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Sammanfattning 
 

Den här studien handlar om hur olika yrkeskategorier såsom rektor, lärare, fritidspedagog och 

specialpedagog menar att de skapar ”en skola för alla”, vilka möjligheter och svårigheter som finns 

i detta arbete samt vad de skulle vilja förändra för att bättre kunna möta alla barns olika behov i 

skolan. Som metod har kvalitativa intervjuer använts och nio personer har intervjuats. Alla 

informanter är positivt inställda till inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd och menar 

att möjligheterna att förverkliga “en skola för alla” finns, men att det ofta saknas resurser för att det 

ska kunna fungera bra, både för elever och pedagoger. Alla fyra yrkeskategorierna har den 

gemensamma inställningen att “en skola för alla” är en skola där alla barn blir sedda och kan få lära 

sig utifrån sina förutsättningar. Vi anser att tanken om ”en skola för alla” är god och att flera skolor 

har kommit en bra bit på vägen mot en skola där alla barn, oavsett förutsättningar, ingår i samma 

gemenskap så långt det är möjligt. Grundstenen i arbetet måste vara att utgå från varje barns behov 

och göra det som blir bäst för barnet - inlärningsmässigt, socialt och emotionellt. 

 

 

Nyckelord: inkludering, likabehandling, metoder, möjligheter, organisation, resurser, svårigheter. 
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Inledning 

Den svenska skolan vilar på en demokratisk värdegrund, som innebär att alla elever ska tillförsäkras 

en likvärdig utbildning, social rättvisa och möjligheter till ett demokratiskt deltagande. Den enskilde 

eleven har rätt att delta på sina egna villkor och genom detta finns grunden för en inkluderande 

skola, en skola för alla (Alerby, 2005).  

 

Uttrycket “en skola för alla” lanserades på 1970-talet och handlar om alla elevers rätt att, oavsett 

funktionsnedsättning eller utvecklingsnivå, få sin utbildning i närmaste skola tillsammans med de 

andra eleverna i grannskapet (Jakobsson & Nilsson, 2011). Uttrycket används än idag och 

grundtankarna är desamma. Man ska i största möjliga utsträckning försöka anpassa miljö, 

undervisningsmetoder och social omgivning innan man överväger individuella insatser för en elev. 

 

Genom den här studien vill vi undersöka hur olika yrkeskategorier arbetar med att skapa “en skola 

för alla”. Vi har valt att studera detta område för att få en mer fördjupad insikt i hur olika 

yrkeskategorier arbetar och för att vi i vårt framtida yrkesutövande lättare ska kunna främja “en 

skola för alla” och även bli medvetna om hur man kan praktisera detta i en elevgrupp. Vi vill bli 

bättre på att möta en mångfald av elever med olika behov och att undersöka detta område är ett steg 

i vår egen utveckling för att bli bättre pedagoger.  

 

Den här studiens fokus ligger på olika yrkeskategorier inom skolan, såsom rektorer, lärare, 

fritidspedagoger, och specialpedagoger, och hur de menar att de skapar “en skola för alla”. Vilka 

likheter och skillnader finns i attityder, arbetssätt och metoder? Vad vill man förändra för att komma 

närmare “en skola för alla”? Vi kommer även att undersöka hur man arbetar med inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd, möjligheter och svårigheter med “en skola för alla” samt vilka 

resurser som finns tillgängliga i arbetet.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom skolan menar att de skapar 

“en skola för alla” samt vilka möjligheter och svårigheter som finns i arbetet med en inkluderande 

verksamhet. 

 

- Hur menar olika yrkeskategorier (rektor, lärare, fritidspedagog, specialpedagog) att de 

skapar “en skola för alla” och vilka likheter och skillnader finns i detta? 

- Vilka möjligheter och svårigheter finns i arbetet med “en skola för alla” som inkluderande 

verksamhet och vilka resurser finns att tillgå? 

- Vad vill de olika yrkeskategorierna förändra för att bättre kunna möta alla elevers behov i 

“en skola för alla”? 
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Litteraturgenomgång  
 

Styrdokument och ansvarsfördelning 
 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov.  

 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. /.../ Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. /.../ Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

Skollagen (2010) föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. I skollagens tredje kapitel står följande i den tredje 

paragrafen;  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen, 2010, s. 27) 

 

I den sjunde paragrafen i samma kapitel står att;  

 

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning. (Skollagen, 2010, s. 27) 

 

Staten lägger ett stort ansvar på skolan när det gäller att ge stöd och hjälp åt de elever som behöver 

det, men säger ingenting om hur stödet ska gestaltas i verksamheten (Persson, 2007). I det 

målstyrda utbildningssystemet anger staten ramarna för verksamheten i form av mål och riktlinjer 

medan det är kommunernas och ytterst den lokala skolans ansvar att konkretisera målen. Alla 

kommuner är skyldiga att utforma en skolplan som beskriver hur de tänker nå målen och 

arbetsplaner där man konkret beskriver hur alla elever ska få de bästa förutsättningarna för en god 

skolgång (Persson, 2007).  

 

Yrkeskategorierna inom skolan har olika ansvar för att skapa “en skola för alla”. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011) beskrivs de olika punkter som läraren, rektorn samt alla som arbetar 

på skolan ska sträva efter. All personal som arbetar på skolan ska sträva efter att varje elev i behov 

av särskilt stöd uppmärksammas och får det stöd de behöver. De ska även samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ansvarar för att stärka varje elev, ge 

stimuli och handledning samt särskilt stöd till de elever som är i behov av det. Läraren ska även 

tillsammans med fritidshem och förskoleklass skapa ett samarbete, där kunskaper och erfarenheter 

kan utbytas och där man särskilt kan uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Rektorn 

ansvarar för att skolans arbetsformer och arbetsmiljö utformas så att varje elev har tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Det är även rektorns ansvar att 

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver. 
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Likabehandlingsplan 

 

Den 1 januari 2009 började arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras, i både 

diskrimineringslagen och skollagen. I och med detta bestämdes att skolor och förskolor varje år ska 

upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Tanken är dessa två 

planer ska bli en. Vid upprättande av planen är det viktigt att personal, elever/barn och föräldrar är 

involverade i arbetet, detta för att planen ska skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot 

trakasserier och kränkande behandling. Riktlinjerna för hur likabehandlingsplanen ska se ut har 

tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet 

(BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket och finns att läsa på hemsidan planforskolan.se. 

 

Syftet med planen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen 

ska även innehålla en uppföljning av fjolårets åtgärder. (www.planforskolan.se) 

 

Centrala begrepp 
 

Tre centrala begrepp i studien är integrering, inkludering och ”en skola för alla”. Dessa beskrivs och 

förklaras nedan. Begreppen är diffusa och kan tolkas på olika sätt, därför tar vi upp skillnaden 

mellan integrering och inkludering och definierar vad ”en skola för alla” står för i den här studien.    

 

Integrering 

 

Karlsudd (1999) förklarar utifrån sin egna forskning att integrering och integration har en diffus 

innebörd. Begreppen förekommer i många olika sammanhang och kan tolkas på flera olika sätt. 

Många författare har försökt urskilja olika former och nivåer av integrering. Karlsudd refererar till 

Emanuelsson som menar att det är viktigt att det finns olika nivåer och former av integrering, samt 

att termen används rätt, för att inte skapa missförstånd och konflikter. Karlsudd (1999) samt Brodin 

och Lindstrand (2010) beskriver i varsin bok några former av integrering på liknande sätt: 

 

- Individualintegrering där en elev med funktionshinder placeras i en klass där det inte finns andra 

elever med funktionsnedsättning. 

- Gruppintegrering innebär att en mindre grupp av elever med funktionsnedsättning placeras i en 

ordinarie klass. 

- Lokalintegrering är när en klass med elever med funktionsnedsättningar är integrerad i skolan men 

inte i klassen. 

- Funktionell integrering innebär att särskolans och grundskolans elever har vissa aktiviteter 

tillsammans, till exempel gymnastik och musik. (Brodin & Lindstrand, 2010) 

 

Att man i skolsammanhang gått från att tala om integrering av elever till att tala om inkludering av 

elever beror på att integrering syftar mer på en fysisk, rumslig placering medan inkludering har en 

bredare innebörd och syftar på deltagande, möjligheter och gemenskap. 

 

Begreppsbytet är ett försök att förändra synsättet i riktning mot ett mer inkluderande synsätt, 

där alla har rätt att ingå i samma gemenskap. (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 38) 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) förklarar begreppet ingegrering som en sammansmältning av olika 

delar till en helhet. Begreppet inkludering, vilket betyder inberäknad eller medräknad, används nu 

oftare istället för integrering och innebär att alla ingår i en helhet från början. 

 

 



8 

 

Inkludering 

 

Inkludering kan handla om den fysiska placeringen av barn och elever i skolan. Persson och Persson 

(2012) diskuterar begreppets olika tolkningsmöjligheter och menar att det ytterst handlar om våra 

intentioner om ett bättre samhälle.  

 

En inkluderande verksamhet är då både mål och medel och det långsiktiga syftet är att barn 

och unga genom sina erfarenheter från en skola där olikheter ses som en tillgång kan bidra 

till en samhällsutveckling där tolerans och respekt för olikheter är naturliga utgångspunkter 

för mänsklig samvaro. (Persson & Persson, 2012, s. 22) 

 

Fram till 1960-talet var olika grupper av funktionshindrade elever oftast placerade i specialskolor 

och specialklasser. När grundskolan infördes förändrades detta och många funktionshindrade fick 

börja i “vanliga klasser”. Inkludering kan också handla om huruvida eleverna är inkluderade i den 

dagliga skolpraktiken eller ej. Där kan man tala om rumslig, social och didaktisk inkludering, där 

elevens fysiska placering och sociala interaktion liksom lärarens förmåga att anpassa 

undervisningen står i fokus (Persson & Persson, 2012). Förenklat innebär inkluderingsbegreppet att 

skolan ska anpassas till de elever som finns i verksamheten i stället för det omvända (Asp-Onsjö, 

2006). Just ambitionen att bejaka elevernas olikheter och söka anpassa utbildningen till deras 

varierande behov är utmärkande för inkludering som princip. Inkludering handlar alltså inte enbart 

om utbildningen som sådan, utan också om hur vi vill att det framtida samhället ska se ut (Persson 

& Persson, 2012).  

 

Nilholm (2006) skriver att inkludering är en process snarare än ett tillstånd och att det ställer höga 

krav på pedagoger som måste öka sin förmåga att undervisa en mångfald av elever. Alla inom 

skolan måste bli bättre på att bemöta denna mångfald och fortbildning är en viktig del i detta. 

Nilholm (2006) menar att inkludering inte i första hand handlar om en fysisk placering. Han menar 

att det handlar om elevernas rätt till deltagande i det sociala livet i skolan, ett deltagande utifrån de 

egna förutsättningarna, att få göra sin röst hörd, att ha möjlighet att påverka utbildningen och att 

erhålla ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av den. Även Skidmore (2004) beskriver inkludering 

som en process: 

 

Inclusion describes the process by which a school attempts to respond to all pupils as 

individuals by reconsidering its curricular organisation and provision. Through this process, 

the school builds its capacity to accept all pupils from the local community who wish to attend 

and, in so doing, reduces the need to exclude pupils. (Skidmore, 2004, s. 23) 

 

Persson och Persson (2012) beskriver en studie där skolpersonal fick berätta hur de definierar 

inkludering. Det som bland annat sades var att inkludering främst är en känsla hos eleven, en känsla 

av att vara en del av gruppen, en viktig person, att vara trygg och att känna att man får det stöd man 

behöver för att lyckas. Att vara en del av en helhet och att inte tvingas tillhöra en av andra beslutad 

undergrupp, betonades av flera av de intervjuade.  

 

När vi använder begreppet inkludering i den här studien så ansluter vi oss till Nilholms (2006) 

definition av inkludering som en ständigt pågående och utvecklande process för alla som vistas i 

skolans verksamheter. Det är en upplevelse av samhörighet, möjligheter till deltagande och 

gemenskap i skolan och på fritidshemmet. 
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“En skola för alla” 

 

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, s. 22 i SOU 2003:35) 

 

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 i SOU 2003:35)  

 

Dessa beskrivningar av uttrycket “en skola för alla” är hämtade från SOU 2003:35 som är en 

skrivelse från utbildningsdepartementets Carlbeck-kommitté. Den hade till uppgift att se över 

utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Kommittén skulle också hitta 

vägar för att stärka utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingstörning med det 

övergripande målet att åstadkomma en inkluderande skola och en inkluderande undervisning. SOU 

2003:35 är en beskrivning och kartläggning av hur utbildningen för barn, ungdomar och vuxna ser 

ut i dag.  

 

Persson (2007) skriver att målsättningen med “en skola för alla” är att alla skall få möjlighet att 

känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Naturligtvis ställer detta stora krav på 

skolan och dess personal. Den stora utmaningen i arbetet är att motverka exkludering genom att ge 

alla elever möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar. Om detta inte lyckas är 

det alltför ofta skolan och lärarna som får bära ansvaret. Persson (2007) menar att statsmaktens 

uppdrag till skolan är motsägelsefullt. Han undrar vad t.ex. “bli efter” och “komma ifatt” står för i 

detta sammanhang? Det blir problematiskt att förverkliga intentionerna med “en skola för alla” när 

vi mäter alla med samma måttstock.  

 

Kravet att anpassa utbildningen till vars och ens förutsättningar innebär att läraren i sin 

planering utgår från det förhållande att eleverna befinner sig på olika nivåer i en rad 

avseenden. Idealt sett anpassar läraren innehåll och arbetsformer på ett sådant sätt att varje 

elevs behov tillgodoses. Emellertid sätter skolans regelverk gränser för hur långt en sådan 

individualisering kan gå. Kurs- och timplaner är lika för alla vilket innebär att alla elever 

förväntas uppnå de föreskrivna målen inom samma tidsrymd. (Persson, 2007, s. 129)   

 

Historisk tillbakablick 
 

Idag har vi skollag och barnkonvention som säger att alla barn har rätt till utbildning och ska gå i 

skolan och få grundläggande kunskaper. Skolan har dock inte alltid varit till för alla barn. Först 

under 1800-talet började allmänna skolor inrättas som var tillgängliga för hela befolkningen (Hjörne 

& Säljö, 2008). Om man förr inte levde upp till förväntningarna på hur man skulle bete sig i skolan 

blev man bestraffad och kanske också relegerad (Hjörne & Säljö, 2008). I dagens skola är 

bestraffning förbjudet och man försöker istället förstå hur eleven mår, tänker och fungerar. Orsaken 

till det negativa beteendet kan ligga utanför eleven själv och åtgärderna måste kanske göras på 

organisationsnivå. 
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Börjesson (2002) skriver att barnen som är i behov av särskilt stöd definieras som avvikande men 

att de inte kan vara avvikande i sig själva. Det är i relationen till kulturella normer, strukturer och 

önskningar som dessa barn blir utpekade. Definitionen av vad som är avvikande kan förändras över 

tid och vara olika under olika perioder. Börjesson (2002) visar på att vår kultur alltid har varit 

intresserad av att identifiera avvikare och det är intressant att se hur synen på vem som bär ansvaret 

och var problemen ligger förändras. Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att man vid 1900-talets 

början såg människor ur ett medicinskt perspektiv i samhälle och skola. Funktionshinder var ett 

individproblem som krävde medicinsk behandling och denna gavs bäst av professionellt tränade 

yrkesutövare på institutioner. Behandlingen fokuserade på att bota, anpassa och förändra individen.  

 

Runt 1920-talet började man att särskilja barn med avvikelser i speciella klasser. Enligt Börjesson 

(2002) hade man särskild undervisning för de intellektuellt efterblivna för att skapa ordning i 

skolan. Ända fram till 1970-talet beskrivs i skolans officiella dokument skolsvårigheter som en 

defekt hos individen (Jakobsson & Nilsson, 2011). Därefter sker en skiftning i synsättet och man 

börjar se funktionshinder utifrån miljön som omger individen, hur den påverkar och ställer krav. En 

individs förmåga att klara av en situation eller aktivitet är således beroende av den sociala, 

samhälleliga och fysiska kontexten. Inger Utholm beskriver i boken Att möta barn i behov av 

särskilt stöd (Bergquist, 2003) funktionshinder på följande vis: 

 

En människas funktionshinder utgör ett handikapp först när det inte blir möjligt att delta i 

livet på samma villkor som andra. Det finns miljöer och situationer som är handikappande. 

Ju fler och ju större funktionshinder en människa har, desto fler situationer kommer att vara 

handikappande. (Utholm, 2003, s. 68) 

 

Assarsson (2007) skriver att den omsorgslag som antogs 1967 gjorde att alla elever med diagnosen 

utvecklingstörning fick rätt till undervisning och sysselsättning. Det var först när denna lag trädde i 

kraft som alla barn i Sverige fick skolplikt. Andelen elever i särskolan fördubblades under läsåret 

1968/69. Enligt Funkisutredningen som gjordes 1998 (SOU 1998:66) var detta en inledande 

anledning till samarbetet i grundskolan. Bristen på lokaler till särskolan blev akut. Samtidigt var 

ökad integrering av elever med funktionshinder i vanliga klasser en målsättning från den utredning, 

(SOU 1966:9), vilken låg till grund för omsorgslagen. På 1970-talet inleddes en ökande 

lokalintegrering av elever med funktionshinder vilket ledde till att allt fler enskilda elever 

placerades i vanliga klasser.  

 

Carlbeck-kommittén och Salamancadeklarationen 

 

Carlbeck-kommittén skapades av Sveriges regering 2001 för att se över utbildningen för elever i 

behov av särskilt stöd, utifrån visionen om ”en skola för alla”. Carlbeck-kommitténs två 

huvuduppgifter var att föreslå åtgärder för att förbättra kvaliteten i särskolan och att hitta vägar för 

att öka kontakt och samverkan mellan elever med och utan utvecklingsstörning. Sverige har länge 

haft två parallella skolformer för grundskoleelver: ordninarie skola och särskola. Som elev 

inskriven i särskolan, har man inte samma kunskapskrav som övriga elever i grundskolan. Fokus i 

kommitténs utredning låg inte på frågan om särskolan skulle avvecklas eller finnas kvar, utan var 

inriktat på hur de båda skolformerna skulle kunna samordnas och samverka. Utredningen föreslog 

ett närmande mellan skolformerna i såväl rumslig som social och organisatorisk mening. Tanken 

var att principen om “en skola för alla” skulle stärkas (SOU 2004:98). 

 

Salamancadeklarationen är en deklaration som Sverige tillsammans med de flesta andra stater inom 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) undertecknade 1994. 

Deklarationen innebär att medlemsländerna har åtagit sig att arbeta för att alla elever oavsett 

svaghet, funktionsnedsättning, ras, etnicitet eller kön ska undervisas gemensamt 

(Salamancadeklarationen, 1996). 

http://74.125.77.132/search?q=cache:qGAelunnTOoJ:www.sodraroslagen.fub.se/Slutbetänkande%2520%2520Carlbeck-ko.doc+carlbeck-kommittén&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-a
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Tidigare forskning  
 

Viktiga faktorer för en fungerande “skola för alla” 

 

Allan (2010) visar i sin forskning att lärare och rektorer ofta är positiva till inkludering som idé men 

att särskilt lärarna anser sig ha otillräcklig kompetens för genomförandet. Gregory (i Persson, 2006) 

har i sina studier belyst några framgångsfaktorer som han anser vara nödvändiga för att lyckas med 

en inkluderande skola. Skolledarens förmåga att utveckla en “god” skolkultur är viktig liksom att 

mål och visioner är klart uttalade och kända av alla. För att klara av att möta den nya mångfalden av 

elever måste personalen få relevant kompetensutveckling och nya lärare introduceras och handledas 

under sin första tid på skolan. Bra samarbete mellan yrkeskategorierna på skolan ger bäst 

förutsättningar för en hållbar, positiv utveckling på lång sikt. Vidare är det viktigt att som ledare ha 

förtroende för personalen och tro på deras förmåga att tillsammans lösa problem och utveckla 

verksamheten. De utvecklingsstrategier som man beslutar sig för att använda på skolan ska vara 

baserade på forskning och ha vetenskaplig trovärdighet. Det är också centralt att beslutsfattare och 

tjänstemän i skoldistriktet samarbetar med den lokala skolan. Följande ser Gregory (i Persson, 

2006) som allra viktigast: 

 

The most powerful finding is the need to create a climate where it is acceptable for all adults 

and children to be comfortable and supported in the role of learner. (Persson, 2006, s. 32) 

 

Även andra studier betonar ledarskapets betydelse för en positiv skolutveckling. En god ledare syns, 

är tillgänglig och deltar aktivt i verksamheten (Persson & Persson, 2012).  

 

Vernersson (2002) skriver att lärares attityd till elever i behov av stöd är avgörande för om eleverna 

i verkligheten inkluderas eller exkluderas. Hon hänvisar till Schumann som beskriver faktorer som 

påverkar lärares attityd. Det handlar om tillgängliga resurser såsom tid för att ge stöd, tillgång till 

bra undervisningsmaterial, kunskaper om olika metoder att undervisa och möjligheter till 

kompetensutveckling. Vidare skriver Vernersson (2002) utifrån sin egen forskning att 

individualiserade arbetsformer och arbetssätt kräver att läraren har god överblick över elevernas 

inlärningssätt och förmåga att läsa och skriva. Hon påpekar att detta är särskilt viktigt för elever i 

behov av stöd och menar att det är nödvändigt för att eleven ska få lämplig pedagogisk och 

didaktisk handledning i sin kunskapsutveckling. Vernersson (2002) poängterar att variation i 

undervisning och arbetssätt är centralt för att alla elever ska få möjligheter att inhämta kunskaper. 

Hon menar att i ett inkluderande förhållningssätt är detta en grundförutsättning för elevens lärande. 

Att i arbetet med ett ämnesinnehåll utforma undervisningen på sådant sätt att alla elever får utbyte 

av den är kanske den centrala uppgiften för varje lärare (Persson, 2007). Samtidigt är just detta det 

kanske svåraste som en lärare har att hantera i sitt yrke. Ett välfungerande arbetslag kan avgöra om 

de uppsatta målen blir möjliga att nå. Om ett arbetslag har som ambition och målsättning att inom 

laget söka lösningar på de problem som har att göra med att barn och ungdomar är olika, lär på 

olika sätt och i olika takt, finns goda förutsättningar för att alla - personal och elever - känner 

delaktighet, meningsfullhet och glädje i arbetet (Persson, 2007). De mål som vägleder 

verksamheten måste naturligtvis vara realistiska och anpassade efter vars och ens individuella 

förutsättningar. 

 

Utholm (2003) skriver att de barn som går på särskolans lågstadium fortfarande behöver en stor del 

av förskolans pedagogik. Detta är något personalen på fritidshemmet måste ta hänsyn till. 

Särskolebarnen behöver andra barn som är jämnstora, som de kan identifiera sig med. Personalen på 

fritidshemmet måste tänka igenom hur de ska lägga upp arbetet, för att inte exkludera barn med 

funktionshinder. I aktiviteter som spel, kan man som personal agera lagkamrat till en elev med 

funktionshinder. Utflykter, skapande aktiviteter, hushållsrelaterade aktiviteter och fritidshemmets 

skötsel är exempel på aktiviteter som eleven med funktionshinder kan delta i på nästan lika villkor, 
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dock får man ha uppsikt så att barnet inte under aktiviteten blir isolerad. Vidare skriver Utholm 

(2003) att det kan vara att föredra om några barn från särskolan går tillsammans i en fritidsgrupp. 

Då får barnen en chans till jämnspelta kamrater. 

 

Vilka resurser bör finnas i skolan i arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Vernersson (2002) 

poängterar att personalen är den största och viktigaste resursen för dessa elever men att det också 

måste finnas ett samarbete runt eleverna som vägleds av en elevvårdsplan. Elevernas behov bör stå i 

fokus och det måste finnas tillgång till bra lokaler och platser som kan anpassas efter dessa. Andra 

för eleven viktiga personer, som vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kamratstödjare måste alla 

vara delaktiga i arbetet med eleven. Vernersson (2002) skriver att en av rektorns största uppgifter i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd är att skapa tid och möjligheter för personalen att 

diskutera vad ett inkluderande förhållningssätt innebär. 

 

Inkluderande undervisning 

 

En grupp forskare i Holland har studerat relationen mellan inkluderande undervisning och elevers 

skolresultat. Deras slutsats är att inga negativa konsekvenser av att elever med olika slag av 

svårigheter går i vanlig klass gått att bevisa, vilket de menar är ett stöd för en inkluderande 

verksamhet (Persson och Persson, 2012). Skolverket (2009) har i en rapport analyserat 

konsekvenserna av ett inkluderande respektive exkluderande synsätt främst när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd. Exkludering är enligt rapporten fortfarande är mycket vanligt i den 

specialpedagogiska verksamheten, trots att både svensk och internationell forskning visar på 

negativa konsekvenser av sådana åtgärder. Att dela in elever i nivågrupper kan ge vissa positiva 

effekter bland högpresterande elever som placeras i samma grupp. Detta uppvägs dock av negativa 

effekter i de lågpresterande elevgrupperna. När elever placeras i en negativt differentierad grupp 

kan det leda till att både deras självvärdering och motivation påverkas. Både lärare och 

skolkamrater tenderar att sänka krav och förväntningar på dessa grupper (Persson & Persson, 2012). 

Individualisering i form av enskilt arbete har blivit vanligare under senare år. Det som förloras när 

eleverna enskilt löser uppgifter i tysthet är gemensamma upplevelser, det kollektiva samtalet och 

den sociala interaktionen (Persson & Persson, 2012). 

 

Persson (2007) skriver att den inkluderande skolan bygger på att alla elever ska finnas tillsammans. 

Men det räcker naturligtvis inte att man är fysiskt närvarande (eller “integrerad”) för att uppleva 

meningsfullhet i tillvaron. Det krävs att elever ges möjligheter till ett aktivt deltagande i den 

inkluderande verksamheten och att vars och ens bidrag ses som en resurs i det gemensamma och 

gemensamhetsskapande. Vernersson (2002) diskuterar integrering, segregering och inkludering 

kopplat till en likvärdig utbildning och utformning av särskilt stöd. Elever som behöver särskilt stöd 

har enligt lagstiftning rätt att få hjälp, men hur detta organiseras beror på skolans resurser. Persson 

& Persson (2012) skriver att lösningar som är bra för verksamheten ofta konkurreras ut av mer 

ekonomiska lösningar. Rektorer och verksamhetschefer har som uppgift att balansera behov och 

resurser och de ställs inför det ofta omöjliga uppdraget att hålla budgetarna samtidigt som de 

nationella målen ska uppnås. Persson (2007) skriver att skolledare ofta ger uttryck för svårigheten 

med att vara såväl personalchef som pedagogisk ledare. Eftersom de pedagogiskt mest önskvärda 

lösningarna ofta kan motverkas av krav som har med tjänstesituationen att göra, måste rektorn fatta 

svåra beslut. En konsekvens av dessa beslut kan bli att den specialpedagogiska verksamheten inte 

får varken den kvalitet eller omfattning som krävs för att tillgodose behovet av elevstöd. 

 

Intentionen om “en skola för alla” 

 

Alerby (2005) diskuterar händelser som kan tolkas som att tanken om “en skola för alla” håller på 

att försvagas. Hon nämner bland annat regeringens förbättringsarbete med särskolan och särvux 

som tyder på att man lämnat tanken på att dessa skolformer ska upphöra och ingå i den vanliga 
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skolan. Hon menar att idealet fortfarande är “en skola för alla” men att vissa barns behov 

tillgodoses med segregering. Vi befinner oss i en svängning från en inriktning mot stark inkludering 

till svag inkludering. Alerby refererar till Börjesson (1997) som anser att professionella och 

ekonomiska intressen ligger bakom särskiljandet av elever idag och han frågar sig om vi är på väg 

mot en ny anstalts- och särskiljande epok, efter en kort historisk parentes av integrerings-

strävanden.   

 

Gerrbo (2012) behandlar att “en skola för alla” inte bara är en fråga om innehåll utan också en fråga 

om betoning. Då resurserna i världen inte är jämnt fördelade, är strävan mot “en skola för alla” 

alltid angelägen. Att denna fråga även finns i den svenska skoldebatten, och verkar stanna kvar, är 

kanske mer förvånande. Verkligheten ser ut så att inte alla elever går i den ordinare grundskolan och 

att alla elever inte deltar fullt ut i den ordinarie undervisningen, inte ens i Sverige. Därför går det 

inte att tala om “en skola för alla”. Det fall som avviker från regeln om en ordinarie skolgång, 

handlar kanske inte så mycket om förvägrad rätt som erbjuden möjlighet till alternativa skolformer. 

Gerrbo (2012) menar på att det åtminstone finns tre strukturella förklaringar till varför inte alla 

elever i Sverige går i den ordinarie grundskolan och/eller deltar fullt ut i den ordinarie 

undervisningen. 

 

- För det första har Sverige sedan långt tillbaka två parallella skolformer för landets 

grundskoleelever: ordinarie grundskola respektive särskola. 

- För det andra finns särskilda skolor, och framför allt särskilt utrustade skolor, möjliga att 

välja för elever med t.ex. grav språkstörning, dövblindhet eller annan allvarlig syn- eller 

hörselproblematik. 

- För det tredje handlar det om de så kallade särskilda undervisningsgrupper som 

förekommer på många skolor.” (Gerrbo, 2012, s. 31-32) 

 

Utan att lägga för stort fokus på dessa alternativa skolformer, behöver de nämnas för att visa på att 

begreppet ”en skola för alla” inte bara är en fråga om innehåll utan också en fråga om betoning. 

Alla barn och ungdomar i Sverige har såväl rättighet som skyldighet att gå i skolan och detta har 

gällt sedan folkskolans införande vid 1800-talets mitt. Dock menar Gerrbo (2012) att “en skola för 

alla” aldrig har funnits och de två nuvarande skolformerna (grundskola och särskola) blev kvar även 

efter Carlbeck-kommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98). Gerrbo (2012) beskriver i sin text att 

han lägger betoningen på “en skola för ALLA” där han studerar lärarens sätt att organisera 

verksamheten och lärandet i den ordinare grundskolan för att söka och fånga upp alla de elever som 

faktiskt är där. Det vill säga de elever som är i behov av särskilt stöd, men deltar i den ordinarie 

klassens undervisning. Med betoningen på ordet ALLA sätter man arbetets fokus på de elever som 

ses vara eller riskerar att hamna i behov av särskilt stöd, d.v.s. de elever vars utveckling eller 

lärande inte uppnår de mål och förväntningar som vilar på skolan som organisation. 
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Teoretiska referensramar  
 

Perspektiven som nämns i detta avsnitt beskriver sätt att se på lärande och lärandets sammanhang. I 

studiens diskussionsdel kopplas perspektiven till informanternas intervjusvar och utgör en bakgrund 

till analys och diskussion. Sociokulturellt perspektiv utgår från att eleverna lär sig genom ett socialt 

samspel, att lärandet sker i grupp. Kategoriskt och relationellt perspektiv kan sägas representera 

olika arbetssätt kring elever med svårigheter. Det relationella perspektivet fokuserar på det sociala 

och miljömässiga samspelet kring eleven och det kategoriska perspektivet fokuserar på pedagogens 

arbete med eleven som individ. Vidare i avsnittet beskrivs vikten av en god relation mellan lärare 

och elev samt samtalets betydelse för en människas utveckling. 

 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 
 

Persson (2007) menar att specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, d.v.s. i interaktion och 

samspel med den övriga pedagogiska verksamheten i skolan. Det innebär att elevens förutsättningar 

att klara av vissa krav eller mål kan påverkas av förändringar i hans eller hennes omgivning. Det 

relationella perspektivet enligt Persson (2000) betonar att det specialpedagogiska arbetet ska 

fokusera på samspelet mellan de som arbetar med barnen i svårigheter och deras problem. Det 

kategoriska perspektivet fokuserar på individens svårigheter, barn med diagnoser eller barn som 

kommer från dåliga hemförhållanden, det vill säga elever med svårigheter. 

 

Den tabell som Persson (1998) presenterar beskriver de olika perspektiven i åtgärdspunkter, där han 

klargör skillnaderna mellan perspektiven i det praktiska arbetet. De åtgärder som kopplas till det 

relationella perspektivet fokuserar på att förändra miljön och undervisningen långsiktigt samt att det 

är arbetslaget som arbetar med att nå detta. Med ett kategoriskt perspektiv formuleras kortsiktiga 

mål som fokuserar på eleven. Det är speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal som då 

arbetar med eleven.  

 

 
 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 
Uppfattning av pedagogisk 

kompetens. 

Ämnesspecifik, 

undervisningscentrerad. 

Förmågan att anpassa undervisning 

och stoff till skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Uppfattning av specialpedagogisk 

kompetens. 

Kvalificerad hjälp, direktrelaterad till 

elevers uppvisade svårigheter. 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff. 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov. 

Elever med svårigheter. Svårigheter 

är antingen medfödda eller på annat 

sätt individburna. 

Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika företeelser i 

utbildningsmiljön. 

Tidsperspektiv. Kortsiktighet. Långsiktighet. 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder. 

Eleven. Elev, lärare, lärandemiljö. 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet. 

Speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 

Arbetslag och lärare med aktivt stöd 

från rektor (och hemmet). 

(Persson, 1998, s. 31) 

 

Sociokultruellt perspektiv 
 

Dysthe (2003) skriver om sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket hon beskriver har vuxit fram 

under många år, men att det är först på senare tid som det har fått genomslag. Från början kommer 

dessa perspektiv från den amerikanska pragmatiska traditionen hos Dewey och Mead samt den 

kulturhistoriska traditionen hos Vygotskij, Luria och Leontjev. Dysthe (2003) skriver att de alla är 

verksamma inom ämnet psykologi och att deras teorier och rön numer är vedertagna av 
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antropologer, sociologer och pedagoger i hela världen som intresserar sig för lärande utifrån 

sammanhang och/eller kultur. Ett perspektiv i den sociokulturella teorin benämns ibland som 

sociointeraktivt, sociohistoriskt eller kulturhistoriskt. Dessa namn avslöjar en av de centrala 

aspekterna av den sociokulturella teorin, nämligen att lärande är situerat. Med situerat menas att 

kunskap och lärande är beroende av ett sammanhang, antingen historiskt eller kulturellt.  

 

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största 

vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 

individuella processer. Således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för 

lärande, inte bara som ett positivt element i läromiljön. (Dysthe, 2003, s. 41) 

 

Relationen mellan lärare och elev  
 

Det är inte lätt att vara lärare i “en skola för alla”. Hartman (2010) omnämner lärarkårens 

professionalism som en konstart jämförbar med skicklighet i att måla eller spela ett instrument. Den 

inneboende kunskapen är både svår att beskriva och svår att förmedla. Kernell (2002) diskuterar 

vad som gör en bra lärare och han skriver bland annat att den gode lärarens kompetenser inte är 

statiska kvaliteter - de uppstår och varierar i levande situationer.  

 

Lärare-elev-relationen är själva kärnan i den pedagogiska aktiviteten, den bas utifrån vilken 

eleverna kan guidas mot andra primära gemenskaper och mot en mer allomfattande 

gemenskap. (Aspelin, 2005, s. 32)  

 

Goda relationer skapar gemenskap och en känsla av tillhörighet och delaktighet, vilket i sin tur 

bidrar till ökad trivsel i skolan. Hur skapar man då den goda relationen? Samtal är här enligt flera 

författare ett av de viktigaste instrumenten. Pape (2011) skriver t.ex. att barnen kräver att vi är 

närvarande med hela vårt jag, visar intresse för dem och lyssnar på vad de har att berätta. Det räcker 

inte med att vi är fysiskt närvarande. När vi samtalar med elever, lyssnar på dem och ger dem vår 

tid och uppmärksamhet uppstår ett möte, det som enligt Buber (Aspelin, 2005) är den verkliga 

kunskapens väsen. När vi som pedagoger samtalar med eleverna hjälper vi dem att skapa 

sammanhang och struktur i sin livsvärld. Det är alltså denna grund, samtalet, vi måste kämpa för att 

hitta och hinna med, trots att ramfaktorerna i skolan kanske gör det svårt ibland. Arnér & Tellgren 

(2006) skriver att samtal mellan människor alltid innebär kunskapsutveckling i vilken miljö den än 

utspelar sig. Uppfattningar, tankar och värderingar bearbetas i gemenskaper av olika slag och ger 

oss möjlighet att lära känna omvärlden och oss själva genom att reflektera och samtala med 

varandra. Detta gäller både barn och vuxna då vardagliga samtal i olika miljöer är den viktigaste 

källan till kunskap och återkoppling.  

 

Moira von Wright (2000) visar att det relationella perspektivet handlar om att se eleven som ett 

Vem. Att kunskap skapas i sammanhang tillsammans med andra och att lärarens uppgift är att skapa 

situationer som är intressanta och lärande. Det måste finnas ett givande och tagande mellan 

människorna och sammanhanget och relationen spelar en viktig roll. En bra relation ger möjlighet 

för läraren att hjälpa eleven att se sig själv och sina starka sidor. Att det handlar om en människa 

som ska klara av sin skola, sitt liv och på sikt kunna förstå och hantera sitt funktionshinder på bästa 

möjliga sätt. För att lärare ska kunna arbeta med dessa viktiga relationer måste de vara 

sammansvetsade. Värdegrund, regler och arbetssätt måste diskuteras. Det behövs en samsyn i 

arbetslaget som ger eleven den struktur som den behöver. Innehållet i en eventuell diagnos och hur 

miljön kring eleven ser ut är frågor som bör lyftas i arbetslaget för att kunna ge förståelse och 

verktyg i relationen med eleven. Trygghet i lärsituationen, i relationen med lärare och klasskamrater 

är viktigt och att arbetet görs med förutsättning att eleven känner att den kan och får en positiv 

inställning till sig själv. Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att attityden 'eleven kan om den bara 

vill' ska skrotas då det handlar om att 'eleven vill om han bara kan'.  
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Diagnoser av olika slag har blivit vanligare i skolan. Det kan röra sig om AD/HD, dyslexi, 

Aspergers syndrom, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En diagnos är en 

benämning för en konstellation av svårigheter eller symtom och kan i vardagsarbetet med barnet ses 

som en sammanfattande beskrivning av barnets problem. Börjesson (2002) problematiserar 

diagnosen och menar att det finns en fara med att se barnet ur ett punktuellt perspektiv, då blir 

eleven ett vad som sin diagnos. Men om man istället ser barnet ur ett relationellt perspektiv är man 

intresserad av vem barnet är och detta kan man bara bli medveten om i interaktion med barnet 

(Börjesson, 2002). En diagnos kan vara till fördel för det hjälper pedagogen att förstå en del av 

problematiken men det är bara genom att lära känna barnet bättre man kan få vetskap om vad detta 

specifika barn har för svårigheter och styrkor. Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att väntan på att 

få en utredning gjord kan vara lång och att lärare och föräldrar (samt barn) många gånger känner sig 

enormt maktlösa i väntan på diagnoser och extra resurser. Man vill veta vad man ska göra, om man 

gjort rätt och hur vidare arbete ska kunna se ut i förhållande till 'det vanliga'. Jakobsson och Nilsson 

(2011) menar att det är viktigt att se över och identifiera framgångsfaktorer i elevens vardag. I vilka 

situationer fungerar det som bäst? Om det är möjligt bör man också ta reda på vad eleven upplever. 

När känns det som att den lyckas och är delaktig? 

 

Aasebö & Melhuus (2007) skriver att vi i vår tid blir alltmer medvetna om vad den kulturella och 

sociala miljön betyder för barns etablering av mening, intressen och motivation - såväl socialt som 

emotionellt. I förskolans och skolans arbete betonas individens utveckling genom att man har sin 

utgångspunkt i det enskilda barnets förutsättningar. Man ska lägga upp individuella planer för varje 

barn. Utvecklingen framstår som mycket beroende av den konkreta sociala, kulturella och historiska 

kontext som barnet befinner sig i. Detta måste lärare ta hänsyn till och försöka anpassa sig till. 

Persson (2007) skriver att det är särskilt viktigt att de elever som har svårigheter i skolarbetet ges 

möjlighet till diskussioner och samarbete med andra elever och sina lärare. Tyvärr har olika studier 

visat att dessa elever ägnar sig åt isolerad färdighetsträning i högre grad än andra (a.a). 
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Metod 
 

Kvalitativa intervjuer 
 

Vi har valt att samla in empiri genom att göra kvalitativa intervjuer. Enligt Johansson och Svedner 

(2010) ger kvalitativa intervjuer ofta intressanta resultat om t.ex. attityder, kunskaper, värderingar, 

förhållningssätt, målsättningar och planering. De menar också att kvalitativa intervjuer, om de är 

rätt använda, kan ge kunskap som är direkt användbar i läraryrket. I en kvalitativ intervju har man 

bestämda frågeområden eller teman, men frågorna kan variera mellan intervjuerna, beroende på hur 

informanten svarar och vilka aspekter denne tar upp. Utfrån våra frågeställningar har vi formulerat 

intervjufrågor som vi sedan grupperat i tre teman (se bilaga 1). De teman som fokuserats i den här 

studien är: 

 

- Det dagliga arbetet med en “skola för alla” 

- Möjligheter och svårigheter med “en skola för alla” 

- “En skola för alla” på organisationsnivå 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få informanten att ge så uttömmande svar som möjligt 

(Johansson & Svedner, 2010). 

 

Urval 
 

Urvalet av informanter baseras på personliga kontakter och kontakter via tidigare VFU-placeringar 

inom utbildningen. Anledningen till att vi valt informanter från olika yrkeskategorier, såsom 

rektorer, lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger är för att se hur de olika yrkeskategorierna 

menar att de skapar “en skola för alla” och även se vilka likheter och skillnader som finns i detta 

arbete.  
 

Informanter 

 

 Utbildning Tjänst Erfarenhet 

Informant A Fritidspedagogutbildning Fritidspedagog 75% 

Assistent 25% 

Fritidspedagog 20 år 

Informant B Grundskollärarutbildning 

för år 1-7 

Förskollärarutbildning 

Grundskollärare 100% Grundskollärare 7 år 

Förskollärare 2 år 

Informant C Grundskollärarutbildning 

för år 1-7 

Förskollärarutbildning 

Specialpedagogutbildning 

Specialpedagog 100% Grundskollärare 7 år 

Förskollärare 2 år 

Specialpedagog 2 år 

Informant D Grundskollärarutbildning 

för mellanstadiet 

Rektorsutbildning 

Rektor 100% Grundskollärare 27 år 

Rektor 14 år 

Informant E Förskollärarutbildning 

Grundskollärarutbildning 

för år 1-6 

Grundskollärare 100% Förskollärare 7 år 

Grundskollärare 6 år 

Informant F Grundskollärarutbildning 

för år 1-7 

Grundskollärare 100% Grundskollärare 15 år 

Informant G Fritidspedagogutbildning Fritidspedagog 100% Fritidspedagog 14 år 

Informant H Grundskollärarutbildning 

för lågstadiet 

Specialpedagogutbildning 

Specialpedagog 100% Grundskollärare 15 år 

Specialpedagog 20 år 

Informant I Rektorsutbildning Rektor 100% Annat yrke 13 år  

Rektor 5 år 
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Procedur 
 

Informanterna har kontaktats via e-mail eller telefon. Av 17 tillfrågade personer tackade nio ja till 

intervju. Vid kontakttillfället fick de kortfattad information om studiens syfte och innehåll. 

Informanterna intervjuades sedan individuellt på sina arbetsplatser förutom vid två tillfällen då 

intervjun gjorts i informantens hem. Vid tre tillfällen har det bara varit en av oss som intervjuat och 

vid sex tillfällen har vi båda varit medverkande. När vi båda har medverkat har en av oss lett 

intervjun medan den andra har fört anteckningar och ibland ställt följdfrågor. Innan varje intervju 

har informanterna fått ta del av de forskningsetiska reglerna, se bilaga 2. Ljudupptagning med hjälp 

av mobiltelefon har använts vid samtliga intervjuer. Röstinspelaren Smart Voice Recorder 

(applikation till telefon) har vi laddat hem från Internet. Övrigt material som använts är 

intervjuguiden (se bilaga 1), informationsblad till informant (se bilaga 2), anteckningsblock och 

penna. Ljudupptagningar har sedan transkriberats och dokumenterats på dator för att lättare kunna 

användas och analyseras. 

 

Databearbetning 
 

Materialet från intervjuerna har i resultatdelen grupperats efter våra teman i intervjuguiden, se 

bilaga 1. Temana är kopplade till frågeställningarna. I analys- och diskussionsdelen har vi knutit an 

intervjumaterialet till våra teoretiska referensramar; det relationella, det kategoriska och det 

sociokulturella perspektivet. Därefter har vi med vår tidigare litteraturgenomgång som bakgrund 

analyserat och diskuterat materialet samt dragit slutsatser utifrån detta. Även i analys- och 

diskussionsdelen står våra teman som rubriker. 

 

Etiska överväganden 
 

Vi har använt oss av de forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning som beskrivs på www.codex.vr.se. De krav som vi beaktat gäller information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Alla informanter har upplysts om att medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas. Alla informanter och informationen som de lämnat har avidentifieras. Vi 

benämner informanterna med yrkeskategori + bokstav, t.ex. “Lärare B”. Det insamlade materialet 

kommer inte att användas i något annat syfte än till denna studie. Information om dessa krav har 

lämnats till informanten vid intervjutillfället, se bilaga 2. 

 

Metoddiskussion 
 

Tillförlitligheten i denna studie grundar sig på informanternas utsagor som vi citerat. Då vi endast 

har nio informanter kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån vårt resultat, men vi anser ändå 

att det ger en relativt god bild av hur man arbetar med ”en skola för alla”. Något som kan ha 

påverkat resultatet är att informanterna inte har blivit intervjuade av samma person, med exakt 

samma frågor och under samma yttre omständigheter. Intervjuguiden har använts till alla intervjuer 

men de kompletterande frågor som ställts till informanterna skiljer sig åt, då de är kopplade till 

informanternas olika svar på grundfrågorna.  
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Resultat 

 

Vi har genomfört nio intervjuer med olika yrkeskategorier inom skolan och resultatet av dessa 

redovisas i följande stycke. Utifrån våra frågeställningar har vi formulerat intervjufrågor som vi 

sedan grupperat i tre teman (se bilaga 1) och dessa teman används som struktur i resultat-

redovisningen: 

 

- Det dagliga arbetet med en “skola för alla” 

- Möjligheter och svårigheter med “en skola för alla” 

- “En skola för alla” på organisationsnivå 

 

Varje tema inleds med en kort introduktion som sedan åtföljs av en mer detaljerad genomgång av 

vad de olika yrkeskategorierna har delgivit oss. 

 

Det dagliga arbetet med en “skola för alla”  
 

Något som alla fyra yrkeskategorierna har gemensamt är tanken om att “en skola för alla” är en 

skola där alla barn blir sedda och kan få lära sig utifrån sina förutsättningar. Rektorn påpekar bl.a. 

att alla verksamheter på skolan är likvärdiga med varandra och pedagogerna påtalar vikten av ett 

gott samarbete mellan både yrkeskategorier och verksamheter. Samsyn hos all personal när det 

gäller värdegrund och likabehandlingsarbete ses som en annan viktig grundsten i arbetet med “en 

skola för alla”. 

 

Rektor 

 

“En skola för alla” innebär enligt Rektor D att alla är delaktiga i skolarbetet, att skolpersonalen har 

en samsyn och att alla verksamheter (fritidshem, förskoleklass och grundskola) på skolan är 

likvärdiga med varandra. Det gäller att göra barnens dagar bra pedagogiskt, även på fritidstiden. Att 

ha fokus på alla barnen är en sak hon poängterar, så att barnen mår bra. De vuxna på skolan måste 

ha en samsyn. Ju bättre samsyn personalen har, desto bättre mår barnen. Barnen ska inte märka 

någon skillnad i de vuxnas förhållningssätt. Hon berättar om ett koncept de använder sig av nu att 

de vuxna varje morgon går igenom en handfull med ordningsregler, för att barnen ska kunna dem 

ordentligt, följa dem och därmed kunna skapa ett trevligt klimat på skolan. Rektor I säger att man 

aktivt måste diskutera och försöka få inkludering så långt det är möjligt, men att man måste utgå 

från varje barns behov.  

 

Man måste utgå från barnets särskilda behov, gör man inte det kan man gå vilse i ”en skola 

för alla”. Det låter bra när man säger det men man måste se över varje situation för varje 

barn. (Rektor I) 

 

Han berättar att han i fem år har pratat om att jobba med inkludering och minska exkluderingen i 

skolan. Efter en tid bestämde han sig dock för att sluta använda begreppen och istället fokusera på 

att alla ska jobba tillsammans så gott de kan, och då gick det mycket bättre. Han tycker att 

inkludering kan vara ett förhållningssätt, att man inte lyfter ut elever i utanförskap när de har behov 

av särskilt stöd, utan att man istället tar in resurser i klassrummet. 

 

Lärare 

 

Lärare B menar att “en skola för alla” betyder att alla ska kunna komma till skolan och få sin 

utbildning, oavsett vem man är, vilka förutsättningar eller bekymmer man har. Han tycker att det är 

viktigt att lära känna sin klass och menar att man då märker vilka olika behov individerna i klassen 
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har, hur man ska bedriva sin undervisning i helgrupp och också hur man, inom den undervisningen, 

ska bemöta varje barn på bästa sätt. Det han först och främst tänker på när det gäller inkludering är 

att man gör saker tillsammans, att ingen ska vara på sidan om. Man ska så långt det är möjligt 

bedriva undervisning som passar flera personer i klassrummet.  

 

Om någon har sämre förutsättningar att förstå vissa saker så är ju inkludering att ändå ha 

möjlighet att lära sig de här sakerna tillsammans med de andra istället för att behöva gå iväg 

och sitta, så att säga exkluderad, någon annanstans. (Lärare B) 

 

Inkludering i undervisningen kan ju ske på flera sätt. Fungerar inte det ena sättet så måste man 

kanske prova ett annat sätt. Lärare B säger att det gäller att hitta en väg som fungerar för varje 

enskilt barn. Han berättar vidare att när de har utvecklingssamtal så får elever och föräldrar prata 

om vad man tycker känns svårt och vad man skulle behöva hjälp med. Lärare B vill alltid höra vad 

barnet och föräldrarna har att säga och ha en dialog om arbetssätt och metoder. Även Lärare F 

berättar att hon vid utvecklingssamtal frågar eleverna på vilket sätt de tycker att de lär sig bäst och 

vad de tycker fungerar bäst. Då försöker hon lyssna på det och tillgodose det så långt det är möjligt. 

Lärare E upplever att “en skola för alla” innebär att alla har rätt att lära sig utifrån det sätt man är 

kapabel att göra och detta sammanfaller med Lärare F’s beskrivning av “en skola för alla" som en 

skola där alla känner sig trygga och kan lära sig utifrån sin förutsättningar. Lärare E menar att om 

barnen har svårigheter att att arbeta i stora grupper, då har de rätt till undervisning i mindre grupper. 

Hon säger att barn i svårigheter inte alltid kan utföra uppgifter på samma sätt som sina 

klasskamrater och då kan de vuxna visa att de kan göra det de klarar av.  

 

Skolan är till för de så kallade “normala barnen” som, tycker jag har smalnats åt mer och 

mer och det är ganska tragiskt egentligen. För vi har säkerligen samma barn som faller ur 

ramarna  nu som då men nu har vi krympt normalramen, då blir det egentligen fler som faller 

ur ramen. (Lärare E) 

 

Det lärare E upplever att hon gör för att bidra till “en skola för alla” är att inte stoppa in barnen i 

“fack”, att inte överanalysera, att inte vara för strikt och istället för att störa sig på barnens små 

egenheter använda sig av det och hjälpa dem. Pedagogiskt måste man tänka på hur man kan nyttja 

samarbetet i klasserna, t.ex. att man kan arbeta över gränserna och hjälpa varandra. Lärare F hoppas 

att hon i sitt arbete signalerar till barnen att det är okej att vara olika och att hon själv tycker att det 

är okej att vara olika. Att barnen får vara som de är och får jobba utifrån där de befinner sig, så långt 

som det är möjligt. I klassrummet tänker hon på vilken placering eleverna har, att hon placerar dem 

där hon upplever att det är lättast för dem att behålla fokus. Hon har en elev i klassen som är 

inskriven i GSS (grundsärskolan) och har en egen kursplan. Den eleven deltar och gör det som den 

klarar av i klassen med de andra barnen. Lärare F tycker att man så långt det är möjligt ska blanda 

eleverna och inte prata så mycket om inkludering, men för att detta ska fungera måste man ha fler 

resurser i klassrummet.  

 

Fritidspedagog 

 

Fritidspedagog A menar att “en skola för alla” är en skola där alla kan gå och få den hjälp och det 

stöd som de behöver. I sitt arbete försöker hon medvetet se alla barn, hälsa på dem, ta på dem och 

visa hon har sett dem på något sätt under dagen. I arbetet med “en skola för alla” uttrycker hon att 

hon bidrar med sig själv och sina kunskaper som hon samlat på sig i sitt arbete med barn. Hon 

påtalar vikten av att jobba som ett team och kunna vara öppen mellan klassgränser och komma bort 

från Vi och Dem-känslan mellan skola och fritids. Det är jätteviktigt att hjälpa varandra för att det 

ska rulla på, säger hon.  
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Vi har olika yrkesroller men vi kan ändå kliva över de yrkesrollerna för att hjälpa barnen och 

oss själva. (Fritidspedagog A) 

 

Fritidspedagog G upplever att “en skola för alla” är en skola där alla barn ryms och får sin plats 

efter den nivå som de befinner sig på. Det gäller att se till både barnens kunskapsnivå och 

eventuella handikapp. Det finns saker att ta hänsyn till och det är barnets bästa man måste utgå från. 

 

Själva begreppet ”en skola för alla”, det är jättebra och jättefint begrepp det tycker jag, men 

inte till varje pris. Utifrån barnets bästa, det är det perspektiv man måste ha tycker jag. 

(Fritidspedagog G) 

 

Fritidspedagog G tycker att det är nyttigt att ha ett handikappat barn i gruppen eftersom han har fått 

lära sig att fokusera mer på att planera förflyttningar och andra aktiviteter utefter det barnets 

förutsättningar. Han påtalar att man inte får glömma bort sådant och att det är något som all 

personal i skolan måste träna på. Alla måste ta hänsyn till det handikappade barnet och planera så 

att alla aktiviteter bli genomförbara, både inomhus och utomhus, och det är viktigt att det finns 

tillräckligt många vuxna med. Det är viktigt att barnet på ett meningsfullt sätt kan delta i aktiviteten, 

men ibland får man anpassa det praktiska för att det ska fungera, t.ex. att barnet får åka bil till en 

plats istället för att promenera. Fritidspedagog G anser att inkludering innbär att barnen inte blir 

utestängda i vissa aktiviteter. Han menar då inte bara det barn som har ett handikapp utan även de 

barn som till exempel har olika alleriger, så som pälsdjursallergi och skolan planerar att besöka en 

bondgård. Han påpekar att detta inte är allvarliga saker, men som kan upplevas jobbigt för det 

enskilda barnet om de inte kan delta. Detta gör att de vuxna på skolan får ett större krav på sig, att 

man tänker till så att alla får vara med eller kan vara med i alla aktiviteter. Fritidspedagog G menar 

att en positiv aspekt med “skola för alla”, är att alla barn idag har en mycket större förståelse för att 

alla är inte lika. De förstår att vi människor kan vara på olika nivåer. Han tycker att det har blivit en 

bra inkludering då gruppen tänker på och behandlar det handikappade barnet som alla andra. 

 

Specialpedagog 

 

Specialpedagog C tycker att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina 

förutsättningar och Specialpedagog H har en liknande uppfattning:  

 

Alla barn ska välkomnas och känna sig hemma där de är, på sina villkor, och med tanke på att 

det kan vara ganska stor spridning på dem så måste alla få känna att de har sin plats och 

möts och får den hjälp och det stöd som de behöver. Men det är inte lätt. Långt ifrån lätt! 

(Specialpedagog H) 

 

Specialpedagog C bidrar till att skapa “en skola för alla” genom att hjälpa främst de som har svårast 

att nå målen men även de “vanliga” eleverna och de som är extra duktiga. Inkludering för henne 

betyder att alla så långt det är möjligt ska kunna delta tillsammans i undervisningen och vara en del 

av grupprocessen som pågår i en klass. Specialpedagog H berättar att GSS (grundsärskolan) har 

inkluderats på deras skola och att hon tycker att det är berikande och fungerar bra. På båda 

specialpedagogernas skolor så ges så mycket av det särskilda stödet som möjligt ges inom klassen, i 

klassrummet. Ibland gör de mindre grupper som är lättare att hantera och ibland ges stödet 

individuellt, när barnet är i behov av lugn och ro. Individuellt stöd passar också när en elev behöver 

möjlighet att diskutera mycket och plocka med material som annars kan störa i klassrummet. 

Specialpedagog H tycker att det är mest effektivt att öva med barnet enskilt, ofta och inte så lång 

stund åt gången. Hon påpekar dock att det är viktigt att att man inte plockar ut eleven ur 

klassrummet när det händer något som den vill vara med på för då blir det ingen bra träning i alla 

fall. Barnen måste känna att de kan ha en dialog med specialpedagogen. 
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Vi kör intensivträning, jag har kört nu i åtta veckor, i ettan med några elever intensivt och då 

försöker vi liksom prata med eleven först och komma överens med dem och göra ett litet avtal 

att det är den här perioden och sen är det klart. Och det har gått ganska bra. 

(Specialpedagog H) 

 

Stöd ges också till arbetslagen så att det kommer barnen till gagn alltid. Specialpedagog C menar att 

det inte får hänga på att hon kan träffa eleverna som är i behov av stöd tre gånger i veckan, 40 

minuter - det blir för lite. Det är bättre att hon stöttar pedagogerna i att alltid kunna ge särskilt stöd. 

Något som hon tänker på i det dagliga arbetet är hur hon bemöter barnen på ett bra sätt. 

 

Om man ser till metoder i bemötande så är det väl att barnen alltid ska känna sig, vad ska 

man säga, att de känner att de kan och att det är rimliga krav på dem och att de får känna att 

de lyckas och det ska vi ju hjälpa till med. Det är ju som en metod som man försöker tänka på 

i alla fall. (Specialpedagog C) 

 

När det gäller Specialpedagog C’s elever som är i behov av särskilt stöd som inte hinner göra klart 

sina uppgifter så kan skolan erbjuda att de får stanna kvar lite efter skolan. Det finns en 

studieverkstad och det ges fler tillfällen under veckan där de kan få jobba med uppgifterna. Om 

eleverna rent kunskapsmässigt inte kan nå målen, ger pedagogerna mer tid, andra typer av uppgifter 

och olika typer av anpassningar. Man kan t.ex. få text uppläst om man har svårt att läsa eller 

skrivstöd om man har svårt att forma bokstäver eller formulera det man tänker i text. Om det är 

koncentrationen som är problemet så erbjuds man lugnare miljö och ett mer upphackat schema med 

fler pauser inplanerade. Specialpedagog H påtalar vikten av att pedagoger varierar sina metoder 

eftersom en metod aldrig passar alla elever. Speciapedagog C tycker att mycket av stödets 

utformning sker i diskussion med eleverna och uttrycker det så här: 

 

Man lär ju känna eleven ganska väl och vet ungefär hur de brukar vilja ha det och hur de 

arbetar bäst, så det blir ju som en metod man arbetar fram allteftersom. Man vet vilka 

morötter de behöver och vilka krav man kan ställa som är rimliga utifrån var och en och vad 

de behöver göra för att vila emellanåt och sådär. (Specialpedagog C) 

 

Specialpedagog C berättar också att det är ganska mycket resurser i klasserna på hennes skola. Om 

det är fler än 20 elever i en grupp så är man alltid två pedagoger. Det är inte lika tätt med 

specialpedagoger, men hon upplever att mycket stöd kan ges av den extra lärartjänsten i gruppen. 

 

Möjligheter och svårigheter med “en skola för alla” 
 

Alla informanter är positivt inställda till inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd och 

menar att möjligheterna att förverkliga “en skola för alla” finns, men att det ofta saknas resurser för 

att det ska kunna fungera bra, både för elever och pedagoger. Svårigheterna ligger främst i att 

barngrupperna är för stora och att det inte finns tillräckligt med personal som kan möta barnens 

behov - pedagogiskt, socialt och emotionellt. 

 

Rektor 

 

Något som rektor D gjort det här läsåret är att ha assistenter även på fritids, för hon upplevde att 

utan assistenter skulle det inte finnas möjlighet till att ha någon pedagogisk verksamhet på fritids. 

Rektor D berättar om skolans grundsärskola, som har en speciell plats i skolan. Den är centralt 

placerad, alla barn möts och det är inga märkvärdigheter. Alla barn ser det så naturligt, de är olika 

och kan inte gå i vanlig grundskola. Detta tycker rektorn är att synliggöra för alla att vi ser inte 

likadana ut, vi är olika men vi går alla i samma skola Det tycker hon är jättevikigt. De svårigheter 

som Rektor D ser är för lite resurser, ekonomin till allt material till det behov som finns på skolan 
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samt utrymmet och att det är för lite lokaler. När rektor D fick frågan vad hon skulle vilja förändra i 

arbetet mot “en skola för alla” svarade hon: 

 

Rektorsrollen har blivit mycket mera ekonomiska frågor, än pedagogiska frågor. Och som 

rektor är vårt huvuduppdrag det pedagogiska, men det är så lite utav ens arbetstid som går 

till det, tyvärr. Därför att ekonomin är väldigt styrande och den ska arbetas med större delen 

av året. (Rektor D) 

 

För att “en skola för alla” ska bli verklig menar rektorn att vi vuxna ska möta eleven där denne 

befinner sig samt att de ska få det stöd och hjälp de har rätt till. Samt att det finns en respekt både 

mellan vuxna-barn, barn-barn och vuxna-vuxna, för det olikheter som finns i skolan. Hon upplever 

att den skolan hon arbetar på är en bra bit på väg att vara en skola för alla, men att det måste in mer 

resurser. Rektor I uttrycker att motivation är viktigt för att inlärning ska ske och därför är det också 

viktigt att ge elever möjligheter att själva påverka sin lärandesituation: 

  

Det viktigaste sättet att lära sig är att ha motivation, motivation att du tror på det du ska 

göra, därför är det viktigt att eleven är med hela tiden och påverkar, det är lite en balansgång 

utifrån mognad och så. (Rektor I) 

 

Rektor I uttrycker också att han är säker på att en möjlighet med ”en skola för alla” är att fler elever 

i en sådan verksamhet kommer längre rent kunskapsmässigt. Det finns också andra bitar, t.ex. att 

barnen lär sig interagera med alla typer av människor och inte skapar knepiga värderingar kring de 

som har någon form av handikapp. En svårighet som han nämner är känslan av osäkerhet hos 

personalen: 

 

Att man känner att man gör rätt. Gör jag rätt gentemot styrdokumenten? Gör jag rätt mot 

varje elev? Möter jag upp mot varje förälder som det är tänkt? Det är väl det som är 

svårigheten. (Rektor I) 

 

Han nämner också de vuxnas föreställningar om vad barnen klarar och inte klarar av som en 

svårighet. Han upplever att det handlar om kompetens, att man inte vet hur man ska förhålla sig till 

en grupp, och att det då är lättare att se problem istället för möjligheter. Då måste man diskutera 

värdegrund och pedagogik för att komma tillrätta med det.  

 

Lärare 

 

Lärare B säger att möjligheten att hjälpa varje barn lite mer på sitt sätt, alltså på det sätt som de 

behöver, blir större ju färre barn det är i gruppen. Han anser att svårigheterna i arbetet med “en 

skola för alla” ligger i att möta de behov som finns, därför att det är otroligt resurskrävande och det 

är ont om resurser. Man skulle vilja ge elever mer stöd och hjälp, men resurserna räcker inte till, 

säger han. 

 

Även om man ser att det finns stora behov så räcker inte pengarna till att använda personal 

som kan täcka behoven. Och man kanske vet hur man skulle kunna hjälpa en elev men man 

har inte resurser att göra det. Det kan vara frustrerande. (Lärare B) 

 

Han upplever att det finns god kompetens hos personalen att möta barnen som är i behov av särskilt 

stöd, men att man känner att man är “en man kort” hela tiden. Han påpekar att arbetsinsatsen som 

krävs av dagens lärare går åt till att dokumentera och administrera skulle kunna investeras på ett 

bättre sätt. Tanken är god, säger han, men han är ganska säker på att det vid en analys om 50 år 

kommer att visas att det inte gav så mycket som man hade förhoppningar om. Lärare B har många 

önskningar och förslag på hur skolan skulle kunna bli bättre för alla. Han önskar att det fanns ett 
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större förtroende för lärarna. Miljömässigt skulle han vilja ha fler grupprum eller studieverkstäder i 

anslutning till sitt klassrum. Han tycker också att kommunerna som de största arbetsgivarna borde 

satsa mer på att fortbilda lärarna och höja deras kompetens. I nuläget erbjuds man kurser, men på 

egen bekostnad. Utbildning som kommer arbetsgivaren till gagn borde naturligtvis också betalas av 

arbetsgivaren. Han nämner också lärarnas arbetsfördelning och tycker att de ska få lägga mer fokus 

på undervisning och planering av undervisning. Vidare önskar han att det fanns så mycket pengar i 

skolan att man kunde möta, verkligen på riktigt, alla barns behov. Det tycker han inte att man gör 

idag. 

 

Jag önskar att man, om man t.ex. har ett ärende hos elevhälsan och ska göra utredningar, att 

även de fick mer resurser så att de här processerna gick snabbare, så att man snabbare fick 

ett underlag för hur man ska arbeta vidare med ett barn och fortare kunna sätta in hjälp där 

det behövs, och rätt typ av hjälp, tidigare. Det ska inte vara så att man kommer fram till att en 

elev har dyslexi när han går i åttan. Det ska man få veta långt tidigare. (Lärare B) 

 

Både Lärare E och Lärare F önskar att man i skolan kunde ha mindre barngrupper, fler pedagoger, 

större ljudanpassade klassrum och bra hjälpmedel till de som behöver det. Lärare E önskar även mer 

samsynt personal och bättre läromedel. Lärare F tycker att i den mån det går blanda eleverna så bör 

man göra det, om man vill sträva mot “en skola för alla”. De svårigheter hon ser är att det inte alltid 

finns resurser till de behov som finns. På frågan om hon upplever att hennes skola är “en skola för 

alla” svarar hon: 

 

Ja, så långt det är möjligt, alltså, men självklart så skulle jag önska även här att vi skulle 

behöva jobba lite annorlunda ibland och ha fler personer, fler vuxna. Men utifrån de 

förutsättningar vi har så tror jag ändå att det är rätt okej. (Lärare F) 

 

Lärare F tycker att de har haft ganska bra med stöd, både i skolan och på fritids. Hon tror dock att 

graden av stöd en elev får beror mycket på hur väl man kan visa att de behöver stöd, hur drivande 

föräldrarna är och hur mycket ork och möjligheter man har att söka pengar för elevens stöd. Hon 

menar också att det ofta krävs en diagnos eller ett fysiskt handikapp för att få mer resurs till en elev.  

 

Möjligheten att få resurs är mindre än vad behovet är, tycker jag. Det är lättare att få speciellt 

material. Det upplever jag inte är speciellt svårt. Det är ju ofta inte så stora kostnader. 

Däremot extra personal, det upplever jag är svårare. (Lärare F) 

 

När det gäller hur det särskilda stödet ges säger hon att det sker både i och utanför klassrummet. 

Om man jobbar med t.ex. läsning tillsammans med en specialpedagog, då sker det utanför 

klassrummet. Handlar det om socialt stöd så sker det inne i klassrummet. Om elevernas möjligheter 

att själva påverka sitt stöd säger hon att de får säga vad de tycker, och sedan får man som lärare 

välja att lyssna eller inte. Det som varken eleverna eller deras föräldrar kan påverka är hur mycket 

stöd de kan få. När det gäller möjligheter att nyttja personalens kompetenser på ett bättre sätt säger 

hon så här:  

 

Jag tycker att man skulle kunna ha ett närmare samarbete mellan skola och fritids, att man 

inte använder fritidsresursen maximalt alltid. Man skulle kunna jobba, om vi hade tid att 

samplanera, så skulle man kunna jobba med samma typ av områden fast på olika sätt, i skola 

och fritids. (Lärare F) 
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Fritidspedagog 

 

Fritidspedagog A upplever att det är svårt att hinna med att “se” alla barn och tror att det beror på att 

det är för många barn i gruppen och för lite personal. Det som skapar svårigheter i arbetet med “en 

skola för alla” är att det saknas resurser, folk som kan fånga upp alla behov. Fritidspedagogen 

uttrycker det såhär: 

 

Ja det är ju resurserna, vi har jättebra lokaler här hos oss och utrymme för att det ska funka. 

Det som kan sätta käppar i hjulen är ju resurserna och att det inte finns folk när man behöver 

folk. (Fritidspedagog A) 

 

Hon säger också att möjligheter finns för att skapa en skola för alla, men att förutsättningarna också 

måste vara de rätta för att alla ska känna att de får den utbildning och den hjälp som de behöver. Det 

måste finnas tillräckligt med folk och utbildad personal som vet vad de gör. Ofta måste någon i 

personalen fokusera på ett barn och hon säger att som fritidspedagog måste hon kanske ha fokus på 

hela gruppen. Det är där svårigheten ligger. Vad ska man släppa? Ska man släppa gruppen eller det 

enskilda barnet? Resursfrågan kan handla både om brist på pengar och dålig tillgång till personal. 

Det hon önskar förändra för att skapa en bättre skola för alla i framtiden är mer personal. Hon 

upplever att det har varit ett problem de senaste åren, att man blir färre och färre i personalstyrkan 

medan barnen blir fler och fler. 

 

Fritidspedagog G säger angående inkludering, att det är klart och tydligt att alla ska inkluderas, och 

att själva begreppet inte är svårt att tolka. Svårigheten ligger, enligt honom, i att utföra det praktiskt. 

Hur inkluderar man en elev utan att riskera att något känns exkluderande? Han återkommer till att 

man hela tiden måste utgå från vad som blir bäst för det enskilda barnet. Det ser olika ut för olika 

barn och man måste bedöma situationer från fall till fall. Han anser att de är lyckligt lottade på 

skolan som får ha en elev som är i behov av extra stöd, eftersom man lär sig så mycket av det. Hela 

tiden gäller det att ligga steget före, att ha en plan och att tänka igenom förflyttningar och 

aktiviteter. Fritidspedagog G berättar att de brukar gå morgonpromenader på skolan varje morgon 

och att det är svårt för den handikappade eleven att vara med på det. Oftast går det bra om stigen är 

upptrampad, men om det t.ex. har kommit mycket snö så blir det svårare. Han påpekar att det då är 

svårt att ta beslut om hur man ska göra, om ingen ska gå eller alla ska gå ändå, om hon ska få åka 

pulka eller om det är kränkande för henne? Hela tiden ställs personalen inför val som de måste ta 

ställning till och det är inte alla gånger som det finns så mycket tid att fundera på det. Ibland blir det 

ett snabbt beslut och ibland blir det mindre bra, men det är ändå viktigt, tycker han, att man alltid 

har en tanke eller strategi i bakhuvudet, “hur ska vi göra?”.  

 

Att det tänket måste finnas med hela tiden, har man det så misslyckas man inte totalt i alla 

fall. Om man hela tiden är uppmärksam och tänker på det är man ganska bra rustad för det 

som kommer. (Fritidspedagog G) 

 

Han nämner att synsättet och tänket går att applicera på alla elevers olika behov och inte bara den 

som är handikappad. Fritidspedagog G säger att det är viktigt att våga ta de beslut som man vet är 

bäst för barnet och inte falla i fällan att välja det som är enklast för verksamheten. T.ex. om det 

handikappade barnet gärna vill stanna inne och läsa en bok på rasten för att det är bekvämt, så är det 

enkelt att som personal låta henne göra det. Men barnets vilja får inte alltid styra när man vet att hon 

egentligen behöver komma ut och röra på sig. Fritidspedagog G tycker att man i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd ska se möjligheter istället för svårigheter. Att ha den grundsynen är, som han 

uttrycker det, regel numer ett.   
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Det är jättelätt att säga att det sitter i resurser, men jag kan tycka att det är lite för enkelt att 

säga det. Jag tror att det sitter mest i hur man är, hur personalen som är närmast det här 

barnet är. Ser man möjligheter eller ser man bara att det är jobbigt och krångligt? Där har 

man den stora tröskeln. Sen kan man ju alltid säga att “det vore bra om vi var en extra 

person” men det är så lätt att skylla på det, att det finns så lite resurser. (Fritidspedagog G) 

 

Anledningen till att en del av personalen gärna ser problem före möjligheter tror Fritidspedagog G 

beror på en kombination av osäkerhet och otillräckliga kunskaper inom området. Vikten av 

grundsynen uttrycker han så här: 

 

Om du är positiv och framåt och kan tänka, “Ja, det blir lite krångligt men vi gör det ändå", 

att man inte har den inställningen att ”Nej, det blir ju som krångligt och jobbigt”. Det är ju 

jättestor skillnad i hur resultatet blir. (Fritidspedagog G) 

 

Specialpedagog 

 

Möjligheterna till extra stöd ser lite olika ut beroende på hur det ska ges. Specialpedagog C säger att 

om stödet ska ges i form av en extra person så är det lite begränsat p.g.a. ekonomin, men det finns 

bra kompenserande hjälpmedel såsom dataprogram och andra material. Hon tycker också att det 

nuförtiden finns en ganska god samlad kunskap om hur man jobbar med eleverna som är i behov av 

särskilt stöd.  

 

Många behov funkar bra att bemöta, diagnoser som dyslexi och AD/HD börjar vara så pass 

vanliga att många börjar få grepp om hur man kan arbeta. Nu är ju givetvis inte alla elever 

med AD/HD eller dyslexi likadana, men det finns en ganska bra kunskap kring det. Sen finns 

det ju behov som man inte lika lätt kan bemöta. Jag tror att både jag och lärarna kan känna 

att tiden inte räcker till. (Specialpedagog C) 

 

Svårigheterna i arbetet med “en skola för alla” beror enligt Specialpedagog C på en kombination av 

olika saker. Hon påpekar att lärare idag inte har tillräckligt med tid för att planera ordentliga 

lektioner som passar för alla elever, både de som har svårt att hänga med och de som behöver 

utmaningar. Ekonomin gör att resurserna blir knappa ibland och Specialpedagog H tycker att det 

svåraste i arbetet är att hinna med alla som man skulle vilja hinna med, något som Specialpedagog 

C också uttrycker: 

 

De svåraste behoven som jag kan se, som växer fram framförallt hos de yngre barnen, det är 

ju att de har behov av vuxna som lyssnar på dem. Det finns inte alltid, tyvärr. 

(Specialpedagog C) 

 

Alla barn har behov av stöd på sitt sätt. Sen är vissa i behov av särskilt stöd men att hinna 

möta alla, och hinna se alla och att alla ska känna sig lyssnade på i sina funderingar, det är 

väl något som man önskar att det fanns mer tid till. Då tror jag att alla skulle må lite bättre. 

(Specialpedagog C) 

 

Specialpedagog H beskriver att arbetet med inkludering måste ske som en pendel, där det svänger 

mellan starkare och svagare inkludering beroende på individens förutsättningar och aktivitetens 

krav: 

 

Det ska inte vara bara för att det ska vara, utan det måste passa individen.  

(Specialpedagog H) 
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Specialpedagog C önskar att man kunde ha fler mindre grupper av elever och att lärarna fick mer tid 

att förbereda och efterarbeta, så att de verkligen hinner ge barnen respons och feedback på det de 

gör. Vidare vill hon ha bra kompetensutbildning för alla i personalstyrkan och mindre administrativa 

uppgifter. Lokalmässigt skulle hon vilja förändra det öppna arbetslandskapet som utvecklats på 

deras skola. Hon säger att det är glasväggar och 4-5 dörrar till varje klassrum och man kan gå ut och 

in hur som helst, vilket gör det svårt för elever med koncentrationssvårigheter att behålla fokus. Det 

blir också oroligt när elever går runt i klassrummet för att hämta olika saker i sina lådor runt 

väggarna. Hon föreslår att man återgår till gamla hederliga bänkar så att eleverna har allt sitt 

material samlat där de sitter. I nuläget får de skapa små bås för de elever som inte klarar av alla 

intryck i klassrummet. 

 

“En skola för alla” på organisationsnivå  
 

Både rektor och pedagoger nämner ekonomin som ett problem. Rektor D skulle vilja fokusera mer 

på pedagogiskt ledarskap och mindre på ekonomiska frågor. De flesta av pedagogerna önskar att 

man hade råd med mer personal, nyare och bättre läromedel och material till eleverna och betald 

fortbildning för personalen. En av fritidspedagogerna avviker dock i detta och anser att det som är 

viktigare än mer personal är att den personal som finns har rätt inställning och är kunniga. Ett par av 

pedagogerna önskar också att de fick mindre administrativa uppgifter för att kunna fokusera mer på 

att planera och genomföra bra undervisning som passar alla elever. 

 

Rektor 

 

Rektor D tycker att det är viktigt med kommunikation och uppföljning av hur det ser ut i 

arbetslagen. Normer och värden är något som är viktigt och det hålls levande hela tiden. Det är 

något som alla på skolan måste tänka på, särskilt om det händer något speciellt kring någon elev. 

Rutinerna bygger mycket på värdegrundsarbetet. Att jobba för “en skola för alla” är något vi ska 

göra, säger Rektor D. Organisationsmässigt önskar Rektor I att både lärarna och rektorn fick mer tid 

till att arbeta med skolutveckling eftersom det står i skollagen att det ingår i deras arbetsuppgifter. 

Han som rektor arbetar för hitta och skapa möjligheter för att arbeta med skolutveckling, samt att 

den skolutvecklingen som sker grundar sig på vetenskaplig forskning. Han trycker på att det är 

viktigt att låta skolutvecklingsprojekt ta flera år, så att man verkligen kan se om det blir någon 

skillnad som går att mäta. Man får inte byta strategi för snabbt. Rektor I upplever att 

likabehandlingsplanen efterlevs bäst av de som är mest involverade i arbetet med den. Han tror att 

det blir lättare att jobba efter den om man har diskuterat målen i den ordentligt. 

 

Lärare 

 

Lärare B berättar om likabehandlingsarbetet på skolan och säger att de har ett likabehandlingsteam 

som träffas kontinuerligt, en gång varannan vecka, och gör en kartläggning av de elever som finns 

på skolan och ser vilka tendenser som finns. Man fokuserar på det sociala samspelet och försöker 

analysera hur barnen mår, hur det ser ut med mobbning, utanförskap etc. Lärare E berättar om deras 

likabehandlingsplan, att de har en arbetsgång för hur de ska gå tillväga vid t.ex. konflikter. Hon 

berättar även att personalen diskuterar värdegrunden och menar att även om de inte tänker och 

undervisar på samma sätt så är huvudsaken att de drar åt samma håll i de stora frågorna. Lärare F 

berättar att de har hörselspår på skolan och att skolmiljön är anpassad därefter, med slingor och 

mikrofoner, så att alla barn ska kunna undervisas i alla klassrum. Barnen med hörselskador går i 

blandad klass tillsammans med helt hörande barn. Grundssärskolan har nyligen flyttat till skolan 

och personalen försöker nu få i gång ett samarbete så att man arbetar tillsammans när det är möjligt.  
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Nåt som jag skulle tycka var bra är att de här barnen som är lite mittemellan, att de skulle 

kunna vara i vanlig klass ibland och i en GSS-grupp ibland, så att man inte behöver välja 

antingen eller. Ibland kan det ju vara så att du kanske kan vara med i vissa ämnen men i 

andra inte och det gör att du kanske väljer en GSS-grupp, fast du egentligen kanske skulle 

kunna vara i en vanlig grupp vissa timmar. (Lärare F) 

 

Lärare F berättar att deras arbete med särskilt stöd är i förändring och att detta grundar sig på 

forskning. De ägnar sig nu åt mer intensiv träning, något de kallar för “duschning”. Då arbetar man 

intensivt tillsammans med en specialpedagog i kanske åtta veckor med det som eleven har svårt för 

och sedan släpper man det. Detta arbetssätt används för att eleven ska komma vidare och inte gå 

och “harva” med lite specialundervisning år ut och år in.  Det är viktigt att insatserna kommer igång 

tidigt och att man ibland har intensiva perioder. På skolan vill de arbeta mer förebyggande så att det 

inte behöver bli svårigheter längre fram när eleven är äldre.  

 

Fritidspedagog 

 

Fritidspedagogen tycker att det var bättre förr då man hade en viss peng till fortbildning. Den är nu 

borttagen sen ett antal år tillbaka och hon tycker det är synd eftersom fortbildning är viktigt. 

 

Ja det tycker jag är jätteviktigt. Man behöver nya infallsvinklar för att inte stanna i samma 

spår, man behöver utveckla sig själv hela tiden. Samhället stannar ju inte av, man behöver ju 

liksom följa med. (Fritidspedagog A) 

 

När det gäller organisatoriska förändringar och nya direktiv från högre ort så känner hon att det 

kanske inte är så genomtänkt alla gånger och att det ibland rinner ut i sanden när en drivande person 

byter arbete och försvinner. Hon uttrycker det så här: 

 

Det är jättebra att man är positiv till nya förändringar, men man måste också stanna upp och 

tänka på vad man faktiskt gör. Det kanske visar sig att det man gör är nog så bra. 

(Fritidspedagog A) 

 

På Fritidspedagog G’s skola gör de en gång per vecka en kartläggning av de barn som är i behov av 

särskilt stöd, både inlärningsmässigt och fysiskt. Personal från alla verksamheter medverkar och 

man följer upp hur barnen ligger till, vad som har hänt sen sist och hur det går med eventuella 

åtgärdsprogram. Han upplever att det är stor skillnad nu jämfört med för 6-7 år sedan, och menar att 

det nu är mycket större fokus på att inte missa de här barnen som behöver extra stöd. Anledningen 

till detta tror han är den nya skollagen och de nya kunskapskraven som alla elever ska klara av. 

Fritidspedagog G nämner också att de vid kartläggningen av elever i behov av särskilt stöd kopplar 

in elevhälsan som har särskild kompetens att hantera de svårigheter som kan uppstå. Han säger så 

här: 

 

Vi kan ha idéer och teorier men vi kanske inte vet om vi gör rätt, och tar man exempelvis 

hjälp från elevhälsan, då är min utgångspunkt att de är professionella och vet vad de gör och 

då får man vara trygg i det. (Fritidspedagog G) 

 

Personalen på Fritidspedagog G’s skola fortbildas regelbundet. De som ingår i likabehandlings-

teamet (LBT) fortbildas oftare och Fritidspedagog G upplever detta som något bra, att några få får 

mer utbildning. LBT fungerar som ett stöd för den övriga personalen om de upplever svårigheter 

kring ett barn. På frågan om han upplever att personalen “drar åt samma håll” svarar Fritidspedagog 

G att även om personalen har olika grundsyn, så har de kommit överens om en handlingsplan som 

styr hur de ska gå tillväga vid problem. Alla kanske inte tycker det är det bästa men får inordna sig 

under det som bestämts gemensamt. LBT har huvudansvaret för att skriva likabehandlingsplanen, 
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men under arbetet har alla fått delge sina åsikter och synpunkter, så alla har varit delaktiga. 

 

Det skulle vara jättepraktiskt om alla hade en någorlunda samsyn, att man såg möjligheter 

istället för problem som ingångsvinkel, då skulle allt bli så mycket enklare.  

(Fritidspedagog G) 

 

Specialpedagog 

 

Specialpedagog C upplever att de flesta i personalgruppen på skolan har rätt tänk kring elever i 

behov av särskilt stöd. De läser och diskuterar litteratur för att skapa en samsyn och de allra flesta 

tar det till sig och gör verklighet av det. Det finns några som kanske känner att det ligger utanför 

deras kompetens och som gärna vill att någon annan ska komma och hjälpa dem med det. 

 

Vissa har en tendens att verkligen vara öppna för nya intryck och ta del av ny forskning och 

idéer och vilja testa nya metoder, allt vad det kan vara, medan vissa rycker på axlarna och 

tycker att äh, det där har jag inte tid med. De är ju lyckligtvis färre än den andra gruppen, 

men visst finns det sådana, det gör det. (Specialpedagog C) 

 

Angående samarbetet med lärarna på skolan säger Specialpedagog H: 

 

Det är ett givande och tagande hela tiden, det behöver inte vara så att det är jag som 

specialpedagog alla gånger som kommer med alla otroliga idéer utan det är ju ett 

resonemang oss emellan. Det kan ju vara jag som kommer med en idé, men det kan lika gärna 

vara klassläraren. I samtalet föds någonting, och jag tycker att det är väldigt högt till tak, att 

prova saker och ting och resonera. (Specialpedagog H) 

 

Angående fortbildning för personalen så är det lite olika hur det fungerar. Ibland handplockas vissa 

lärare till vissa utbildningar. När man inte får anmäla så många till en utbildning så väljs några 

arbetslagsledare ut som sedan får i uppgift att sprida kunskaperna vidare till sina arbetslag. Ibland 

bjuds personer in till skolan för att prata om olika saker, nu senast var det representanter från 

elevhälsan på kommunen som berättade för lärarna om likabehandlingsarbete, incidenter, 

inkludering och arbetssätt kring detta. Om man själv hittar någon kurs eller bok intresserar en så 

kan man söka medel för det. Specialpedagog C upplever att det brukar vara generöst och att man 

inte brukar bli nekad när man önskar något. Hon har tillsammans med sina specialpedagogkollegor 

fått gå en utbildning om metoder för att stoppa mobbning och främja likabehandling som de sedan 

har spridit till sina arbetslag. 

 

Specialpedagog H säger angående den ekonomiska styrningen:  

 

Ekonomin styr ju mycket, den gör ju det. Det som är konstigt i den här kommunen som vi har 

hört är ju att “medel går före mål” och det tycker jag är väldigt konstigt att man 

överhuvudtaget får säga. Jag menar det finns ju en lag, det finns ju skollag, kursplaner o.s.v. 

som kommer uppifrån och att kommunen då ska kunna uttrycka att medel går före mål... ja, 

jag förstår inte riktigt det där. (Specialpedagog H) 
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Analys och diskussion 
 

Anknytning till teoretisk referensram 
 

Något som är gemensamt för de olika yrkeskategorierna är att de alla, såvitt vi kan utläsa av deras 

uttalanden, arbetar utifrån ett relationellt och sociokulturellt perspektiv. Flera av informanterna 

nämner vikten av ett gott bemötande, att lära känna alla barn och att låta lärandet ske i ett 

sammanhang, i en gemenskap. Specialpedagog C uttrycker det så här: 

 

Man lär ju känna eleven ganska väl och vet ungefär hur de brukar vilja ha det och hur de 

arbetar bäst, så det blir ju som en metod man arbetar fram allteftersom. Man vet vilka 

morötter de behöver och vilka krav man kan ställa som är rimliga utifrån var och en och vad 

de behöver göra för att vila emellanåt och sådär. (Specialpedagog C) 

 

Ingen av informanterna verkar ha ett kategoriskt perspektiv i sitt arbete. Detta tolkar vi som att “en 

skola för alla” först och främst handlar om personerna som befinner sig i skolan och deras 

interaktion med varandra. Något som är typiskt för det relationella perspektivet är lärarens “förmåga 

att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna” (Persson, 

1998, s. 31) och detta framgår tydligt i Lärare B’s arbete. Han menar att det är viktigt att lära känna 

sin klass för att veta vilka olika behov individerna i klassen har och hur man ska bedriva sin 

undervisning så att den passar alla elever i klassrummet. En annan grundsten i det relationella 

perspektivet är tanken om att elevens “svårigheter uppstår i mötet med olika företeelser i 

utbildningsmiljön” (Persson, 1998, s. 31) och denna tanke återfinns hos Fritidspedagog G. Han 

beskriver vikten av att “ligga steget före” och planera förflyttningar och aktiviteter så att en 

handikappad elev kan delta på samma villkor som de andra eleverna. Fokus ligger således på att 

anpassa omständigheterna, snarare än eleven. En central aspekt av den sociokulturella teorin är att 

lärande är situerat d.v.s. att kunskap och lärande är beroende av ett sammanhang, antingen historiskt 

eller kulturellt (Dysthe, 2003). Flera av informanterna berättar om inkludering som något 

gemensamhetsskapande. För Fritidspedagog G innebär det t.ex. att inget barn ska utestängas från 

någon aktivitet. Det gäller att inte bara tänka på de elever som har någon form av fysiskt handikapp, 

utan även de som har osynliga svårigheter och vanliga problem som allergier. 

 

En svårighet i den kommande delen av studien har för oss varit att sortera in analys- och 

diskussionspunkterna under våra tre temarubriker. Detta har varit svårt för att punkterna ofta går in i 

varandra och behandlar flera teman samtidigt t.ex. både möjligheter och svårigheter och 

organisation. 

 

Det dagliga arbetet med “en skola för alla” 
 

I följande avsnitt diskuteras och återkopplas resultatet till vår första frågeställning som handlar om 

hur de olika yrkeskategorierna upplever att de skapar “en skola för alla”, samt vilka likheter och 

skillnader vi kan se i detta arbete. 

 

Vad gör de? 

 

- Samarbetar i arbetslag, över klassgränser och yrkesroller. 

- Lär känna sin klass och sina elever. 

- Planerar verksamheten väl för att inkludera alla elever oavsett förutsättningar. 

- Anpassar undervisningsmetoder, material och extra stöd. 

- Blandar elever på olika sätt i olika sammanhang. 

- Visar att det är okej att vara olika. 
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- Har tydliga ordningsregler för eleverna och gemensamt förhållningssätt hos personalen. 

 

Vi har inte kunnat skönja några större skillnader mellan yrkeskategorierna i deras arbete med att 

skapa “en skola för alla”. De har alla mer eller mindre samma tankar och strategier för hur man bör 

arbeta i skolan. Den enda informant som egentligen bryter mönstret är Fritidspedagog G som inte 

påtalar resurser som det främsta problemet. Han vill se ett mer positivt och sammansvetsat 

arbetslag, att man gör det bästa av det man har istället för att hela tiden påtala vad som saknas. 

 

Under våra intervjuer har det framkommit olika aspekter av arbetet med “en skola för alla”. Precis 

som den tidigare forskningen (Allan, 2010) visat så är både rektor och pedagoger positiva till 

inkludering som princip. Svårigheten ligger, som Fritidspedagog G uttrycker det, i att utföra det 

praktiskt. Detta kan vi tänka oss till viss del beror på det som Persson (2007) skriver om att staten 

inte säger något om hur stöd och hjälp till elever ska gestaltas i verksamheten. Till sin hjälp i arbetet 

har yrkeskategorierna skolornas likabehandlingsplaner. Alla informanter upplever att 

likabehandlingsplanen efterlevs på deras skolor och att den är ett bra redskap när den används på 

rätt sätt. Lärare E och Fritidspedagog G berättar båda att de har en arbetsgång för hur de ska gå 

tillväga vid konflikter och problem och Rektor D påtalar vikten av att alla vuxna på skolan har 

samma förhållningssätt och rättar sig efter samma regler. Likabehandlingsplanen ska vara ett 

levande dokument i verksamheten och detta är, tycker vi, ett viktigt steg mot “en skola för alla” som 

kan kopplas till det som Nilholm (2006) säger om inkludering som en ständigt pågående process.  

 

Alla informanter har elever som är i behov av särskilt stöd i sina verksamheter. De flesta eleverna 

får så långt det är möjligt det särskilda stödet tillgodosett i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater, vilket föreskrivs av Skollagen (2010). Enligt Vernersson (2002) är det viktigt med 

variation i arbetssätt och i vår studie beskriver Lärare B, E, F och Specialpedagog C och H 

variationer på arbetssätt där de ibland gör mindre grupper och ibland ger stöd individuellt när 

eleven är i behov av lugn och ro eller behöver diskutera mycket och arbeta med material. I 

Skolverkets rapport (2009) står det att exkludering är vanligt i den specialpedagogiska 

verksamheten trots att forskning visar att det ger negativa konsekvenser. Pedagogerna i vår studie 

upplever inte att exkluderingen de ibland gör ger negativa konsekvenser utan tvärtom att det är ett 

bra sätt att tillgodose elevens behov. Fritidspedagog G och Specialpedagog H anser att 

inkluderingen inte får ske till varje pris, utan att det alltid måste ske utifrån barnets bästa. Även 

Rektor I håller med om detta och påtalar vikten av att alltid utgå från barnets behov. Detta är en 

åsikt vi ansluter oss till då “en skola för alla” för oss handlar om alla barns bästa. Inkludering är ofta 

ett bra alternativ men det är, som vi ser i den här studien, inte alltid det bästa alternativet för att 

optimalt lärande ska ske.  

 

En av Gregorys (i Persson, 2006) framgångsfaktorer för “en skola för alla” är bra samarbete mellan 

yrkeskategorierna och detta har även våra informanter påtalat. Rektor D säger att alla verksamheter 

är likvärdiga och att all personal måste ha en samsyn. Lärare E, Fritidspedagog A och G och 

Specialpedagog C och H nämner alla samarbetet som en viktig del. Det kan handla om god 

kommunikation, att hjälpa varandra “över gränserna”, ställa upp, kompromissa, sprida kunskap och 

att alltid ha barnens bästa i fokus. Att det ibland finns svårigheter i samarbetet kring elever som är i 

behov av särskilt stöd kan bero på osäkerhet eller otillräcklig kompetens hos en del pedagoger. Vi 

tror därför, precis som Gregory (i Persson, 2006), att det är väldigt viktigt att skapa ett positivt och 

accepterande klimat på skolan där både barnen och de vuxna kan känna sig bekväma och stöttade i 

sin inlärningsprocess. Rektor I nämner också personalens kompetens som en viktig faktor, att om 

man inte vet hur man ska förhålla sig till en elev eller en situation så är det lättare att se problem 

istället för möjligheter. Flera av informanterna i vår studie önskar bättre möjligheter till fortbildning 

och kompetensutveckling och det anser vi är ett steg i rätt riktning mot “en skola för alla”. 
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Möjligheter och svårigheter med “en skola för alla” 
 

I detta avsnitt kommer vi utifrån vår andra frågeställning att diskutera vilka möjligheter och 

svårigheter som kan finnas i arbetet med “en skola för alla” som inkluderande verksamhet samt 

vilka resurser som finns tillgängliga i arbetet. Vi börjar med att lista de punkter som har varit mest 

framträdande i informanternas utsagor. 

 

Möjligheter: 

 

- Att skapa förståelse och respekt för olikheter hos människor. 

- Att barnen lär av varandras olikheter inom gruppens gemenskap. 

- Att alla barn blir sedda som unika individer. 

- Att personalen får en bredare kompetens för att kunna möta behoven i “en skola för alla". 

 

Svårigheter: 

 

- Att balansera behov och resurser (rektor). 

- Att få resurserna att räcka till, både ekonomiskt och personalmässigt. 

- Att på ett bra sätt kunna möta alla barns olika behov i klassrummet. 

- Att hinna möta och lyssna på alla barn. 

- Att skapa bra miljöer för inlärning som passar olika barn. 

- Att hinna med all dokumentation kring barnen. 

 

Gregory (i Persson, 2006) nämner att det är viktigt att en skolas ledning har förtroende för 

personalen och att skolans utvecklingsstrategier är baserade på forskning och har vetenskaplig 

trovärdighet. Våra informanter har alla svårt att sätta ord på vad de egentligen grundar sitt arbete på. 

De har alla utbildning och lång erfarenhet men saknar delvis ett professionellt yrkesspråk som 

beskriver deras arbete. Lärare B önskar att det fanns ett större förtroende för lärarna och vi tror att 

detta förtroende skulle öka om alla yrkeskategorier inom skolan tillägnade sig det professionella 

yrkesspråket och på ett bättre sätt kunde beskriva sin kompetens, sina arbetsmetoder och 

grundläggande teorier. Kernell (2002) nämner vikten av att tillägna sig ett pedagogiskt yrkesspråk. 

Han skriver att det är vanligt att lärare arbetar på känn och nästan slutar samtala om sina strategier. 

Lärare ska på alla sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och 

stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället 

och samhällsmedborgarna (Lindström & Pennlert, 2009). Ett vetenskapligt förhållningssätt till 

undervisning bör således vara obligatoriskt för yrkesverksamma lärare som då har en stabil och 

försvarbar grund i sitt arbete. Rektor I säger att all skolutveckling bör vila på en vetenskaplig grund. 

Flera av informanterna i den här studien uttrycker en önskan om bättre möjligheter till fortbildning 

och kompetensutveckling och det ger en positiv bild av att man inom skolan ändå strävar mot att bli 

mer professionell.  

 

Något som Fritidspedagog G poängterar är att grundsynen måste vara att man ser möjligheter 

istället för svårigheter i arbetet med eleverna som är i behov av särskilt stöd. Detta stöds av 

Vernersson (2002) som menar att lärares attityd till elever i behov av stöd är avgörande för om 

eleverna i verkligheten inkluderas eller exkluderas. Utholm (2003) skriver att personalen på 

fritidshemmet noggrant måste tänka igenom aktiviteter för att inte exkludera barn med 

funktionshinder och Fritidspedagog G uttrycker detta som att alltid ligga “steget före” i planeringen.  

 

Både Lärare B och Specialpedagog C nämner vikten av att lära känna sina elever för att kunna göra 

ett bra pedagogiskt arbete. De fokuserar på “lärare-elev-relationen” som enligt Aspelin (2005) är 

själva kärnan i den pedagogiska aktiviteten. Det är svårt att hinna samtala medvetet med alla elever 

under en skoldag men vi tror att det är ytterst viktigt att all personal inom skolan verkligen försöker 
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ta sig tid till detta. Vardagliga samtal i olika miljöer är enligt Arnér & Tellgren (2006) den viktigaste 

källan till kunskap och återkoppling. Specialpedagog H uttrycker det som att “i samtalet föds 

någonting”. Vernersson (2002) poängterar att personalen den viktigaste resursen för eleverna men 

att det också måste finnas bra lokaler och platser som kan anpassas efter behoven. Flera av 

informanterna upplever sig behöva bättre lokaler och Lärare B nämner bl.a. brist på bra grupprum 

och studieverkstäder.  

 

Ledarskapet är viktigt för att skolan ska fungera på ett bra sätt. Persson & Persson (2012) skriver att 

en god ledare syns, är tillgänglig och deltar aktivt i verksamheten. Persson (2007) tar upp att 

skolledare ofta ger uttryck för svårigheten med att vara både personalchef och pedagogisk ledare. 

Rektor D i vår studie önskar att det fanns mer tid till att vara pedagogisk ledare och arbeta med 

pedagogiska frågor och att mindre tid ägnades åt ekonomi- och resursfrågor. Rektor I önskar att det 

fanns mer tid för både rektor och lärare att arbeta med skolutveckling. Vi tror att detta skulle bidra 

till en bättre verksamhet. Ett gott pedagogiskt ledarskap skulle troligen avspegla sig i välfungerande 

arbetslag och större måluppfyllelse hos eleverna. Specialpedagog H nämner problematiken med att 

man i kommunen låter medel gå för mål, vilket i våra öron låter som lagbrott från kommunens sida.  

 

“En skola för alla” på organisationsnivå 
 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera vår tredje frågeställning, som berör yrkeskategoriernas 

tankar kring skolans organisation och vad de önskar förändra för att bättre kunna möta alla elevers 

behov i “en skola för alla”. 

 

Vad vill de förändra? 

 

- Mer resurser (personal, läromedel, material). 

- Bättre möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. 

- Mer samsyn och mer positiv attityd i arbetslagen. 

- Mindre administrativa uppgifter för lärarna. 

- Bättre anpassade lokaler. 

 

Persson (2007) menar att det blir problematiskt att förverkliga intentionerna med “en skola för alla” 

när vi mäter alla med samma måttstock och detta kan kopplas till det som Lärare E säger om att hon 

upplever att “normalramen” har krympts på senare år och att det är fler barn som faller ur ramen. 

Flera av informanterna i vår studie har påtalat att man inte kan inkludera elever som är i behov av 

särskilt stöd bara för sakens skull. Det måste alltid bedömas från situation till situation och utifrån 

barnets bästa. Detta tycker vi är en förnuftig inställning som vi hoppas återfinns hos majoriteten av 

landets skolpersonal. Rektor I förespråkar att vi slutar prata om inkludering och exkludering och 

istället fokuserar på att jobba så mycket som möjligt tillsammans. 

 

Vi har tidigare nämnt rektorernas svårigheter att balansera behov och resurser och Rektor D’s 

önskan om att få fokusera mer på det pedagogiska ledarskapet. Rektor D förklarar att det är viktigt 

med kommunikation och de arbetar kontinuerligt med att följa upp hur det ser ut i arbetslagen. Hon 

nämner även att det är viktigt med normer och värden, att det hålls levande, och berättar att deras 

rutiner bygger på värdegrundsarbetet. Detta anser vi är positivt då Alerby (2005) belyser vikten av 

att skolan vilar på en demokratisk värdegrund, och att värdegrunden är nödvändig för att alla elever 

ska tillförsäkras en likvärdig utbildning. Likabehandlingsarbetet på de olika skolorna ser snarlikt ut 

även om deras likabehandlingsplaner till viss del har olika struktur och innehåll. Vi har genom våra 

intervjuer fått intrycket av att man överlag har bra rutiner för att uppmärksamma, hjälpa och följa 

upp elever som är i behov av särskilt stöd. Även rutiner för konflikthantering och mobbing finns. Vi 

menar dock att det är viktigt att inte stirra sig blind på eleverna som är i behov av särskilt stöd utan 

att frigöra sig från den indelningen av elever och bara se att alla elever har olika behov. Lärare F 
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berättar att hon i sin klass har en elev som är inskriven i GSS, och denne elev deltar och gör det den 

klarar av i klassen tillsammans med de andra eleverna. Att blanda elever så långt det är möjligt och 

inte prata så mycket om inkludering är något som Lärare F poängterar. Att som Lärare E jobba över 

gränserna i klasserna och som Lärare F säger blanda eleverna i den ordinarie klassen tycker vi är 

positiva arbetssätt. Vi tror att det kan bidra till att barnen får en känsla av att alla tillhör en och 

samma gemenskap. Det blir på så vis en verksamhet där betoningen som Gerrbo (2012) beskriver 

ligger på “en skola för ALLA”. Han fokuserar på lärarens sätt att organisera verksamheten och 

lärandet i grundskolan för att söka och fånga upp alla de elever som faktiskt är där, det vill säga de 

elever som är i behov av särskilt stöd, men deltar i den ordinarie klassens undervisning. Lärare F 

berättar att deras skola har anpassade klassrum med slingor och mikrofoner, så att alla barn kan 

undervisas i alla klassrum. Detta är något som vi upplever som ett steg i riktningen mot ”en skola 

för alla”. Persson (2007) skriver att målsättningen med “en skola för alla” är att alla skall få 

möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Detta upplever vi att denna 

skola möjliggjort då de anpassat klassrummen så att alla elever kan delta aktivt. En skolmiljö med 

ett öppet arbetslandskap och glasväggar upplever Specialpedagog C som något negativt. Hon anser 

att eleverna med koncentrationssvårigheter lättare tappar fokus i en sådan omgivning. 

 

Slutsats 
 

Allan (2010) skriver att vi måste acceptera att det inte finns någon “magisk lösning” eller receptbok 

för lärare att ta till när man ska arbeta inkluderande.  

  

An acceptance that there is no ‘magic solution’ for inclusion, nor any recipe book for teachers 

to follow when they have children with additional needs of whatever kind in their classrooms, 

will be an important step towards progress in inclusion. (Allan, 2010 s. 206) 

 

I den här studien har vi dock med hjälp av våra informanter kommit fram till några punkter som vi 

tycker är viktiga för alla att tänka på i arbetet med att skapa “en skola för alla”. Vårt ”recept” är: 

 

- Positiv attityd - se möjligheter istället för svårigheter. Våga ta utmaningar istället för att 

välja de enkla utvägarna. 

- Tydligt ledarskap och sammansvetsade arbetslag med gemensam värdegrund.  

- Barnets bästa måste alltid vara i fokus. Inkludering måste ske som en pendel, där det 

svänger mellan starkare och svagare inkludering beroende på barnets förutsättningar och 

aktivitetens krav.  

- Ett relationellt och sociokulturellt perspektiv på lärande - se barnen i sitt sammanhang och 

skapa en god relation med barn och vårdnadshavare. 

- Undervisningsmetoder och material måste variera för att passa alla barn. 

- Tid för samtal och återkoppling. 

- Gott bemötande. 

 

Dessa punkter tar vi med oss till vårt framtida arbete för att på ett bättre sätt kunna främja ”en skola 

för alla”. Tanken om ”en skola för alla” är god och vi anser att flera skolor har kommit en bra bit på 

vägen mot en skola där alla barn, oavsett förutsättningar, ingår i samma gemenskap så långt det är 

möjligt. Grundstenen i arbetet måste vara att utgå från varje barns behov och göra det som blir bäst 

för barnet - inlärningsmässigt, socialt och emotionellt. Fallgropen i arbetet kan bli att man 

generaliserar och slentrianmässigt grupperar eller inkluderar barn bara för att det ska göras. Vi ser 

möjligheter i arbetet, som Persson & Persson (2012) utrycker det, det handlar om våra intentioner 

om att skapa ett bättre samhälle. I ett samhälleligt, kulturellt och globalt perspektiv får arbetet för 

”en skola för alla” en bredare betydelse och bidrar till ett samhälle och en värld för ALLA. 
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Så om alla elever ingår i en skola för alla, utan inkludering, exkludering eller 

integrering, och om alla lärare besitter kunskaper om ett gott bemötande, en 

pedagogik där alla elevers behov finns inbegripna, kanske vi inte behöver några 

särskilda lösningar. Det är måhända en utopi just nu men tänk om skolan och 

samhället kunde se olikheter som en tillgång, och att vi alla har något att tillföra 

vardagen. Detta skulle kunna ge det vi eftersträvar - en skola för alla. 
 (Alerby, 2005 s. 66) 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat? (Inom vilka verksamheter?) 

 

Det dagliga arbetet med “en skola för alla”: 

 

Vad betyder “en skola för alla” för dig? 

Hur bidrar du till att skapa “en skola för alla”? 

Vad betyder inkludering av elever för dig? 

Hur arbetar du praktiskt med inkludering av elever (rumsligt, socialt, didaktiskt)? 

Vilka möjligheter finns till extra stöd, både i skolan och på fritids? 

Finns det i din elevgrupp/dina elevgrupper barn som är i behov av särskilt stöd? I så fall hur? (Ges 

stödet i klassrummet eller utanför, enskilt eller i grupp?) 

Hur kan eleverna som är i behov av särskilt stöd själva påverka sin lärandesituation och hur det 

särskilda stödet ska ges? 

 

Möjligheter och svårigheter med “en skola för alla”: 

Vilka möjligheter anser du finns i arbetet med “en skola för alla”? 

Vilka svårigheter finns i arbetet med “en skola för alla”? 

Var ligger problemet/problemen? (Hos barnen, hos personalen, i miljön, i resurserna, i ekonomin?) 

Vad skulle du vilja förändra? Hur? 

 

“En skola för alla” på organisationsnivå: 

 

Vilka rutiner och metoder används på er skola för att främja inkludering av elever och “en skola för 

alla”? 

I vilken utsträckning grundar sig arbetet med “en skola för alla” på vetenskapliga teorier och 

forskning? 

Hur fortbildas er personal? 

Hur tar man till sig ny pedagogisk forskning på skolan? 

Upplever du att det finns en gemensam linje hos personalen, att alla “drar åt samma håll”? 

Nyttjar man allas kompetenser på ett effektivt sätt? 

Finns det någon likabehandlingsplan på skolan? (Kan vi få ta del av den?) 

Hur har personalen varit delaktiga i framtagandet av den? 

Upplever du att planen efterlevs i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilaga 2 - Information till informant 
 

Informationskravet: 

 

 Vi som genomför studien heter Anna-Karin Nordin och Sophie Karlsson.  

 Studiens fokus är ”en skola för alla”, och vi undersöker hur olika yrkeskategorier inom 

skolan menar att de skapar ”en skola för alla” och vilka möjligheter och svårigheter som 

finns i det arbetet.  

 Din medverkan som informant är frivillig, och du har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst under studien. 

 

Samtyckeskravet: 

 

 Härmed samtycker du till att delta i vår studie om ”en skola för alla”.  

 Du som informant bestämmer hur länge och på vilka villkor du vill delta.  

 Även om du som informant avbryter ditt deltagande har vi som undersöker rätt att använda 

det material vi hittills samlat i vår intervju. 

 

Konfidentialitetskravet: 

 

 Alla informanter i vår studie är anonyma.  

 Alla uppgifter som lämnas vid intervju kommer att antecknas och lagras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.  

 

Nyttjandekravet: 

 

 De uppgifter som informanterna delger oss vid intervjuer kommer inte att användas i något 

annat syfte än till vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


