våra yrkesmässiga 
rötter inom barnomsorgen, där det är självklart att alla barn finns i gruppen oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Våra erfarenheter av detta har gjort att vi ställt oss frågan 
varför det inte har känts som lika självklart i skolan.  Dessa funderingar och även tankar 
runt begreppet en skola för alla ligger till grund för vår examensuppsats.  
 
En skola för alla är ett välanvänt begrepp men det saknar en entydig definition, i princip 
alla som arbetar inom förskola och skola har sina egna tankar om och formuleringar av 
vad uttrycket betyder. 
 
Tanken på att skapa en skola för alla barn har funnits med genom den svenska 
utbildningshistorien och haft stort inflytande på utformandet av den svenska 
grundskolan (Nilholm 2007). Begreppet ”en skola för alla” kan dock tolkas på många 
olika sätt. Enligt Persson (2001) är målsättningen med en skola för alla att ”alla ska få 

möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö” (s. 20). 
Assarsson (2007) beskriver begreppet som en politisk och social konstruktion där 
innebörd och betydelse bestäms av vilka politiska och vetenskapliga diskurser som 
råder vid olika tidsepoker.  
 
I regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 1996, konstateras 
att: 
 

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. 
(Regeringens skrivelse 1996/97:112. kap 4.1  ) 

 
 
I den s.k. Funkisutredningen finns följande definition: 
 

En skola för alla innebär således att skolan skall anordnas 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. (SOU 1998:66 s. 59) 

 
 
Maltén (1991) beskriver en skola för alla som en skola där varje elev har möjlighet att få 
användning för och utveckla sin egen unika kapacitet, medan Emanuelsson (2000) 
pratar om ”en sammanhållen och väl integrerad verksamhet med optimalt lärande för 
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alla”. I skollagens så kallade portalparagraf fastslås att utbildningen ska vara likvärdig 
oavsett var i landet eleverna finns (SFS 1985:1100, 1 kap. 2 §).   
 
I Lpo 94 anges att:  
 

”Hänsyn ska 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.” (s. 4) 

 
Även internationellt finns en strävan efter likvärdig undervisning för alla barn. I Förenta 
Nationernas [FN’s] Barnkonvention (artikel 28) erkänns barnets rätt till utbildning och 
för att förverkliga denna rätt ska konventionsstaterna gradvis göra grundutbildning 
obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla barn och i Salamancadeklarationen från 
1994 betonas att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor som 
genom en pedagogik som sätter barnet i centrum kan tillgodose dessa behov (Unesco 
2006). Carlbeckkommittén menar att Sverige sett i ett internationellt perspektiv kommit 
långt i arbetet med visionen om en skola för alla. I dag har i princip alla barn i Sverige 
rätt till utbildning oavsett social bakgrund, könstillhörighet eller funktionshinder (SOU 
2003:35). 
 
Flera forskare  bland annat Nilholm (2007) och Persson (2001) som skriver om 
inkluderad undervisning och en skola för alla, relaterar till elever i behov av särskilt 
stöd. I Grundskoleförordningens 5 kap. 4-5 § står det att elever ska ges 
stödundervisning om de kan befaras inte nå de mål som finns beskrivna i läro- och 
kursplaner. Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser 
och att det i första hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (SFS 
2000:1108). Trots alla fina intentioner menar Assarsson (2007) att den vanligaste 
lösningen på dessa problem är att avskilja elever som upplevs som avvikande. 
 
I både grundskolans och förskolans läroplaner finns föreskrifter om att personalen ska 
anpassa undervisningen/verksamheten till varje elevs förutsättningar och behov. 
Personalen i de båda skolformerna ska verka för en skola för alla. Det som skiljer de 
båda skolformerna åt är att grundskolan är obligatorisk och har uppnåendemål, medan 
förskolan en frivillig skolform som har strävansmål.  
 
Ett inkluderande perspektiv på hur olika barns olika behov ska mötas och tillgodoses 
innebär både svåra utmaningar och rika möjligheter till utveckling av kompetens och 
lärande hos såväl elever som vuxna i skolan (Emanuelsson 2000). Atterström och 
Persson (2000) konstaterar att det är normalt att vara olika men de höjer ett varnande 
finger för att det, med en mycket tillåtande integrationssyn, finns risk att de problem 
som faktiskt finns riskerar att inte bli tillgodosedda. Därför menar de, är det viktigt att 
en kontinuerlig diskussion förs om begrepp som normalitet och integration. De lyfter 
fram behovet av såväl teoribildning och kunskap om de problem och möjligheter som 
kan uppstå i elevers skolgång som delar av ett genomtänkt och medvetet 
förhållningssätt. 
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I utredningen För en hållbar lärarutbildning påpekas att det tänkta skiftet från individ- 
till systemperspektiv fått få praktiska resultat, mycket på grund av att skolan är starkt 
institutionaliserad och att snabba och radikala förändringar är svåra att genomföra. 
Utredarna menar att det fortfarande finns stort utrymme i skolan för ett 
individperspektiv då elever med svårigheter måste få hjälp snabbt och inte kan vänta på 
reformer som kan ta lång tid att genomföra (SOU 2008:109).  
 
Här kan det vara intressant att jämföra skolans arbete med hur stöd ges till barn i 
barnomsorgen som har lång erfarenhet av att barn med särskilda behov går i ”vanliga” 
barngrupper. Stödet till barn i svårigheter i förskolan ges oftast inom ramen för barnets 
ordinarie grupp, därför att utvecklingen av barns sociala kompetens är ett av de mål som 
prioriteras högt och som barn ska ges tillfälle att träna (Skolverket 1998a). 
 
Vad innebär då en skola för alla för dem som arbetar i skola/förskola, hur arbetar man 
för att nå dit och hur upplever personalen i de båda skolformerna sin beredskap att möta 
alla barn och hantera barn i behov av särskilt stöd? Det är dessa funderingar som ligger 
till grund för vår undersökning. 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är frågan intressant då specialpedagogen enligt 
lärarutbildningskommittén förväntas att tillsammans med rektor vara en garant för att 
alla elever oberoende av svårigheter får goda möjligheter för lärande (SOU 1999:63). 
Enligt Ahlberg (2001) är specialpedagogens huvudsakliga uppgift att utifrån elevers 
olikheter försöka undanröja hinder för lärande och utveckling. 
 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva, analysera och 
jämföra olika personalkategoriers uppfattning om arbetet för att nå en skola för alla. 
 

• Vad innebär en skola för alla för personalen i förskola/skola? 
• Upplever personalen att de har kompetens att möta alla barn i en skola för alla? 
• Vilka likheter och skillnader finns i sättet att tänka om en skola för alla hos 

personal i en förskola, klasslärare och specialundervisande lärare i en skola? 
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Bakgrund 
 
 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den svenska skolans framväxt och 
utveckling från de första undervisningsformerna fram till dagens grundskola. Sedan 
följer en genomgång av några av de grunder som används för att segregera barn från 
ordinarie undervisningsformer. Avsnittet avslutas med en presentation av förskolans 
historia. 
 
 
Skolans historik 
 
Att alla ska få undervisning ter sig som en självklarhet idag, men idén om att alla ska ha 
tillgång till utbildning oavsett deras sociala bakgrund, individuella förutsättningar eller 
andra faktorer, är enligt Hjörne och Säljö (2008) varken självklar eller särskilt gammal.  
De beskriver skolan som en av samhällets äldsta institutioner, de första skolorna 
inrättades i Mesopotamien för omkring 5000 år sedan och etablerades till stor del för att 
samhället blev mer och mer komplext och behov av nya färdigheter uppkom.  
 
Skriftspråket kan ses som det första exemplet på en färdighet som var så komplicerad 
att man inte kunde lära sig den på det traditionella sättet inom ramen för vardagliga 
verksamheter. I det gryende dokumentsamhället uppstod behov av relativt många läs- 
och skrivkunniga, vilket ytterligare ökade trycket på att inrätta organiserad undervisning 
(Hjörne & Säljö). De tidiga svenska skolformerna – katedralskolor, klosterskolor, 
trivialskolor, gymnasier och läroverk var starkt förknippade med kyrkan. De 
representerade en form av prästutbildningsanstalt där latin och kristendom utgjorde de 
dominerande ämnena (Tallberg Broman, Rubenstein Reich och Hägerström, 2002). 
 
Med skolan kom nya samhälleliga roller och identiteter: lärare och elev. Som elev eller 
lärare förväntades man agera på speciella sätt. Rollerna medför rättigheter och 
skyldigheter som man måste förstå och respektera för att kunna delta i verksamheten. 
En rad spelregler finns för hur man uppträder, hur och när man talar, ställer frågor och 
svarar på dem, hur auktoritet utövas, hur man disponerar sin tid och så vidare. Att vara 
elev är alltså något helt annat än att vara barn och de elever som inte klarade av att leva 
upp till de krav som ställdes bestraffades. Redan i de första skolorna skaffade man sig 
redskap för att visa barnen vilka förväntningar som gällde om man var elev och för att 
disciplinera dem som inte inrättade sig i ordningen. En tydlig illustration av hur 
ordningen upprätthölls är att under romartiden var käppen symbol för läraryrket och 
våld mot barn var länge en självklar del av skolan, ett naturligt sätt att få dem att 
underordna sig vuxnas vilja, barn tuktades till att bli elever (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
Även om skolan som institution har en lång historia är den en relativt ny företeelse för 
den stora majoriteten av befolkningen. Den svenska folkskolan inrättades 1842 och har 
alltså drygt 150 år på nacken (Hjörne & Säljö, 2008). Men att få alla barn till skolan tog 
tid, fem år efter folkskolans genomförande gick enligt Skolverket (1998a) bara drygt 
hälften av alla barn i denna skola och det skulle dröja ända till omkring 1915 innan 
nästan alla barn i skolåldern, drygt 94 procent, gick i folkskolan.  
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Innan folkskolans tillkomst fanns under lång tid stor tveksamhet om behovet och nyttan 
av att låta samhällets alla barn få tillgång till läsundervisning och kunskaper utöver 
hemundervisningens omfattning (Tallberg Broman et al. 2002). 
 
Inrättandet av den allmänna folkskolan innebar att nya grupper kom till skolan. Det var 
barn till bönder, statare, industriarbetare, arbetslösa, tjänstefolk och olika 
marginaliserade minoriteter som kom in i skolan mer eller mindre frivilligt och under 
mer eller mindre motstånd från föräldrarna (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
När skolan öppnades för alla fanns det redan en fast struktur och mycket klara 
förväntningar på hur undervisningen skulle organiseras. Lektionerna, agan, proven, den 
religiösa indoktrineringen, auktoritetsförhållandet, mönstret med frågor och svar, 
föreställningar om lärande och mycket annat var etablerat sedan länge (Hjörne & Säljö, 
2008). 
 
Ett av skolans dilemman har under alla tider varit att eleverna varit alltför olika varandra 
och under åren har olika insatser gjorts för att homogenisera undervisningsgrupperna. 
Läxor, indelning i årskurser, olika former av specialklasser och specialundervisning är 
några exempel på sådana insatser (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986). Maltén 
(1991) menar att skolan på grund av stora klasser, brist på åskådningsmaterial och 
knapphändig lärarutbildning hade små möjligheter att stödja de svaga eleverna. De 
elever som inte inhämtade kunskaper i den normala takten eller av andra skäl inte kunde 
följa undervisningen kunde få sitta kvar ett år i den aktuella årskursen. Kvarsittning var 
länge en av de vanligaste korrigeringsmetoderna för de elever som inte hängde med i 
undervisningen (Vernersson, 2002). I och med införandet av grundskolan 1962 
avskaffades kvarsittningen (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
Tankarna om särskiljning och differentiering av elever inom undervisningssystemet 
fanns långt innan folkskolans tillkomst och enligt Hjörne och Säljö (2008) gjordes 
kopplingar mellan barn från olika samhällsklasser, deras karaktär, förmågor och deras 
rätt till utbildning. Ahlström et al. (1986) menar att samhället karaktäriseras av en 
hierarkisk ordning i fråga om makt, inkomst och status vilket leder till att skolsystemet 
får en sorteringsfunktion så att eleverna förbereds för olika positioner i samhället och att 
de som har makt och inflytande slår vakt om sina barns framtida positioner.  
Några av de kategoriska begrepp som användes för utgallring av elever i svenska skolan 
under senare delen av 1800-talet var enligt Hjörne och Säljö utomäktenskapiga barn, 
tattare, vanartiga, sinnesslöa, idioter, psykopater, nagelbitare och oböjliga. 
 
Mot slutet av 1800-talet uppmärksammades situationen för de obegåvade barnen och de 
första hjälpklasserna inrättades i Norrköping, 1879 och i Lund, 1903 (Maltén, 1991). 
Ett tydligt inslag i diskussionerna vid mitten och slutet av 1800-talet var att 
segregeringen framställdes som fördelaktigt för alla elever. I debatten framhölls att 
elever med intellektuella brister hade en återhållande verkan, drog ner undervisningen 
och försämrade på så vis resultaten i skolarbetet vilket påverkade barnen med normalt 
intellekt negativt. De normala och friska barnen skulle skyddas från de vanartiga och 
avvikande, vilka ansågs smitta och verka till skada för sina kamrater (Hjörne & Säljö, 
2008). Avsöndringsskolan för besvärliga barn i Göteborg startades 1868 och 1897 
inrättades ett skolkarhem för gossar i Stockholm. Tanken bakom den typen av 
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inrättningar var enligt Maltén att befria den vanliga skolan från störande eller som det 
oftast hette på den tiden vanartiga pojkar.  
 
Under 1920-talet får individualiserandet av barns problem fart i skolans värld och stor 
vikt läggs på pedagogernas förmåga att kunna skilja mellan det avvikande och det 
normala. Nu började man att segregera de på olika sätt avvikande barn från det vanliga 
skolarbetet och placera dem i särskilda undervisningsgrupper, det handlade bland annat 
om hjälpundervisning för så kallade intellektuellt efterblivna, och observationsklasser 
för socialt och emotionellt avvikande barn (Börjesson, 1997). Så småningom 
introducerades också svagklasser eller B-klasser för de barn, som inte hörde hemma i 
hjälpklasserna, men som ändå inte ansågs passa i de vanliga klasserna (SOU 2003:35). 
Genom 1955 års ”Undervisningsplan för rikets folkskolor” fick dessa enligt Maltén 
(1991) sällskap av en rad olika specialklasser, tex. särskoleklasser, läsklasser (för 
ordblinda), hörselklasser, frilufts- och hälsoklasser (för de fysiskt svaga barnen), cp-
klasser (vilka senare kom att kallas klasser för rörelsehindrade), skolomognadsklasser 
och klasser för synskadade. 
 
Specialpedagogiken kan mot bakgrund av detta sägas ha flera olika och motstridiga 
uppgifter genom att vilja hjälpa ”de avvikande”, men samtidigt sträva efter en 
homogenisering av elevgruppen (SOU 2003:35). 
 
Maltén (1991) beskriver att placering i specialklass skulle göras på så kallade objektiva 
grunder genom att den egenskap där eleven uppvisade brister definierades och mättes. 
Det differentieringspsykologiska synsättet hade därmed vunnit gehör. De lärare som 
skulle undervisa de utgallrade barnen hade som en av sina främsta meriter att kunna 
hantera tester av olika slag och dåtidens hjälpklasslärarutbildning ägnade mycket tid åt 
just testningsbehörigheten.  
 
Haug (1998) använder sig av begreppet social rättvisa för att granska 
specialundervisningen genom historien. 
 

”I välfärdsstaten är det en målsättning att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn ska få 
lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga oavsett begåvning, anlag och 
intressen.” (sid 14). 

 
Han beskriver olika uppfattningar om social rättvisa: Den första är formell rätt till 
utbildning för de flesta, men inte samma utbildning. Vilken skolgång den enskilde 
individen fick var avhängigt av tex kön, geografi och placering i samhällets 
statushierarki (inleddes på1800-talet). 
 
Nästa steg i den historiska processen är kravet på att skolan för att fungera på ett socialt 
rättvist sätt måste vara sådan att alla som går där har utbyte av det skolan erbjuder. 
Detta menar Haug, lägger motsägelsefullt nog grunden till ett differentierat skolsystem. 
För att lämna någon sorts garanti för utbytet av skolan har man i utbildningspolitiken 
utgått från välfärdsstatens generella fördelningsprincip: av var och en efter förmåga och 
till var och en efter behov.  
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Grunder för segregering 
 
Nedan beskrivs några av de grunder för segregering som använts i den svenska 
undervisningshistorian.  
 
 
Klass 
 
Redan år 1842 hade minimikurser fastslagits för svagt begåvade och fattiga barn men 
eftersom de allra flesta barn kunde betraktas som fattiga läste i princip alla elever dessa 
kurser. Att hålla barnen borta länge från produktivt arbete var kostsamt och det låg i 
föräldrarnas intresse att de så snart som möjligt kunde bidra till familjens uppehälle 
(Ahlström et al. 1986). Fattigdom ansågs vara ett tecken på karaktärssvaghet och 
bristande förmågor och ett vara barn till en kroppsarbetare var med det rådande 
synsättet ett tecken på att man inte riktigt hörde hemma i skolan (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
För dem som hade inflytande i samhället var det dessutom mycket sannolikt att de 
fattiga inte hade behov av annat än den moraliska fostran som minimikurserna gav. ”De 

var predestinerade att förbli fattiga och behövde lära sig veta sin plats i samhället, vara 

nöjda med sin lott och följa överhetens bud.” (Ahlström et al. 1986, s. 17). 
Utsorteringen av de fattiga i folkskolan resulterade i ett stort politiskt missnöje under 
1800-talet slut, vilket resulterade i att utbildningsminister, Fridtjuv Berg, formulerade 
en ide om en gemensam bottenskola som skulle vara sammanhållen för alla 
samhällsklasser (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Målsättningen att skapa en skola för alla har framförallt varit ett socialdemokratiskt 
projekt. Om alla fick lika tillgång till samma utbildning skulle klasskillnader utrotas och 
begåvningsreserven tillvaratas (Tallberg Broman et al. 2002). 
På senare år har klass återigen hamnat något i fokus. I välfärdsutredningen (SOU 
2001:57) togs klass upp som en avgörande faktor för skolframgång. 
 
 
Begåvning/funktionshinder 
 
Under 1850-talet startades undervisningen för barn med utvecklingsstörning och 
bedrevs ofta av enskilda personer på filantropisk grund med kristen förankring. 
Vårdideologin vid den tiden präglades av tre utgångspunkter, optimismen, 
barmhärtighetstanken och skyddstanken. Med pedagogiska och specialpedagogiska 
åtgärder trodde man sig kunna hjälpa barn med utvecklingsstörning att bli självständiga 
(SOU 2003:35). 
 
Protesterna mot de tidigare nämnda minimikurserna ledde till att de försvann år 1878, 
istället kom den första läroplanen. Tanken i denna så kallade normalplan var att alla 
barn skulle gå i normalklasser indelade efter sin ålder och att progressionen till nästa 
klass/årskurs var avhängig deras prestationer och uppförande. Mycket snart började man 
diskutera i termer av avvikande och abnorm i förhållande till det som ansågs vara 
normalt för ett barn i en viss ålder. De barn som inte klarade kraven i normalklassen 
klassades som avvikande och segregerades från den gemensamma undervisningen 
genom olika strategier (Hjörne & Säljö, 2008). 
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Decennierna kring sekelskiftet 1800-1900 fördes enligt Persson (2001) livliga 
diskussioner om huruvida ”de svaga och lågt begåvade” barnens närvaro i folkskolan 
skadades dess rykte. Han refererar till en insändare i Svensk Skoltidning 1890 där 
åsikten framfördes att det vore bra inte bara för den ”efterblivne” eleven själv utan även 
för skolan, om sådana elever separerades från de vanliga klasserna. Debatten är drygt 
100 år gammal men Persson menar att man lätt känner igen den i vår egen tid även om 
språkbruket är annorlunda. 
 
Vid samma tid utvecklades, runt om i världen, nya strategier för att hantera olikheter 
och därigenom även nya sätt att kategorisera barn i skolan. Vetenskapen och framförallt 
naturvetenskapen fick en starkare ställning i samhället vilket ledde till krav på 
vetenskaplighet och objektivitet även i skolans värld (Hjörne & Säljö, 2008). Enligt 
Börjesson (1997) ökade också utvecklingspsykologins inflytande på skolans arbete och 
intresset flyttades från skolans allmänna miljö till att fokusera mer på individuella 
särdrag och abnormiteter. Fransmannen Henri Binet fick i uppdrag att utforma ett 
objektivt test med vilket det skulle bli möjligt att tidigt kunna urskilja de elever som 
saknade förmågan att tillgodogöra sig undervisningen i reguljära klasser och med 
skolans uppgifter som utgångspunkt skapades det första intelligenstestet. Användningen 
av detta intelligenstest löste ett av skolans mest akuta problem och man kunde fortsätta 
undervisningen i normalklasserna utan att behöva ta hänsyn till dem som föll utanför 
ramen (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
Genom 1944 års lag om undervisning och vård av sinnesslöa fick de bildbara sinnesslöa 
rätt till utbildning medan de icke bildbara genom lagen fick rätt till vårdhem, men inte 
till utbildning (SOU 2003:35). Enligt Tideman (2000) genomfördes under många år det 
mesta av den undervisningen inom särskolan på internat eller externat. 
 
I 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) som tillsattes efter kriget såg man positivt på 
specialundervisning som ett alternativ till kvarsittning. En individualiserad undervisning 
inom klassens ram förespråkades och Persson (2001) anser att man redan här kan se den 
riktningsförändring som senare kom att utvecklas till ”en skola för alla”. 
 
I grundskolans andra läroplan, (Lgr 69) betonades att den enskilde elevens ska stå i 
centrum för skolans verksamhet och att specialundervisningen ska ses som en 
kompletterande och stödjande undervisning jämsides med övrig verksamhet i 
klassrummet. I Lgr 69 uppmärksammades även skolans miljö som en möjlig orsak till 
elevernas svårigheter att nå upp till skolans krav och en ökad integration av elever med 
handikapp i de vanliga klasserna förordades. Persson (2001) beskriver att 
specialundervisningen utökades kraftigt vid tiden för grundskolan genomförande och en 
organisationsform med samordnad specialundervisning infördes under 1970-talet. Detta 
innebar en undervisning i huvudsakligen matematik och svenska bedriven av 
speciallärare med särskilt undervisningsmaterial och i långsamt tempo. Han menar att 
den kvantitativa expansionen av specialundervisningen inte enbart berodde på ett behov 
av att differentiera undervisningen utan även på de generösa 
statsbidragsbestämmelserna. De förväntade effekterna av den ökade satsningen på 
specialundervisning uteblev dock, vilket oroade statsmakten.  
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I samband med omsorgslagens ikraftträdande år 1968 fick alla barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning, oavsett grad, rätt till utbildning. Som en följd av ekonomiska 
rationalitetsbehov och den framväxande integrationsideologin lokalintegrerades 
särskolan med den vanliga grundskolan under 1970- och 1980-talet (Tideman, 2000).  
 
Utredningen om skolans inre arbete (SOU 1974:53) kan enligt Maltén (1991) ses som 
en milstolpe i den svenska undervisningshistorien genom beslutet att lämna den 
regelstyrda skolan och istället skapa en målstyrd skola med stor lokal handlingsfrihet. 
Ytterligare en nyhet var införandet av åtgärdsprogram genom vilka elever med 
svårigheter skulle kompenseras för sin bristsituation. SIA-utredarna betonade vikten av 
att den specialpedagogiska metodiken skulle genomsyra hela skolans verksamhet och 
behovet av att se över skolans mål, organisation och arbetsformer i analysen av 
skolsvårigheter framfördes. Enligt Skolverket (1998a) förespråkade SIA-utredningen 
generella åtgärder i skolan istället för individuella, specifika. Istället för elever i 
skolsvårigheter talade man om en skola med undervisningssvårigheter. I den läroplan 
för grundskolan som följde SIA-utredningen (Lgr 80) är specialundervisningens 
viktigaste mål att motverka att barn får svårigheter i skolan. Dessutom betonas vikten av 
att de barn som får specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt får återgå till vanlig 
undervisning (Persson, 2001).  
 
Den reformerade omsorgslagen 1986 medförde bland annat att kommunerna fick det 
fulla ansvaret för förskoletiden och för fritidsverksamheten för barn och ungdomar upp 
till 12 år. De styrdokument, som reglerar dessa verksamheter, gör ingen skillnad mellan 
barn med utvecklingsstörning och andra barn (SOU 2003:35). 
 
När kommunerna övertog ansvaret för särskolan på 1990-talet sågs det, enligt Tideman 
(2000), som ett steg på vägen mot visionen om en skola för alla. En avveckling av 
särskolan som egen skolform i samband med att kommunerna tog över huvudansvaret 
diskuterades i särskolekommitténs betänkande 1991. Begreppet särskola som ansågs ha 
negativ laddning skulle försvinna och alla elever, oavsett förutsättningar och begåvning 
skulle genomföra sin skolgång i samma skolform. Skälen till att särskolan blev kvar 
som egen skolform var enligt Tideman en oro för att särskolans elever inte skulle kunna 
garanteras tillräckliga resurser. Kommunerna bedömdes även behöva lära känna 
särskolan och dess elevers utbildningsbehov innan en avveckling kunde bli aktuell. 
Särskolan finns fortfarande kvar som egen skolform inom det obligatoriska 
skolväsendet och regleras genom bestämmelser i skollagen.  
 
I grundsärskoleundervisningen läser man i stort sett samma ämnen men anpassar 
omfattning och svårighetsgrad efter elevernas förmåga. För elever med måttlig och grav 
utvecklingsstörning, ofta i kombination med ytterligare funktionshinder finns 
träningsskoleklasser och specialklasser. Inom särskolan finns en särskild 
undervisningsform som oftast benämns individuell integrering och innebär att en elev är 
inskriven i särskolan men går i vanlig klass. Eleven följer då särskolans kursplan men 
undervisas i grundskoleklassen. Tideman menar att den ökade inskrivningen i särskolan 
kan ses som ett uttryck för att samhället har behov av att kategorisera och hålla ordning. 
Han anser att svagbegåvade elever med skolsvårigheter kan sägas störa systemet när de 
inte kan hänga med i den normala undervisningen och det inte finns tillräckligt med 
resurser att stödja dem.  
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Kön 
 
I särartstankarna som var aktuella när läraryrket utvecklades och skol- och 
utbildningssystemen formades, fanns åsikter om att intellektuellt och teoretiskt arbete 
var olämpligt för kvinnor. Kvinnorna ansågs sakna förmåga till abstrakt tänkande 
(Tallberg Broman et al. 2002). 
 
Den första flickskolan i Sverige inrättades i Västerås 1632 med Johannes Rudbeckius 
som initiativtagare. Tallberg Broman et al. påpekar att detta var ett enstaka exempel och 
att det dröjde till slutet av 1700- och framförallt 1800-talet innan många skolor för 
flickor utvecklades.  
 
Vid folkskolans införande ansågs flickor klara sig med den tidigare beskrivna 
minimikursen för fattiga och obegåvade och det dröjde till mitten av 1900-talet innan 
man kan påstå att flickor fick tillgång till en gemensam och med pojkarna likvärdig 
utbildning (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
I Sverige ansågs en könsintegrerad skola inte lämplig och framförallt inte för 
borgarklassens barn. Samskoletanken, med flickor och pojkar i samma klass, fick inget 
genomslag förrän på 1920-talet. Särundervisningen i organisationsindelningen av 
skolväsendet kvarstod dock och försvann först i och med att flickskolorna lades ner på 
1960-talet och de olika skolformerna slogs samman till en gemensam grundskola med 
sammanhållen undervisning för flickor och pojkar år 1962 (Tallberg Broman et al. 
2002). 
 
 
Etnicitet 
 
Förskola och skola i Sverige före 1962 kan betecknas som en tydligt svensk skola. 
Under 1920-talet formades skolan så att den ska fostra till samhörighet och gemenskap. 
Nationen och folket framhålls som utgångspunkt för solidaritet och sammanhållning 
och nationell fostran är målet och det viktigaste undervisningsmomentet i historia. 
Skolan var en protestantisk skola med konfessionell morgonsamling, eftermiddagsbön 
och terminsavslutning i kyrkan som självklarheter (Tallberg Broman et al. 2002). 
 
Före andra världskriget saknade Sverige enligt Tallberg Broman et al. en officiell 
invandrarpolitik. Den dominerande politiska inställningen var att invandrare och andra 
minoriteter skulle assimileras i samhället. Ett vanligt argument för detta synsätt var att 
ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle leder till splittring och allmän rotlöshet som 
äventyrar den nationella sammanhållningen.  
 
Det är denna historia som skolan och lärarna är bärare av, när de under 1960-talet går in 
i en period av ökad invandring till Sverige. En omvandling till ett allt heterogenare 
samhälle påbörjas samtidigt som skolan ska omvandlas till en jämlik skola, en skola för 
alla, som också ska fungera gemenskaps- och integrationsskapande (Tallberg Broman et 
al.). Många av dessa barn bär på traumatiska upplevelser från krig, flykt och 
separationer bakom sig och får leva länge i ovisshet om de får stanna i Sverige. Livet i 
det nya hemlandet kan också innebära krockar med den egna familjens kultur och 
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traditioner. Det kan göra dessa barn särskilt utsatta. En önskvärd utgångspunkt i det 
dagliga arbetet är att se elevers kulturer som en tillgång i skolarbetet. (Skolverket, 
1998a) 
 
Den fråga som dominerat forskning om invandrare i skolan har varit språket. Alltfler 
elever i skolan och förskolan har annat modersmål än svenska och skolan ska enligt de 
invandrarpolitiska målen tillgodose deras rätt till valfrihet, möjlighet att behålla sitt 
förstaspråk och jämlikhet i en grundskola för alla. (Tallberg Broman et al. 2002) 
Lahdenperä (1997) anser att 1976 års hemspråksreform, som innebar att de barn och 
ungdomar som möter ett annat språk än svenska i sina hem fick rätt till undervisning i 
sitt modersmål, var viktig för skolans arbete, liksom de riktlinjer för hemspråksträning i 
förskolan och för utbildning av hemspråkslärare som senare antogs av riksdagen.  
 
 
Förskolans historik 
 
Holmlund (1996) beskriver småbarnsinstitutionernas tillkomst i mitten på 1800-talet. 
Det var övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället som skapade ett 
behov av barntillsyn, då arbetet förflyttades från hemmet till fabrikerna. Många barn 
lämnades till följd av detta utan tillsyn eller meningsfull sysselsättning och de kunde i 
många fall hamna på gatorna, för att tigga och stjäla. Detta ledde till att myndigheterna 
såg ett behov av att skapa ordning i samhället.  
 
I mitten av 1800-talet startades barnkrubbor som var kopplade till fattigvård och var 
beroende av välgörenhet. Ett annat syfte med barnkrubborna var att fostra folket, vilket 
även var tanken med införandet av folkskolan år 1842. I barnkrubborna var det tillsyn 
och vård som förordades. I slutet av 1800-talet startades den första barnträdgården som 
riktades mot borgerlighetens barn och var mer pedagogiskt inriktade, eftersom 
mödrarna i de flesta borgerliga hemmen inte hade behov av barntillsyn, efterfrågade de 
en verksamhet som stimulerade barnens utveckling (Holmlund, 1996). 
 
Barnträdgårdens verksamhet pågick i tre till fyra timmar per dag och finansierades av 
barnens avgifter och privata gåvor. De lärarinnor som arbetade i barnträdgården kom 
från borgerliga hem och som ogifta var detta deras enda möjlighet till utbildning inom 
ett yrke. Personalen som arbetade i barnkrubborna däremot saknade formell utbildning 
och de tillhörde arbetarklassen.  De privata barnträdgårdarna kom att stå för ett 
klassbevarande och en segregation av barn. Som motvikt skapades de så kallade 
folkbarnträdgårdarna av systrarna Ellen och Maria Moberg, som ses som 
barnträdgårdspionjärer. Dessa folkbarnträdgårdar vände sig till alla samhällsklasser 
(Holmlund, 1996). 
 
Hatje (1999) beskriver ett syfte med skapandet av folkbarnträdgårdarna, den att 
förebygga barnens ”vanart”, ungdomskriminalitet och social misär. I dessa barns liv 
kom skolan in för sent för att ställa saker till rätta. Man ville integrera barnen från de 
lägre samhällsklasserna för att socialt förbereda dem för ett liv som 
samhällsmedborgare samt att pedagogiskt förbereda dem för skolan.  
 
Hatje menar att folkbarnträdgårdarna stod för en reformpedagogik, med en positiv syn 
på barnet och dess behov av bland annat lek och rörelse. Aga som bestraffning användes 
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inte, utan man försökte istället tala barnet till rätta eller så fick det stå i skamvrån. Hon 
redogör för hur barnträdgårdarna ville vara skolförberedande och tillhöra skolans 
myndighet, men att denna tanke med en gemensam bottenskola för alla samhällsklasser 
inte fick något gehör inom lärarkåren eller statsmakterna. De ville ha kvar den gamla 
arbetsskolan. Istället kom barnträdgårdarna att knytas till de sociala myndigheterna och 
skulle så förbli fram till 1998. Även om systrarna Moberg stod för en socialliberal 
tanke, menar Hatje att det i praktiken förelåg en social uppdelning av barn från fattiga 
förhållanden och barn från de välbeställda hemmen, vid deras folkbarnträdgårdar.  
 
I början av 1930-talet startades arbetet med att bygga upp det svenska folkhemmet och 
grunden lades till den svenska välfärdspolitiken. Som en del i detta debatterades också 
småbarnsinstitutionerna och barntillsynen (Holmlund, 1996). 
 
I ett betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier från år 1938 beskrivs i en 
bilaga, urvalet av barn till lekskolan. För de barn som inte hade syskon, de som var 
trångbodda och de som hade uppfostringssvårigheter ansåg man att lekskolan var ett bra 
komplement till hemmet. Lekskolefostran sågs som nyttig och betydelsefull för dessa 
barn, men även för andra barn. Ett urskiljande av barn beskrivs också, dit hörde barn 
med smittsamma sjukdomar, barn som genom sin orolighet stör den goda ordningen 
samt barn med själslig efterblivenhet. Det förordades att särskilda speciallekskolor 
skulle upprättas för blinda, dövstumma och själsligt efterblivna, eftersom de skulle ha 
stor nytta av lekskolefostran (SOU 1938:20). 
 
År 1951 presenterades ännu ett betänkande om barnstugor och barntillsyn, där man tar 
upp den grundläggande betydelsen av de första sju åren i en människas liv och där 
tanken om att förskolorna ska stödja hemmen i uppfostringsarbetet skrivs fram ännu 
mer. I betänkandet lutar man sig även på medicinsk, psykologisk och sociologisk 
forskning, som alla uttalar betydelsen av förskolor för att barnen ska få en harmonisk 
utveckling. I neuroforskningen från den här tiden ansåg man att ett neurosförebyggande 
kunde äga rum i förskolorna eftersom man hade en barnspsykologiskt skolad personal.  
 

Vidare måste uppmärksammas det behov som barnen i de senare förskoleåren ha av att 
möta jämnåriga, att utveckla sin fulla kapacitet i samspel med individer i deras egen ålder 
och på deras egen utvecklingsnivå. I nära anslutning därtill bör ses behovet att möta och 
lära sig reagera inför flertalet olika individer, ej endast några få, vilkas personlighetstyp blir 
väl känd. Barnen böra få möjlighet att successivt leva sig in i en dylik rikare sammansatt 
miljö, varigenom de gradvis få fullfölja sin utveckling till fristående individer (SOU 
1951:15, s. 75).   

 
I utredningen från 1951 gör man ett kort betänkande angående barn som ansågs 
efterblivna eller hade konstitutionella och miljöbetingade rubbningar. Det ansågs att 
dessa barn skulle må bra av en kortare vistelse vid särskilda observationsavdelningar, 
vilket man gjort försök med i Stockholm. Syftet var att observera barnets särskilda 
behov, för att man sedan skulle kunna ge barnet rätt åtgärder för en gynnsamm 
utveckling och ge personalen rådgivning om handhavandet av barnet. Det betonas att 
det inte är frågan om ett varaktigt avskiljande av dessa barn från förskolegrupperna. I 
betänkandet visar man dock en betänksamhet för utbyggnad av sådana avdelningar utan 
menar att rådgivningsverksamheten skulle handhas av den psykiska barna- och 
ungdomsvården.  
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I Barnstugeutredningens betänkande del 1 (SOU 1972:26) ägnas ett kapitel till att 
beskriva barn med särskilda behov. Det man lyfter fram är synen att ett 
funktionshandikapp inte bör ses som en oförmåga hos individen, utan att det kan vara 
den fysiska omgivningen och samhället i stort som resulterar i begränsningar för den 
handikappade. Man uttrycker även att den handikappade ska ha samma rättigheter som 
andra människor och möjlighet till en god utveckling. Deras särskilda behov ska 
tillgodoses just för att möjliggöra en god utveckling och att förskoleåren är väsentliga 
för att barnet ska få en allsidig utvecklingsstimulans.  
 
Barnstugeutredningen förordar en integrering i vanliga förskolegrupper för de 
handikappade barnen. Vidare nämns att barnet först måste diagnostiseras, för att man 
ska kunna få en bra bild över den träning och stimulans barnet behöver. I det kan man 
urskilja ett kategoriskt tänkande, att det är barnet som äger problemet och att det kan 
tränas bort. Men man påpekar också att miljön bör diagnostiseras.  
 

I lika hög grad bör miljön bli föremål för undersökning i syfte att komma underfund med 
om den passar barnet och om den förändras med hänsyn till barnets behov (SOU 1972:26, 
s.124). 

 
I Barnstugeutredningen beskrivs invandrarbarn i förskolan som en positiv företeelse, 
eftersom invandrarbarnet då får en introduktion i det svenska språket genom 
leksamvaro. Det ånsågs även att det svenska barnets möte med barn från andra kulturer 
var av stor betydelse. Detta för att de tidigt skulle få en global syn på människan och att 
alla har rätt till en värdig tillvaro.  
 
I en statlig utredning från 1997, inför inrättandet av en läroplan för förskolan, beskriver 
man den förskolelag som instiftades år 1975, där det markeras att barn i behov av 
särskilt stöd ska ha förtur till en plats i förskolan. Utbyggnaden av förskoleplatser hade 
både socialpolitiska som arbetsmarknadspolitiska mål (SOU 1997:157a). År 1985 i en 
proposition från regeringen betonades ytterligare alla barns rätt till förskola från 1,5 års 
ålder, vilket krävde att förskolan byggdes ut än mer. Regeringen lade fram denna 
proposition utifrån att förskolan ansågs ha betydelse för barns utveckling och lärande, 
vilket man ville skulle komma fler barn till gagn (Skolverket 1998b).  
 
 
 

Tidigare forskning om en skola för alla 
 
 
Specialpedagogiska perspektiv 
 
Skidmore (2004) beskriver tre paradigm inom forskning om barn med svårigheter, 
psykolog-medicinska, sociologiska och organisatoriska paradigm.  Det psykolog-
medicinska paradigmet har och har haft ett mycket starkt inflytande inom forskningen 
av barn med svårigheter. Företrädare för det här paradigmet menar att svårigheterna 
ligger hos barnet och i barnets neurologiska och psykologiska sammansättning. Det 
läggs ned mycket tid på att få fram bra verktyg för diagnostisering av symtom och 
tillstånd hos barnet. Mycket liten tid läggs ner på diskussioner om hur lärares 
klassrumsarbete ska utformas för dessa barn. Som en reaktion till detta paradigm 
uppstod det sociologiska paradigmet där specialundervisningen beskrivs som ett 
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utsorteringssystem, som leder till social orättvisa, eftersom eleverna som sorteras ut 
hamnar i undervisningsgrupper med lägre status. I slutet på 1980-talet inträder ett tredje 
paradigm, det organisatoriska, där bristfälliga skolorganisationer ses som orsak till 
inlärningssvårigheter hos eleverna. 
 
Även Nilholm (2007) beskriver olika sätt att se på specialpedagogik men använder 
uttrycket perspektiv i stället för paradigm. Han betonar att perspektiven inte ska ses som 
något enskilda individer bär utan att dessa utvecklas i sociala och kulturella 
sammanhang. Nilholm menar att vilket perspektiv som är rådande har avgörande 
betydelse för hur man ser på specialpedagogik och att det perspektiv som haft och 
fortfarande har en dominerande position är det kompensatoriska, vilket till stora delar är 
lika som det psykolog-medicinska paradigm Skidmore (2004) beskriver. I det 
kompensatoriska perspektivet läggs problem och svårigheter hos eleven och man 
koncentrerar sig på att hitta förmågor och egenskaper som är problematiska för eleven. 
Det specialpedagogiska arbetet inriktas då på att skapa metoder för att kompensera 
elevens brister. 
 
Det andra synsättet Nilholm (2007) beskriver kallar han för det kritiska perspektivet och 
menar att det uppkommit genom kritik mot det kompensatoriska. Här anser man att 
orsaker till skolmisslyckanden inte ska sökas hos den enskilde eleven utan i den totala 
undervisningssituationen eleven befinner sig i. Nilholm menar att skolans uppgift är att 
vara en god miljö för mångfalden och att elevernas olikheter ska ses som resurser i 
skolans arbete. I det kritiska perspektivet tar man avstånd från specialpedagogiken som 
anses ha värderande och marginaliserande effekter, istället förespråkas utvecklandet av 
inkluderande praktiker. Arbetsmodellen inom den svenska specialpedagogiken menar 
Nilholm är en kompromiss mellan de två ovan beskrivna perspektiven genom att 
skolproblem identifieras på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
Nilholm (2007) beskriver även ett tredje synsätt, dilemmaperspektivet som han menar 
inte är lika väletablerat som de båda tidigare beskrivna och som vuxit fram genom kritik 
mot det kritiska perspektivet. Begreppet dilemma visar enligt Nilholm att det rör sig om 
motsättningar som inte kan upplösas. Dyson och Millward (2000) beskriver 
utbildningssystemens dilemma med att försöka ge alla liknande utbildning samtidigt 
som barns olikheter i erfarenheter, förmågor och egenskaper kräver att man måste 
anpassa undervisningen till dessa olikheter. Problem uppstår i utbildningssystemen av 
social, politisk och etisk karaktär. Organiseringen av undervisningen kan i vissa fall 
leda till att barn diskrimineras, stigmatiseras eller marginaliseras. Dyson och Millward 
menar att inkludering är en lösning på dilemmat om hur man ska klara av barns 
olikheter. Möjligheten finns, enligt dem, att denna lösning kommer att försvinna i 
framtiden. 
 
Nilholm (2005) argumenterar för dilemmaperspektivets användbarhet inom 
specialpedagogiken. Det kompensatoriska perspektivet fokuserar på individen och det 
kritiska perspektivet på att förändra skola och maktförhållanden. Dilemmaperspektivet 
däremot koncentrerar sig på komplexiteten i att man i utbildningssystemen har att 
hantera barns olikheter. Dilemmaperspektivet öppnar dialogen mellan forskning och 
praktik genom att inte ge några säkra ställningstaganden, som de andra perspektiven 
gör. Man behöver inte välja sida utan ett problem kan belysas ur olika synvinklar, vilket 
medför ett bredare förfaringssätt.  
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Teorier om anpassning av undervisningen 
 
Atterström och Persson (2000) förordar en systemteoretisk utgångspunkt för 
specialpedagogiken, vilket innebär att teori, tillämpning och elevers individuella behov 
måste ses som en helhet och förstås som beroende av varandra. Enligt dem bygger det 
västerländska skolväsendet på ett innehåll som är baserat på kunskaper och färdigheter 
direkt förknippade med det traditionella IQ-begreppet samtidigt som svenska läroplaner 
kräver en individualisering av undervisningen. Denna paradox känner läraren effekten 
av när behoven hos eleverna blir för många för en enskild lärare att hantera menar de. 
 
Atterström och Persson beskriver en bristmodell i specialpedagogiken som haft två 
viktiga konsekvenser, att elever med behov av särskilt stöd riskerar att bli stämplade 
som bristande och att det bara är de som kan identifieras som bristande som har behov 
av särskilt stöd. De anser att särskilt begåvade elever, på grund av denna modell och av 
utbildningspolitiska skäl, ignorerats i den svenska skolan trots att omfattande 
internationell forskning visat på dessa elevers sårbarhet och särskilda behov. 
 
 
En skola för alla 
 
I Talet om en skola för alla (2007) har Inger Assarson använt sig av en diskursanalytisk 
ansats, för att skapa kunskap om den process i vilken pedagoger konstruerar mening i 
det politiska uppdraget en skola för alla, dvs hur gör pedagogerna för att det ska bli 
begripligt och meningsfullt i deras vardag. Genom språket formas verkligheten och när 
vi talar om något formas denna verklighet. Just genom att vi börjar prata om något gör 
att det uppkommer en diskurs.  
 
Assarson (2007) vill genom sin studie visa hur pedagoger i sina språkliga processer, 
gemensamt och individuellt, gestaltar, förhandlar och omgestaltar mening i uppdraget 
utifrån politiska styrdokument och vetenskapliga texter. Sin empiriska studie bedriver 
hon i en skola som har en uttalad ambition att organisera sin undervisning så att det blir 
en skola för alla. Kommunen där undersökningen gjorts har fattat beslut om att 
inkludera särskoleelever i den vanliga undervisningen.  Undersökningen är kvalitativ 
och Assarson analyserar språket dels i pedagogernas gruppsamtal dels i enskilda samtal. 
Sitt analysredskap har hon konstruerat utifrån olika diskursanalytiska ansatser. I 
analysen kopplar hon pedagogernas tal till olika begrepp som är framträdande i 
retoriken om en skola för alla, dvs likvärdighet, differentiering, särskilda behov och 
specialpedagogisk kompetens.  
 
Assarsson har kategoriserat de utskrivna samtalen och sammanfört dem till sju aspekter 
som kunde knytas till hur pedagoger uppfattar den nya lärarrollen utifrån en skola för 
alla. Dessa var: Att vara extramamma, Värdegrunden, Åt var och en efter behov, Man 
växer in i det här med olika sorters människor, Bara det fungerar, Vara med på lika 
villkor trots olika förutsättningar och Ont om tid har vi ju.  I sin analys visar Assarson 
att pedagogerna, för att skapa mening i en skola för alla, relaterar till sina egna mål för 
att få verksamheten att fungera. Pedagogerna i hennes undersökning ger begrepp som 
rättvisa och särskilda behov mening utifrån de olika specifika som uppstår i stunden i 
praxis. Det visar sig i studien att pedagogerna diskuterar ett fåtal elever, istället för alla 
och det blir ett hinder på vägen för att uppnå helhet och harmoni. 
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I Assarssons studie framgår att pedagogerna formulerar den gamla lärarrollen som 
enbart kunskapsförmedlande medan den nya är mycket mer mångfacetterad och med 
uppgifter där de, i avsaknad av professionell utbildning, konstruerar metaforen om en 
extramamma. De formulerar också tankar om att den nya lärarrollen tar mycket mer 
planeringstid i anspråk än den gamla och att den tiden inte finns.  
Pedagogerna upplever att det är lättare att inkludera elever i behov av särskilt stöd i de 
ämnen där resultatet inte anses vara mätbart som tex. bild, musik och slöjd, att det är 
möjligt för de eleverna att delta på lika villkor trots olika förutsättningar. 
 
En faktor som ofta nämns som ett problem för skolan är elevernas olika förutsättningar 
och behov. Enligt Emanuelsson (2000) är det inte det faktum att eleverna är olika och 
har olika behov och förutsättningar som orsakar problemen utan hur olikheterna 
värderas i den medmänskliga samvaron och gemenskapen. Han menar att:  

 
Ett hot mot en framgångsrik utveckling av en integrerad gemenskap finns i sådana värderingar 
som leder till utpekande av avvikelser och avvikande och som riskerar att leda till utstötning av de 
”mindre värda”, de ”umbärliga”, det vill säga de som kan tänkas avskilda från helheten utan att 
denna tar skada av detta (s. 20). 

 
Ahlström et al. (1986) anser att problemet med att elever inte är lika och varierar 
sinsemellan i fråga om kunskaper och förmåga att lära är permanent men att lösningarna 
på problemet växlat. Skolan som organisation har normalitet som utgångspunkt och 
normaliteten definieras utifrån de krav skolan ställer, vilket i sin tur ställer krav på 
anpassning hos eleverna. De menar att i de fall en sådan anpassning inte låter sig göras 
uppstår behov av speciella åtgärder. Haug (1998) beskriver dagens debatt om 
undervisning av barn med särskilda behov som motstridig, de flesta anser att det finns 
ett stort behov av insatser för dessa barn men det råder delade meningar om vilka 
åtgärder som är det bästa. 
 
 
Resurser/Organisation 
 
Diskussioner om resurser i skolan fokuseras oftast på pengar och personal men även om 
ett visst mått av kvantitativa resurser är nödvändigt för upprätthållande av kvaliteten så 
kan resurser för barn i behov av stöd innebära många olika saker. Det handlar i första 
hand om att tillvarata och utveckla barnens egna resurser men också om kvaliteten på 
lärarens undervisning. Stöd från föräldrar och kamrater är också viktiga resurser för 
barnen och specialundervisning kan utifrån ett sådant synsätt inte enbart betraktas som 
en resursfråga utan lika mycket en fråga om synsätt och kompetens hos skolansvariga 
och lärare. Även rektorernas förhållningssätt till arbetet med elever i behov av särskilt stöd får 
olika konsekvenser för eleven (Skolverket, 1998a). Även Emanuelsson (2000) instämmer i 
att det är viktigt att ta till vara den kompetens som finns i varje skola i form av elever, 
lärare och föräldrar. Han menar att bristerna oftast finns i utnyttjandet av de befintliga 
resurserna än i brist på desamma.  
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Kompetens 
 
I utredningen om en hållbar lärarutbildning som presenterades i början av december 
2008 betonas att fortbildning och kompetensutveckling är en viktig grund för tanken om 
en ”hållbar lärarutbildning”. Enligt utredarna med professor Sigbrit Franke i spetsen är 
det gemensamma för de länder som har de mest framgångsrika skolsystemen att lärarna 
får regelbunden och kvalitativ fortbildning, något som de anser behöver förbättras i 
Sverige. För att lärarna ska ha goda möjligheter att förbättra skolan måste de ha goda 
kunskaper om barns förutsättningar och förstå villkoren för utveckling och inlärning. 
Utredarna anser att betydligt större resurser måste avsätta för att lärare ska få möjlighet 
att både vara uppdaterade och vidareutveckla sin kompetens (SOU 2008:109). 
 
Emanuelsson (2000) betonar att det inte är rimligt att se det som att varje lärare enskilt 
ska kunna vara kompetent att möta och klara av alla barns olika behov som är relaterade 
till svårigheter i skolarbetet. Han menar att den specialpedagogiska kompetensen skall 
användas för att analysera de situationer där olika svårigheter uppstår. 
 
 
Arbetslag 
 
I barnstugeutredningen från 1972 föreslog man att de anställda i förskolan skulle bilda 
arbetslag, vilket man faktiskt gjorde. Detta har setts som en bra grund för utvecklingen 
av det pedagogiska förhållningssättet i förskolan (SOU 1997:157a).  I Lgr 80 föreskrivs 
att skolan ska vara indelad i arbetsenheter vilket underlättar för lärarna att samarbeta i 
arbetslag. Målet med dessa är att de ska kunna utvecklas till en liten skola inom den 
stora skolans ram och att de ska främja ett intimt samarbete mellan personal och elever. 
Läroplanen beskriver att den pedagogiska planeringen ska ske inom arbetsenheten, här 
ska också den grundläggande färdighetsträningen och de specialpedagogiska insatserna 
planeras. Arbetsenheten beskrivs som den naturliga ramen för att diskutera och planera 
stödet till elever med svårigheter. I nuvarande läroplan för skolan (Lpo 94) finns inte 
dessa arbetsenheter/arbetslag omnämnda medan det i förskolans läroplan (Lpfö 98) 
finns klara definitioner på vilket ansvar och vilka uppgifter arbetslaget har. 
 
 
Friskolor 
 
Fram till slutet av 1980-talet betraktades det som en självklarhet att offentligt 
finansierade verksamheter som skola och barnomsorg också skulle drivas i offentlig 
regi. Den synen har på senare år förändrats och förändrade regler har gjort det möjligt 
för privata huvudmän att driva offentlig verksamhet. De fristående skolorna och 
förskolorna har i dag olika former från små föräldrakooperativ till verksamheter som 
drivs av stora utbildningskoncerner, dessa ska vara öppna för alla barn som har rätt till 
motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet (Skolverket 2005). 
 
Bakom denna utveckling ligger, enligt Skolverket förväntningar om positiva 
konsekvenser av konkurrens och marknadstänkande, statistik visar att möjligheten att 
välja fristående skola ökat under de senaste åren. Dock har inte alla samma möjlighet, 
det är främst i storstäderna som de friskolorna är ett realistiskt alternativ. Skolverket 
konstaterar också att valmöjligheten för elever med funktionshinder eller i behov av 
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särskilt stöd i olika former är begränsad då de fristående skolorna inte är skyldiga att ta 
emot elever om det medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
skolan, såvida inte kommunen ger extra bidrag för detta. Varnande röster har höjts för 
att skolsystemet skulle bli mer segregerat till följd av ett ökat antal fristående skolor och 
skolverkets utredning visar att det finns en viss selektion av elever i fristående skolor. 
 
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
 
 
Socialkonstruktivismen 
 
Wenneberg (2000) beskriver hur socialkonstruktivismen vunnit gehör inom många 
ämnesområden i slutet på 1900-talet, men framförallt inom humaniora och 
samhällsvetenskapen. Socialkonstruktivismen är en uppgörelse med bland annat 
positivismen, realismen och rationalismen och ska ses som en kritisk kraft som inte tar 
det direkta och omedelbara för givet.  
 
Socialkonstruktivism som sociologisk teori, menar Wenneberg, förklarar teoretiskt hur 
sociala institutioner skapas, återskapas och vilket deras innehåll är. Det kritiska 
perspektivet har dekonstruerat verkligheten och den sociologiska teorin försöker 
förklara de sociala företeelserna, det sociala skapas genom en konstruktionsprocess, 
vilket är en medveten handling. Wenneberg redogör för Berger & Luckmann teori om 
socialkonstruktivism och dess begrepp externalisering, objektivering och 
internalisering. De menar att människan av naturen skaffar sig vanor och att dessa vanor 
sprider sig till andra människor även o de inte har varit med om att forma dessa vanor, 
de blir externaliserade. I och med detta skapas institutioner i samhället och när 
människor föds in i samhället finns dessa redan att tillgå. Människorna tar dessa 
institutioner för givna och det sker en objektivering, den sociala verkligheten existerar 
oberoende av de människor som befolkar den. När människorna växer upp i världen 
internaliserar de den sociala världens regler och institutioner och de blir sociala 
individer.  
 
I samspelet mellan individer är vanor viktiga och man tillskriver den andra parten i 
samspelet vissa typiska motiv för sina handlingar, man formar typifieringar. Dessa leder 
till att man spelar roller gentemot varandra inom färdigutvecklade sociala fack och det 
sker en arbetsfördelning av de sociala handlingarna. När de sociala institutionerna ska 
läras in av människor som inte har varit med om att skapa dem, är det viktigt att 
legitimera institutionen så att den blir meningsfull för dem. 
 
Genom primärsocialisation under sin uppväxt och sekundärsocialisation i skola och 
arbetsliv, lär sig barnet om samhällets normer och handlingsmönster och lär sig att 
förstå dessa. Då blir de sociala varelser och verkligheten blir meningsfull för dem.  
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Förskolan och skolan som sociala konstruktioner  
 
Tydligt är att förskolan och skolan är två sociala institutioner skapade av människor. 
Skolverket (1998b) beskriver förskolans och skolans syn på barn, där det finns flera 
likheter, men även tydliga skillnader. Förskolans syn på barnet som natur skiljer sig från 
skolans syn på barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Inom förskolan värnar man 
om hela barnet och man ser det som att allt finns nedlagt i barnet. Barnet behöver en 
vuxens hjälp att plocka fram och utveckla sina förmågor. I skolan handlar det om att 
förmedla och återskapa den rådande kulturen och det kunskapsstoff som samtiden anser 
vara viktigt. Skolans arbete ska vara till nytta för samhället. Förskolans värnade om det 
hela barnet ses som en markering mot skolans ämnesuppdelning och kognitivt inriktade 
verksamhet. I förskolan integreras det pedagogiska arbetet med omvårdnad och omsorg 
(SOU 1997:157a). 
 
 
 
Metod 
 
För att söka svar på frågeställningarna har vi studerat tidigare forskning inom området 
och även gjort en empirisk studie. 
”Sätten, metoderna och vägarna till kunskap är många”, konstaterar Starrin (1994, s. 
11) men betonar också att grundvalarna för den samhälls- och beteendevetenskapliga 
forskningen varit föremål för en intensiv diskussion och debatt. Det som debatterats är 
uppdelningen i kvantitativt och kvalitativt och spänningarna mellan dem. Kvale (1997) 
beskriver skillnaden mellan kvalitet och kvantitet med att kvalitet syftar på arten och 
beskaffenheten av något medan kvantitet syftar på hur mycket, mängden av något. Han 
menar att kvalitativa och kvantitativa metoder ska ses som verktyg och att vilken metod 
som väljs beror på vilka forskningsfrågor som ställs. 
 
 
Datainsamling 
 
De empiriska data som är intressanta för studien är kvalitativa, eftersom syftet med 
studien är att visa variationen i pedagogers uppfattningar om en skola för alla.  
Intervjuer som datainsamlingsmetod gör att man genom följdfrågor och 
sammanfattningar ger informanterna möjlighet att förtydliga och förklara sina utsagor. 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun en känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur den intervjuades värld. Genom 
intervjun kan de intervjupersonerna, med egna ord och ur ett eget perspektiv, förmedla 
sin situation till andra. Fördelen med intervjuer är enligt Alexandersson (1994) att 
forskaren, till skillnad mot vid observationer och studier av skrivna dokument, kan 
försäkra sig om att en viss företeelse verkligen blir uppmärksammad och behandlad. 
Kvale menar att forskningsintervjun ska se som en mellanmänsklig situation, ett samtal 
mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. 
 
Intervjuerna i fenomenografiska undersökningar är enligt Alexandersson oftast öppna 
eller halvstrukturerade och de får inte ha fasta svarsalternativ. Intervjun ska ge 
informanterna möjlighet att utifrån den egna förståelsen, själva avgränsa, behandla och 
definiera innehållet. 
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Intervjuerna som ligger till grund för datainsamlingen i föreliggande studie har varit 
halvstrukturerade (Kvale) vilka omfattat en rad teman och förslag på relevanta frågor. 
Den halvstrukturerade formen ger möjlighet att göra förändringar i frågornas form och 
ordningsföljd för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade.  
Intervjuernas teman och förslag på frågor som utgått från studiens forskningsfrågor har 
sammanställts i en intervjuguide (bilaga 1). 
 
 
Urval 
 
Inom den fenomenografiska forskningen ska urvalet av informanter ske så att det ger 
variationer i uppfattningar om en företeelse. Ett strategiskt urval utifrån utbildning, 
yrkeserfarenhet och inom vilken verksamhet informanterna är verksamma har gjorts för 
att kunna identifiera likheter och skillnader mellan olika personalkategoriers 
uppfattningar om arbetet för en skola för alla. Detta urvalsförfarande kan användas då 
fenomenografin inte gör anspråk på att vara generaliserbar (Alexandersson, 1994). 
 
 
Informanter 
 
Informanter i undersökningen har varit olika personalkategorier i förskola och skola 
totalt 10 personer. De olika personalkategorierna har varit personal i en förskola, 
klasslärare och lärare som arbetar med specialundervisning i en 0-6 skola. För att få 
variation i svaren har urvalet riktats mot personal med olika utbildning och olika lång 
yrkeserfarenhet.  
 
 
Informanter i förskolan har varit: 
 
Två förskollärare, med olika lång tid i yrket.  
Två barnskötare, med olika lång yrkeserfarenhet. 
Dessa informanter kommer i fortsättningen att benämnas förskolepersonal. 
 
 
Informanter i skolan har varit: 
 
Tre klasslärare med lärarutbildning och olika många tjänsteår, vilka kommer att 
benämnas lärare. 
Tre lärare som arbetar med specialundervisning, med olika utbildning och 
yrkeserfarenhet. Dessa kommer att benämnas specialpedagoger. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden i studien har gjorts utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska råd. 
Vi har begärt samtycke direkt ifrån undersökningspersonerna och även pratat med deras 
överordnade, för att ge information och få samtycke till att genomföra undersökningen. 
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När informanterna tillfrågades om deltagande i studien informerades de om att detta är 
frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin medverkan, de informerades också om 
studiens syfte och de eventuella vinster om ny kunskap som kan vara aktuella. 
De har även att informerats om att de insamlade uppgifterna enbart kommer att 
användas vid rapporterandet av föreliggande studie och inte i något annat sammanhang. 
 
Alla medverkande har garanterats anonymitet, varken namn eller på vilken 
förskola/skola undersökningen är gjord kommer att skrivas in i rapporten.  
Då undersökningen inte innehåller några frågor om personligt känslig information enligt 
etiklagen har det inte funnits anledning att söka någon form av tillstånd för 
undersökningen mer än informanternas medgivande att delta i densamma (Eilertsson, 
2005). 
 
 
Genomförande 
 
Vi har kontaktat intervjupersonerna personligen eller via e-post, varvid ett brev om vårt 
arbete lämnats till dem (bilaga 2). 
Intervjuerna har genomförts i ostörda lokaler på informanternas arbetsplatser. Varje 
intervju har tagit 20-30 minuter och har med informanternas samtycke spelats in på 
band och sedan skrivits ut.   
 
 
Analysmetod 
 
 
Kvalitativ analys 
 
Målsättningen med en kvalitativ analys är enligt Starrin (1994) att identifiera okända 
eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. Starrin menar att 
en kvalitativ analys handlar om abduktion vilket innebär en ständig och snabb 
växelverkan mellan delarna i analysmaterialet och den framväxande helheten. Enligt 
Starrin är delarna som identifieras i en kvalitativ analys relaterade till varandra samtidigt 
som helheten som dessa ingår i uppvisar egenskaper som inte de enskilda delarna gör 
var för sig. Helheten kan sägas vara mer än summan av de delar som ingår. 
 
 
Fenomenografi 
 
Insamlad data har analyserats fenomenografiskt vilket innebär att analysens 
huvudintresse förläggs till hur-aspekten. Detta ger möjlighet att skilja på vad 
informanten talar om och även hur den uppfattar den företeelse som behandlas 
(Alexandersson, 1994). Ordet fenomenografi är sammansatt av orden fenomeno (-n) 
som kan härledas ur det grekiska substantivet phainomenom som betyder ’det som visar 
sig’ och grafi som kan översättas till ’att beskriva’. Fenomenografi kan således sägas 
betyda ’beskriver det som visar sig’ (Alexandersson). 
 
Denna forskningsansats ursprung kan enligt Alexandersson härledas till den 
inlärningspsykologiska forskning som initierades och utvecklades av en grupp forskare i 
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Göteborg på 1970-talet och termen fenomenografi introducerades 1981 av Marton. 
Under 1970-talet betonades främst inlärning men det fenomenografiska forskarintresset 
gled under 1980-talet alltmer över mot studier om hur människor uppfattar olika 
företeelser eller aspekter av omvärlden. Alexandersson menar att man inom den 
fenomenografiska forskningsansatsen betonar att tänkandet, inlärningen, 
kunskapsbildningen och språkutvecklingen är en förändring i relationen mellan 
människan och hennes omvärld. 
 
Den fenomenografiska ansatsen har många likheter med fenomenologin men även 
påtagliga skillnader. De har liknande synsätt på relationen mellan människan och 
omvärlden men när fenomenologin blir empirisk söker den det gemensamma medan 
fenomenografin fokuseras på variationen i uppfattningar. En annan skillnad är att inom 
fenomenologin är det forskaren som beskriver sina egna uppfattningar medan 
fenomenografin tar utgångspunkt i hur någon annan människa uppfattar en företeelse 
(Alexandersson). 
 
Den fenomenografiska analysen delas in i fyra faser. I den första bekantar man sig med 
datan, de utskrivna intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger för att skapa ett 
helhetsintryck. Enligt Alexandersson är syftet att söka efter väsentliga utsagor för att 
man ska kunna avtäcka kvalitativa skillnader i undersökningspersonernas uppfattningar 
av en företeelse, i det här fallet begreppet en skola för alla. En noggrann genomläsning 
gjordes av oss båda för att vi skulle få en helhetsbild av alla intervjuerna.   
 
I den andra fasen uppmärksammar man likheter och skillnader i utsagorna genom att 
ställa dem mot varandra. Den helhetsbild som framträdde vid genomläsningen testas nu 
genom att ställas mot de enskilda intervjusvaren. Enligt Alexandersson är syftet med 
detta förfarande att man ska förstå delarnas relation till helheten. I föreliggande studie 
har följande förfaringssätt använts; en uppdelning av intervjuutsagorna utifrån de ovan 
redovisade personalkategorierna har gjorts, för att visa likheter och skillnader mellan 
dessa. Vi letade efter meningsbärande enheter som beskrev hur informanterna 
uppfattade begreppet en skola för alla och vilken kompetens de upplevde att de hade för 
att möta alla barn. Där framträdde eftersom analysarbetet fortskred, likheter och 
skillander i personalkategoriernas uppfattningar. 
 
I den tredje fasen gäller det att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier som 
ska vara intressanta i förhållande till den företeelse som diskuteras. De utsagor som 
hade gemensamma drag grupperades i olika beskrivningskategorier.  
 
I den fjärde studerar man den underliggande strukturen i kategorisystemet. Det är i den 
fjärde fasen man undersöker hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. Här har 
jämförelser gjorts mellan de olika personalkategorierna utsagor. 
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Resultat och Analys 
 
Detta avsnitt inleds med en presentation av det resultat som framkommit i 
undersökningen. Sedan görs en sammanfattning av de olika personalkategoriernas 
utsagor utifrån de likheter och skillnader som visat sig. Avsnittet avslutas med en 
redovisning av den genomförda analysen. 
 
Resultatet redovisas i två avdelningar utifrån de två första forskningsfrågorna för 
studien. I den första avdelningen, kallad ”en skola för alla”, återfinns de utsagor som 
finns i svaren på frågorna fyra och fem i intervjuguiden (bilaga 1). Dessa är indelade i 
följande beskrivningskategorier: alla ska platsa, alla barn i samma grupp – men inte 
alltid, lokalintegrering, förhållningssätt, kunskap/handledning, resurser/organisation och 
friskolor. I den andra avdelningen, kallad ”kompetens att möta alla barn” redovisas 
utsagorna som finns i svaren på intervjuguidens sjätte och sjunde fråga. Även dessa är 
indelade i beskrivningskategorierna: individanpassning, planering, alla barn i samma 
grupp, kompetens, arbetslaget, erfarenhet och resurser/organisation. 
 
Eftersom syftet i undersökningen var att se likheter och skillnader mellan de olika 
personalkategorierna uppfattningar redovisas utsagorna i respektive 
beskrivningskategori grupperade utifrån vilken personalkategori som uttryckt dem.  
Vilken intervjuperson som sagt vad framgår inte dels för att kunna leva upp till löftet 
om anonymitet och del för att det utifrån studiens syfte inte är relevant. 
 
 
Resultatredovisning 
 
En skola för alla 
 

1. Alla ska platsa 
 

Förskolepersonal 

• Alla barn är välkomna utifrån sina förutsättningar.  
• Att tänka på allas behov  
• Alla barn ska kunna vara här… alla kategorier… flyktingbarn, 

invandrarbarn, rörelsehindrade.  
• Alla ska kunna gå integrerat… alltså tillsammans… ingen segregation 

vad gäller etnicitet, kultur… var man befinner sig på den intellektuella 
skalan.  

• Lärarutbildningen måste styras in mer på mångfalden… breddas för att 
hantera individer.  

• … man måste ha flera vägar. Jag får in en klass och ja... 75 procent av 
dem kan ta stora motorvägen, men jag måste ha flerfiligt… där jag kan få 
med mig de andra som inte klarar den stora motorvägen… och de ska ju 
hänga med fast de kör i sin egen fil.  
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Lärare 

• En skola där man kan få vara tillsammans alla olika typer.  
• Man ska inte ha en massa specialskolor.  
• Det ska vara likvärdigt.  
• Vi ska anpassa undervisningen så att alla elever kan vara med så stor del 

som möjligt i sin grupp.  
• Alla eleverna ska vara knutna till en klass.  
• Man ska nog se det som en tillgång att alla är olika.  
• Jag tror det är jäkligt viktigt att man lär barnen idag att alla inte är lika 

och att det gör inget att man inte är lika, man är lika mycket värd ändå.  
• Man måste ha ett tillåtande klimat i klassen.  
• Att man inte ska plocka ut barn till specialklasser.  
 

Specialpedagoger 

• Alla ska platsa.  
• Alla ska ha sin plats i den vanliga skolan.  
• Vareviga en oavsett vad du har för problem eller lyte så ska du ha din 

plats och må gott.  
• Alla har samma värde och alla ska ha samma chans  
• Att alla har rätt att finnas med i skolan.  
• Skolan måste tillrättalägga så att den ger möjlighet för alla att kunna 

passa i skolan.  
• Tillrättalägga undervisningen och miljön.  

 
 
2. Alla barn i samma grupp – men inte alltid 

 

Förskolepersonal 

• En del barn kan behöva gå undan en stund med en vuxen.  
 

Lärare 

• Man inriktar sig på oftast på de barn man tycker har mest behov 
• Jag tror inte att man bara kan plocka in särskolebarnen rakt av i de 

vanliga klasserna.  
• Här på skolan är grundsärskoleeleverna med de andra barnen på idrott, 

musik och slöjd. 
• Bild är ju ett ämne där det absolut skulle fungera att ta in dem [särskole- 

och asyleleverna] 
• sen finns det ju ändå vissa barn som måste gå ifrån för att få extra stöd 

och hjälp.  
• Det är en väldig spridning i en vanlig klass  
 

Specialpedagoger 

• Det finns elever som behöver en träningskurs i något moment, en-till-en 
undervisning eller liten grupp.  

• Ibland är det kanske bara undervisningen som ger problemen.  
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3. Lokalintegrering 
 

Lärare 

• Grundsärskolan ska komma så nära inpå den ordinarie skolan det bara 
går.  

• De ska placeras i den vanliga skolan med de andra eleverna, åtminstone 
lokalintegrerat  

• Alla ska vara välkomna till samma lokaler tillsammans.  
 

Specialpedagoger 

• På den här skolan har vi F-6: an [grundsärskola] och asylklass 
integrerade i samma byggnad, det är ju ett steg på vägen mot en skola för 
alla.  

 
 
4. Förhållningssätt 

 

Specialpedagoger 

• Det handlar om vårat förhållningssätt i skolan.  
• Det handlar i grunden om att jag måste ha det synsättet att så långt som 

det är möjligt ska eleverna ha sin klasstillhörighet. 
 
 
5.  Kunskap/Handledning 

 
Förskolepersonal 

• Jag känner att jag måste få mer kunskap om jag skulle få ett barn med 
speciella behov. 

• Jag tycker att jag behöver kunskap om hur jag ska hjälpa barnet och hur 
det ska gå framåt.  

• Jag måste ha kunskapen med mig hela tiden om att alla barn ska ha 
samma förutsättningar.  

• Det vi kan göra idag är att själv få handledning för att hantera barnen… 
hur man ska arbeta för att barnen ska gå framåt.   

• Vi kan vända oss till rektor, få stödsamtal för oss… utbildning… kalla in 
specialpedagog, logoped, psykologer kan komma ut till oss.  

 

Specialpedagoger 

• Vi måste ha pedagoger med mycket kunskap omkring elever i 
svårigheter för att de ska kunna finnas med.  
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6. Resurser/Organisation 
 

Förskolepersonal 

• Borde ha mer personal för särskilda barn  
• Det är nog rätt okay nu… men de första åren på 80-talet får man nog inte 

tillbaka.  
• Det är svårt att få resurs.  
• På 80-talet var det mer resurser… det är kärvare med pengar nu.  
• Förskolan behöver mer resurser i form av mer utbildning.  
• Vi behöver mer personal.  
 

Lärare 

• Man kan ju inte ha hur stora klasser som helst, då blir det för tungt.  
• Det finns inte alltid lokalmöjligheter.  
• Svårt när man har stora klasser.  
• Det är ju en ledningsfråga också tycker jag, hur man fördelar resurserna.  
 

Specialpedagoger 

• Det många barn behöver är ju lugn och ro och det får de inte i 
klassummet idag, med de stora klasserna vi har.  

• Skolan är en ganska cementerad verksamhet som är svår att påverka.  
• Om vi hade tillräckligt med resurser skulle särskoleeleverna kunna på i 

de vanliga klasserna.   
• Man måste titta på organisation precis som när man gör ett 

åtgärdsprogram. Man måste ha med hela den biten, man kan inte skilja ut 
eleven och se och lägga problemen hos den. 

• Det jag inte begriper med de barnen vi ha idag och de klasstorlekar vi 
har, hur i hela friden ska det fungera?  

• Vi måste ha mer personal.  
• Det finns så lite tid för planering.  
• Det är en organisationsfråga  

 
 
7. Friskolor 

 

Lärare 

• Friskolorna som plockar ”russinen ur kakan” och lämnar barnen med 
särskilda behov i den kommunala skolan.  

 

Specialpedagoger 

• Friskolorna, att de kan säga nej till vissa barn som sedan vi har i den 
kommunala skolan med allt mindre resurser.  

• Friskolorna säger sig inte kunna ta emot alla elever lokalmässigt, 
resursmässigt eller organisatoriskt.  
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Kompetens att möta alla barn 
 
 

1. Individanpassning 
 

Förskolepersonal 

• Alla barn ska bli sedda.  
• Att se alla barn… vad de behöver.  
• Att se till varje individ… att de ska få utvecklas lika utifrån deras behov.  
• Alla ska ges lika möjligheter att individuellt bli tillgodosedd i samma 

miljö.  
• Jag jobbar på olika sätt med olika individer.  
• Man behöver se efter vad barnet behöver och vilka förutsättningar de har 

innan jag kan börja jobba med det.  
• Försöka se och jobba med det barnet behöver.  
 

Lärare 

• Men jag menar i början när det här ordet individanpassa kom, då var det 
ju nästan som om man trodde att varje elev skulle vara någon egen liten 
självgående figur som jobbade med sitt närhelst det passade, jag hade 
matte och någon annan hade geografi och nån tredje höll på med 
svenska, för att jag som individ var sugen på matte just nu. 

• Det är jätteviktigt att veta var eleven står och vad den behöver och så 
utgå från det.  

• Vi ska ge eleverna det de har behov av och utifrån där de står.  
• De elever som behöver eget material försöker jag leta reda på det åt.  
• Alla ska kunna få en arbetsplats där man känner arbetsro.  
• Det är ju upp till mig som pedagog att försöka anpassa så långt det är 

möjligt.  
• Man får försöka lägga upp det på olika nivåer i matte och svenska utifrån 

vad de behöver. 
 

Specialpedagoger 

• De [eleverna] ska gå ut härifrån och vara nöjda och glada, inte nedtryckta 
i skoskaften.  

• Det är situationen och arbetsuppgifterna som gör det. Det gäller att vara 
med ute i det pedagogiska arbetet och se, hur ska Pelle klara det här? 
Han kanske inte ska ha hela matteboken utan han kanske ska ett blad, 
tydligt uppdelat och sådant. Alla de tillrättaläggandena som gör att det 
kan fungera.  

• Måste ta reda på vad eleverna kan och vad de behöver träna på, och så ta 
fram material som passar.  

• Titta på hur undervisningen ser ut. Har eleven med 
koncentrationsstörning verkligen något att koncentrera sig på i 
klassrummet.  

• Alla ska få det stöd de behöver för att nå målen.  
• Måste vara flexibel i tanken och se vad som passar den enskilde 

individen.  
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2. Planering 
 

Lärare 

• Jag får ju tänka när jag planerar så att det liksom funkar.  
• Ibland sitter jag med dem som behöver lite extra och då måste jag ha 

tänkt ut något som de andra kan göra själva.  
 

Specialpedagoger 

• Man måste planera för varje barn.  
 
 
3. Alla barn i samma grupp 

 

Förskolepersonal 

• Vi plockar inte ut barnet ur gruppen… vi jobbar tillsammans med alla 
barn och de känner sig inte utpekade heller.  

• Vi jobbar oftast i barngruppen tillsammans med de andra barnen… det 
ska vara roligt och lekfullt… de får inte känna sig utpekade.  

 
 

4. Kompetens 
 

Förskolepersonal 

• Vi har en kompetens som behövs för att se om det behövs mer än det vi 
kan idag.  

 

Lärare 

• Det finns ju en stor kompetens här [på skolan] om man bara frågar och 
inte tror att man ska klara allting själv.  

• Det finns ju massor av kompetenser på skolan.  
• Mycket av kompetensen sitter människor med ensamma på sina kamrar.  
• Men har man jobbar länge i skolan med ensamjobb i sitt stängda 

klassrum kan man nog känna det som ett hot när någon annan ska 
komma in och ”se vad jag gör för fel”. 

• Sen vet vi nog inte riktigt vilka kompetenser som finns.  
 

Specialpedagoger 

• Nja, jo det gör det nog [finns kompetens] 
• Det finns en enorm samlad kompetens på skolan.  
• Stor kompetens finns hos förskollärare och fritidspedagoger som kan 

gynna de olika inlärningsstilarna hos eleverna.  
• Kompetensen finns men inte tillräckligt med resurser för att kunna 

använda den.  
• Så finns det ju mycket kompetens man inte vet om också.  
• Kompetensen på skolan utnyttjas dåligt.  
• Vi använder oss inte av den kompetens som tillförts skolan genom att 

förskoleklass och fritids flyttat in.  
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• Det finns inte tid att prata med varandra så att vi kan nyttja den 
kompetens som finns.  

 
 
5. Arbetslaget 

 

Förskolepersonal 

• Bra med en gemensam hållning… vi har samtal i arbetslaget.  
• Jag har stöd av kollegor.  
• Man pratar inte om allas behov i arbetslaget… det är väl mer att man går 

in på de speciella barnen och man funderar hur man ska lösa det med 
dem.  

• Vi pratar med varandra i arbetslaget, för man kan ju uppfatta olika också. 
Man kan se ur olika synvinklar.  

• Sen är det bra att använda sig av sina arbetskamrater, så man kan se olika 
perspektiv… att vi tillsammans försöker jobba fram det som är bäst.  

 

Lärare 

• I vårt arbetslag finns stor kompetens, och vet inte vi så har vi ju 
specialpedagogerna att fråga. 

• Jag är ju van sen tidigare att jobba tillsammans med andra i arbetslag och 
känner det som en trygghet. Det inte jag vet, vet någon annan.  

 
 
6. Erfarenhet  

 

Förskolepersonal 

• Ja det beror lite på behoven… men vi har ju liksom jobbat i många år 
och i stort sett kan vi möta de flesta barnen.  

• Ja det tycker jag… vi har jobbat och stött på både det ena och det 
andra… vi har erfarenheten.  

• Hur man använder sin erfarenhet, det är ju också viktigt. Har man jobbat 
länge och inte har glöden, då får man inte ut så mycket av den 
människan.  

• Erfarenheten av barn i behov av särskilt stöd är stor i arbetslaget.  
 

 
7. Resurser/Organisation 

 

Specialpedagoger 

• Det vete håle, det gör vi nog inte [utnyttjar den kompetens som finns] för 
det finns inte tid till det.  

• Du måste ju ha mer resurser men det finns ju inte.  
• Vi måste ha mer personal.  
• Här måste man ge status åt de yrkesgrupper som kommit in i skolan, det 

är en ledningsfråga 
• Det fattas personal.  
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• Det är inte mer personal i första hand utan kunskapen omkring de elever 
vi har och hur vi arbetar med dem och att det ständigt pågår en öppen 
diskussion omkring det här. 

 
 

Sammanfattning 
 
I detta avsnitt görs en sammanställning av de olika personalkategoriernas utsagor med 
utgångspunkt i beskrivningskategorierna, som visar de likheter och skillnader vi hittat i 
analysprocessen. 
 
 
En skola för alla 
 
 
Alla ska platsa 
 
Samtliga personalkategorier är eniga om att alla barn ska få möjlighet att finnas och 
utvecklas i den ”vanliga” förskolan/skolan, eller som en av specialpedagogerna 
uttrycker det: ”Vareviga en, oavsett vad du har för problem eller lyte så ska du ha din 

plats och må gott.” 

 

 
Lokalintegrering 
 
Lärare och specialpedagoger uttrycker att även om inte alla elever finns i de ordinarie 
klasserna ska de finnas inkluderade lokalmässigt. 
 

 
Förhållningssätt 
 
Specialpedagogerna anser att personalens förhållningssätt och syn på barn i svårigheter 
är av vikt för att realisera målet om en skola för alla.  
 
 
Kunskap/Handledning 
 
Förskolepersonalen betonar vikten av att söka kunskap för att kunna tillgodose barnens 
olika behov. De nämner handledning av psykologer och specialpedagoger med flera, 
som en metod för att få kunskap. 
Specialpedagogerna anser att alla i skolan måste ha kunskap för att kunna hantera barn i 
svårigheter.  
 
 
Alla barn i samma grupp – men inte alltid 
 
Inom samtliga personalkategorier finns synsättet att vissa barn har behov av att lämna 
storgruppen för att få extra stöd. 
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Lärarna tycker att särskole- och asyleleverna behöver gå i de segregerade grupperna 
men att de i vissa ämnen såsom slöjd, musik, idrott och bild kan integreras med övriga 
elever. 
 
 
Resurser/Organisation 
 
Även i frågan om resurser finns en enighet bland de intervjuade. De anser att låg 
personaltäthet i kombination med stora grupper/klasser försvårar arbetet med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. 
En av specialpedagogerna uttrycker det som att: ”Man måste titta på organisationen 

precis som när man gör ett åtgärdsprogram. Man måste ha med hela biten, man kan 

inte skilja ut eleven och se och lägga problemen hos den.” 

 
 
Friskolor 
 
Lärare och specialpedagoger tar upp friskolorna och deras rekrytering av barn som ett 
hot mot den kommunala skolans arbete med att skapa en skola för alla. En lärare säger 
att friskolorna ”plockar russinen ur kakan och lämnar barnen med särskilda behov i 

den kommunala skolan”. 

 

 

Kompetens att möta alla barn 
 
 
Individanpassning 
 
Informanterna är överens om att man måste se till varje individs förutsättningar och 
behov men synen på hur man anpassar verksamheten skiljer sig mellan de olika 
personalkategorierna. Inom förskolan ser man till hela barnet medan man i skolan 
koncentrerar sig mer på att tillrättalägga delar i undervisningssituationen såsom 
arbetsplats, hjälpmedel eller anpassat material. 
Alla ser det som viktigt att utgå från den utvecklingsnivå barnet befinner sig på. 
 
 
Planering 
 
Lärare och specialpedagoger uppger att de behöver planera utifrån varje barns behov 
och svårigheter men att de upplever sig ha för lite tid för planering. 
 
 
Alla barn i samma grupp 
 
För förskolepersonalen är det en självklarhet att man arbetar med hela gruppen istället 
för att plocka ut enskilda barn som behöver extra stöd. 
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Kompetens 
 
Förskolepersonalen konstaterar att de har kompetens att bedöma situationen och söka 
experthjälp när de behöver. 
Lärarna menar att en stor samlad kompetens finns i skolan men att det är svårt att veta 
vem som kan vad då läraryrket av tradition är ett ensamarbete. 
Specialpedagogerna anser liksom lärarna att den samlade kompetens är stor men att man 
är dålig på att ta tillvara den. De tar även upp att skolan är dålig på att ta tillvara den 
kompetens som tillförts genom att förskoleklass och fritidshem flyttats in under skolans 
tak. 
 
 
Arbetslaget 
 
All personal i förskolan nämner vikten av samtal och erfarenhetsutbyte i arbetslaget. Att 
man stöttar varandra och kan se problemen ur olika infallsvinklar och tillsammans 
arbeta fram förslag till lösningar. 
I skolan är det bara två lärare som nämner arbetslaget som en tillgång i arbetet. 
 
 
Erfarenhet 
 
Förskolepersonalen lyfter fram att de genom lång tid i yrket fått erfarenhet av barn i 
behov av särskilt stöd eftersom de barnen finns inom ramen för förskoleverksamheten. 
 
 
Resurser/Organisation 
 
Resursbrist och organisation nämns av specialpedagogerna som hinder i utnyttjandet av 
den kompetens som faktiskt finns i skolan. De resurser som nämns är mer personal, tid 
att samtala samt kunskap och pedagogisk förhållningssätt. 
 
 
 
Analys 
 
En skola för alla 
 
 
Alla ska platsa 
 
I de tre olika personalkategoriernas uppfattningar om en skola för alla visar sig många 
likheter, men även skillnader. Gemensamt för alla intervjupersonerna är deras 
uppfattning att alla barn ska ha sin plats i förskola/skola. Enligt deras utsagor ska barnen 
vara välkomna utifrån sina egna förutsättningar, undervisningen ska anpassas och alla 
ska ha samma värde. Det informanterna ger uttryck för sammanfaller med de politiska 
intentionerna som varit förhärskande sedan början på 1990-talet. Regeringen skriver i 
sin utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning att elever med olika 
bakgrund ska undervisas tillsammans (Regeringens skrivelse 1996/97:112). 
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Emanuelsson (2000) menar att undervisningen ska vara sammanhållen och väl 
integrerad för att ge ett maximalt lärande för alla.  
 
 
Alla i samma grupp – men inte alltid 
 
Uppfattningen att alla barn ska ha sin plats i förskola/skola ges dock med vissa 
förbehåll. Ett av förbehållen är synsättet att barn kan behöva lämna den stora gruppen, 
för att få extra stöd, samtidigt som lärarna, precis som pedagogerna i Assarssons studie 
(2007), anser att elever från särskola och asyklass kan integreras i vissa praktiska ämnen  
 
Ett annat förbehåll är upplevelsen av att personalbristen försvårar arbetet med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. I ett historiskt perspektiv har man i skolan 
använt sig av en segregerande lösning för barn som faller utanför den rådande normen 
och som man inte upplever kan tillgodogöra sig undervisningen. Ahlström et al. (1986) 
menar att skolan fortfarande har normalitet som utgångspunkt och att den definieras 
utifrån de krav skolan ställer, vilket i sin tur kräver anpassning hos eleven. Lyckas inte 
den anpassningen uppstår behov av speciella åtgärder vilket ofta innebär att eleven tas 
ur gruppen för att kompenseras för sina brister. Dessa tankar återfinns i Skidmore´s 
(2004) beskrivning av det psyko-medicinska paradigmet, där svårigheterna tillskrivs 
barnet i dess neurologiska och psykologiska sammansättning och stor vikt läggs vid 
diagnostisering av symtom och tillstånd.  
 
Trots att intentionerna att skapa en skola för alla har funnits i nästan 50 år och att 
betoningen av inkluderingstankarna blivit tydligare och tydligare i de senaste 
läroplanerna har detta varit svårt att genomföra. I en färsk utredning för en hållbar 
lärarutbildning (SOU 2008:109) påpekas detta. Nu talas det återigen om ett 
individperspektiv för elever med svårigheter, stöd utanför ordinarie klass kan gagna den 
enskilde eleven som behöver hjälp snabbt och inte har tid att vänta in en förändrad 
skola. 
 
I den förskolelag som instiftades år 1975 markeras att barn i behov av särskilt stöd ska 
ges förtur för plats i förskolan (SOU 1997:157a). Allt sedan dess har integrationstanken 
varit stark och ett viktigt mål för förskolans verksamhet är enligt Skolverket (1998a) 
utvecklingen av barnens sociala kompetens. Inom förskolan ges stödet till barn i 
svårigheter oftast inom ramen för barnens ordinarie grupptillhörighet. Detta kan vara en 
följd av att förskoleverksamheten till stor del bygger på sådana praktiska aktiviteter med 
icke mätbara resultat som Assarsson (2007) beskriver. Trots denna tradition nämner 
förskolepersonalen att vissa barn kan behöva gå undan en stund med en vuxen för att få 
extra stöd. 
 
 
Förhållningssätt 
 
Specialpedagogerna får medhåll av Skolverket (1998a) i sina tankar om att alla som 
arbetar i skolan måste ha ett gemensamt förhållningssätt och syn på barn i svårigheter. 
Även Atterström och Persson (2000) nämner ett gemensamt förhållningssätt som en väg 
till  en skola för alla , de lyfter fram  behovet av teoribildning och kunskap som medel 
för att nå dit.  
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Kunskap/Handledning 
 
En skillnad som framträder mellan personalkategorierna är att förskolepersonal och 
specialpedagoger betonar vikten av att ha och söka kunskap för att tillgodose barnens 
olika behov, de få medhåll av utredarna för en hållbar lärarutbildning som menar att 
detta är en förutsättning för att skolan ska kunna förbättras (SOU 2008:109). 
Förskolepersonalen nämner handledning som en metod för att söka kunskap. 
Ingen av lärarna tar upp kunskap om barn i svårigheter som en faktor för att förverkliga 
en skola för alla. 
 
 
Resurser/Organisation 
 
Intervjupersonernas upplevelser av resursbrist inom förskola/skola kan med stöd av 
Emanuelsson (2000) tolkas som ett dåligt utnyttjande av de resurser som faktiskt finns.  
Liknande tankar finns hos en av specialpedagogerna i undersökningen som pekar på 
organisationens roll i skapandet av en skola för alla. Den specialpedagogiska 
kompetensen att analysera undervisningssituationer där svårigheter uppstår som 
Emanuelsson nämner, tycker vi kan vara en förutsättning för skolutveckling. Samtidigt 
menar Atterström och Persson (2000) att skolans komplexitet genom att alla elever ska 
nå målen på samma tid och läroplanernas krav på individualisering gör att de många 
olika behoven hos eleverna blir för mycket för en ensam lärare att hantera. I det få de 
medhåll av Emanuelsson. Här kan man ana tankar som sammanfaller med de som 
Nilholm (2005) tar upp i beskrivningen av dilemmaperspektivet där fokus ligger på 
komplexiteten i att man i utbildningssystemen har att hantera barns olikheter. 
 
 
Friskolor 
 
Lärare och specialpedagoger, men inte förskolepersonal, tar upp friskolorna som ett 
hinder i arbetet för en skola för alla. De hänvisar till friskolornas möjlighet att, i enlighet 
med gällande regelverk, neka vissa barn tillträde, om det medför stora ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter för den enskilda skolan. Detta skulle enligt informanterna 
kunna innebära minskat elevantal i den kommunala skolan med minskade resurser som 
följd, samtidigt som andelen av eleverna som har behov av särskilt stöd blir större. 
Även Skolverket (2005) konstaterar att valfriheten för elever i behov av särskilt stöd är 
begränsad eftersom friskolorna inte är skyldiga att ta emot alla barn. Samtidigt anser 
Skolverket att konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor kan bidra till ökad 
kvalitet på undervisningen. 
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Kompetens att möta alla barn 
 
 
Individanpassning 
 
Alla personalkategorierna uttrycker att man utgår från den utvecklingsnivå barnet 
befinner sig på men vid tolkning av utsagorna anser vi oss kunna urskilja vissa 
skillnader. Medan lärare och specialpedagoger hänvisar mest till den kognitiva 
utvecklingen och inlärning ser förskolepersonalen till barnets totala utveckling. 
Även i hur man arbetar med det enskilda barnets utveckling finns det skillnader, medan 
lärare och specialpedagoger anger tillrättaläggande av olika delar i undervisningen 
såsom material, arbetsplats eller hjälpmedel är förskolepersonalen mer diffus i sina 
utsagor. Något som kan förklaras av att förskolan inte har de specificerade kunskapsmål 
som finns i skolan. Denna skillnad i syn på barn och lärande tas även upp av Skolverket 
(1998b).  
 
 
Planering 
 
Lärarna och Specialpedagogerna i undersökningen anser att det individinriktade 
arbetssättet tar mycket tid i anspråk för planering, något som även visade sig i 
Assarssons studie (2007). 
 
 
Alla barn i samma grupp 
 
Förskolepersonalen tycker att det är en självklarhet att arbeta med hela gruppen även 
när det är ett enskilt barns behov som styr innehållet i aktiviteten. Även 
specialpedagogiska insatser kan göras på detta vis, något som ofta gynnar alla barn i 
gruppen. Detta sätt att arbeta är lättare i förskolan än i skolan dels för att skillnader i 
utveckling blir tydligare med stigande ålder och dels utifrån att skolans abstrakta 
kunskapsinriktade verksamhet skiljer sig från förskolans inriktning mot barnens mer 
grundläggande utveckling. 
 
 
Kompetens och Arbetslag 
 
Då intervjupersonerna får frågan om de anser sig ha kompetens att möta alla barn svarar 
informanter ur alla personalkategorierna att det inom förskolan/skolan finns en stor 
samlad kompetens. Lärare och specialpedagoger uppger att man inom skolan är dåliga 
på att ta tillvara den kompetens som finns. Förskolepersonalen däremot lyfter fram 
arbetslaget som en viktig del för att kunna se problem ur olika infallsvinklar och 
tillsammans arbeta fram förslag till lösningar. Till skillnad från skolan där arbetslagen 
inte fått det genomslag som pedagogiska resurser som var tanken i Lgr 80 så har 
förskolan lång tradition av arbete och erfarenhetsutbyte i arbetslag. Redan i 
Barnstugeutredningen 1972 förordas att de anställda skulle bilda arbetslag, vilket 
realiserades och anses ha haft en stor roll i utvecklingen av det pedagogiska 
förhållningssättet. 
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Erfarenhet 
 
Förskolepersonalen nämner yrkeserfarenhet som en väg till kompetens att möta alla 
barn. Att alla barn finns i barngrupperna inom förskolan gör att personalen som arbetat 
länge fått stor erfarenhet av att hantera barn i svårigheter. En av dem tar även upp att det 
är viktigt hur man använder sig av erfarenheten, har man tappat glöden för det man gör 
kan det vara svårt att utnyttja och förmedla sin kunskap. 
 
 
Resurser/Organisation 
 
Som en orsak till skolans dåliga utnyttjande av den kompetens som finns tar 
specialpedagogerna upp bristen på resurser i form av personal och tid för samtal. De 
nämner även att den kompetens som tillförts skolan i form av förskollärare och 
fritidspedagoger inte tas tillvara kanske på grund av dessa yrkesgrupper anses ha låg 
status i skolans hierarki. Som en tredje komponent nämns avsaknaden av ett gemensamt 
pedagogiskt förhållningssätt. Som arbetsledare och resursfördelare spelar rektor en 
viktig roll i hur stödet till barn i svårigheter utformas och enligt Skolverket (1998a) kan 
rektors förhållningssätt få konsekvenser för enskilda elever. 
 
 
Förskolan och skolan som sociala konstruktioner 
 
Teoretisk utgångspunkt för studien är socialkonstruktivismen, där sociala institutioner 
som förskola och skola beskrivs som konstruerade av människor. Människor kliver in i 
en värld där dessa institutioner redan finns och införlivas i deras sociala regler, även om 
de inte har varit med om att skapa institutionerna. Legitimering av institutionerna blir 
viktig för att de ska bli meningsfulla även för individer som inte varit med och skapat 
dessa.  
 
Skolan och förskolan har skapats av människor utifrån olika behov i samhället och har 
utvecklats parallellt med få beröringspunkter fram till 1998, då båda institutionerna 
införlivades under utbildningsdepartementet. Detta har gjort att skolan och förskolan har 
olika sätt att se på barn och lärande.  
 
Skolans konstruktion kommer sig av, att det i ett allt mer komplext samhälle behövdes 
människor med högre kunskapsnivåer. Under århundradena har samhällets utveckling 
lett till allt fler yrken som kräver högre utbildning. Detta har i sin tur ställt krav på en 
organiserad skola och idag behöver alla utbildning för att klara sig i samhället.  
 
Förskolan konstruerades för att förändringen från jordbrukssamhälle till 
industrisamhälle gjorde att människor flyttade sina arbeten från hemmen till fabrikerna. 
Barnen stod då utan tillsyn och ett behov uppstod i samhället av att skapa institutioner 
för dem. 
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva, analysera 
och jämföra olika personalkategoriers uppfattning om arbetet med att nå en skola för 
alla. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader i de olika personalkategoriernas 
uppfattning om en skola för alla samt i deras upplevelse av sin kompetens att möta alla 
barn. 
 
 
En skola för alla 
 
 
En skola för alla 
 
Alla tre personalkategorierna ger spontant uttryck för den politiska retorik om en skola 
för alla som har förhärskat i ett halvt sekel. I Skollagen (SFS 1985:1100) står bland 
annat att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever. Personal i förskola och skola är 
väl medvetna om vad de förväntas svara utifrån vad som anses politiskt korrekt. Ganska 
snabbt visar sig dock att intervjupersonerna ser många hinder för att förverkliga det 
målet och något som lyfts av alla är brist på resurser, framförallt i form av personal. 
 
 
Alla barn i samma grupp – men inte alltid 
 
En annan sak alla tre kategorierna är överens om är att det finns situationer när barn 
behöver lämna ordinarie grupp för att få extra stöd. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
som utgår från att alla barn ska vara inkluderade och att stödet ska ges till pedagogerna 
så att undervisningen kan anpassas till alla barns behov och förutsättningar, kan detta 
ses som ett tecken på att skolan är en cementerad verksamhet som är svår att förändra.  
 
Något som förvånade oss var att, trots förskolans tradition att arbeta med alla barn 
tillsammans, även förskolepersonalen nämner en segregerande lösning för barn i 
svårigheter. Att segregera elever i behov av särskilt stöd kan anses vara ett 
kompensatoriskt synsätt där problemet, enligt Nilholm (2007), anses ligga hos barnet 
och tid och kraft läggs på att finna metoder för att kompensera barnet för dennes brister. 
Ett sådant synsätt har fördömts av politiker och forskare under en längre tid men enligt 
utredningen för en hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) kan detta vara en lösning 
som gynnar det enskilda barnet genom att insatsen kan göras tämligen omgående. Är vi 
på väg mot ett nytt paradigmskifte? 
 
Vid genomgången av den litteratur som belyser skolans historia fann vi fyra grunder för 
segregering, dessa var klass, begåvning/funktionshinder, kön och etnicitet. I vår studie 
finns två av dessa grunder med i informanternas utsagor och de är etnicitet och 
begåvning/funktionshinder. 
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Organisation 
 
I specialpedagogens kompetens finns förmågan att analysera svårigheter på individ-, 
grupp- och organisationsnivå och i vår undersökning är specialpedagogerna den enda 
personalkategorin som pekar på organisationens roll i skapandet av en skola för alla är 
specialpedagogerna. Den förmågan kan också ligga till grund för de utsagor 
specialpedagogerna ger om vikten av ett gemensamt förhållningssätt inom skolan. 
 
 
Handledning 
 
Den enda personalkategorin som tar upp handledning som metod att få mer kunskap är 
förskolepersonalen. Intressant att notera här är att ingen av specialpedagogerna nämner 
handledning trots att det är en viktig del i den specialpedagogiska kompetensen. En 
anledning till detta kan vara att många specialpedagoger arbetar med traditionell 
specialundervisning och inte med rådgivande verksamhet. 
 
Vissa paralleller mellan denna studie och Assarsons (2007) undersökning har vi kunnat 
dra. Informanterna i båda undersökningarna nämner tankar om att alla ska kunna vara 
med utifrån sina egna förutsättningar, och att man måste anpassa verksamheten utifrån 
varje elevs behov. De är också tämligen eniga om att planeringen av en undervisning 
som ska kunna ge alla det de behöver kräver mycket tid - tid de inte anser sig ha.  
På några punkter skiljer det däremot. Informanterna i Assarsons studie nämner 
omvårdnadsbiten, att vara extramamma, som en stor del i det de kallar den nya 
yrkesrollen, sådana utsagor återfinns inte i vår empiri. Inte heller har våra informanter 
beskrivit de svårigheter Assarson tar upp om att växa in i tanken om en skola för alla 
som pedagog. 
 
Vi hade förväntat oss att få ett resultat som i ännu större utsträckning liknade det 
Assarson redovisar. En stor skillnad i de båda studierna är dock att Assarsons 
informanter arbetade i en skola där beslutet tagits att inkludera särskoleelever i den 
vanliga undervisningen. I vår undersökning har vi intervjuat personer som arbetar i en 
mer traditionell organisation.  
 
 
Kompetens att möta alla barn 
 
 
Individanpassning 
 
På frågan om hur de arbetar för att möta alla barn inom sina respektive verksamheter 
går det att urskilja vissa skillnader i arbetssätten. Förskolepersonalen ser till hela barnets 
utveckling medan lärare och specialpedagoger mest hänvisar till den kognitiva 
utvecklingen och inlärning. Den grundläggande skillnaden i synen på barn kan härledas 
till att förskola och skola är två olika sociala konstruktioner skapade av människor 
utifrån olika behov i samhället. I förskolans arbete ingår förutom den pedagogiska 
verksamheten, omsorg och omvårdnad av individen. Skolans roll är mer av att förmedla 
kunskap till eleverna, vilket förstärks av kunskapsmålen i läro- och kursplaner. Skolans 
kunskapsinriktning gör att det är svårt att arbeta med alla barn inkluderade i samma 
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grupp. Till skillnad från förskolans verksamhet, där de ser det som en självklarhet att 
arbeta tillsammans med alla barn i gruppen. Som förskollärare och fritidspedagog har 
denna skillnad i synsätt och arbetssätt mellan skola och förskola utgjort grunden för vårt 
intresse att problematisera en skola för alla.  
 
 
Kompetens och Arbetslag 
 
Intervjupersonerna uppger alla att det finns stor kompetens i verksamheterna, men i 
skolan uttrycker lärare och specialpedagoger att den utnyttjas bristfälligt. En orsak till 
detta kan vara att läraryrket av tradition är ett ensamarbete med litet utrymme för 
pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte. Förskolepersonalen däremot lyfter 
arbetslaget som en möjlighet att delge varandra sina kompetenser. Om man i skolan 
skulle arbeta på samma sätt i arbetslagen skulle det innebära större möjligheter till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, vilket skulle gagna alla barn och barn i svårigheter i 
synnerhet.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Valet av en kvalitativ undersökningsmetod, i form av en fenomenografisk 
forskningsansats, har givit oss möjlighet att besvara våra forskningsfrågor, då syftet 
med studien var att visa variationen av pedagogers uppfattningar om en skola för alla.  
Genom att välja kvantitativa data i en enkät med attitydfrågor hade undersökningen 
istället handlat om hur stor andel av en population som har en viss uppfattning av en 
företeelse, vilket inte är intressant för denna studie.  
Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod har vi gjort för att kunna fånga innebörder 
ur de intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). De halvstrukturerade kvalitativa 
forskningsintervjuerna har gett oss möjlighet att ta del av informanternas uppfattningar 
om det studerade fenomenet. Observation som metod föll bort, eftersom det inte går att 
observera en persons uppfattning av något. En enkätundersökning med enbart öppna 
frågor hade varit möjlig, men då hade vi inte kunnat följa upp intervjupersonernas svar 
eller bett om förtydliganden. En sådan undersökningsmetod kunde ha använts som 
komplement till intervjuerna och därigenom bidragit till en större bredd i 
undersökningen och förmodligen också större variation i uppfattningar. 
 
Det strategiska urvalet av informanter utifrån utbildning, yrkeserfarenhet och inom 
vilken verksamhet de arbetar har delvis givit oss den variation i uppfattningar vi 
eftersträvat. En större variation i utsagorna hade dock kunnat fås om vi valt informanter 
från flera olika förskolor och skolor. 
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Tillförlitlighet 
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen gör enligt Alexandersson (1994) inte anspråk 
på generaliserbarhet, vilket gör att en diskussion om detta inte känns relevant.  
 
En undersöknings reliabilitet handlar enligt Kvale (1997) om noggrannheten i de olika 
momenten. Alla intervjuer har genomförts på samma sätt och med samma frågor. Även 
om vi varit två som intervjuat olika personer har vi tillsammans diskuterat fram 
innehållet i den intervjuguide som använts vid datainsamlingen. Resultatredovisning 
och analys har gjorts av oss gemensamt utifrån ordagrant utskrivna intervjuer. Detta ger 
undersökningen hög reliabilitet. 
 
Validiteten beskriver i vilken utsträckning en studie undersöker det den var avsedd att 
undersöka (Kvale, 1997). Intervjufrågorna i vår undersökning utgick från 
forskningsfrågorna och svaren vi fått har varit heltäckande i förhållande till syftet, vilket 
ger hög validitet.    
 
 
Slutord 
 
I inledningen skriver vi att det är svårt att hitta någon entydig definition på begreppet en 
skola för alla. Vår undersökning har visat att det finns många olika uppfattningar om 
begreppet bland personer som arbetar med barn och utbildning. Vissa likheter finns i 
deras utsagor men ännu fler skillnader. 
 
Det varit en intressant studie att utföra som givit oss nya tankar kring begrepp som en 
skola för alla och inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Studien har fått oss att 
reflektera över vårt kommande yrke som specialpedagoger, som vi nu upplever som än 
mer komplext.  
 
Intressant för fortsatta studier är att se hur man kan använda arbetslagen i skolan. Ser 
det ut på samma sätt i andra skolor som i vår undersökta skola att inte arbetslagen 
används som ett forum för erfarenhetsutbyte på samma sätt som sker i förskolan.  
 
Skolan och förskolan har djupa förankringar i sina respektive traditioner, vilket vår 
studie visar. Både förskolan och skolan är väl legitimerade sociala institutioner, där de 
personer som kliver in snabbt införlivas i de sociala regler som finns där.  
 
Ett problem men samtidigt en tillgång för skolan är att barn har varit, är och kommer att 
vara olika. Arbetet i den normaliserade institutionen som skolan utgör försvåras av 
intentionerna att tillrättalägga undervisningen för varje individ. Om man istället kunde 
se mångfalden som en tillgång som berikar våra relationer och använda sig av den för 
att utveckla skolans verksamhet kanske synen på olikhet som något negativt skulle 
förändras. 
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Vi vill avsluta detta arbete med en liten dikt om hur det är och hur det skulle kunna vara 
i en skola för alla. 
 

OM 
Om Elsalill kunde tiga en minut 

Om Kurt kunde sitta stilla 
Om Eskil och Hans kunde komma i tid 

Om Lena kunde sluta fnittra 
Om Kurt kunde sitta stilla 

Om Sven hade läsbar handstil 
Om Rune kunde kamma håret 
Om inte Sture vore så långsam 

Om Kurt kunde sitta stilla 
Om inte Ulla vore så slarvig 

Om Jorma kunde sluta kasta suddgummi 
Om Greta kunde begripa någonting 

Om Birgitta kunde sluta skolka 
Om Kurt kunde sitta stilla 

Om Nils kunde hålla ordning på sina saker 
Om alla elever alltid vore 

Snälla, duktiga, flitiga och menlösa 
Vore skolan ganska tråkig 

 
Stig Lönn 
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     Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilka utbildningar har du? 

2. Vad har du för befattning idag? 

3. Hur länge har du jobbat vid din nuvarande befattning? 

 

 

Vad innebär en skola för alla för personalen? 

1. Vilka tankar får du när jag säger “en skola för alla”? 

2. I styrdokumenten står det att verksamheten ska anpassas till varje barns 

förutsättningar och behov. Hur påverkar det dig i din yrkesroll? 

 

 

Kompetens att möta alla barn 

1. Hur arbetar du för att kunna möta alla barn i din verksamhet? 

2. Tycker du att ni i arbetslaget har den kompetens som behövs för att anpassa 

verksamheten utifrån varje barns behov? 
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     Bilaga 2 
 
 
Till dig som jobbar inom förskola/skola. 
 
 
Vi heter Ulle Liukkonen och Susanne Larsson och läser på specialpedagog- 
programmet vid Umeå universitet. Vi har för vårt examensarbete valt att 
göra en studie runt begreppet ”en skola för alla” och som en del av den 
undersökningen skulle vi vilja göra en intervju med dig.  
 
Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur personal i förskola/skola 
uppfattar arbetet med att nå en skola för alla. 
 
Intervjun tar 30-45 minuter och kommer att röra sig om frågor som 
inkludering, att kunna möta alla barn och en skola för alla. 
 
Din medverkan i undersökningen är naturligtvis frivillig och du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande. 
Resultatet kommer att redovisas i en uppsats. Uppsatsen kommer att 
skrivas så att alla deltagares anonymitet garanteras. Vi kommer heller inte 
att redovisa vilken förskola/skola eller kommun som deltagit i 
undersökningen. De uppgifter vi samlar in kommer endast att användas i 
denna studie och sedan förstöras. 
 
Vi hoppas att du kan tänka dig att avsätta tid för att träffa någon av oss för 
en intervju och att vi är välkomna att kontakta dig för att bestämma tid för 
intervju. 
 
Om du har frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med någon av oss. 
 
 
Tack på förhand 
 
Ulle Liukkonen och Susanne Larsson 
xxx-xxx xx xx          xxxx-xx xx xx 
 
 


