
  0  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”En skola för alla – inkludering?!” 
Några skolpolitikers uppfattningar om betydelsen av begreppen 
inkludering och en skola för alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

     

Rapportarbete 15hp   April 2010 
Pedagogik med inriktning mot  Katarina Kronqvist 
Specialpedagogik      Liselotte Vidén -Magnusson
  

 



  1  

 
 

ABSTRAKT 
Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Rapport, 15hp 
 
Titel  ”EN SKOLA FÖR ALLA?!” 
 - Några skolpolitikers     uppfattningar om     betydelsen 

av begreppen inkludering och en skola för alla.  
 
Författare  Katarina Kronqvist, Liselotte Vidén - Magnusson 
 
Handledare                       Gunilla Hörberg 
 
Examinator                        Peter Karlsudd 
 
Datum                                 April 2010 
 
Antal sidor                          40 
 
Nyckelord politiker, inkludering, en skola för alla, 

skolutvecklingsfaktorer, fenomenografi 
 
  
I vår bakgrund ger vi en översikt av tidigare forskning om betydelsen av begreppen 
inkludering och en skola för alla samt hinder och möjligheter för skolutveckling. 
Studien utgår från hermeneutiken och tar sin teoretiska utgångspunkt 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt Vygotskijs 
socialkonstruktivistiska inlärningsteori. Syftet med vår studie har varit att undersöka 
hur skolpolitiker, med möjlighet att påverka skolutveckling på kommunnivå, 
uppfattar och resonerar kring betydelsen av begreppen inkludering och en skola för 
alla. Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval för vår studie. Totalt intervjuades åtta 
politiker. Samtliga skolpolitiker har alla uppdrag inom barn och utbildningsnämnder 
i kommunerna. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vilken vi valt 
semistrukturerade intervjuer. Vi utformade en intervjuguide där frågorna bestämdes 
utifrån vårt syfte och våra problemformuleringar.  En fenomenografisk ansats antogs 
för att belysa de uppfattningar som framkom i resultatet.  
 
I resultatet talar politikerna om inkludering och en skola för alla utifrån sina 
personliga uppfattningar. De lyfter fram olika politiska synsätt och värdegrund i 
arbetet med sitt uppdrag som skolpolitiker. Resultatet av studien visar på att det råder 
skilda uppfattningar men också framträder vissa likheter kring inkludering och en 
skola för alla. Intervjusvaren gav oss en antydan om att politikernas kunskaper inom 
området varierade, från vaga till tydliga uppfattningar och definitioner, kring 
begreppen och betydelsen av inkludering och en skola för alla.    
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1 INTRODUKTION 
 
Då vi båda är verksamma inom grundsärskolan har vi särskilt kommit att intressera oss för 
inkludering och begreppet en skola för alla. Inkludering handlar inte bara om särskolans 
elever utan om alla i elever i den svenska skolan. Begreppen inkludering och en skola för alla 
blev ledorden för alla kommuner under början av 2000 – talet. Alla talade då om dessa 
begrepp. Vår uppfattning är att det fanns många förklaringar om vad en skola för alla betydde. 
Särskolan skulle utvecklas från en segregerad skola till en inkluderande skola. Skolledare på 
varje enskild skola tog över ansvaret för denna skolform. Politiker skrev prioriterande mål där 
inkludering lyftes fram som övergripande mål. I den internationella deklarationen 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och Konventionen om barns rättigheter 
(2006) framskrevs visionen om en skola för alla. Begreppen integrering, segregering, 
inkludering debatterades flitigt både i riksdag, regering samt på den kommunala nivån och 
frågorna var nyhetsstoff för massmedia.  
 
Skolan är, som vi ser det, en spegel av samhällets utformning och organisationen av skolan 
sker utifrån politiska handlingar. Vår gemensamma reflektion idag är att diskussionerna, i 
ämnet på många håll, tystnat eller fallit i glömska. Inom särskolan upplever vi trots allt att 
diskussionerna om inkludering och en skola för alla lever men hur är det hos våra folkvalda 
skolpolitiker? Skolpolitiker, på kommunnivå, är folkvalda och ska föra sina 
kommuninnevånares talan i olika frågor. Vi vill se hur det ser ut bland de skolpolitiker som 
deltar i studien. Vad fick dem att välja utbildningssektorn? Vad styr dem i deras arbete? Vilka 
hinder och möjligheter ser de i uppdraget att skapa en skola för alla? Hur debatteras och 
verkställs frågorna kring inkludering och en skola för alla? Detta som vi ser som 
skolutveckling och som just dessa politiker har möjlighet att påverka i sitt arbete.  
 
Vi anser att det är av stor vikt att spegla diskussionerna inom ämnesområdet då vi tänker att 
det är långt kvar tills målet är nått.  För att ta reda på hur dessa politiker tänker kring 
inkludering, en skola för alla, inkluderingsprocessens framåtskridande och villkor, beslutade 
vi oss för att tillsammans göra en vetenskaplig studie i ämnet. 
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2 BAKGRUND 
I vår bakgrund tar vi upp resonemang och definitioner kring begreppen: integrering, 
inkludering, segregering och en skola för alla. Vi utgår från styrdokument, pedagogisk- och 
specialpedagogisk litteratur, aktuell forskning gällande ovan nämnda begrepp. Vi recenserar 
en del av diskussionerna om en skola för alla. 
 

2.1 Begreppsförklaringar  
 
I vår studie förekommer begreppen inkludering, integrering och segregering och en skola för 
alla. I avsnittet om inkludering redogörs utförligt för begreppen men vi vill här ge en 
kortfattad förklaring av begreppen.  
 
Inkludering är ett begrepp vilket betyder att alla deltar i en helhet i den totala gemenskapen. 
Inkludering kännetecknas av att det är skolan som måste anpassas till alla elever.  Skolan ska 
möta alla barn med universell kompetens och alla elever ska undervisas och ges stöd i sin 
ordinarie verksamhet. (Nilholm 2006, Haug 1998, Vernersson 2002). 
 
En skola för alla - visar sig ha många olika definitioner då det beror på vilka som räknas in i 
alla.  Persson (2001) förklarar begreppet ” alla ska få möjlighet att känna delaktighet och 
gemenskap i en inkluderande miljö” (s. 20). Tideman m fl (2004) skriver att en skola för alla 
är en skola där alla elever ingår, oavsett funktionshinder eller ej. I studien har vi valt att 
använda begreppen en skola för alla och inkluderande skola/miljö synonymt. 
 
Integrering förklaras med att eleven tillhör verksamheten/klassen men ges extra stöd i liten 
grupp eller enskilt (Vernersson 2002).  Integrering kännetecknas av att det är barnen som ska 
anpassas till skolan inte tvärt om skriver Nilholm (2006). 
 
Med segregering menas att elever avskiljs från sina ordinarie verksamheter/klasser. 
(Vernersson 2002).  
 

2.2 Styrdokument  
Internationell, nationell, kommunal och lokal styrning vilka tillsammans bildar skolans 
samhällsuppdrag, är de styrdokument som presenteras nedan. I alla gällande styrdokument 
framgår att ett av de olika skolformernas viktigaste samhällsuppdrag är att verka för 
inkludering och förverkligandet av visionen om en skola för alla. Skolan ska också arbeta för 
att utvecklas och formas utifrån samhällets förändringar. 
 

2.2.1 Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen tillkom 1994 och är en deklaration som Sverige undertecknat och 
förbundit sig till att efterleva. Den talar också om alla barns lika värde och rätt till utbildning. 
Här råder en definitiv och odiskutabel enighet om att alla barn, oavsett behov av särskilt stöd 
bör ha tillgång till det allmänna undervisningssystemet. Det framgår tydligt att den 
grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn ska undervisas 
tillsammans. Undervisning utifrån var och ens behov och individuella förutsättningar är målet 
i deklarationen. (Unesco 2006). 
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7.Den grundläggande principen för den integrerande skolan är att alla barn, närhelst så är 
möjligt skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 
skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov 
och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon /… …/ (Unesco, 
2006, s 17). 
 
8. Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn 
med behov av särskilt  stöd och deras kamrater. Att sända barn till  särskilda skolor eller - 
sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – 
bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det klart påvisats att 
undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller 
sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa.”  
(Unesco, 2006, s 17). 

 

2.2.2 FN-s Barnkonvention 
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna kom 1948. Deklarationen består av trettio 
artiklar. Utifrån dessa, som alla handlar om alla människors rättigheter, utarbetades sedan två 
konventioner vilka är dokument som är juridiskt bindande. Den första konventionen 
behandlar medborgerliga och politiska rättigheter. Den andra handlar om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter. Båda konventionerna började gälla 1976. Konventionen om barns 
rättigheter tillkommer 1989. Denna barnkonvention innefattar femtiofyra artiklar. Här lyfts ett 
barnperspektiv fram för att iaktta barns rättigheter i frågor som rör barn och barns livsvillkor. 
Grundtankarna i konventionen är att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, rätt att 
få sina grundläggande behov tillgodosedda, rätt att skyddas mot utnyttjande och olika former 
av övergrepp samt rätten att få uttrycka sin mening och bli respekterat. (UNICEF, 2008). 
 

2.2.3 Grundskoleförordningen  
I grundskoleförordningen (SFS, 1994:1194) kapitel fem, femte paragrafen står det: 
 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 
skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (s.9). 

 

2.2.4 Kommunallagen  
Riksdag och regering fastställer de nationella målen för verksamheten i kommunen i lagar och 
förordningar. Den nuvarande kommunallagen infördes 1992. I lagen regleras vad kommuner 
och landsting har för befogenheter samt villkor för arbetet i fullmäktige och 
kommunnämnder. Kommuner och landsting tar hand om angelägenheter av allmänt intresse. 
De flest av uppgifterna regleras i speciallagstiftningen dit vår för- grund och gymnasieskola 
hör (skollagen). Detta innebär att beslutsfattandet och verksamhetsansvaret ska ligga så nära 
berörda som möjligt. Dessutom står att läsa om gemensamma bestämmelser som 
kommunfullmäktige upprättar och som ska gälla för barn och ungdomsnämnden. Det handlar 
om att leda arbetet i utförande av mål och riktlinjer för ansvarsområdet. Det handlar också om 
att övervaka dessa planer och ekonomin så att de efterlevs.  Dessutom har politikerna att 
ansvara för verksamhetsutveckling och att fortlöpande tillsyn genomförs över 
verksamheterna. (Kommunallagen, 2009). 
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2.2.5 Skollagen 
Vi har i Sverige en skollag, från 1985, som tydligt talar om att skolan är till för alla barn och 
vi har en obligatorisk nioårig skolplikt. I skollagens paragraf 1 står följande:  
 

”Alla skall oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden 
ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 
Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd”.  
 

                                                                                                                         (Skollagen, 1985). 

2.2.6 Läroplanen 
I Lpo-94 kan vi läsa om skolans uppdrag att förmedla till eleverna om de värden som vårt 
samhällsliv grundar sig på. Där talas om människolivets okränkbarhet och individens frihet 
och integritet. Det talas också om alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt om solidariteten med svaga och utsatta grupper i samhället.   

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. (s. 3) 

 
Sammantaget kan läroplanstexterna förstås och tolkas att innehålla ett demokratiskt 
inkluderingsperspektiv. Där framskrivs inkludering och deltagande som de rådande 
principerna (Haug 1998). De etiska principerna om alla människors lika värde ligger till grund 
för våra läroplaner. Jämlikhetsbegreppet handlar om dessa alla människors rätt till utbildning 
oavsett olikheter och varierade förutsättningar. Vidare understryks att elever i behov av 
särskilt stöd särskilt ska uppmärksammas och prioriteras. Dessa tolkningar utgör en 
ideologisk grund för inkludering och allas delaktighet i skolan, menar därför Haug. I våra 
svenska läroplanstexter framgår också att vi i skolan ska ge varje enskilt barn vad det behöver 
för att utvecklas och att alla barn ges möjlighet till en likvärdig utbildning. Där står till 
exempel: 

 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 
att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 
för alla. (s. 4) 

 

2.2.7 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
1986 trädde vår nuvarande skollag i kraft. Vår skollag är omodern och avspeglar inte hur 
verkligheten ser ut i idag, skriver arbetsgruppen i skollagsberedningen (U2006:E). Den nya 
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) kommer att börja tillämpas den 
första juli 2011. Den nya Skollagen ska förenklas och förtydligas. Några viktiga förändringar 
är bland annat en tydligare koppling till Barnkonventionen. Nu trycks än mer att elevens bästa 
ska vara utgångspunkt i skolan. En annan förändring som nämns är skärpta regler för att bli 
inskriven i särskolan. Vidare står att kommunala och fristående skolor i så stor utsträckning 
som möjligt ska ha en gemensam reglering, lika regler ska gälla oavsett huvudman. Alla 
skolformer ska i så stor utsträckning ha en gemensam reglering. För elever och 
vårdnadshavare stärks rättssäkerheten. 
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2.3 Inkluderingens framväxt  
I vårt utbildningssystem har alltid integrerings- respektive segregeringsfrågor diskuterats detta 
ända sedan folkskolan infördes på 1800-talet, skriver Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 
Ranagården & Jakobsson (2004). Däremot är det först på 1940-talet som det i Sverige börjar 
talas om en skola för alla i den skolpolitiska debatten. Främst var det upptäckten av den 
sociala snedrekryteringen till högskolan som föranledde diskussionen.  
 
Den nationella gemensamma läroplan som blir avgörande för enhetsskolan blir 1962 års 
läroplan, Lgr 62. Trots målet att reformera skolan och erbjuda en skola för alla framgår tydligt 
att segregering ansågs som självklart när det gällde vissa marginaliserade grupper av barn. 
Segregeringen legaliserades av pedagogiska skäl och det var den kompensatoriska riktningen 
som förespråkades. I Lgr 62 beskrivs åtta olika specialklasser för att tillgodose de olika 
behoven som specifika elevgrupper hade.  
 
Så kommer läroplanen Lgr 80. Nu blir arbetsenheternas uttalade uppgift att lösa de eventuella 
problem som uppstår och att undervisa utifrån elevernas egna intressen samtidigt som 
undervisningen ska individualiseras. Eleverna skulle ges möjligheter att arbeta tillsammans 
oavsett förmågor eller kapaciteter. Men än en gång talas det om särskilda 
undervisningsgrupper när så ansågs nödvändigt.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 föreskrivs en decentraliserad mål- och 
resultatorienterad skola. Hur frågor om olikheter och problem ska hanteras uttalas inte i Lpo 
94 utan det är den lokala skolans uppdrag att lösa detta. 
 
Haug (1998) beskriver en värdeförskjutning som han menar har skett när det gäller 
innebörden av begreppet integrering. Han menar att begreppet kan ha olika betydelser. Det 
finns en segregerande tolkning där eleven kompenseras utifrån sina behov. I den tolkningen 
menar Haug att skolan skapar en optimal miljö för en elev där maximal inlärning kan ske. Så 
finns den inkluderande tolkningen där den sociala rättvisan är övergripande. I den tolkningen 
har alla elever rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden menar författaren. 
 
Som Haug (1998) beskriver synen på inkludering (en skola för alla) sammanfattar han två 
olika utbildningspolitiska inriktningar. Två synsätt gör sig gällande och det menar författaren 
i huvudsak handlar om var problemen förläggs; hos individen (eleven) eller i miljön och 
kollektivet? Haug benämner de två synsätten som ”den segregerande integreringen” och 
”den inkluderande integreringen”. I den segregerande integreringen ses individen som bärare 
av  problemet  och  ska  därför  kompenseras  och  anpassas  till  skolan  och  samhället.  I  den  
inkluderande integreringen ansvarar alla för de problem som uppstår och skolans utmaning är 
att omfatta alla barn och anpassa sig efter dem. Det menar Haug är social rättvisa vilket 
kännetecknas av alla barns rätt att delta i en skola som grundar sig på kollektiva demokratiska 
värden.  Forskningen inom området, menar Haug, är inte omfattande och inte heller särskilt 
entydig eller enhetlig. Resultaten spretar och är motsägelsefulla och ibland och bitvis 
otydliga. Han menar att detta inte är särskilt överraskande eftersom inkludering och 
integrering är komplexa fenomen i en skola som också är komplex. Trots dessa påståenden 
pekar Haug på att det hänt enormt mycket i skolan om vi blickar tillbaka i backspegeln. 
Forskningen visar på att inkluderingsprocessernas framväxt hänger ihop med allt. Skolan är 
ett öppet system vilket sätter prägel på processerna menar Haug. En tendens som kan anas är 
att gränsen som avgör om inkludering är möjlig verkar stadigt flyttas. Det som ansågs 
onormalt  och  omöjligt  för  en  tid  sen  ser  vi  idag  är  möjligt.  Barn  som  tidigare  gått  i  olika  
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former av specialklasser eller grupper går idag tillsammans i blandade klasser och i dessa 
klasser betraktas alla som vinnare.     
 
Också Emanuelsson (2004) skriver om integrering som en demokratisk rättighet vilket han 
menar är rätten till fullt deltagande. Han talar om en gemenskap där alla har tillhörighet, ges 
möjligheter att vara delaktiga och påverka. Olikheter betraktas som tillgång för det 
gemensammas bästa.  Målet med integration är en konsekvens av en demokratisk 
människosyn. Detta beskriver han i det han kallar ett processperspektiv. Det motsatta blir 
segregering eller exkludering. Emanuelsson menar vidare att det finns utmaningar som måste 
antas för att förändra och utveckla inkluderingsprocesserna så att möjligheterna ökar för helt 
och fullt deltagande för alla i vårt samhälle. Problemet är inte människors olikheter eller olika 
förutsättningar utan problemet är hur samhället värderar dessa olikheter och färdigheter. Ett 
alternativt synsätt att betrakta frågan om inkludering eller exkludering lyfter Tideman m fl 
(2004) som menar att vi inte okritiskt kan anamma en inkluderande skola.  
 

Det finns skäl att betona att det är nödvändigt att inta en kritiskt granskande och 
problematiserande inställning även till ambitionen om en skola för alla. Både för att värna 
enskilda elevers bästa, något som inte alltid för alla och i alla situationer är inkludering, 
men också för att det som grund till för många av våra till synes idealiska värderingar och 
ambitioner ofta finns ekonomiska motiv, mer eller mindre uttalade och medvetna (s.244). 

 
Assarson (2007) menar att först när skolan har en undervisning som är till för alla elever kan 
vi tala om ”den didaktiska undervisningen”. Hon skriver att inkluderande undervisning kan 
indelas i tre olika typer; rumslig, social och didaktisk. Den rumsliga inkluderingen handlar om 
i vilken utsträckning eleven vistas i samma lokaler som sina klasskamrater. Den sociala 
inkluderingen handlar om i vilken omfattning eleven är tillsammans med sina klasskamrater 
och personal. Den didaktiska inkluderingen handlar om hur undervisningen anpassats utifrån 
elevens förutsättningar. Därmed intas det relationella perspektivet, vilket också är en 
förutsättning för att tala om en inkluderande skola, menar Assarson.  
 
Svenska Unescorådet (2008) ger i sina riktlinjer för inkludering sammanfattande definitioner 
av begreppet inkludering. De framhåller läroplanens ansvar att förmedla normer och värden 
vilka är grundförutsättningar för inkludering. Inkludering är en fråga för hela skolan och för 
alla elever inte bara om elever med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd.  
 

Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov 
genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt minska exkluderingen 
i utbildningen (s.20).   

 
Inkluderingsbegreppet har, de senaste åren, starkt gjort sitt inträde i den pedagogiska och 
skolpolitiska debatten men begreppets innebörd har förändrats med tiden. 
Inkluderingsbegreppet har blivit ett positivt värdeladdat ord, skriver Nilholm (2006). Det som 
tydligt skiljer integrering från inkludering är att det senare begreppet pekar på att det är skolan 
som ska utgå från alla barns olika förutsättningar och inte barnen som ska anpassas till skolan, 
vilket är kännetecknande för begreppet integrering. Inkludering, betonar Nilholm, är en 
mänsklig rättighet vilken inte kan ifrågasättas lika lite som vi kan ifrågasätta demokratin. 
Inkluderingsbegreppets tolkning idag betecknar en systemförändring. Inkludering är inte ett 
tillstånd utan en process, skriver Nilholm.  
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2.4 En skola för alla  
 

2.4.1         Historik 
Begreppet En  skola  för  alla myntades då 1980 års läroplan Lgr 80 infördes i den svenska 
skolan. En skola för alla är en politisk vision vilken innebär att den obligatoriska skolan i 
Sverige ska vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna. I den skolan ska också 
utbildningen vara anpassad efter alla barn och ungdomars individuella förutsättningar. 
Begreppet en skola för alla ska inte enbart handla om integrering genom att ta emot alla 
elever, utan också inkludering. Den skolan ska erbjuda alla elever likvärdig utbildning utifrån 
varje individs nivå.(En skola för alla, 2009).  
 

2.4.2 Kommunernas uppdrag 
 
I rapporten Elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 1998) redogörs för hur det i Sverige 
har skett en betydande ökning av behovet för särskilt stöd. De ökade kraven som ställs på 
unga människor idag, både i skolan och i samhället, anses vara orsakerna till denna ökning. 
Men också kommunerna nedskärningar påtalas i sammanhanget. Rapporten menar att det 
finns anledning att vidare studera kommunernas och skolornas förmåga att svara upp mot 
elevernas behov och stöd. Både internationell och svensk forskning visar på en ökad 
segregering i skolan vilket går tvärt emot både när det gäller inkluderingstanken och de 
politiska målens beskrivningar. Detsamma gäller för alla de nordiska länderna (Gustavsson 
och Myrberg, 2002). Författarna pekar också på att elever som skrivs in i särskolan nästan 
dubblerats de sista åren trots att elevantalet i grundskolan bar ökat marginellt. Men också 
inom den svenska grundskolan har exkluderingen ökat. Det bildas fler och fler särskilda 
undervisningsgrupper och det har blivit mer vanligt med fasta nivågrupperingar. Gustavsson 
och Myrberg hävdar också att den specialpedagogiska forskningen, både den svenska och 
internationella, påvisar klara belägg för att dessa permanenta former av exkluderande 
undervisning bidrar till stigmatiserande effekter. De medför också att eleverna som 
exkluderas får en ökat negativ självbild och en sämre motivation till lärande och skolan som 
institution.  Motsatta förhållanden finns också att lyfta fram i forskningen fortsätter 
författarna. Där påvisas bland annat att elever i heterogena och flexibla grupperingar uppvisar 
bättre skolresultat inom till exempel läsning. En paradox framträder dock. Trots att 
uppfattningen är att specialpedagogiska insatser och stöd ska erbjudas och realiseras inom den 
ordinarie gruppens eller klassens ram så visar verkligheten att segregeringen ökar.  
 
Olika tolkningar av styrdokumenten råder i olika kommuner. Det beror på de skiftande 
politiska förhållanden som råder. Det kan förekomma att olika nyckelbegrepp tolkas olika i 
samma dokument. Berg m fl (1999) skriver att begreppet likvärdighet till exempel kan tolkas 
utifrån den politiska ideologi som råder. Begreppet likvärdighet kan tolkas som att det med 
kollektiva förtecken kan bidra till att skapa social rättvisa och jämlikhet i skolan. Det sker då 
en utjämning av tidigare ojämna omständigheter. Men likvärdighet kan också tolkas som att 
var och en i skolan ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna behov och individuella 
förutsättningar. En paradox då den skolpolitiska målsättningen beskriver det omvända, menar 
författarna. Meijer (2003) lyfter också fram de kommunala politikernas avgörande roll att 
översätta och realisera regeringens politik i praktiken.   
 
Svenska Unescorådet (2008) pekar på forskning som visar att det finns stora skillnader mellan 
handikappideologiska dokument och intentioner i den svenska lagstiftningen och hur detta 
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sedan ser ut i realiteten. Det visar sig att när kommunala politiker saknar tillräcklig kunskap, 
om de övergripande målen, skapar detta utrymme för tolkningar på andra grunder. Det 
handlar då ofta om att politikernas egna normer och värderingar blir avgörande. Med tydliga 
politiska mål och kompetens motverkas dessa feltolkningar och skillnader dock.  
 

2.4.3 Särskolan  
Särskolan idag består av den obligatoriska särskolan samt gymnasiesärskolan. Den 
obligatoriska särskolan är sedan uppdelad i grundsärskolan och träningsskolan. Rätt till 
särskolan har de barn och ungdomar med någon form av utvecklingsstörning. Dessa bedöms 
inte heller kunna nå upp till kunskapsmålen som är satta för grundskolan. Det är föräldrarna 
som idag väljer om deras barn ska gå i särskolan eller vara integrerade grundskolan. 
(Skollagen, 1985). 
 
Carlbeckskommittén utsågs 2001 av regeringen för att förändra utsikterna för elever med 
utvecklingsstörning i skolan. Det huvudsakliga syftet med uppdraget var att föra grundskolan 
och särskolan närmare varandra samt att öka samarbetet mellan dessa skolformer. I  
delbetänkandet (SOU 2003:35) skriver Carlbeckskommittén att en skola för alla har blivit ett 
av de centrala politiska målen, för svensk skola, sedan 1960-talet. Det gäller inte bara här i 
Sverige utan utvecklingen internationellt är densamma. I regeringens proposition 1998/99:105 
Elever med funktionshinder – Ansvar för utbildning och stöd – står följande att läsa: 
 

Det krävs flera samverkande åtgärder för att den svenska skolan i verklig mening skall bli 
en skola för alla. Elever med funktionshinder bör så långt det är möjligt erbjudas 
undervisning inom ramen för skolans ordinarie organisation, såväl inom den obligatoriska 
som den frivilliga skolan. Genom att utnyttja den organisatoriska frihet som finns idag ges 
helt andra möjligheter att erbjuda eleverna en skolsituation anpassad efter den enskildes 
behov och förutsättningar än tidigare.” (s. 19) 

 
I Carlbeckskommitténs slutbetänkande trycks sedan på den ekonomiska styrningens betydelse 
av hur skolornas verksamheter organiseras. Det kan visa sig att det finns olika utgångspunkter 
för hur ekonomin styr. Det är inte alltid det är eleven och dennes intressen som står i centrum 
utan det kan istället vara att det är traditionen att gruppera elever som är den styrande faktorn. 
Därför är det viktigt att skapa ett ekonomiskt fördelningssystem som i sin tur främjar flexibla 
lösningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. 
 
Emanuelsson (2004) påtalar att våra styrdokument och regelverk allt tydligare har betonat en 
inkluderande undervisning i en skola för alla. Detta samtidigt som det relationella 
perspektivet främst råder i synen på dilemman och svårigheter. Trots detta talar han om 
studier som påvisat att styrdokumentens strävansmål haft dålig genomslagskraft. Dessa mål 
som  talar  om  att  var  och  en  utifrån  sina  speciella  förutsättningar  har  att  bidra  med  till  
kollektivet  och  den  totala  gemenskapen.  En  förklaring  till  detta,  menar  Emanuelsson,  är  att  
skolan fortfarande lever efter det kompensatoriska perspektivet istället för det relationella 
perspektivet. I det kompensatoriska perspektivet ses eleven som bärare av problemet och 
genom kompensatoriska insatser förväntas eleven anpassas till skolan. I det relationella 
perspektivet  däremot  är  det  skolan  som  måste  anpassa  sig  så  att  den  klarar  att  erbjuda  alla  
barn en likvärdig utbildning.  
 
Alla elever ska få uppleva delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö skriver också 
Persson (2004). Han menar att skolans stora utmaning och målsättning är att ge eleverna de 
rätta förutsättningarna i skolan om den ska vara just ”en skola för alla”. Vidare påtalar 
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Persson att alla ska vara tillsammans i skolan. Det finns en risk att tro att skolan har uppnått 
dessa mål enbart genom att elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättningar är 
så kallat lokalintegrerade. Han menar att det måste vara ett aktivt deltagande och att alla ses 
som resurs och har betydelse för det gemensamma. Tössebro m fl (2004) lyfter att i en skola 
för alla ska alla lärare vara beredda och kompetenta att möta alla barn. Detta motto, vilket 
uttrycks från statsmakten, är ytterligare en markering att inkluderingsprocesserna är 
prioriterande mål i utvecklingen av den svenska skolan på 2000-talet. Författarna efterlyser 
vidare forskning som riktar sig mot den inkluderande skolan som målsättning och som 
värdegrundande ideal. Fokus föreslås också ligga på de reella maktförhållandena mellan 
politiker, professionella, föräldrar och elever.  
 
Assarsson (2007) förklarar, i sin avhandling, begreppet en skola för alla som en politisk och 
social konstruktion. Där bestäms begreppets innebörd och betydelse av vilka politiska och 
vetenskapliga diskurser som är rådande i den aktuella tidsepoken. Assarsson skriver att trots 
alla fina intentioner om inkluderande miljöer och en skola för alla så är den vanligaste 
lösningen att avskilja elever som anses avvika från normen eller elever som upplevs 
avvikande. En skola för alla blir egentligen en skola för ett fåtal skriver hon vidare. Hon 
finner ett glapp mellan styrdokument, politiker och verksamheten i klassrummen. Det är risk 
att skolan fortsätter att var en sluten värld vilket gör att den inte är mottaglig för påverkan och 
utveckling. Också Westling Allodi (2005) konstaterar i sin studie att specialpedagogiska 
verksamheter i en skola för alla, vilka har i sitt uppdrag att införliva missionen om allas rätt 
till utbildning, har att hantera motstridiga målsättningar och att hantera motstridiga intressen. 
Dilemmat  handlar  ofta  om  hur  resurser,  resursfördelning  och  prioriteringar  av  dessa  ska  
behandlas. Hon beskriver att den inkluderande skolan utgår ifrån en helhetssyn på individen 
och dess utveckling. I individens utveckling samspelar kognitiva, emotionella och etiska 
aspekter. Det är således en dynamisk syn på individens kompetens och utvecklingsmöjligheter 
som samspelar och växelvis påverkas i en stimulerande miljö. Författaren påtalar också att en 
skola för alla ska garantera allas rätt till utbildning men samtidigt undvika differentiering 
vilket leder till minskade möjligheter till samspel för barn och ungdomar med olika 
erfarenheter och förutsättningar.  
 

2.4.4 Visioner  
Haug (2001) beskriver visionen om en skola för alla på följande sätt: En skola för alla vilar på 
en värdegrund där alla tas emot och ingen tillåts att särskiljas eller pekas ut. I den skolan har 
alla barn tillhörighet och undervisningen anpassas till individen, gruppen och inom 
gemenskapen. Medbestämmande är en självklarhet och bärande i denna skola för alla enligt 
Haug.  
 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt 
skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen 
avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en 
skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en 
skola där medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter 
egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska 
få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och 
inte minst ett socialt nätverk (s.29) 

 
Visionen om en skola för alla är inte ny vilket omskrivs i Funkisutredningen (SOU 1998:66). 
Funkis – funktionshindrade elever i skolan kräver en skola som tar utgångspunkt i elevernas 
förutsättningar och behov. Det förutsätter att det finns goda kunskaper om elevers olika 



  10  

förutsättningar i skolan. Det gäller både i såväl arbetslag, hos rektor och övrig skolledning 
samt av skolans övriga personal. Kännetecknande är också att skolan ska ha en flexibel 
organisation som kan anpassas efter elevernas olika behov. Utredningen visar även att 
tillgångar till specialpedagogisk och annan kompetens för elever med funktionshinder är 
nödvändigt i en skola för alla. 
 

En skola för alla innebär således att skolan ska anordnas så att den är lika ändamålsenlig för 
alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibiliteten 
med den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum. Kraven 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) 

 
Brodin och Lindstrand (2007) ställer frågan om en skola för alla är en utopi eller om det finns 
möjlighet att förverkliga den. De tar utgångspunkt i den värdegrund som förmedlas i våra 
styrdokument och som hela vårt samhälle bygger på. Genom politiska beslut sker 
förändringar i vårt samhälle och i den rådande samhällssynens anda styrs därefter 
tilldelningen av resurser till skolan och de elever som är i behov av särskilt stöd. Visionen om 
en skola för alla handlar, idag framförallt, om att utmana samhällets etablerade synsätt.  

2.5 Faktorer som påverkar skolutveckling 
European Agency for Development in Special Needs Education, Meijer (2003, 2005) 
inventerar och visar på goda exempel på inkluderande utbildning ifrån femton länder i 
Europa. Deras internationella litteraturöversikt, lyfter goda exempel från länderna och 
erfarenhetsutbyten dem emellan. De redovisar följande faktorer som gynnsamma för en 
inkluderande utbildning samt för att inkluderingsprocesserna ska framskrida. När det gäller 
lärarna framhålls deras attityd till barns olikheter samt förmåga att anpassa undervisningen till 
dessa olikheter. Lärarna måste också kunna stärka elevernas sociala relationer eftersom det 
sociala livet i skolan präglar lärmiljöerna och därmed elevernas möjlighet till inlärning. 
Tillgången på specialistkompetenser framhålls som förutsättning. Det krävs också anpassning 
av kursplanerna. 
 
Meijers inventering fortsätter med skolans insatser. Här framhålls att det i den inkluderande 
skolan måste det ges flexibelt stöd till lärarna så att de ges möjlighet att omsätta de ovan 
nämnda faktorerna. En annan gynnsam faktor har visat sig vara att skolor samarbetar samt att 
det undervisas flexibelt vilket bland annat handlar om arrangemang utanför klassrummen. Så 
påtalas vikten av att skolan uppmuntrar och möter upp aktiva föräldrar i arbetet att skapa 
inkluderande undervisning. 
 
Yttre förutsättningar lyfts också i inventeringen av goda exempel. För en inkluderande skola 
är en yttre förutsättning att det finns ett tydligt nationellt ställningsstagande. Det handlar om 
stöd från regeringen i genomförandet av inkluderande utbildning och genom att målen för 
utbildningsväsendet tydliggörs. Vidare handlar det om att det krävs en flexibel 
medelsfördelning så att det underlättar att bedriva inkluderande undervisning. I 
sammanhanget nämns delegering av budget både på regional- och kommunal nivå. Så lyfts 
vikten av att politiker och skolledare har goda kunskaper i ämnet samt att de är motiverade att 
driva inkluderingsprocesserna framåt.  
 
Samverkan framhålls i flera studier som viktig faktor för en inkluderande skola (Tideman 
2004; SOU 2003:35). Det gäller i sammanhanget samverkan i skolan men också mellan 
skolan och övriga samhället. Samverkan och dialog med föräldrar, goda och väl fungerande 
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nätverk där alla parter tror på inkluderingsidéerna är av betydelse påvisas också i dessa 
studier. Dessvärre framstår möjligheterna till detta utökade arbete för samverkan som 
problematiskt detta till trots mot vad politiker förordar. När det gäller skolans och särskolans 
villkor är det därför svårt att bortse från skolans yttre ramar som ekonomi och organisation. 
Dessa faktorer är styrande och möjlighet till insyn och påverkan upplevs inte stor från 
verksamheterna vilket missgynnar samverkansarbetet.  
 
Flera undersökningar inom OECD (SOU 2003:35) visar på att elever med olika 
funktionsnedsättningar uppnår bättre resultat om de går i blandade klasser med inkluderande 
undervisning. Det hänvisas också till undersökningar som påvisar att elever i permanentade 
grupperingar har negativa effekter när det gäller motivation och självbild. 
Forskningsöversikten framhåller att argumenten för inkluderande lärmiljöer är klart 
framhållna i de internationella diskussionerna. Vidare lyfts där fram faktorer som påverkar 
inkluderingsprocesserna när det gäller integreringen av särskolans elever i grundskolan. Dessa 
faktorer visar sig vara av praktisk karaktär såsom kommunstorlek och befolkningsstruktur. 
Det handlar om förekomsten av så kallade professionella ”sanningar”. Det är också av 
betydelse vilka kommunala verksamhetsidéer som gäller. Till sist påtalas betydelsen av 
retorikens tolkning gällande inkludering, en skola för alla vilka ger utrymme för tillkomsten 
av lösningar. (a.a) 
 
Nilholm (2006) sammanfattar faktorer som, i tidigare forskning, visat sig viktiga för att 
inkluderingsprocesser ska uppstå. Det är inte så att faktorerna går att rangordna eller att de var 
och en självklart leder till processernas uppkomst men de synliggör ändå många av de viktiga 
aspekter som anses nödvändiga i sammanhanget menar han. Nilholm lyfter att tydligt 
ledarskap och synlig vision behövs. Han talar om vikten av att ta tillvara elevers och 
föräldrars engagemang. Också Nilholm finner att lärares attityder är avgörande. Även god 
planering, utvärdering och reflektion av lärarna påtalas. Kompetensutveckling, slutligen, 
framhålls som faktor för en gynnsam grogrund för inkluderingsprocessers tillkomst. Här 
påpekar  Nilholm  vidare  att  det  inte  bara  handlar  om  arbetet  med  elever  i  behov  av  särskilt  
stöd utan faktorerna kommer alla elever i skolan till gagn.  
 
Nu på 2000-talet gör den neuropsykiatriska diskursen sin entré skriver Hjörne & Säljö (2008). 
De menar att den betoning som finns i dagens diskussion kring integrering respektive 
segregering ändå handlar om att möta individen utifrån dennes behov. De pekar på en 
elevvårdsutredning (SOU 2000:19) vilken understryker att barns lärande, hälsa och skolmiljö 
är starkt förknippade med barnets hela livssituation. Därför är dessa faktorer klart avgörande 
för barns hälsa och allmänna välmående. Hjörne och Säljö skriver vidare att utvecklingen ser 
ut att gå emot särskiljande och segregerande lösningar. De neuropsykiatriska 
förklaringsformerna och diagnoserna bidrar till dessa lösningar. Det skapas i dagens skola 
många olika undervisningsgrupper för barn som benämns inom området. Grupperna döps till 
alla möjliga namn till exempel ”ADHD-gruppen”, ”Lilla gruppen”, ”Oasen”, men de har alla 
samma uppgift nämligen den att ta hand om de barn som skolan inte klarar av inom ramen för 
det ”vanliga och normala”.  Hjörne & Säljö skriver också att:  

 
Denna utveckling innebär såväl ideologiskt som ekonomiskt att den gemensamma 
grundskolan  –  i  politiskt  språk:  en  skola  för  alla  –  återigen  utmanas  av  den  nya  
segregerande diskursen som formulerar krav på särbehandling av stora grupper. (s. 52).  

 
Brodin och Lindstrand (2007) pekar också på den ökning av diagnoser som sker idag och som 
tenderar att öka hela tiden. Den ökade diagnostiseringen verkar vara direkt kopplad till hur 
resurstilldelningen utfaller. De påtalar i detta sammanhang risken för en överdiagnostisering. 
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En påtaglig risk med överdiagnostisering är att ännu fler elever särskiljs, grupperas och 
marginaliseras vilket utgör hinder för skolans utveckling. Faktorer som ökar möjligheterna för 
att  skapa  en  skola  för  alla,  som  författarna  lyfter  fram,  är  attitydförändringar  och  ökad  
kunskap om olika funktionshinder och dess konsekvenser hos alla inblandade. Även 
lagstiftningen, menar de, måste sätta fokus på att öka möjligheterna för den fortsatta 
utvecklingen.  
 
Tideman m fl (2004) poängterar i sin forskning att skolans stora utmaning idag handlar om att 
se elevers olikheter som resurser istället för att betrakta dem som problem. Inkludering och 
delaktighet är politiska mål och visioner. En grundläggande värdering bakom denna vision är 
att mångfald måste betraktas som tilldragande och positivt. De menar att det idag dessvärre 
tenderar att bli allt mer vanligt med segregerande miljöer för vissa elever med 
funktionshinder. Allt fler barn kategoriseras också som utvecklingsstörda eller ges 
neuropsykiatriska diagnoser vilket är anmärkningsvärt mot de nationellt ställda målen. De 
skriver att skolan har problem att möta elever som är i behov av stöd eller särskilda åtgärder. 
Detta gör att visionen om en skola för alla ännu bara är en vision.   
 

2.6 Teorier  
Det sociokulturella perspektivet är den teoretiska grund vilken vår studie vilar på. I det 
sociokulturella perspektivet framhålls kulturens och miljöns betydelse för individens 
utveckling och lärande. Vi presenterar här den Socialkonstruktivistiska teorin och den 
Utvecklingsekologiska teorin. Dessa båda teorier finner vi ha relevans för studien och har 
därför valt dem som utgångspunkt. Den socialkonstruktivistiska teorin belyser utveckling och 
lärande och har relevans i förhållande till begreppen och betydelsen av en skola för alla och 
inkludering. Den utvecklingsekologiska teorin visar på samspelet mellan miljö och individ. 
Den utvecklingsekologiska teorin väljer vi med anledning av att den är intressant i förhållande 
till de skolpolitiker vilka alla befinner sig i beslutsfattande positioner och också har 
möjligheter att påverka skolutvecklingen och därmed specialpedagogiken. 
Utvecklingsekologin ligger på en övergripande nivå och betonar en helhetssyn i ett 
systemperspektiv till skillnad från många andra teorier som mer förutser eller förklarar 
specifika beteenden. Genom vårt teorival avser vi att belysa hur skolan och 
specialpedagogiken påverkas av rådande samhällssyn och det politiska beslutsfattandet. Vi 
menar därför att dessa båda dessa teorier, tillsammans, bidrar med att tillföra studien 
perspektiv på både individ-, organisations- och samhällsnivå.  
 

2.6.1 Socialkonstruktivistisk teori.  
Vi har valt den socialkonstruktivistiska teorin vars grundare är Lev Vygotskij. Vygotskijs 
(1979) socialkonstruktivistiska teori belyser både lärande och utveckling. Vi finner att den har 
relevans till begreppen och betydelsen av inkludering och en skola för alla. Teorins bärande 
grunder är att lärandet sker i barnets miljö och i dess aktiviteter i miljön. Barn kan aldrig ses 
skilda från sin kultur. Lärandets progression är inget ”naturligt” eller biologiskt betingat utan 
lärandet styrs i det sociokulturella sammanhanget som individen lever, ingår och verkar i. 
Lärandet handlar om interaktioner, aktiviteter och utvecklingszoner. Lärandet hos barn är 
ingen passiv mognad utan det aktiveras genom att vi organiserar lärande i aktiviteter, 
interaktioner och delaktighet. Delaktighet föregår vetande, menar Vygotskij, och i början 
lånar barnet sin kompetens från äldre eller andra kunniga som finns runt omkring. Barn måste 
alltså få vara med innan de själva vet och kan eftersom den egna kompetensen kommer från 
gemensamma yttre aktiviteter. Vygotskij betonar också miljöns och kulturens vikt i 
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utvecklingsprocessen hos individen. Det är alltså samhället med dess kulturella betingelser 
och värderingar som formar och påverkar ett barns sätt att tänka och handla enligt Vygotskijs 
teori. Då språket är det viktigaste redskapet ett barn har i sin utvecklingsprocess ges det 
optimal tillväxtmöjlighet i samspel med andra och därför förespråkas kollektivet stor 
betydelse i teorin.  Lärandet är en naturlig del av människans utveckling, menar också Säljö 
(2000). Hela vårt samhälle är uppbyggt på att vi människor delar med oss av våra kunskaper, 
upplevelser och erfarenheter. Viktigast i allas vår kunskapsbildning är samtal och 
kommunikation. Den sociala människan står i fokus då hon strävar efter att bli en del av 
kollektivet eller att få tillhörighet i den totala gemenskapen, skriver han vidare.  
 
Vi finner att den socialkonstruktivistiska teorin därför är väl passande för vår studies 
frågeställningar. Skolan är den miljö där lärandet alltid står i centrum. Skolan är också den 
plats där möten mellan människor ständigt sker. I samspel med andra människor utvecklar 
barn sitt individuella tänkande och lärande och därför måste skolan erbjuda en mångfald av 
möten mellan människor med olika förutsättningar och erfarenheter. Vygotskij (1979) menar 
att allt lärande sker i sociala sammanhang och i interaktion. Han betonar att alla barn vinner 
på att samspela och samarbeta. Det är inte bara de som behöver mer utan också de som kan, 
som ökar sitt kunnande, då de får möjlighet att förmedla och sätta ord på sina kunskaper och 
färdigheter.  Vi tar också fasta på teorins förmedling av hur samhällets kulturella betingelser 
och värderingar påverkar barnens lärande och utveckling.   
 

2.6.2 Utvecklingsekologisk teori. 
Den utvecklingsekologiska teorin belyser miljöns interaktion med individerna. Teorin 
utvecklades av Bronfenbrenner i slutet av 1970-talet. Utvecklingsekologin är en teori som 
verkar på ett övergripande plan vilket gör att den skiljer sig från många andra teorier. Den 
systemteoretiska modellen utgår från barnets perspektiv. Bronfenbrenner (1979) beskriver 
olika miljöer vilka alla påverkar individen i sin utveckling. I de olika miljöerna och mellan 
dem sker en komplex interaktion vilket påverkar barnet. Detta även om barnet inte självt 
aktivt deltar i miljön. Utöver den närmsta miljön handlar det om mer avlägsna miljöstrukturer 
upp till samhällsnivån. De olika miljöerna delas in i fyra olika huvudsystem på olika nivåer, 
mikro-, meso-, exo- och makronivå. De fyra huvudsystemen ingår i varandra och de är 
samtidigt beroende av varandra eftersom det som händer på en nivå får konsekvenser och 
påverkar på andra nivåer. De fyra nivåerna i den utvecklingsekologiska teorin förklaras 
kortfattat: 
 
Mikronivån är barnets absoluta plats. Det är till exempel familjen, skolan och närmiljön. Där 
deltar och agerar barnet aktivt och påverkar och påverkas hela tiden.  
 
På mesonivån handlar det om samspel och relationer, i de olika mikrosystemen, i vilka barnet 
ingår.  
 
Exonivån  är  de  miljöer  där  barnet  inte  längre  självt  deltar  eller  är  aktivt  i.  Här  kan  det  till  
exempel handla om vilka beslut som fattas av kommunens barn- och utbildningsnämnd. 
Påverkan kan ske i olika riktningar mellan systemen så det som händer i mikrosystemen kan 
påverka effekter i miljöerna på exonivån.  
 
Makronivån är den övergripande nivån. I makronivån finns det politiska systemet, 
institutionerna och olika organ på den högsta samhällsnivån. Det kan vara politiska 
ideologier, religioner, klasstrukturer, samhällsekonomi, social- och utbildningspolitik etcetera. 
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Det som bestäms på makronivån får alltid konsekvenser och har alltid betydelse för barnets 
utvecklingsmöjligheter på mikronivån.  
   
Då individen i denna teori inte ses som objekt utan istället subjekt interagerar den med de 
olika nivåerna. Det vi ser som viktigt för vår studie är också att just normer och värderingar, 
vilka finns högst upp på makronivån, påverkar ner i de olika nivåerna och därmed barnets 
levnadsvillkor. Normer och värderingar är avgörande faktorer om barn- och ungdomar ges 
möjlighet att vara delaktiga i en inkluderande skola för alla. De skolpolitiker, vilka finns i 
exonivån och som deltar i vår studie förväntas delge sina åsikter, normer och värderingar i 
intervjuerna. Vår avsikt är att se hur detta påverkar arbetet med skolutveckling samt 
interaktionen mellan de olika nivåerna. 
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3 PROBLEM 
Syfte 
Syftet med vår studie är att spegla hur åtta skolpolitiker,, med möjlighet att påverka 
skolutveckling på kommunnivå, uppfattar och resonerar kring  betydelsen av begreppet 
inkludering och en skola för alla. Vidare avser vi belysa politikernas åsikter om faktorer som 
påverkar utvecklingen av en skola för alla.  
 
 
Problemformulering 
 
Hur uppfattas betydelsen av begreppet inkludering? 
 
Hur uppfattas kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla? 
 
Vilka möjligheter respektive hinder anförs för en fortsatt utveckling av en skola för alla? 
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4 METOD 
I det här kapitlet förklarar vi vårt val av forskningsansats och metod, redogör för urval och 
avgränsning av urvalsgrupp samt motivering av densamma. Vidare beskriver vi 
genomförandet av undersökningen, hur vi bearbetat insamlade data och vilka 
tillförlitlighetsaspekter vi tagit i beaktning. Sist i kapitlet presenteras de forskningsetiska 
principerna som ligger till grund för de överväganden vi gjort.  
 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 
En forskningsansats kan enligt Szklarski (2002) definieras som en begränsad och 
sammanhängande helhet som finns både inom kunskapsfilosofiska och forskningsmetodiska 
antaganden. Fenomenografi är ett sammansatt ord av fenomeno och grafi, vilka härleds ur 
grekiskan och kan översättas med det som visar sig och att beskriva det vill säga Att beskriva 
det som visar sig. Termen fenomenografi introducerades först på 1980-talet av Ference 
Marton som räknas som fenomenografins grundare. Fenomenografin består av olika 
inriktningar inom en fenomenografisk familj. Ansatsen blev tongivande i de studier som 
syftade till att belysa hur människor uppfattar olika aspekter och företeelser av sin omvärld. 
Det som också betonas inom den fenomenografiska forskningsansatsen är hur tänkandet, 
inlärning, kunskap och bildning och språkutveckling förändras i relation mellan människan 
och hennes omvärld. I den fenomenografiska ansatsen ligger fokus just på kategorisering av 
variationen i det insamlade materialet. I den fenomografiska analysen följer vi de fyra faserna  
genom att lyssna igenom det inspelade materialet, sedan transkribera  intervjuerna och läsa 
igenom materialet. Slutligen beskriver vi respondenternas uppfattningar i tydliga kategorier. 
För att sedan arbeta med likheter och skillnader i respondenternas uttalanden. Marton & 
Booth (2000) skriver att syftet med fenomenografin är ”inte att finna den unika essensen utan 
variationen och variationens arkitektur”. (s.153). Vi vill i studien belysa hur våra skolpolitiker 
beskriver sina uppfattningar och erfarenheter samt hur och om de skiljer sig åt i sina 
resonemang. Marton & Booth (2000) förklarar att fenomenografins fokus riktas på 
människors olika sätt att erfara skilda fenomen och företeelser. Vidare kännetecknas 
fenomenografin av att den beskriver fenomen i världen såsom andra betraktar den.   
 

4.2 Undersökningsmetod 
Det är viktigt att göra ett medvetet metodval utifrån undersökningens syfte. Den kvalitativa 
metoden är det betydande metodologiska alternativet inom samhällsvetenskaplig forskning. 
Enligt Stukát (2005) är det forskningsproblemet som ska styra metodvalet. Efter diskussioner 
om olika för- och nackdelar i de olika forskningsmetoderna ser vi att vårt val blir den 
kvalitativa fenomenografiska ansatsen, vilken beskriver hur någon annan människa uppfattar 
en företeelse.  Fenomenografin har sitt ursprung inom Hermeneutiken.Den hermeneutistiska 
kunskapen är inte lika exakt som den positivistiska, men den är mer nyanserad. 
Hermeneutiken handlar om att detaljer i en persons uttalanden ställs mot helheten. Szklarski 
(2002) skriver också att en av de grundläggande pelarna inom denna tradition har fokus på 
meningsinnehållet.   
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4.3 Undersökningsinstrument  
 
Vi har läst och tagit del av ett flertal forskningsmetoder, för att vara säkra på att den metod vi 
väljer ska passa oss och vårt syfte med undersökningen. Bell (2004) skriver att metoden styrs 
av vilken undersökningstyp som är aktuell samt vilken typ av information undersökaren är ute 
efter.  En  observationsstudie  skulle  syfta  till  att  titta  på  systematiska  observationer  av  
människors handlanden. Enligt Kvale (1997) belyser en observation människors samspel med 
sin omgivning. Då vårt syfte inte var att undersöka samspel och relationer utan att få fram hur 
människor uppfattar och resonerar kring begreppen inkludering och en skola för alla, valde vi 
bort observationsmetoden. En annan aspekt i sammanhanget var också att 
observationsmetoder är tidskrävande och ibland kan upplevas begränsande eftersom känslor 
och tankar hos individerna är svåra att tolka. 
 
Enkät är det instrument som fastställer människors uppfattningar, beteenden och känslor. 
Likheten mellan intervju och enkät bygger på att datainsamling sker med hjälp av frågor. 
Enkätundersökningar lämpar sig bäst i de fall då stora och representativa urval avses. I vårt 
arbete skulle vi kunnat använda oss av flera metoder, så kallad triangulering eller mixed 
methods. Aktuellt i vårt fall hade då varit att komplettera med en enkätundersökning. Att vi 
inte  valde  att  använda  oss  av  detta  beror  på  att  vår  studie  är  gjord  utifrån  de  tid-  och  
ekonomiska ramar som vi förfogat över. Det hade dock varit både intressant och lett till en 
bredare undersökning. 
 
Intervju är inom den kvalitativa forskningen den vanligaste metoden. Den kvalitativa 
intervjumetoden är följsam och anpassningsbar menar Bryman (2001). En intervju är 
beroende av att den som leder intervjun har förmåga och kunskap i ämnet. Kvale (1997) 
skriver att det finns både ett syfte och en struktur med intervju som forskningsmetod. I 
intervjun strävar forskaren efter respondentens åsikter och känslor. Enligt Kvale & Brinkman 
(2009) är samtalet med respondenterna den mest engagerande fasen i undersökningen. 
Intervjuer är samtal som kan ha olika grader av struktur. Vidare beskriver författarna fyra 
olika former för intervjuer; strukturerad, ostrukturerad, semistrukturerad och 
livsberättelseintervju. Olika intervjuer kräver därför olika föreberedelser. Genomgående är att 
de rätta frågorna ställs utifrån syftet med undersökningen. En helstrukturerad intervju har 
fasta frågor med formuleringar som är förutbestämda och ordningsföljden är också fastlagd. 
En halvstrukturerad eller, som den också kallas, semistrukturerad intervju ger ett kvalitativt 
djup. Respondenterna får i dessa intervjuer tala utifrån egna referenser och ges en större 
frihet.  
 
Vi har efter inläsning av metodlitteratur och begrundanden kring olika 
undersökningsinstrument beslutat oss för att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden i 
vilken vi väljer semistrukturerade intervjuer. Där tog vi hjälp av en intervjuguide, (bilaga 2), 
där frågorna bestämdes utifrån vårt syfte och våra problemformuleringar. Bryman (2001) 
skriver att frågorna inte behöver komma i ordning som står i intervjuguiden. Frågor som inte 
från början finns med i guiden kan ändå ställas om det finns någon anknytning till det som 
respondenten sagt. Det viktigaste är dock att frågorna leder till ny kunskap. För vår studie var 
det viktigt att respondenterna fick redovisa sina tankar kring begreppen inkludering och en 
skola för alla samt betydelsen av dessa. Som intervjuare måste vi vara väl insatta och ha en 
förförståelse  för  studiens  syfte  och  problem.   Vi  har  också  insett  vikten  av  att  vara  väl  
förberedda och klara över uppgiften.  
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4.3.1 Informationsbrev  
Enligt Kvale (1997) ska intervjupersonerna bli upplysta om syftet och tillvägagångssättet vid 
intervjuerna. I informationskravet som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 
givit ut framgår också att denna information ska beaktas. Vi har skickat ut ett 
informationsbrev (bilaga 1) till de personer som deltog i vår undersökning där detta klart 
framgick. 
 

4.3.2 Pilotstudie 
En pilotstudie ska enligt Bryman (2001) genomföras innan den riktiga 
intervjuundersökningen sätter igång. Författaren beskriver ett flertal användningsområden 
som kan vara rill hjälp inför en undersökning. Han nämner bland annat att pilotstudien kan ge 
intervjuaren mer vana och säkerhet inför de egentliga intervjuerna. Dessutom kan pilotstudien 
vra till hjälp för att ta bort eller lägga till fler frågor. Vi kontaktade en skolpolitiker som 
visade sig villig att genomföra pilotstudien.  
 

4.3.3 Intervjuguide 
Enligt Bryman (2001) används en intervjuguide för att redogöra vilka frågor som kommer att 
ställas under intervjun. Mycket tid måste läggas på konstruktion och utformning av frågor till 
intervjuerna skriver Stukát (2005). Han menar att det måste finnas en tanke för hur 
intervjufrågorna ska göras utifrån syfte och problemformulering. I vår intervjuguide (bilaga 2) 
har vi utgått från våra tre problemformuleringar för att sedan utforma frågor som svarar mot 
dessa.   

4.4 Urval av undersökningsgrupp  
I den fenomenografiska forskningen sker urvalet av respondenterna så att de ger variationer  i 
sina uppfattningar av olika fenomen. Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval för vår studie. 
Ett bekvämlighetsurval skriver Bryman (2001) är ett val av sådana personer som är kända och 
lätta att tillgå för forskaren. Vi handplockade respondenterna med tanke på kunskap och 
erfarenheter som var adekvata för vår studie. Antalet respondenter var förutbestämt vilket 
Kvale (1997) tar upp. Han menar att om undersökningsgruppen är för stor kan analysen bli för 
ytlig. Är gruppen däremot för liten finns risken att inte alla uppfattningar framkommer. I vår 
studie genomförs undersökningen i tre kommuner. Urvalet utgår ifrån vårt syfte och våra 
problemformuleringar, där respondenterna är politiker i skol- och barnomsorgsnämnder. 
Avgränsningen var att vi valde att intervjua åtta politiker i de tre kommunerna. De utvalda 
politikerna är delaktiga i arbetet med skolornas målformuleringar i de kommunala 
skolplanerna. Samtliga politiker innehar beslutsfattande positioner och har förutsättningar att 
påverka skolutvecklingen. De åtta politikerna har olika erfarenheter och tid för sina uppdrag i 
kommunen. De åtta politikerna fördelar sig jämt mellan de två politiska blocken. Enligt Kvale 
(2005) är det bra om respondenterna har olika erfarenheter av problemställningarna. Endast 
ett intervjutillfälle per respondent var aktuellt för studien. Åtta intervjuer utgör ett för litet 
material för att kunna påvisa likheter, olikheter eller samband. Men utifrån vårt syfte menar vi 
att vi kan spegla och analysera hur dessa skolpolitiker uppfattar och resonerar kring de 
aktuella begreppen i undersökningen. I vår studie kommer de att benämnas respondenter. 
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4.5  Genomförande 
Vi har genom mail till berörda nämnder fått namn och telefonnummer till aktuella 
respondenter. Första kontakten togs via telefon. Ett samtal och förfrågan om att ställa upp på 
en intervju gjordes. Vid detta samtal informerades de sju respondenterna om syftet och om 
tillvägagångssätt. Det bestämdes datum, tid och plats för intervjun. Efter några dagar 
skickades vårt informationsbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) ut till de berörda 
respondenterna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att en intervjuguide ska vara ett manus 
vilket ska hålla en viss struktur vid intervjutillfället. Dessutom ska guiden enligt författarna 
innehålla en översikt över frågor och ämnen som intervjun ska innehålla. De pekar också på 
vikten av en intervjuares kvalifikationer och nämner tydlighet, kunnande, styrande och 
strukturerande som goda egenskaper för att genomföra en bra intervju. Även Stukát (2005) 
pekar på att intervjuaren till ostrukturerade intervjuer är insatt i det ämnesområde som ska 
undersökas.  
 
Vi har använt oss av både bandspelare och diktafon vid intervjutillfällena, vilket 
respondenterna gett sitt samtycke till. Bryman (2001) menar att fördelarna med att använda 
sig av bandspelare är att forskaren kan koncentrera sig bättre på det som respondenten 
uttrycker samt att det därmed blir en noggrannare analys. Vi valde att närvara båda två vid 
fem av sju intervjuer. Ansvarsfördelningen hade vi gjort upp i förväg, en av oss hade 
huvudansvaret för intervjun och den andre skötte bandspelaren/diktafonen och förde 
anteckningar vid sidan av. Vid intervjuerna använde vi vår intervjuguide. Varje intervju 
transkriberades direkt efter genomförandet detta för att den skulle finnas färsk i minnet. Kvale 
& Brinkman (2009) skriver att ordet transkribering kan översättas med att ”ändra från en form 
till en annan”. Författarna förklarar det med att det muntliga samtalet övergår till skriven text 
och att utskriften från transkriberingen sedan blir inledningen till analysen av studien. Enligt 
Bryman (2001) är det fördelar med att använda inspelade intervjuer. Det underlättar analysen, 
materialet kan gås igenom upprepade gånger, det hjälper forskaren att komma ihåg och 
dessutom slipper forskaren ifrån omedvetna tolkningar. I informationsbrevet och vid 
intervjutillfället har vi så erbjudit respondenterna att ta del av den färdiga rapporten. 
 

4.6 Analys och databearbetning 
Fenomenografisk analys delas in i fyra olika faser Marton och Booth (2000). I den första 
fasen gör sig forskaren bekant med sin datainsamling och bildar sig en uppfattning om dess 
helhet. Här gäller att finna väsentliga utsagor för att på så sätt upptäcka kvalitativa skillnader i 
respondenternas uppfattningar av olika företeelser. Redan i den första fasen kan forskaren 
skönja tänkbara kategorier vilka eventuellt skulle kunna användas i den fortsatta analysen. 
 
Den första fasen var bearbetning av intervjuerna. Viktigt var att noga lyssna igenom det 
inspelade materialet och därefter skriva ut detta ordagrant. Bryman (2001) påtalar att 
transkribering är tidsödande. För att inte missa någon viktig information valde vi att skriva ut 
hela intervjuerna. Även om vi endast intervjuat åtta respondenter blev det ett gediget material 
att bearbeta. De utskrivna intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, detta för att vi skulle 
bli förtrogna med innehållet i texterna. Sedan klargjorde vi de tankar som respondenterna 
formulerat i sina svar. Den fortsatta bearbetningen, i denna första fas, utgick ifrån de tre 
problemformuleringarna inkludering, en skola för alla samt faktorer för skolutveckling. 
 
I den andra fasen uppmärksammas likheter och skillnader i materialet (intervjun). Här gäller 
det för forskaren att bearbeta textmaterialet till dess att en förhållandevis klar bild av helheten 
visar sig. I denna fas bestod vårt arbete av att intervjuerna kodades och varje respondents 
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uttalanden, inom de tre huvudområdena, ströks under med skilda färger. Varje respondents 
uppfattningar nedtecknades var för sig under varje enskilt huvudområde inkludering, en skola 
för alla och faktorer för skolutveckling. Marton och Booth (2000) talar om att denna fas i 
arbetet kan liknas vid ett spel. I fasen läses utskrifterna om och om igen och enligt författarna 
ändrar spelet ständigt skepnad. Skälet till detta fenomen är att forskaren inte alltid kan vara 
fokuserad på helheter och sammanhang hela tiden.  

 
I den tredje fasen ska sedan respondenternas uppfattningar kategoriseras i 
beskrivningskategorier. Kategorierna ska i den här fasen fokusera på den kollektiva nivån. 
Här utgör kategorisystemet studiens utfallsrum. Vi redovisar respondenternas uppfattningar i 
tydliga kategorier med beskrivande och löpande text med citat. När vi redovisar resultaten 
lyfts variationerna i respondenternas uppfattningar fram. I vår framställning belyser vi den 
kollektiva nivån.  

 
I den fjärde och avslutande fasen studerar forskaren den underliggande strukturen i de olika 
kategorierna. I en fenomenografisk studie bildar utfallsrummet huvudresultatet. En 
systematisk analys av hur uppfattningar förhåller sig till varandra kan nu göras utifrån den 
helhet som framträtt i utfallsrummet. Här grupperade och sorterade vi in i de olika 
beskrivningskategorierna. Utifrån skillnader och likheter i de olika kategorierna belyser vi hur 
respondenternas uppfattningar förhåller sig till studiens problemformuleringar. 
 

4.7 Tillförlitlighetsaspekter 
Inom de kvalitativa forskningsmetoderna används olika datainsamlingstekniker för att få fram 
resultat. Dessa tekniker är utgångspunkt för att få en uppfattning om hur väl de mäter det man 
vill mäta. I kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om att kunna beskriva hur man 
har samlat in och bearbetat data på ett metodiskt och pålitligt sätt. Förarbetet och dess 
förutsättningar med studien samt processens framskridande ska beskrivas, för att validiteten 
och reliabiliteten ska vara hög. Den som läser en rapport ska kunna se hur alla delar av 
undersökningen gått till, vilka överväganden som gjorts och varför. Stukát (2005) frågar hur 
sanna och pålitliga resultaten egentligen är? Dessa frågor måste vi som arbetar med rapporten 
ha i åtanke under hela arbetsprocessen. 
 
Validitet kan översättas med trovärdighet. Validitet beskriver i vilken utsträckning en studie 
undersöker det den var avsedd att undersöka ( Kvale, 1997). Inom validiteten använder man 
sig av inre och yttre validitet. Den inre validiteten består av förförståelse, detaljerad 
beskrivning av datainsamling, urval samt en beskrivning av analysprocessen. Den yttre 
validiteten presenterar tillämpningen. Forskaren presenterar tillvägagångssättet och de data 
som framkommit i slutet av studien. Bryman (2001) påtalar att olika författare har delade 
meningar i hur man ska bedöma och värdera studier inom den kvalitativa forskningen. Enligt 
författaren ska studier inom denna forskning använda sig av andra bedömningar och 
värderingar än inom den kvantitativa forskningen. Vi har under arbetets gång haft en kritisk 
syn på vad som ska undersökas. Metodvalet, kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor, 
som vi använt oss av, har undersökt det som var studiens syfte.    
 
Reliabilitet står för pålitlighet. Enligt Kvale (1997) handlar en studies reliabilitet om 
noggrannheten i de olika momenten. Frågor att ställa i sammanhanget är: Kan vi lita på att 
uppgifterna är sanna? Är mätinstrumenten pålitliga? Reliabiliteten består i att den tekniska 
utrustningen är av kvalité. Lantz (2007) skriver att då en intervju bandas kan forskaren rikta 
fokus på det respondenten säger. Detta skulle vara betydligt mer problematiskt om forskaren 
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samtidigt skulle vara tvungen att fråga, anteckna och lyssna. Vi menar att det inte bara skulle 
vara problematiskt utan finner uppgifterna näst intill omöjliga. Alla våra intervjuer har spelats 
in, vilket underlättat arbetet med att lyssna igenom intervjuerna flera gånger vid resultat och 
analysarbete. Vid fem intervjutillfällen av åtta har vi varit två som ansvarat för samtalet men 
med uppdelat ansvar för vem som intervjuar, antecknar och sköter inspelningen. Stukát 
(2005) påtalar att alla undersökningar har sina brister vilket forskaren bör vara medveten om. 
Frågor och yttre störningar är exempel på brister som kan förekomma, vilket påverkar 
reliabiliteten. Forskaren ska ha förförståelse och förmågan att göra bra intervjuer. Vi har 
genom vårt arbete och intresse för ämnet en förförståelse, dessutom har vi arbetat med 
intervjuer tidigare i vår utbildning. Kvale (1997) har arbetat fram en lista över krav för hur 
man blir en bra och framgångsrik intervjuare. Författaren nämner bland annat strukturerad, 
tydlig, kritisk, öppen som några av kriterierna för detta. Genom vårt urval av representativa 
personer till vår studie har vi minskat risken för att tillfälligheter inverkar på resultatet av 
intervjuerna. För att respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt valde vi 
semistrukturerade frågor som delvis är öppna men som ändå har struktur i sin utformning. Vi 
lät också en skolpolitiker läsa igenom vår intervjuguide inför genomförandet av våra 
intervjuer. Efter denna genomläsning framfördes åsikter och tankar vilka fick oss att justera 
vissa frågor i vår intervjuguide. Vårt resultat skulle kunna påverkas av att vi har en 
förförståelse i ämnet samt att vi arbetar i två av kommunerna som återfinns i vår studie. Vi har 
även upptäckt ett etiskt dilemma. Eftersom våra respondenter tillhör en begränsad grupp 
politiker föreligger en viss risk att vissa läsare skulle kunna identifiera någon av dessa. I ett 
försök att kringgå detta har vi därför inte uppgett vilken kommun det rör sig om.  Vi har 
därför valt att politikerna i studien skall kallas respondenter. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har våra respondenter delgetts information om att alla uppgifter är 
tillgängliga endast för oss två som arbetar med materialet samt att all information 
avidentifierats. Slutligen kommer materialet, så fort studien är klar och examinatorn godkänt 
arbetet, att förstöras.  
 

4.8      Etik 
Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) detta för att försäkra 
oss om att de krav och regler som ställs för vår studie uppfylls. Det handlar om med vilken 
rätt vi som informanter har att arbeta med vår undersökning. De personer som ska delta i 
undersökningen ska informeras om vad de ska medverka i, samt få information om 
undersökningens utformning. Informationen ska vara så tydlig och klar så att de tillfrågade 
personerna förstår vad de ger sig in på. De etiska principerna är till för att skydda 
respondenternas integritet.  I vårt informationsbrev har vi informerat respondenterna om 
innehållet i Vetenskapsrådets fyra krav: Informations-, Samtycke-, Konfidentialitets- och 
Nyttjandekravet. I informationskravet ska information om studiens syfte och tillvägagångssätt 
tas upp. Deltagandet är frivilligt och respondenterna kan avbryta sin medverkan när helst de 
vill. Vidare ska informanterna, handledarens namn och institution framgå. Våra respondenter 
har tillfrågats om sin medverkan samt informerats om att deltagandet är frivilligt. Vi har 
påtalat studiens syfte, tillvägagångssätt samt hur resultatet kommer att användas och 
presenteras. I vårt informationsbrev angavs våra namn, telefonnummer och e-postadresser. 
Samtyckekravet tar upp rätten att själv bestämma över sin medverkan. Vi har därför låtit våra 
respondenter bestämma tid och plats för undersökningen. Konfidentialitetskravet innehåller 
krav på de medverkandes anonymitet. I vår studie har vi gjort allt för att respondenternas och 
kommunernas identitet inte ska kunna röjas. Även annan information som framkommer i 
studien som på något sätt kan knyta studien till en viss plats eller person har avpersonifierats.  
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Nyttjandekravet innebär att all information endast får användas för forskningsändamål. 
Informationen som samlas in i vår studie kommer därför enbart att användas i forskningssyfte 
för studien. Inspelningar av intervjuerna kommer att förstöras efter att studien är genomförd. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisar vi resultaten av den analyserade empirin där vi antagit en 
fenomenografisk ansats. Vi redogör för de bearbetade åtta intervjuerna med skolpolitiker 
vilka samtliga innehar beslutsfattande positioner. Respondenternas intervjuer har 
transkriberats i talspråk. Däremot väljer vi nu, i resultatet, att citera i skriftspråk vilket, vi 
menar, gör läsningen av rapporten enklare. Citaten beskriver respondenternas olika 
uppfattningar vilka framträtt i empirin. Resultaten presenteras i tre delar vilka utgår ifrån 
rapportens tre problemformuleringar: 

 
 Hur uppfattas betydelsen av begreppet inkludering i en skola för alla? 
 Hur uppfattas kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla? 
 Vilka möjligheter respektive hinder anförs för utvecklingen av en skola för alla? 

 
De underrubriker som förekommer under de tre problemformuleringarna motsvarar de 
kategorier vilka framkommit vid vår databearbetning. När det gäller inkluderingens betydelse 
i en skola för alla är kategorierna: värderingar – gemenskap – delaktighet – social träning – 
skolformer – skolans uppdrag – ansvar – rättigheter samt pedagogik och lärmiljöer.  
 
Under rubriken hur kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla, 
uppfattas är kategorierna: Politiska mål – politikers ansvar och uppdrag – värdegrund – 
politisk diskussion – dialog – kunskap och lärande – resurser.  
 
Den tredje problemformuleringens kategorier om vilka möjligheter respektive hinder som 
anförs gällande utvecklingen av en skola för alla, är: Politiska riktlinjer – kompetens och 
utbildning – metoder och arbetssätt – resurser – visioner – politiska hinder – attityder och 
värderingar – bedömning och diagnostisering – resurser. 
 

5.1   Betydelsen av inkludering i en skola för alla 
Under våra intervjuer har vi efterfrågat hur respondenterna uppfattar betydelsen av begreppet 
inkludering i en skola för alla. Dagens inkluderingsdiskurs skiljer sig åt på många sätt. 
Respondenternas tolkningar skiljer sig och begreppet inkludering har förändrats med tiden 
vilket också visar sig i vårt resultat.  
 

5.1.1 Värderingar 
Värdegrunden är något som flertalet respondenterna tar upp när betydelsen av inkludering 
efterfrågas. De talar i sammanhanget om förhållningssätt och bemötanden. Det förs fram att 
värderingar, bemötanden och förhållningssätt utgör grundförutsättningar i en inkluderande 
skola. 
 

Ett inkluderande förhållningssätt är nödvändigt för att nå framgång i en skola för alla. Om 
skolan inte anpassar sig, efter alla barns förutsättningar, faller möjligheten att lära ut 
empati. Det innebär också att vissa barn inte ges möjlighet att ta till sig det skolan vill att de 
ska lära sig. Det kallar jag en social orättvisa. 
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Det framkom i intervjusvaren att en skola för alla är en viktig grund att utgå ifrån, detta för att 
kunna se till alla barns bästa. Om skolan inte anpassas till alla barns förutsättningar blir 
värderingsförmedlandet snedvridet. 
 

Jag  tycker  mycket  illa  om  att  sätta  in  barn  i  olika  grupper.  Jag  vill  helst  inte  prata  om  
grupperingar. Jag föredrar att vi ser Barnet och att vi utgår från varje barns behov. 

 

5.1.2 Gemenskap  
Inkluderingens betydelse i en skola för alla handlar för många om gemenskap vilket 
framkommer i svaren.  

 
Inkludering är väldigt viktig och det spelar ingen roll om man är vuxen eller barn. Vi 
behöver alla gemenskap och att få vara tillsammans med alla andra.  
 

I denna gemenskap måste alla barn ges tillåtelse och förutsättningar att ingå. Breda och 
flexibla lösningar i skolans vardag är därför viktigt för att inbjuda till gemenskap vilket bland 
annat uttrycks: 
 

Inkludering är när man tänker brett – inkludering är motsatsen till utanförskap. 
 

5.1.3 Delaktighet  
Delaktighet, att delta och att delta efter sina egna förutsättningar är uppfattningar som lyfts av 
respondenterna. De talar om vikten av att alla barn är med i något sammanhang.  
 

Inkludering är när alla är delaktiga i det gemensamma. Det kan vara i familjen eller i 
skolan. Här gäller det att tänka brett. 

 
De flesta respondenterna framhåller det positiva att barn får utvecklas tillsammans med andra. 
Argumentet att inkludering är nödvändigt för att barn lär sig av varandra påpekas: 
 

Möjligheten för barn och ungdomar med fysiska och psykiska handikapp ska finnas och 
utvecklas tillsammans med andra.  

 

5.1.4 Social träning 
Den sociala träningen lyfts fram i olika resonemang. Vikten av social träning poängteras av 
flera respondenter. I speciella undervisningsgrupper, menar de, kanske skolresultat förbättras 
men den sociala träningen kommer till korta. Vikten av att barn och ungdomar har goda 
förebilder förordas vilka dessvärre minskar i så kallade särskilda undervisningsgrupper.   
 

Den sociala träningen är viktig och den har stora fördelar i en inkluderande skola. 
 
Det framgår att betydelsen av inkludering är en viktig och självklar förutsättning för 
skolutveckling, detta för att alla barn ska komma till sin rätt och ges möjligheter att utvecklas 
och lära av varandra.  

 
Inkludering är väldigt viktigt och det spelar ingen roll om man är vuxen eller barn. Man 
behöver gemenskap och att man får vara tillsammans med alla andra. Den sociala träningen 
är också viktig och har stora fördelar i inkludering. 
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5.1.5 Skolformer 
Idag finns olika skolformer i den svenska skolan. Detta påtalas men respondenterna skiljer sig 
åt i resonemanget kring de olika skolformerna särskola, resursgrupp och skoldaghem.  

 
Jag tror inte vi får se det svart eller vitt. Det finns ju gråzoner och om man löser problemen 
på moderskolan så kan det bli i smågruppsform. Därför ska vi lösa våra och barnens 
problem på plats. Det måste eftersträvas så långt som möjligt. 

 
Det påtalas att barn som får gå och mötas i en skola för alla har det bättre än om de särskiljs 
eller grupperas.  
 

Förr hade barn det sämre när de skiljdes ut och fick gå på andra skolor. Jag tror och hoppas 
att de flesta barn idag har det bättre på sina hemskolor än vad de hade när jag växte upp. 

 
Kring de olika skolformernas vara eller icke vara resoneras bland annat: 
 

Om det  ska  vara  en  skola  för  alla  så  ska  inte  vissa  grupper  särbehandlas.  Vi  ska  på  våra  
skolor kunna ta hand om alla och klara all slags problematik. 

 
En skola  för  alla  kan  ju  variera  i  skolformen men jag  tycker  man ska  ha  en  mångfald  av  
olikheter för olika behov. 
 

En respondent särskiljer sig i resonemanget och problematiserar inkludering i en skola för 
alla. Problemen med inkludering, menar respondenten, är att det visserligen är viktigt och en 
grund att utgå ifrån, när det gäller en skola för alla, men kanske inte i alla sammanhang.  
 

Jag kan se att inkluderingen inte alltid, för alla barn, är det bästa sättet att utvecklas på eller 
ger de bästa möjligheterna för barn att växa. 

 

5.1.6 Skolans uppdrag  
Hälften av respondenterna betonar att inkluderingen är ett av skolans viktigaste uppdrag och 
att det är en självklar förutsättning för skolutveckling. 
 

Inkluderingens betydelse har ofantligt stor betydelse för det handlar om den sociala 
tryggheten och barnens rättigheter att lära sig samspela med andra och att utvecklas 
kunskapsmässigt. 

 
Uppdraget i en skola för alla är att alla barn, oavsett bakgrund, ska rymmas inom samma 
skolsystem lyfts vidare i resultatet. Det poängteras också att det är skolans uppdrag att klara 
av alla barn, alla ska ha samma rätt till skolan: 
 

Idag ska skolan klara av alla barn, det ingår i skolans uppdrag. Då ställs det ju stora krav på 
skolan och all personal för att uppfylla detta. 

 
Skolans uppdrag är en ständig balansgång påpekar en respondent. Det är problematiskt att ha 
full kunskap om skolans uppdrag. Med tiden har skolans uppdrag förändrats och mer och mer 
tenderar att ingå i uppdraget. När det gäller barn i behov av särskilt stöd förs ändå alltid 
diskussioner. 
 

Det är alltid barn i behov av särskilt stöd som kommer till korta i besparingstider. Men det 
är också så att ju mer pengar vi avsätter till dem desto mindre resurser blir det över till den 
övriga verksamheter. Det är en ständig balansgång. 
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5.1.7 Ansvar  
Respondenterna lyfter fram en skola för alla som en självklarhet samt alla barns rätt till skola 
och utbildning. Det är ett stort ansvar att förvalta nämligen att se till att särskiljning och 
exkludering inte tillåts utan stora ifrågasättanden. 

 
Skolan ska inte särskilja vissa grupper, man ska kunna ta hand om alla sorters problematik. 

 
Att  bidra  till  att  skapa  en  skola  för  alla  påtalas  och  det  är  ett  ansvar  skolpolitiker  måste  ta.  
Resonemanget  handlar  om  allas  rätt  till  en  skola  och  att  skolan  måste  komma  ifrån  
särskiljande och grupperingar av barn.  
 

Man måste titta på vad barnen behöver för att lära sig, för det är ju reglerat vad barnen ska 
lära sig. 

   
Ansvarsfrågan mellan politiker och tjänstemän resoneras kring av respondenterna. Det måste 
finnas dialog och klara riktlinjer när det gäller hur barn får särskiljas från sin ordinarie 
verksamhet eller grupp. Det framgår att det är tjänstemännen som innehar den kompetensen 
att avgöra och inte politikernas tyckanden.  
 

5.1.8 Rättigheter  
Sverige har en skollag som fastställer alla barns rätt till skola och utbildning. Att skolan ska 
spegla samhället i stort och representeras av mångfald är en demokratisk rättighet vilket 
framkommer i några intervjuer. Detta uttrycks: 
 

Alla ska ha samma rätt att gå i skolan men det är så självklart så man tänker inte ens på det 
idag! 

 
Det är viktigt att barn från en rik familj får träffa barn från fattiga familjer och tvärtom. Att 
barn med bakgrund i ett annat land eller en annan kultur får träffa ”svenska” barn och att 
barn med funktionshinder får träffa barn utan. För mig är mångfald viktigt och självklart i 
en demokrati.  

 
Elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt att vara inkluderade och ingå i sammanhanget 
framkommer i flera intervjuer. Grundtanken ska vara att eleverna ska ges möjlighet att få 
hjälp på den egna skolan. En politiker påpekar att integrering inte får bli ett självändamål. Det 
är elevens bästa som ska sättas i centrum. 
 

Mår barnet bäst av att integreras i vanlig klass så ska det få göra det. MEN mår barnet bäst 
av att gå i särskolan ska det göra det. Särskolan är också en del i en skola för alla. 

5.1.9 Pedagogik och lärmiljöer  
När det gäller inkluderingens betydelse i en skola för alla förs ett resonemang av 
nödvändigheten av olika former av pedagogik i den skolan. Pedagogiken ska vara utformad så 
att den anpassas till individen.  Resonemanget handlar också om att erbjuda olika metoder vid 
inlärning. Flexibla lärare blir därför ett måste i sammanhanget.    
 

Den stora pedagogiska utmaningen blir att få med alla – men också att samtidigt klara av 
individualiseringen. 
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5.2 Uppdrag att genomföra en skola för alla  
  

5.2.1 Politiska mål 
Det framförs att klara och tydliga mål ska upprättas av kommunen så att tjänstemän och 
pedagoger ges realistiska, ekonomiska och pedagogiska möjligheter att förverkliga uppdraget.  
 

Att ständigt ha en dialog mellan rektorer och politiker kring måluppfyllelse är ett av många  
uppdrag. 

 
Det är självklart att vi ska ha en skola för alla. Det skriver vi ju fram i olika handlingsplaner 
– jag tänker till exempel på likabehandlingsplan, jämställdhetsplan och mobbningsplaner.  

 
När det gäller kommunens och politikernas uppdrag att tydliggöra de politiska målen lyfts 
förändrings och förbättringsarbetet fram. Det arbetet måste ske kontinuerligt vilket en 
respondent uttrycker: 

 
Som politiker är man konstant delaktig i ett förbättrings- och förändringsarbete i den 
kommunala skolorganisationen. Det består i att fatta beslut, följa upp mål och kvalitén i 
skolornas verksamhet. Den kommunala skolorganisationen måste konstant arbeta med att 
förbättra och vara med i förändringar av verksamheterna.  

 
Det som också framkom i intervjusvaren var att en skola för alla är ett viktigt budskap i det 
avseende att alla barn behöver mötas av förståelse samt att skolan ska spegla verkligheten.   

 
Det är så viktigt att vi jobbar utifrån den typ av målsättningar att det så lång det är möjligt 
lösa problemen där de uppstår. Då höjs också kompetensen på skolan och det ökar 
förutsättningarna för att klara av alla barn.  

 

5.2.2 Politikers ansvar och uppdrag 
  
Kommunerna har att följa de styrdokument som ligger till grund för beslutsfattande inom det 
skolpolitiska uppdraget vilket samtliga respondenter också påtalar. De nämner i 
sammanhanget skollagen, läroplaner, prioriterande mål, uppdragsplaner och kommunala 
skolplaner.  
 

Det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad i vad styrdokumenten säger. Nu kommer ju 
Nya skollagen och där är det massor att läsa in sig på. Vi politiker måste ju hålla 
styrdokumenten levande. 
 

Ett genuint intresse för skolfrågor lyfts också som en självklarhet i det politiska uppdraget. 
Respondenterna vi intervjuat lyfter delaktighet, granskning och uppföljning av beslut som 
viktigt i arbetet att genomföra en skola för alla.  
 

Det är mycket att sätta sig in i om man ska vara insatt inför beslutsfattandet. Nu tänker jag 
till exempel på nya skollagen som är hur mycket som helst att sätta sig in i. 
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Det lyfts att styrdokumenten måste kvalitetssäkras och kommunens och politikernas uppdrag 
är att se till att styrdokumenten efterlevs.   
 

Det är kommunens uppdrag att kvalitetssäkra styrdokumenten för att hålla dessa levande. 
Sen är det skolinspektionen som kommer på besök. Då är det intressant att se vad de pekar 
på. 

 
Att se över kommunens verksamhetsplan och skolplan ingår i kommunens åtaganden. 

 
Samtliga politiker uppger att de, i sitt uppdrag har, att verka som kontaktpolitiker. Detta 
innebär  att  de  regelbundet  är  ute  i  de  olika  verksamheterna  där  möten  mellan  olika  
professioner, elever och föräldrar möjliggörs. I dessa möten ges förutsättningar att hålla sig 
informerad och uppdaterad i verksamheternas aktuella situation. 

 
Det vi gör som politiker, förutom inläsning, är att vi är kontaktpolitiker. Det innebär att jag 
träffar personal från barnomsorg, skola och dagmammor regelbundet. Det är ett bra sätt att 
mötas på. 

 

5.2.3 Värdegrund  
I de flesta intervjuerna lyfts tankar kring värdegrunden fram. Många olika värderingar 
framträder ibland respondenterna när de resonerar kring en skola för alla.  

 
En skola för alla är ett ”honnörsuttryck” för mig. Det är en viktig grund att utgå ifrån för att 
kunna se till alla barns bästa. 

 
Flera respondenter tar upp  de olika skolformernas (särskolan, resursgrupper, 
skoldaghemmens) vara eller icke vara, vilket problematiseras: 
 

Jag tror inte man får se det svart eller vitt. Det finns ju gråzoner och om man löser det på 
moderskolan så kan det bli i smågruppsform. Därför ska vi lösa våra och barnens problem 
på plats och det ska eftersträvas så långt det är möjligt.  

 
En skola för alla är självklar i en levande demokrati uttrycker en respondent. I den skolan 
motverkas exkludering och därför är uppdraget extra angeläget.   
 

Elevinflytande och elevers förutsättningar måste respekteras och tas tillvara. 
 
Det påtalas av en respondent att barn som får gå och mötas i en skola för alla har det bättre än 
om de särskiljs eller grupperas. Respondenten säger: 
 

Förr hade det barn sämre när de skildes ut eller fick gå på andra skolor. Jag tror och hoppas 
att de flesta barn idag har det bättre på sina hemskolor än vad de hade när jag växte upp. 
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5.2.4 Politisk diskussion 
Det påtalas av några respondenter att den politiska diskussionen om uppdraget att genomföra 
en skola för alla sällan förekommer. 
 

Vi har nog aldrig haft en politisk debatt om en skola för alla. Det är så självklart att alla ska 
gå i skolan.  

 
Vi har aldrig fört en politisk diskussion kring ämnet en skola för alla och inkludering. Jag 
tror kanske inte att de flesta har reflekterat kring det. 

 
En respondent uttalar det motsatta när det gäller den politiska diskussionen och framhåller att 
den ofta förekommer. Diskussionen handlar om huruvida hemskolan ska klara av att möta 
eleverna istället för att välja segregerande lösningar. 
 

Det händer ofta att vi får påtryckningar om hur problem ska lösas på hemskolorna eller inte. 
Så vi diskuterar det här med en skola för alla ofta och det är viktigt tycker jag.  

 
Samma respondent resonerar vidare kring diskussionerna kring uppdraget att förverkliga en 
skola för alla. I resonemanget påtalas att kunskaperna hos politikerna varierar stort. Det 
handlar både om intresse av, och kunskap inom området.  
 

Det är viktigt att man har en tanke när beslut fattas. Jag har en fördel som jobbar i en 
kommunal verksamhet. Men så finns det ju mycket forskning och media diskuterar ju det 
här flitigt. Men det är en del kollegor i mitt parti som inte har koll på det här området när 
det kommer upp i fullmäktige. Så vid beslut syns det hur vi har olika tänk om en skola för 
alla. 

 

5.2.5 Dialog 
När det gäller respondenternas uppfattningar om dialog mellan politiker och tjänstemän 
skiljer sig inte dessa åt. Samtliga menar att dialogen är en absolut förutsättning för att ett gott 
resultat ska nås i arbete att genomföra en skola för alla. Även här trycks på att 
kontaktpolitikeruppdraget är ett verktyg för dialog. Några menar att de aktiva besöken på 
kommunens skolor och förskolor, där man träffar personal och föräldrar, är oerhört viktiga.  

 
När vi är ute i verksamheterna får vi möjlighet att pratar med elever, lärare och föräldrar 
om deras åsikter 
 

Samarbete över gränserna mellan socialtjänst, skola och omsorg är en förutsättning för att 
utveckla en skola för alla påtalas av en respondent. Även i detta sammanhang blir dialogen 
det avgörande verktyget.  
 

Vi ligger långt framme när det gäller samarbete med socialtjänsten. Där har våra 
förvaltningschefer varit tydliga, även om det finns mer att göra där. Det är dialogen som är 
viktig när vi samarbetar. Jag tror det blir ännu vassare om man är överens när viktiga beslut 
tas.  

 
Dialogen som verktyg i arbete att nå målen i de olika verksamheterna omnämns också. En 
respondent uttrycker: 
 

I den kommunala skolorganisationen för vi politiker en ständig dialog med rektorerna. Det 
är i dialogen som vi stärks i beslutsfattandet, i uppföljningar och i kvalitetsarbetet. Det är 
också där vi bättre kan jobba med uppnåendemålen som finns i de olika styrdokumenten. 
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5.2.6 Kunskap och lärande 
För att kommunens uppdrag att genomföra en skola för alla ska lyckas krävs att politikerna 
har goda kunskaper inom området vilket påtalas av flertalet respondenter. 
Ökad kunskap lyfts fram av respondenterna när det gäller att själva bredda sig inom området 
en  skola  för  alla.  I  den  skolan  ska  alla  barn  tas  emot  och  då  behövs  kunskap  om alla  dessa  
barn. 
 

Mer kunskap om barn i behov av särskilt stöd behövs. Alla vi politiker i kommunens 
nämnder borde lära oss mer om dessa barn. Vad innebär det att ha diagnosen ADHD, 
Aspergers  syndrom  eller  kanske  laktosintolerans?  De  här  barnen  kostar  ju  mer  för  
kommunen  

 

5.2.7 Resurser  
Uppfattningarna om kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla 
varierar. Det framgår bland annat att det är viktigt att resurser ges så att möjligheten finns att 
möta alla elever utifrån deras behov.  

 
Men  vi  har  många  barn  som  har  stora  behov  av  pedagogiskt  och  socialt  stöd  så  för  att  
kunna möta barnens unika behov av detta har vi nämnden en särskild pott för barn i behov 
av särskilt stöd. 

 
Då respondenterna talar om resurser menar flera att det inte enbart handlar om pengar. 
Resurser kan också handla om kompetens och kompetensutveckling, medelfördelning eller 
personaltäthet.  
 

Det är ju ett politiskt verktyg för oss att ge tjänstemän realistiska ekonomiska möjligheter 
så att de kan utföra sitt arbete och uppdrag.  

 
Någon respondent påtalar dilemmat kring resursfördelning och politikers ansvar i 
sammanhanget. 

 
Ju mer pengar vi avsätter till elever i behov av särskilt stöd desto mindre resurser blir över 
till andra verksamheter.   

 
 

5.3 Förutsättningar för skolutveckling.  
 

5.3.1 Politiska riktlinjer    
Vi ser i resultatet att respondenterna framhåller olika uppfattningar angående faktorer som 
påverkar den fortsatta utvecklingen av en skola för alla. Den politiska viljan och tydliga 
politiska riktlinjer framhålls som förutsättningar för detta fortsatta arbete. Följande uttalanden 
visar på detta:  
 

En förutsättning för att få fart på arbetet är givetvis att politikerna klart och tydligt uttrycker 
att  detta  är  viktigt  och  att  det  är  en  fråga  som aktivt  ska  utvecklas  och  arbetas  med ute  i  
verksamheterna. 

 
Vi måste tydligt visa vart vi politiker står och vilken syn vi har på vad som behövs för att 
skolan ska utvecklas mot målen. Det är de enskilda politikernas vilja att driva dessa frågor.      
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Det finns en respondent som uttryckligen påtalar att politiker inte ska lägga sig i. Det är 
rektorerna och lärarna som ska bestämma i skolan. Makten ska generellt ligga hos lärarna, 
föräldrarna och eleverna.  
 

Det ska inte vara någon toppstyrning. Jag tycker väldigt illa om alla hierarkiska system, ja 
det tycker jag väldigt illa om. 

 
Valfrihet för föräldrar och elever är en politisk intention påtalar en respondent. Det handlar 
om rätten att välja skola och rätten till en hög kvalité på undervisningen. Utbildning och 
utbildningsfrågorna framförs av en annan respondent som grundbultarna i vårt 
samhällsbygge. I detta bygge ska kunskaper föras över från äldre generationer till yngre. Det 
handlar både om värderingar och kunskaper som förberedelser för det fortsatta livet. 
 

Rätt utbildning med bra kvalité kan avgöra om ett samhälle är framgångsrikt eller inte.  
 

5.3.2 Kompetens och utbildning 
Hög kompetens men framförallt kompetensutveckling påtalas som skolutvecklingsfaktorer. 
Specialpedagogernas viktiga roll i sammanhanget lyfts också fram av några respondenter. 
Någon påtalar att tidig kartläggning och tidiga insatser är vinnande faktorer för alla parter.  

 
Adekvat och hög kompetens hos personal samt resurser för fortbildning är faktorer som 
nämns för skolutvecklingen. 
 

Även lärarutbildningen omnämns i sammanhanget. Det ska ingå i grundutbildningen, pekar 
en respondent på, att alla lärare ska ges kompetens att möta alla elever. Det finns ett dilemma 
i denna fråga om specialpedagogisk utbildning, resonerar en annan respondent. Där 
problematiseras frågan om huruvida det ska ingå i grundutbildningen eller som 
kompetensutveckling. 

 
Ska alla ges en grund i specialpedagogik eller ska vissa specialisera sig. Det är svårt att veta 
vad som är det bästa. 

 
Flera respondenter påpekar möjligheter att göra karriär inom läraryrket. Det motiverar 
pedagogerna att prestera ett bra arbete. Det nämns att pedagoger borde ha karriärsteg, vilket 
nästan saknas helt idag.  
 

Lärarstatusen måste höjas och kompetenta lärare ska belönas med högre lön. Så det måste 
införas någon slags karriärsteg för lärarna i så fall. 
 

Kompetenta lärare ser värdet med individualisering och för det krävs kompetens vilket 
framkommer på flera håll.   

 
Kunskap, kompetens, särskilt stöd och höjd status för lärare ger förutsättningar så att alla 
elever får det de behöver. 
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5.3.3 Metoder och arbetssätt  
I en skola för alla måste fokus ligga på individen och en individualiserad undervisning 
framkommer i resultatet. Alla barn är olika, har olika förutsättningar och behov vilket påtalas 
ofta av respondenterna. Då individen står i centrum gäller det att lärarna är flexibla i sina 
metoder och arbetssätt. Det framkommer också att alternativa pedagogiker ska var tillgängliga 
och i det sammanhanget påtalas samtidigt vikten av att få välja skola.  
 

Ja tror att det finns mycket att göra, dels att arbeta med och våga prova olika metoder. Att 
blanda och ge är inte farligt. Det behöver inte vara samma dag för dag. 

 
Men att individanpassa och individualisera fullt ut är inte oproblematiskt vilket en respondent 
uttrycker: 
 

Det är svårt för lärarna att anpassa undervisningen så att den blir till för alla.  Resurserna att 
individualisera finns inte alltid idag. Därför är det en jättestor utmaning för lärarna att leva 
upp till målet att möta varje barn efter dess förutsättning.. 

 

5.3.4 Resurser 
Det som samtliga respondenter tagit upp som faktor för skolutveckling är resurser. Däremot 
skiljer de sig åt när det gäller vad de menar med resurser. Det handlar om ekonomiska 
förutsättningar men det framkommer att resurser också kan vara kompetenskapital, det vill 
säga välutbildad personal samt personal med spetskompetenser. Hur resursfördelningen ska 
gå till och vilka som har beslutanderätt i dessa ärenden lyfts bland respondenterna.  
 

Vi anser att det är rektorerna i första hand som kan säga var de här bibas-pengarna  behövs 
bäst, jag menar pengarna till barn i behov av särskilt stöd. Vi politiker är bara till för att 
dela ut de här pengarna. 

 
Resurser lyfts och handlar ofta om skolans ekonomiska situation. Det påtalas: 

 
Skolpeng  är  de  resurser  en  skola  får  och  den  ska  följa  eleven  på  samma  sätt  som  
sjukvårdspengen ska följa patienten. 

 
Ska ekonomin eller budget få styra resursfördelningen. Detta problematiserar en respondent 
som uttalar: 
 

Det handlar ju om att skolledningen ska hålla budgeten och samtidigt följa lagen. Men om 
de håller budgeten så uppstår dilemman att följa lagen och tvärtom. Med andra ord så styr 
resurserna och ekonomin utvecklingen av inkluderingen i en skola för alla. 

 

5.3.5 Visioner 
Då respondenterna får uttala sina visioner om en inkluderande skola för alla finns många 
likheter men också skillnader. En likhet som framförs är framförallt individperspektivet. Det 
handlar om den individuella utvecklingen och rätten till individuellt bemötande. 
 

Vi ska  bli  så  duktiga  så  att  vi  kan  möta  alla  barn  där  de  befinner  sig  och så  får  de  gå  så  
länge i skolan som de behöver. De ska få utvecklas i sin egen takt. Systemet, skolan måste 
bli mer flexibel.  
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En annan likhet är den om alla barn ska vara godkända när de avslutar sin skolgång. De ska 
ha rätt till vidare utbildning vilket i sin tur ska ge dem rätten till ett arbete. 
 

Min vision är ganska enkel, men nog så svår att uppfylla. Jag önskar att alla elever ska gå 
ur grundskolan med kunskaper motsvarande minst godkänt i alla ämnen. De ska också vara 
demokratiska samhällsmedborgare, med omtanke om andra. 

 
Visionen om måluppfyllelse påtalas av flera respondenter. Ingen ska behöva uppleva att inta 
vara godkänd. Det påtalas att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. 

 
En vision är att alla får godkänt när de slutar skolan och att alla ges möjlighet att arbeta 
flexibelt i en gemenskap. Det skulle vara som på träningsskolan och grundsärskolan. 

 
Skolan ska vara flexibel och det framförs en vision om att barn kan ha flexibel skolstart och 
skolslut.  

 
Det vore väldigt häftigt om barnen fick gå olika många år i skolan för alla tar ju olika lång 
tid på sig att utvecklas.  

 

5.4 Hinder för skolutveckling 
Det framkommer skilda resonemang i intervjuerna när frågan om hinder för skolutveckling 
tas upp. Hinder kan handla om politik, skolan som institution, värderingar, attityder och 
åsikter hos politiker, personal, föräldrar och elever.  

5.4.1 Politiska hinder  
Politiska och ideologiska hinder framförs av en respondent som menar att: 
 

Det är politiska hinder som toppstyrning och hierarki som hämmar utvecklingen av skolan. 
 
Samhällssynen måste förändras påtalar en respondent. Att vara avvikande är inte tillåtet i 
samhället idag och synen på normalitet är snäv. Respondenten menar att vi måste se detta i ett 
vidare perspektiv. Det går inte att få en skola för alla om inte samhällssynen förändras. 

5.4.2 Attityder och värderingar 
Vi ser uttalanden som talar om att skolan som institution kan motverka en skola för alla. En 
respondent uttrycker detta: 
 

Gamla strukturer och gamla mönster i skolan tror jag hindrar skolutvecklingen mycket. 
Men så tänker jag att lika mycket handlar det om attityder och värderingar hos medarbetare 
och föräldrar och hur media tar upp det här . Det finns SÅ mycket förutfattade meningar 
och SÅ mycket värderingar. Alla har rätt att ha åsikter om skolan! 

 
Det påtalas också av fler respondenter att attityder och bemötande hos personal i skolan är 
avgörande när det gäller att skapa en skola för alla.  
 

Om inte personalen är lyhörd och har en tillåtande miljö så blir det ingen skola för alla, 
tycker jag. Skolan ska inte särbehandla vissa grupper. Det tyder ju på att inte alla är 
välkomna i så fall. 
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5.4.3 Bedömning och diagnostisering 
Ytterligare nämns bedömning och diagnostisering av elever som hinder för intentionen att 
skapa en skola för alla. Att bedömningar och diagnostiseringar av barn ökat leder till 
skapandet av nya grupperingar. Detta påtalar en respondent: 
 

Vart går gränsen från att plocka bort eleven från sin invanda miljö? Den gränsen är olika 
beroende på vilken enhet det gäller. Men det måste vara så lika som möjligt, det ska inte 
spela någon roll var man bor eller vilken skola man går, det måste vara en likvärdig 
bedömning. 
 

Respondenten resonerar vidare att: 
 

Jag som politiker kan se att det kan bli stridigheter mellan styrande och verksamhet när det 
gäller bedömningar och var elever ska placeras. Det leder till att kommungemensamma 
grupper sväller och skolverket slår ner på det och tycker att vi har för många grupper. 

 

5.4.4 Resurser 
Ett annat hinder som påtalas är den stora arbetsbördan personalen i verksamheterna drabbats 
av efter snart årtionden av besparingar. Dessa besparingar som kommunerna tvingats 
genomföra samtidigt som den nya läroplanen, Lpo 94, skulle införlivas. En respondent menar: 
 

I en skola för alla tänker jag att man ska kunna jobba i helklass och integrerat. Men det är 
så stor spridning så är svårt för lärarna att anpassa undervisningen så att den blir till för alla. 
De resurser som behövs för att individualisera finns inte idag. Det är en jättestor utmaning 
att leva upp till målet och det gör att pressen på personal ökar. 

 
En annan respondent påtalar också att stressad personal med tuff arbetsbörda idag är ett hot 
mot en inkluderande skola. Bristande ekonomiska förutsättningar nämns av flera 
respondenter. 
 

Jag kan se att kommunernas ekonomiska situation idag hindrar att processen drivs framåt. 
 
 

5.5 Sammanfattning av resultat 
 

5.5.1 Betydelsen av inkludering i en skola för alla 
Flertalet respondenter menar att värderingar, bemötanden och förhållningssätt är 
grundförutsättningar för en inkluderande skola. De påtalar att värdegrunden har betydelse för 
hur inkluderingen implementeras. Gemenskap, delaktighet och den sociala träningen 
framkommer på flera håll som positiva och självklara verkningar i en skola för alla.  
Respondenterna menar att alla barn ska ges tillåtelse och förutsättningar att få ingå i 
gemenskapen. När det gäller skolformerna skiljer sig resonemangen, i resultatet, åt. 
Inkluderingen i en skola för alla problematiseras och respondenten menar att det kanske inte 
alltid i alla sammanhang är det viktigaste. Vidare resonemang hos respondenterna är att barn 
som får gå och mötas i en skola för alla har det bättre än om de avskiljs eller grupperas. Om 
skolans uppdrag påtalas att inkludering är ett av skolans viktigaste uppdrag. Samtidigt 
poängteras att skolans uppdrag idag är att klara av alla barn som också har rätt till samma 
skola. Rätten till samma skola är en demokratisk rättighet påtalas i resultatet. Detta är ett stort 
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ansvar som skolpolitiker har att möjliggöra. Pedagogik och lärmiljöer måste utvecklas och 
lärare måsta arbeta flexibelt om vi ska kunna möta alla barn i en skola för alla menar några 
respondenter. 
 

5.5.2 Uppdrag att genomföra en skola för alla 
Klara och tydliga politiska mål ska upprättas så att realistiska möjligheter ges att förverkliga 
uppdraget. Det är politikers uppdrag att dessa politiska mål tydliggörs i förändrings och 
förbättringsarbetet. Att genomföra uppdraget att erbjuda en skola för alla eftersom skolan ska 
spegla verkligheten. Politikers ansvar och uppdrag är att följa de styrdokument och lagar som 
ligger till grund för allt beslutsfattande. Respondenterna framhåller också att ett genuint 
intresse för skolfrågor är självklart i det politiska uppdraget. Det påtalas vikten av delaktighet, 
granskning och uppföljning och kvalitetssäkring så att styrdokument efterlevs. Samtliga 
politiker verkar som kontaktpolitiker. I sammanhanget talar de om att dialogen i möten mellan 
politiker och verksamma ger positiva effekter. Även här lyfts värdegrunden fram kopplat till 
uppdraget. Flera värderingar lyfts fram: En skola för alla är en viktig grund att utgå ifrån för 
att se till varje barns bästa – Skolformernas vara eller icke vara problematiseras – En skola för 
alla framhålls som självklar i en levande demokrati eftersom exkludering motverkas. Den 
politiska diskussionen lyfts i resultatet och där skiljer sig uppfattningarna åt. Någon talar om 
att diskussionen saknas medan en annan respondent tror att den saknas på grund av sin 
”självklarhet”, eftersom alla barn i Sverige idag har rätt att gå i skolan idag. En uppfattning är 
att den politiska diskussionen ofta förs då de resoneras om huruvida ”problem” ska lösas på 
hemskolor, i kommunen eller om särskiljande lösningar ska göras. Politikernas kunskaper om 
en skola för alla varierar vilket påtalas i resultatet. Det finns en önskan om ökad kunskap 
framkommer av några respondenter. Skilda uppfattningar om resurser och dess betydelse för 
förverkligandet av en skola för alla varierar. Det handlar inte bara om pengar och ekonomi 
utan också om kompetens och kompetensutveckling samt personaltäthet. Här påtalas 
politikernas ansvar och dilemman vid fördelning av resurser. 
 

5.5.3 Förutsättningar för skolutveckling 
Respondenterna har olika uppfattningar om faktorer som påverkar utvecklingen av en skola 
för alla. Till exempel nämns att den politiska viljan och tydliga politiska riktlinjer finns. 
Andra påtalar att politiker inte ska lägga sig i utan att makten ska ligga hos lärare, föräldrar 
och  elever.  Vi  kan  av  resultatet  utläsa  att  flertalet  respondenter  betonar  kompetens  och  
utbildning som utvecklingsfaktorer. De synpunkter som förs fram är möjligheterna att göra 
karriär i läraryrket vilket skulle motivera pedagogen att prestera bättre. Vidare nämns 
specialpedagogernas roll som viktig då kartläggning och tidiga insatser är vinnande faktorer. 
Metoder och arbetssätt lyfts av respondenterna och de menar också att lärarna måste vara 
flexibla i sin undervisning. En respondent menar att det är problematiskt att individualisera 
fullt ut då resurserna många gånger inte är tillräckliga. Resurser är faktorer som samtliga 
respondenter framhåller som viktiga faktorer för framgångsrik skolutveckling. Ekonomiska 
förutsättningar och kompetenskapital omnämns också i sammanhanget. Frågan om ekonomi 
eller budget ska få styra resursfördelningen problematiseras i resultatet. Respondenterna visar 
på många förslag på visioner om en inkluderande skola. Det finns många likheter men också 
skillnader. Individperspektivet och det individuella bemötandet påtalar de alla. Flexibel 
skolstart och måluppfyllelse är andra uppfattningar som framkommer.  
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5.5.4 Hinder för skolutveckling 
Respondenterna nämner många faktorer som de ser som hinder för skolutveckling. Det kan 
vara svårt att genomföra en skola för alla om politiska och ideologiska värderingar står i 
vägen för utvecklingen påpekas också. Likaså är samhällssynen viktig i utformningen av en 
skola för alla då skolan ska vara en spegel av verkligheten. Vi ser uttalanden om att attityder 
och värderingar hos skolpersonal också kan utgöra hinder för skolutveckling. Ytterligare 
nämner respondenterna bedömning och diagnostisering som hinder en skola för alla. Risken i 
att bedöma och diagnostisera barn kan leda till att nya marginaliserande grupperingar ökar 
framförs som argument i sammanhanget. När det gäller resurser och besparingar så framhåller 
respondenterna skolpersonalens stora arbetsbörda som ett hinder. Även en stressad personal 
ses som ett hot mot en inkluderande skola. Bristande ekonomiska förutsättningar, menar de 
flesta av respondenterna, är en av anledningarna till att en inkluderande skola för alla därför 
blir svårare att genomföra.    
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
I den avslutande delen av metodkapitlet resonerar vi kring arbetet med metodprocessens alla 
delar. Ambitionen under vår undersökning har varit att följa de krav som ställs på en studie. 
Ämnesområdet som handlar om inkludering och en skola för alla är ett ofantligt stort och brett 
ämne. En svårighet, för oss, låg i att välja bland många viktiga och angelägna 
intresseområden. En annan svårighet vi upptäckte var att det fanns mängder av litteratur och 
forskning i ämnet.  
 
Risken att vi styrt avgränsningen av ämnesområde menar vi minskar då vi har olika 
yrkesmässiga erfarenheter och arbetar i skilda kommuner. Men naturligtvis har 
avgränsningen, i viss grad, styrts av vår förförståelse. Vårt val att spegla hur åtta skolpolitiker 
uppfattade och resonerade kring betydelsen av inkludering och en skola för alla, avgjorde 
designen för vår studie.  
 
Den fenomenografiska ansatsen och den kvalitativa metoden gav oss möjligheten att finna 
variationer i uppfattningar av de svar som respondenterna gav. Vi valde att använda oss av 
den kvalitativa intervjumetoden som vi ansåg passade vårt syfte bäst. Med semistrukturerade 
frågor ville vi få fram respondentens åsikter och känslor i intervjun.   
 
Urval av undersökningsgrupp var viktigt för vår studie. Vi var endast intresserade av politiker 
med erfarenhet av skolfrågor. Avgränsningen gjordes genom att vi valde att intervjua politiker 
i tre kommuner. Politikerna hade alla olika erfarenheter och hade olika lång tid varit 
verksamma som skolpolitiker i sina uppdrag. Politikernas egen utbildning och tidigare 
erfarenheter inom skola/särskola samt genusperspektivet har vi valt att inte presentera i vår 
studie. De tre kommunerna, i vilka vi gjort vår studie, är närliggande vilket därför skulle 
kunna röja respondenternas identitet. Men så här i efterhand reflekterar vi över att politiker är 
offentliga personer och att deras politiska ideologier skulle kunnat framträtt tydligare om de 
inte deltagit anonymt. Skulle utfallet då sett annorlunda ut, funderar vi? Att se hur de olika 
politikerna  inom  de  olika  blocken  skiljer  sig  åt  i  arbetet  med  att  utveckla  en  skola  för  alla  
hade varit intressant men det var inte aktuellt för studien. Vi tog kontakt med politikerna via 
deras hemsidor. Vi kontaktade tio politiker där två tackade nej på grund av hög 
arbetsbelastning och ändrade uppdrag i nämnden. Den första kontakten togs genom ett 
telefonsamtal. Där berättade vi om vårt arbete.  
 
Åtta politiker ville delta i vår undersökning, vilket var glädjande. Dessa åtta fick hemskickat 
ett informationsbrev (bilaga1) där syftet med studien togs upp samt de forskningsetiska 
kraven presenterades. Vi trodde att alla åtta politikerna tagit del av brevet samt intervjuguiden 
(bilaga 2) som gavs ut en vecka innan intervjutillfället. Men så var inte fallet. Det var två 
stycken som inte gått igenom dessa innan intervjun.  
 
Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor samt frågor relevanta för studien. Våra 
bakgrundsfrågor var till för att skapa förtrolighet och engagemang mellan oss och 
respondenten. Lantz (1993) rekommenderar just att det är viktigt med 
bakgrundsfrågor/inledningsfrågor i syfte att skapa en avspänd och förtrolig situation. Vi tog 
kontakt med en politiker som erbjöd sig att göra en pilotstudie. Tyvärr blev den tillfrågade 
sjuk och det hela drog ut på tiden. På grund av detta valde politikern att kommenterade 
frågorna i ett telefonsamtal. Utifrån den så kallade pilotstudien ändrade vi två frågor som inte 
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var frågor som gav svar på det vi avsett. Vår handledare hade inte möjlighet att granska våra 
frågor innan vi gick ut och intervjuade, vilket vi i efterhand ser som ett stort minus.   
 
Vår strävan att vara två vid alla intervjutillfällena uppnåddes tyvärr inte, vi fick vid tre 
tillfällen vara ensamma. Vid ett intervjutillfälle var lokal ej bokad varvid en tillfällig plats 
arrangerades. Intervjun blev störd av andra stimuli runt omkring men kunde ändå genomföras 
till slut. Vid två tillfällen var politikerna oförberedda och frågande. Vid ett tillfälle frågade en 
politiker om en förklaring av ett begrepp. Vi valde att ta upp förklaringen efter intervjun för 
att undvika risken att vi tolkat och lagt vår syn på saken. Intervjutiden räckte till, lokaler och 
platser fungerade på det stora hela bra. Alla intervjuade accepterade att vi använde en 
bandspelare vid intervjun vilket vi tidigare påtalat. Vår uppdelning under intervjuerna 
fungerade även den bra. Vi känner oss nöjda med våra intervjuer även om vi är medvetna om 
att det finns mycket mer att lära. En erfarenhet vi tar med oss vidare är att ställa fler 
följdfrågor, vilket vi i efterhand upptäckte att vi varit dåliga på. 
 
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom det inspelade materialet och sedan 
transkriberade vi texterna. Trots att vår undersökning var liten var det mycket material som 
skulle bearbetas. Analysarbetet krävde en otrolig arbetsinsats, där vi färgade de olika 
politikernas utsagor för varje kategori Vi diskuterade och reflekterade över varje mening. I 
detta arbete samtycker vi med Marton och Booth (2000) som påtala att det underlättar att vara 
två, i det arbete de kallar, pusselarbetet. Vid bearbetningen var vi inne på fel spår och fick 
tänka om både en och två gånger. Vi fick inte riktigt grepp om vad vi skulle kategorisera. Vi 
fastnade flera gånger vid diskussionen av kategorierna. Men genom att läsa metodavsnittet 
flera gånger tror vi att kategorier och citat till slut hamnat rätt. Vi tror också att de svarar på 
våra problemformuleringar.  
 
De namngivna kategorierna är uppfattningar som respondenterna själva använt sig av. Varje 
kategori redovisas för sig och bildar studiens resultat, Kvale (1997).  Citat från de intervjuade 
politikerna återges under respektive kategori. Under bearbetningsfasen upptäckte vi att svaren 
på några av frågorna inte hade någon betydelse utifrån vårt syfte, trots att vi låtit en politiker 
delge oss synpunkter på frågorna innan. Vi valde därför att inte redovisa dessa i vårt resultat. 
Så här i efterhand har vi ställt oss frågan hur det skulle ha sett ut om vår handledare haft 
möjlighet att granska och kommentera våra frågor innan intervjuerna. Skulle vi ha fått ut fler 
kategorier och med det en större variation av uppfattningarna hos våra respondenter. 
 

6.2 Resultatdiskussion  
I vårt avslutande kapitel diskuterar vi resultatet. Vår avsikt är här att uppfylla vårt syfte med 
studien samt att besvara de problemformuleringar som ligger till grund för studien. Vi lyfter 
fram de åsikter och uppfattningar, av resultatet, vilka vi funnit intressanta och relevanta. Vi 
resonerar kring resultatet och kopplar det till litteraturgenomgången i bakgrunden samt 
kopplar resultatet till de teorier vi haft som utgångspunkt för studien. Sist i kapitlet ger vi 
förslag på vidare forskning. 
 
Syftet med studien var att spegla skolpolitikers uppfattningar och resonemang kring 
begreppen och betydelsen av inkludering och en skola för alla, samt vilka faktorer, dessa 
politiker menar, påverkar utvecklingen av en skola för alla. De problemformuleringar vi 
föresatte oss att besvara är: Hur uppfattas betydelsen av begreppet inkludering? Hur uppfattas 
kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla? Vilka möjligheter 
respektive hinder anförs för en fortsatt utveckling av en skola för alla? 
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6.2.1 Inkludering - begreppet och dess betydelse 
I Sverige har inkluderingsbegreppet gjort sig gällande alltmer och vi efterfrågade därför 
politikernas uppfattningar kring begreppet och dess betydelse. I resultatet framträder delade 
meningar om hur begreppet inkludering definieras. Åsikterna går isär och vi ser att 
inkluderingsbegreppet, för några respondenter, inte är helt tydligt. Inkludering associeras med 
integrering vilket också litteraturen påtalar som begreppsförvirring (Nilholm, 2006; och 
Emanuelsson, 2004). Begreppstolkningarna är inte entydiga i forskningen och vi menar att det 
därför inte är särskilt förvånande att respondenterna inte är helt bekanta, eller klara på vad 
exakt, inkludering står för. 
 
Hälften av respondenterna trycker på att inkludering är ett av skolans viktigaste uppdrag för 
en fortsatt skolutveckling. I uppdraget ligger att skolan måste bli till för alla barn. Flertalet 
respondenter lyfter fram några av de styrdokument som ligger till grund för skolans uppdrag, 
läroplanerna och skollagen nämns framförallt. I resonemanget om skolans uppdrag för dock 
inte alla respondenter fram styrdokumenten vilket förvånar oss. Kanske är det så att inte alla 
politiker är helt bekanta med styrdokumenten, eller så är dessa dokument så självklara i 
sammanhanget att de inte nämns. Våra respondenters samlade uppfattningar kring betydelsen 
av inkludering är att värderingar, attityder, förhållningssätt och bemötanden är framträdande 
faktorer i en inkluderande miljö. En respondent påtalar att vi får ett snedvridet 
värderingsförmedlande i skolan om vi exkluderar och särskiljer vissa grupper. I 
sammanhanget påtalas av respondenterna att det är ett stort ansvar som åligger dem i deras 
uppdrag. Ansvarsfrågan mellan tjänstemän och politiker resoneras kring. Några framför att 
klara riktlinjer och dialog måste finnas när det gäller hur barn får särskiljas från sin ordinarie 
verksamhet eller grupp. Det framkommer att det inte får bli politikers tyckanden som råder 
utan här är det tjänstemännens kompetenser som måste vara avgörande. Detta har också 
politiker och tjänstemän att följa vilket regleras i speciallagsstiftningen i Kommunallagen 
(2010). Det är nog en omöjlighet för våra förtroendevalda att inneha och skaffa sig kompetens 
från alla områden inom skolans verksamhet, tänker vi. Tiden och uppdragen att förbereda sig 
inför beslut var det som politikerna upplevde problematiskt, framkom i studien. Det kan vi 
förstå men det är också bekymmersamt om inte våra förtroendevalda är väl förberedda och 
pålästa inför beslut.  
 
Vi har i Sverige olika skolformer, grundskolan, särskolan och specialskolan, men endast 
särskolan påtalas i studien. Åsikterna om skolformernas vara eller icke vara skiljer sig dock åt 
i resultatet. Någon betonar vikten av mångfald i skolan och menar att variationer är 
kännetecknande i en inkluderande skola. Anmärkningsvärt är, tycker vi, att det bara är en 
respondent som särskilt uttalar sig om särskolan som skolform. I sammanhanget påtalas att 
kommunen i sin skolplan föreskriver att särskolan ska öka integreringen med grundskolan. En 
reflektion vi har är varför det inte föreskrivs att de båda skolformerna ska söka finna 
samverkansformer och verka för integrering, (integrering är begreppet som nämns i 
sammanhanget). Däremot påtalar en respondent att det inte alltid gagnar alla barn att vara 
inkluderade. I resonemanget framförs tankar vilka överensstämmer med Tideman m fl (2004) 
som påtalar vikten av att värna varje barns bästa. Varje barns bästa är inte alltid och i alla 
situationer det bästa. Vi vill här också lyfta fram den segregerande integreringen som Haug, 
(1998) beskriver. Han menar att eleven är bärare av problemet och ska anpassas (integreras) 
till skolan. I det motsatta synsättet, den inkluderande integreringen, är det skolan som ska 
anpassa sig till eleven. Kunskaperna hos våra respondenter varierar när det gäller synen på 
inkludering och integrering. Vi ser att några respondenter ser integrering framför sig och en 
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tolkning av oss är att de nöjer sig med en integrerad skola. I den skolan understryker Haug, 
(1998) att det föreligger risk att den inte leder till acceptans och social samvaro för eleverna. I 
Unesco (2008) skrivs om förekomsten av olika missuppfattningar av inkluderingsbegreppet. 
De pekar på att begreppsförvirringen kan utgöra hinder, på den politiska nivån, då 
inkluderingsperspektivet där ska beaktas. En respondent efterlyser mer kunskap för att 
förbättra sig i sitt uppdrag. En tanke som nämns är att nämnden borde bjuda in kompetenser 
som kan tillföra kunskap. Det är ett bra initiativ men vi undrar om inte politikerna själva 
behöver utöka sin tid i verksamheterna i exempelvis sitt kontaktmannapolitikerskap. Dialog 
och tid för reflektion framförs som förutsättning för skolutveckling och vi tror att i möten 
mellan politiker och verksamma uppstår detta som vidare leder till ökad kunskap och insikt.  
 
Delaktighet och gemenskap är också uppfattningar som framträder i vårt resultat. Att delta 
efter sina förutsättningar och att vara en självklar del i gemenskapen lyfts fram av flera 
respondenter. De argumenterar för att inkludering är nödvändigt för att barn ska lära sig av 
varandra. I den argumentationen gör sig den socialkonstruktivistiska lärandeteorin, Vygotskij 
(1979) gällande anser vi. (Haug, 1998; Persson, 2004) skriver att alla elever, i inkluderande 
miljöer, ges möjligheter att uppleva delaktighet och gemenskap. Vidare påtalar författarna att 
det är en demokratisk rättighet att ingå i denna gemenskap. Vi menar också att det är av 
största vikt att skolan förmedlar en människosyn där alla barns egenvärde tas tillvara som 
resurser och bidragande till mångfald.   

6.2.2 Uppdraget att genomföra en skola för alla 
En skola för alla, är även det, ett begrepp som uppfattas olika vilket också visar sig bland våra 
respondenter. Det vi ser som gemensamt för deras uppfattningar är att målet att genomföra en 
skola för alla är angeläget. Det framträder tydligt och det inte finns någon som i något 
avseende talar mot en skola för alla. I både internationella och nationella styrdokument, vilka 
ligger till grund för skolans utformning, påtalas om en skola för alla, som ett angeläget och 
prioriterande mål att sträva mot. Vi har inte hittat någon negativ beskrivning av en skola för 
alla i vår litteraturgenomgång. Däremot är inte uppdraget enkelt och vägen till mål är ännu 
lång på många håll. Assarson (2007) beskriver en skola för alla som en både social och 
politisk konstruktion. Innebörden och betydelsen av en skola för alla beror på de politiska och 
vetenskapliga diskurser som råder för tiden. Emanuelsson (2001) lyfter att de senaste 
framträdande resultaten i den specialpedagogiska forskningen gång på gång visar på olika 
svårigheter i uppdraget. Då vi beaktat respondenternas svar framkommer att de uppger att de i 
sitt uppdrag ska ge klara riktlinjer och vara tydliga i sina målbeskrivningar, detta för att 
underlätta för tjänstemännen att förverkliga en skola för alla. Vidare lyfter respondenterna att 
ett genuint intresse för skolfrågor är en viktig faktor i det politiska uppdraget. Vi kan se att 
nästan alla av våra respondenter svarat att de valt att verka i de skolpolitiska frågorna utifrån 
intresse och engagemang vilket vi tycker är positivt och självklart.  
 
Dialog framkommer då det gäller att utföra sitt politikeruppdrag optimalt. Samtliga 
respondenter uppger att de, i sitt uppdrag, arbetar som kontaktpolitiker. I den dialog som då 
uppstår ges förutsättningar för ökad kunskap och insikt i verksamheternas vardag och 
verklighet. Närheten mellan politiker och personal i skolan är absolut ett viktigt inslag för att 
samförstånd och samsyn ska göra sig gällande. Vi uppmärksammar dock i sammanhanget att 
tiden för kontaktmannaskapet ibland inte räcker till enligt respondenterna. 
 
Den politiska diskussionen gällande genomförandet av en skola för alla saknas eller förs inte 
särskilt ofta är några uppfattningar som framkommer i vårt resultat. Det är anmärkningsvärt 
med tanke på att alla framförde angelägenheten att genomföra en skola för alla. En skola för 
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alla är en självklarhet i en levande demokrati uttalade till och med en respondent. Vidare  
resoneras kring de politiskt ideologiska skillnaderna som finns idag i vårt politiska system. 
Det handlar om att sätta människan eller kollektivet i centrum. En annan respondent påtalar 
att politiskt ideologiska skillnader förekommer då diskussionerna om en skola för alla förs. I 
den diskussionen vill vi koppla till den utvecklingsekologiska teorin av Bronfenbrenner 
(1979). Vi vill peka på att beslut som fattas i de olika nivåerna micro-, meso-, exo- och 
makronivå, blir tydliga i sammanhanget. Främst tänker vi på hur beslutsfattandet får 
konsekvenser i genomförandet av en skola för alla. Haugs (1998) beskrivningar av det 
kompensatoriska respektive demokratiska deltagarperspektivet kan också visa på hur 
beslutsfattandet får konsekvenser utifrån den rådande politiska ideologin. Det handlar också 
om synen på normalitet och avvikelse kopplat till de två ideologiska synsätten. Vi reflekterar 
likt forskare som (Emanuelsson, 2004; Persson, 2004; Tideman, 2004) över att olika 
grupperingar ökat markant de sista åren i svensk skola. Dessa ökningar har skett både när vi 
tidigare hade ett socialistiskt styre men också nu med borgerligt styre. Är det kanske så att det 
tar mer än en mandatperiod för att kunna se hur beslut inom det skolpolitiska området visar på 
tendenser eller resultat?   
  
Många olika uppfattningar om värderingar visar sig då frågorna om en skola för alla förs på 
tal. Styrdokumenten, vilka utgör grunden för skolans uppdrag, förmedlar värderingar och 
synsätt, men dessa kan tolkas olika tänker vi. Det är inte bara politikers eller varje skolas 
tolkning, utan varje persons enskilda tolkning, som påverkar uppdraget att skapa en skola för 
alla. Haug (2001) lyfter också han värdegrundsdiskussionerna och påtalar att dessa förs 
utifrån styrdokumentens formuleringar istället för att utgå från verkligheten. Vi fann i vårt 
resultat att detta påtalades. Några respondenter påpekade att värdegrund och diskussionen om 
en skola för alla saknades. Däremot betonades nödvändigheten av ett korrekt förhållningssätt, 
synsätt och bemötande av elever. Brodin och Lindstrand (2007) skriver om lärares 
förhållningssätt på elevers olikheter men också om den samhällssyn som råder när det gäller 
barn i behov av särskilt stöd. De menar att problemet uppstår i den miljö i vilka barnen lever.  
I sammanhanget tänker vi att det måste till en attitydförändring på alla samhällsnivåer. Detta 
gäller såväl politiker, rektorer, personal och föräldrar. Det krävs engagemang och ökade 
kunskaper om personer med olika funktionsnedsättningar för att skapa en skola för alla. 
Fortfarande utgör okunskap, fördomar och negativa attityder hinder för en skola för alla, 
menar vi. Svenska Unescorådet (2008) skriver om vikten av att skolpolitiker har goda 
kunskaper om de övergripande målen samt kunskap om olika funktionshinder. De får inte 
styras av sina egna normer och värderingar i beslutsfattandet då detta kan leda till 
misstolkningar av uppdraget.   Salamancadeklarationen hävdar att ordinarie skolor som verkar 
för inkludering är det mest fördelaktiga sättet att motverka förekomst av diskriminerande 
attityder och värderingar.  Dessa skolor kännetecknas av en välkomnande atmosfär och de 
bidrar till att skapa ett integrerat samhälle samtidigt som de erbjuder utbildning åt alla.    
 
En respondent förespråkar heterogena grupperingar men lyfter problematiken för läraren att 
klara av uppdraget. Det är den största utmaningen menar respondenten. Andra respondenter 
poängterar att kunskapsspridning och lärande gynnas i heterogena grupperingar. Det 
överensstämmer väl med Vygotskijs (1997) lärandeteori. Enligt Vygotskij ökar 
kunskapsspridningen och får en större spridning då alla elever ges möjlighet att utveckla sina 
proximala utvecklingszoner. Denna teori, som enligt vår uppfattning, har vunnit mark sedan 
införandet av vår senaste läroplan, Lpo 94. Vår uppfattning är att lärandet enligt den 
socialkonstruktivistiska teorin stämmer väl överens med våra tidigare erfarenheter av lärande. 
Men då vi tar del av aktuella undersökningar (Gustavsson och Myrberg, 2002; Emanuelsson, 
2004; Hjörne och Säljö, 2008) kan vi bara beklaga resultatet vilket klart visar på att 
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särskiljande grupperingar ökar i dagens skola. Hur många barn mister sina möjligheter och 
rättigheter att utvecklas, samspela och lära tillsammans, undrar vi? Pedagogiken och 
lärmiljöerna i skolan behöver vara flexibla påtalas i vår studie. Det verkar finnas en rädsla att 
våga pröva nytt, säger en respondent. Samma respondent resonerar vidare om att barn lär på 
olika sätt och därför måste skolan variera undervisning och lärmiljöer. 
 
I sammanhanget nämner han även att metoder för att vidga sitt lärande är kontextbundet 
liksom olika pedagogiker och acceptansen av varierande lärande strukturer. Ska vi öka 
möjligheterna att skapa en skola för alla kan vi bara samtycka till respondentens och 
författarens tankar. Om skolan ska vara till för alla barn - måste den vara ofantligt vid!  

6.2.3 Hinder och möjligheter för skolutveckling 
På många håll i vårt resultat framgår att skolan måste ges tillräckliga resurser så att uppdraget 
blir genomförbart. I sina resonemang förklarar flera respondenter att resurser inte bara handlar 
om pengar utan också om kompetens, kompetensutveckling, medelfördelning och 
personaltäthet. Vi ser ändå att ekonomi och medelfördelning är det samtliga respondenter 
resonerar kring. Brodin och Lindstrand (2007) skriver att tilldelning av resurser styrs av 
politiska beslut. Dessa beslut får direkt konsekvenser för den enskilda eleven. De menar att 
diagnoser och medelfördelningen är kopplade till varandra, detta samtidigt som 
diagnostiseringen tenderar att öka hela tiden. Hårddraget, enligt författarna, kan detta 
uttryckas som att utan diagnoser blir det ingen ökning av medel eller resurser. En respondent 
uttalar sig om sitt uppdrag kopplat till medelfördelning. Som politiker är uppdraget att fördela 
medel till verksamheterna men där är det upp till skolledarna och andra kompetenser att se till 
att dessa medel utnyttjas optimalt. Detta problematiseras av andra respondenter då de 
uttrycker dilemmat med skolledares uppdrag att hålla budget samtidigt som lagar ska följas. 
Detta  fenomen  är  en  del  av  den  vardag  vi  lever  i.  Märkligt  är  att  detta  fenomen  lyfts  av  
politiker men vem tar ansvar för detta i slutänden? Kommer nya skollagen att få större 
genomslagskraft? 
 
Efter år av besparingar har arbetsbördan ökat i de olika verksamheterna vilket säkert utgör 
hinder för skolutveckling påtalar ett par respondenter. Kommunernas besparingar har pågått 
sedan 1990-talet samtidigt som implementeringen av den nya läroplanen skulle genomföras. 
Då målet om en skola för alla uttalas tydligare än tidigare ökar pressen på personalen vilket 
inte främjar uppdraget i sig, resonerar en av respondenterna. Westling Allodi (2005) påtalar i 
sin studie om hur målsättningar och intressen strider mot varandra när uppdraget, att skapa en 
skola för alla, ska genomföras. De dilemman som framhålls är resurser och resursfördelning 
samt hur prioriteringarna av dessa ska hanteras. Vi ser också ett påtagligt hinder för uppdraget 
att erbjuda en skola för alla, då dagens skola är betydligt mer teoretisk, vilket bidragit till att 
alltfler elever skrivits in i särskolan eller placerats i andra särskiljande grupper.   
 
Vi ser i vårt resultat att attityder och värderingar, kompetens och kompetensutveckling, 
nödvändiga resurser och ett flexibelt skolsystem är faktorer som omnämns då hinder ska 
undanröjas. Unesco (2008) pekar även på nödvändiga förändringar på system – och 
samhällsnivå. Det krävs en inkluderande politik, vilken kännetecknas av att alla elevers behov 
tillgodoses. Vidare krävs en förändring av rådande kultur i skolor och förvaltningar. Följande 
faktorer som påtalas är bland annat: förändring av attityder och värderingar, brist på 
kompetenser, resursbrist samt förändringar på organisations nivå. Vårt resultat 
överensstämmer i stort med denna aktuella forskning.  
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Av resultaten ser vi att de flesta respondenterna anser att alla elever ska ha rätt till en likvärdig 
skola och utbildning. Respondenterna menar att elever ska ha rätt till individuell utveckling 
och individuellt bemötande. Variationer och olikheter ska ses som något viktigt, positivt och 
att mångfalden ska vara en resurs som ett första steg i utformandet av en skola för alla skriver 
bland andra (Brodin och Lindstrand, 2007; Persson, 2001; Tideman m fl 2004). 
Respondenterna i vår studie påtalar vikten av att utgå ifrån individperspektivet. En intressant 
uppfattning som framkom var att skolan ska vara flexibel och att elever ska ha möjlighet till 
både flexibel skolstart och skolslut samt att utbildningstiden varieras beroende på elevens 
egen utvecklingstakt. Vi delar uppfattning med den respondent, i vår studie, som menar att 
ingen elev i svensk skola borde få uppleva att inte vara godkänd. Detta menar vi vidare, är ett 
underkännande av svensk skolpolitik 2010. Det går emot alla intentioner om elevers rätt till 
en likvärdig utbildning i en skola för alla. En likvärdig utbildning framförs också av flera 
respondenter i olika resonemang och frågeställningar vilket alla de styrdokument som gäller 
för vårt skolväsende tydligt understryker.     
 

6.2.4 Slutord 
I  vår  introduktion  skriver  vi  att  de  politiska  diskussionerna  inom  vårt  ämnesområde  tystnat  
eller fallit glömska. Under arbetets gång har vi sökt den politiska debatten eller artiklar i 
ämnet  inkludering  och  en  skola  för  alla.  Dessvärre  har  vi  upptäckt  att  detta  inte  lyfts  i  
diskussionerna. Det som idag främst diskuteras och debatteras är förskolan, skolmaten, 
lärarutbildningen och den nya skollagen, som vi uppfattar det. Vi undrar vilka frågor som 
kommer att vara framträdande i den kommande valdebatten? Är en skola för alla bortglömd?  
 
I vår studie talar samtliga respondenter om vikten av att den svenska skolan blir en skola för 
alla. Vägen mot målet om en skola för alla och inkludering är ännu lång vilket framgår av 
studien men också av den forskning vi tagit del av under tiden. Attityder och värderingar, tror 
vi förändras, när personliga erfarenheter och upplevelser kopplas till kunskap. I möten uppstår 
kunskap men om vi enbart placerar (läs lokalintegrerar) elever med olika funktionshinder 
finns risker att negativa attityder och värderingar förstärks. Det gäller att finna på 
gemensamma aktiviteter för eleverna samtidigt måste våra skolpolitiker aktivt driva dessa 
frågor. Det påvisas i den forskning vi lyft fram vikten av att lokala samverkansprojekt och 
inkluderingsidéer stöttas. Vi kan bara konstatera att inga sådana projekt eller idéer framkom i 
vår studie. All skolutveckling ska ha tydligt formulerade mål med ett uttalat syfte. Visioner 
och tankar kan inte bara finnas på den enskilda skolan utan visionerna och idéerna måste vara 
förankrade i alla kommunens nivåer. Målen måste tydligt framgå i skolplaner och andra 
politiska beslut om vi tillsammans ska nå ända fram och kunna erbjuda EN SKOLA FÖR 
ALLA!!  
 
                      En respondent får avsluta vår diskussion med sina egna ord: 
 

Jag tycker utbildningsfrågor är intressanta eftersom utbildning är en av grundbultarna i vårt 
samhällsbygge. Rätt utbildning med bra kvalité kan avgöra om ett samhälle är 
framgångsrikt eller inte. 

 
 

6.2.5 Förslag på fortsatt forskning 
Ämnesområdet inom en skola för alla och inkludering är ofantligt men än finns mer att forska 
vidare kring . Intressant vore att ta del av en bredare studie utifrån våra problemformuleringar 
där både skolpolitiker, skolledare, lärare, föräldrar och elever utgjorde urvalet.  
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BILAGA 1 
 
Till skolpolitiker. 
 
Vi heter Katarina Kronqvist och Liselotte (Lotta) Vidén Magnusson och läser 
specialpedagogik 61-90 hp vid högskolan i Kalmar. Vi är båda verksamma inom särskolan. 
Anledningen till detta brev är att vi arbetar med en C- rapport inom det specialpedagogiska 
området. Vårt syfte är att undersöka hur skolpolitiker ser på betydelsen av inkludering och en 
skola för alla, idag och i framtiden. 
 
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med skolpolitiker som ovan omnämns. 
Intervjuerna kommer att vara cirka 30 - 60 minuter och spelas in på band. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (2002). Enligt dessa är: 

 Medverkan frivillig. 
 Materialet kommer endast att användas i denna studie för att sedan förstöras. 
 Ingen kommer att kunna identifieras. 
 Varje respondent kan när som helst avbryta intervjun. 

 
Som respondent erbjuds du efter vår examination, en rapport, om så önskas. 
 
Som bilaga till detta informations brev följer vår Intervjuguide. 
 
Vid oklarheter i frågeställningen tas kontakt med: 
Katarina Kronqvist XXXXXXXXXXXXXXXX 
Mailadress: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Liselotte Vidén Magnusson XXXXXXXXXXXXXXX 
Mailadress: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Redan nu vill vi tacka dig för att du valt att medverka i vår studie.  
Vänligen Katarina och Lotta 
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Intervjuguide. 
 
Inledning 
 

 Hur kommer det sig att du blev intresserad av skolpolitik? 
 

 Hur definierar du begreppet inkludering? 
 

 Hur definierar du begreppet en skola för alla? 
 
Frågor: 
Betydelsen av begreppet inkludering och en skola för alla. 
 
1. Hur ser du på betydelsen av en skola för alla? 
 
2. Vilken betydelse har inkludering i en skola för alla? 
 
Kommunens och politikers uppdrag att genomföra en skola för alla. 
 
3. Hur arbetar kommunen med uppdraget att forma en skola för alla?  
 
4. På vilket sätt är du som politiker delaktig i arbetet och utformningen av en skola för alla? 
 
Möjligheter respektive hinder för en utveckling av en skola för alla. 
 
5. Vilka faktorer anser du viktiga/nödvändiga för att inkluderingsprocesserna ska framskrida? 
 
6. Vilka faktorer, anser du, skulle öka möjligheterna att förverkliga en skola för alla?  
 
7. Vilka hinder ser du idag motverkar inkludering i en skola för alla? 
 
8. Hur ser din vision ut om en skola för alla? 
 
 
 
 
 
 
 


