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Abstract 

This study presents some teachers' views on whether today's school is a school for everybody 
or not. It has also looked into what special resources that are put in for children in special 
needs. The purpose of this study is to find out some teachers' views and thoughts on the 
concept of "an Education for everybody" and how these teachers said they worked with 
children in special needs. After taking part of and processed recent research results and 
literature, I chose to examine this through qualitative interviews. I interviewed three teachers, 
one primary school teacher, one special education teacher and one preschool teacher. 

The conclusions were that the concept of education could be understood in different ways. 
One teacher said that today’s school is for everyone because all children have the right to go 
to school. The other teachers said that today’s school is not a place for everybody since some 
children go to separate schools and special schools. The importance of including all students 
became clear since the teachers felt that that was the goal, but that the environment and time 
plays a big role when working with it. The teachers felt that more recourses would contribute 
to a more including and integrating environment. The school must adapt to the students' needs 
regardless of what they might be.  

Keywords 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om några pedagogers syn på huruvida dagens skola är en skola för alla 
eller inte. Den har också undersökt vilka specialpedagogiska insatser som görs för barn i 
behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att ta reda på några pedagogers syn och tankar 
kring begreppet en skola för alla samt hur dessa pedagoger sa att de arbetade med barn i 
behov av särskilt stöd i en skola för alla. Efter att ha tagit del och bearbetat aktuell forskning 
och litteratur valde jag att undersöka detta genom kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade tre 
verksamma pedagoger på fältet, en lågstadielärare, en specialpedagog samt en 
förskoleklasslärare. 
De slutsatser som drogs var att begreppet en skola för alla är tolkningsbart. Den ena 
pedagogen ansåg att dagens skola är en skola för alla eftersom alla barn har rätt att gå i 
skolan. För de andra pedagogerna är den inte en plats för alla eftersom vissa barn går i 
separata skolor, särskolorna. Vikten av inkludering blev tydlig då pedagogerna ansåg att det 
var målet, att eleverna ska få vara delaktiga och att de så mycket som möjligt är med i 
klassrummet, men att miljö och tid spelar en stor roll när pedagogerna arbetar med 
inkludering. Pedagogerna upplever att fler resurser i skolan skulle bidra till en mer 
inkluderande/integrerande miljö. Skolan måste anpassas efter elevernas behov oavsett vilka 
svårigheter de har. 

Nyckelord 
Inkludering, integrering, en skola för alla, barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik 
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1. Inledning 
I mitt examensarbete har jag valt att utforska vad några pedagoger ute på fältet har för syn på 
begreppet en skola för alla och hur samma pedagoger säger att de arbetar med elever i behov 
av särskilt stöd ska vara delaktiga i en skola för alla.  I Läroplanen för grundskolan (LGR11) 
står det:  

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket 2011 s.8) 

 
Vernersson (2007) säger att alla människor har ett behov av att bli sedda. Hon skriver att man 
erfar i många sammanhang att elevens självförtroende, självkänsla och motivation är en grund 
för lärandet. Brodin och Lindstrand (2010) berättar om en intervju de gjort med tre ungdomar 
med särskilt behov. Ungdomarna berättar att de vill vara inkluderade och bli behandlade på 
samma sätt som deras klasskompisar. Författarna skriver att ett första steg mot en skola för 
alla är att vi måste sluta prata om normalitet och avvikelser. De tycker man ska lyfta fram 
olikheterna om något positivt och använda variationen hos barn och ungdomar.  
 
Reid (2010) skriver i sin artikel att hennes erfarenheter av inkludering är att barn med 
svårigheter spenderade hälften av skoldagen i det ”vanliga” klassrummet, resten separat. Hon 
frågade då sig själv vem det är som bestämmer vilka som ska bli inkluderade och vilka ska 
inte vara det. Hon menar att det är ett problem med inkludering. Man pratar ofta om att 
inkludering innebär att man ska se till att barn i behov av särskilt stöd ska bli en del av det 
”vanliga” klassrummet. 
 
Skolsvårigheterna finns där vare sig vi vill eller inte och det är vårt uppdrag som pedagoger 
att anpassa vår undervisning efter det. Min erfarenhet är att man inte alltid ser till barnens 
bästa när man tar ut dem från klassrummet för att få specialundervisning. Om man väljer att ta 
ut elever för individens skull eller för pedagogens, kommer ständigt vara en fråga vi måste 
arbeta med. Jag upplever att pedagogerna oftast väljer att ta ut elever från klassrummet för att 
det underlättar för pedagogerna och inte för att eleven mår bra ut av det. När jag var liten fick 
jag gå till det ”lilla” rummet för att studera extra med en pedagog. Jag minns att jag själv 
upplevde att det var väldigt jobbigt att bli segregerad från gruppen. 
 
”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.” (skolverket 
2011 s.8) Undervisningen ska anpassas efter varje individ och då blir den inte lika för alla, 
men betyder det att vi ska segregera elever från gruppen och låta dem arbeta separat eller så 
kan vi anpassa vår specialundervisning så att den kan gynna hela barngruppen istället. 
 
Detta är för mig intressant att undersöka eftersom jag i mitt kommande yrke har som uppdrag 
att individanpassa min undervisning efter varje enskilt barns behov. Jag vill ta reda på vad 
några verksamma lärare ute på fältet har för tankar kring begreppet en skola för alla och hur 
de rent konkret säger att de arbetar i den riktningen. Jag vill få tips på hur jag i min profession 
som lärare kan arbeta på ett inkluderande sätt där ingen segregering finns.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska vad några pedagoger på fältet har för syn på begreppet en 
skola för alla och hur pedagogerna säger att de arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska 
vara delaktiga i en skola för alla.  
 

1.2 Frågeställningar 
- Vad innebär begreppet en skola för alla för pedagogerna? 
- Hur säger pedagogerna att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd i en skola för alla? 
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2. Forskningsöversikt 
Under forskningsöversikten kommer jag redogöra för litteratur som jag funnit och vad för 
tidigare forskning som finns kring uttrycket en skola för alla. Det som varit tydligt för mig är 
att det funnits mycket forskning kring begreppet en skola för alla och begreppet inkludering 
och att de hänger ihop. Jag kommer att beskriva begreppet i ett historiskt perspektiv för att få 
bakgrundsfakta till var vi står idag. Jag kommer också bena ut vad uttrycket en skola för alla 
betyder i tidigare forskning. Det är för mig intressant när jag får mitt egna forskningsresultat 
och då kan jämföra med den tidigare forskningen. Inkluderingsbegreppet kommer jag också 
att bryta ner i mindre beståndsdelar och få syn på vad forskningen säger om vikten av 
inkludering i skolan. 
 

2.1 Ett historiskt perspektiv 
Kroksmark (2011) skriver att en didaktiker vid namn John Amos Comenius, som redan på 
1600-talet var inne på att det skulle finnas en skola för alla. Han skriver att Comenius är far åt 
grundskolan. Kroksmark menar att Comenius föreslog en stadieindelad skola (De stadier som 
han sade fanns var: ”Skarpsinniga, vetgiriga och bildbara barn, skarpsinniga och långsamma 
barn, skarpsinniga och vetgiriga barn som samtidigt är trotsiga och oböjliga, fogliga och 
vetgiriga barn men som dock är långsamma och har svårt att fatta, obegåvade, håglösa och 
trötta barn och till sist, enligt Comenius, finns det obegåvade barn vars natur också är förvänd 
och dålig och som för det mesta står utanför möjligheten till bildning” (Kroksmark 2011 
s.115), där alla eleverna läste samma kurser. Kroksmark berättar vidare att Comenius sa: 
”Dessa olika skolor bör emellertid inte ha skilda uppgifter, utan ett och samma mål, även om 
arbetet utförs på olika sätt” (Kroksmark 2011 s. 116). Gerrbo (2012) skriver också om 
Comenius stadieindelning i hans avhandling. Han skriver att Comenius delade in elever i sex 
olika kategorier och att den grova indelning fyller ett uppenbart syfte, nämligen att men redan 
då såg nödvändigheten av att anpassa undervisningen efter variationen i elevgruppens 
sammansättning.  
 
Kroksmark (2011) berättar i sin bok att Comenius skrev ett arbete vid namn Didactica Magna 
och menar att detta är en guldgruva för pedagoger. Mycket som skrevs i boken skulle vi idag 
se som senaste nytt inom skolvärlden. Det menar han betyder att det vi idag diskuterar som 
senast nytt inom praktiskt pedagogik och didaktik redan har behandlats tidigare av Comenius. 
I Didactica Magna ställer Comenius kravet på en skola för alla. 
 
Brodin och Lindstrand (2010) skriver att 1944 kom den första lagen som gav på den tiden 
kallade ”bildbara sinneslösa” rätt att gå i skolan. Det handlade inte om alla barn med 
utvecklingsstörning, utan de barn man såg som bildbara. Ahlberg (1999) säger att fram till 
1940-talet så ägnade man sig i skolan väldigt lite åt barn som hade det svårt att följa med i 
undervisningen. Då användes ofta den passiva åtgärdsformen kvarsittning. Men i de större 
städerna var det mer aktiva insatser som användes för elever med svårigheter men dock 
begränsade, man använde sig av hjälpklasser.  
 
Brodin och Lindstrand (2010) skriver att man redan under 1950- och 1960-talen pratade om 
begreppen integrering och normalisering och då i samband med det som man kan sägas gå 
under beteckningen normaliseringsprincipen. Författarna berättar om en princip som fördes 
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till Sverige och principen gick ut på att alla barn med funktionshinder så långt som möjligt 
skulle kunna leva på samma villkor som alla andra.  
 
Andersson och Thorsson (2008) skriver att vi i ungefär ett halvt sekel har kallat den svenska 
grundskolan för en skola för alla. Men de skriver också att man under hela den tiden haft olika 
skäl till att fråga vad man egentligen menar med ordet ”alla”.  Ska man göra en historisk 
tillbakablick så skriver Gerrbo (2012) att skolhistorians tradition och den segregerade 
skolverksamheten gör att det blir svårt att skapa en skola som är organiserad för att omfatta 
alla elever. Han menar att den tidigare skolans köns- och klassindelning har gjort att vi fått en 
segregerad skola där vi sorterar elevers förmågor, färdigheter, förutsättningar, sociala villkor 
och beteenden. Gadler (2011) skriver att tankar som egentligen döljs bakom begreppet en 
skola för alla är många. Hon menar att när vi idag hör begreppet görs tolkningar utefter våra 
egna erfarenheter, vår människosyn och kunskapssyn. 
 
Gadler (2011) skriver att barn i samband med grundskolans införande 1962 blev skolpliktiga 
från 7 års ålder. Det var på den tiden man började tala om en skola för alla, vilket betydde att 
alla elever, även elever med funktionsnedsättningar skulle få gå i skolan. Men det var inte 
förrän läroplanen som kom ut 1980, Lgr80, som det för första gången uttrycktes i skrift från 
statens sida. I Lgr 80 står det att alla ska, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala 
och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i grundskolan 
(Skolöverstyrelsen 1980 s.14). Ahlberg (1999) skriver att många grundskolelärare 
fortbildades under 80-talet för att höja sin kompetens och verka för en skola för alla. Enligt 
den dåvarande läroplanen, Lgr80, var skolans uppgift att försöka motverka att elever får 
svårigheter i skolarbetet, menar Ahlberg. 
 
Ahlberg (1999) skriver att läroplanen då, Lpo94, sa att det offentliga utbildningsväsendet 
skulle vila på demokratins grund. Skolan skulle sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som skulle ge alla elever trygghet. Den skulle också uppmuntra till vilja och lust 
att lära. I Lpo94 står det att en likvärdig utbildning inte är att undervisningen ska utformas 
exakt likadant överallt utan att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Gerrbo (2012) skriver att i dagens läroplan (Lgr11) skrivs det inget om ordet 
specialpedagogik eller ens några språkliga varianter på det ordet. Han tycker att det är 
förbryllande att det inte står med i lärarens mest vägledande dokument för skolans uppdrag 
och inriktning. 

2.2 Uttrycket en skola för alla 
Gerrbo (2012) menar att begreppet en skola för alla på senare år mer använts som en strävan 
efter att uppnå en god, jämlik och demokratisk skola. Han menar att hela idén bygger på 
demokratin och allas lika värde. Alla barn har rätt till delaktighet och tillträde till ordinarie 
skolform, man har rätt till anpassning av undervisningen och särskilt stöd om det behövs. 
Ahlberg (1999) anser likt Gerrbo att alla elever ska vara likvärdiga och har full rätt att delta 
och påverka klassrumsundervisningen. Gadler (2011) menar å andra sidan att man kan se på 
begreppet ur olika perspektiv: 
 

Rättighetsbegrepp – där alla elever oavsett förutsättningar har rätt till utbildning i någon form. 
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Utvecklingsbegrepp – där alla elever ska ha möjligheter att utveckla sitt lärande avseende såväl 
ämneskunskaper som fostran till demokratiska medborgare. 
Socialisationsbegrepp – där elevers olikheter ses som en tillgång i elevers lärande och att genom 
att de ingår i samma skolmiljö ges möjligheter att förståelse och erfarenheter av människors 
olikheter utvecklas. (Gadler 2011 s.64) 

 
Gerrbo (2012) beskriver det istället, till skillnad från Gadler, att man kan lägga lite olika 
betoning på begreppet. Antingen En-skola-för-alla eller En-skola-för-alla. Med den första 
betoningen menar han att vi i Sverige redan nått upp till den nivån eftersom det är en rättighet 
att gå i skolan, vilket har gällt ända sedan folkskolans införande. Med den andra betoningen 
menar han att en sådan skola aldrig funnits då de två nuvarande skolformerna är kvar, 
grundskolan och särskolan. Hjörne och Säljö (2008) talar likt Gerrbo om vikten av betoningen 
i orden ”en skola för alla”.  De menar att begreppet kan tolkas på olika sätt. Antingen väljer 
man att betona det som ”EN skola för alla”, då det endast borde finnas en skolform och inte 
flera, eller så väljer man att betona det som ”en skola för ALLA”. Då blir vikten en sorts 
mångfald där man bemöter eleverna individanpassat utefter deras intressen. 
 
Ahlberg (1999) skriver att målsättningen i grundskolan har varit att integrera elever i behov 
av särskilt stöd, men att de barnen till stor del skiljs från den ordinarie undervisningen och får 
sin specialundervisning i en segregerad miljö. Gerrbo (2012) menar likt Ahlberg att alla 
elever inte går i ordinarie grundskolor och att alla elever inte får delta fullt ut i den ordinarie 
undervisningen. På så sätt går det inte att prata om en skola för alla. Han skriver att vi idag har 
två parallella skolformer för grundskoleelever: grundskolan och särskolan. 
 
Gadler (2011) skriver att fler kommuner och skolor har inrättat särskilda 
undervisningsgrupper inom ramen av den ordinarie undervisningen. Gerrbo (2012) beskriver 
de här särskilda undervisningsgrupperna som undervisning som ges, där specialpedagogiska 
insatser i klassrummet inte blir tillräckliga. Gadler (2011) skriver att där vistas eleverna längre 
eller kortare tid med motiveringen att barnen utvecklas bättre socialt och kunskapsmässigt om 
de inte deltar i den ordinarie klassverksamheten. Gerrbo (2012) menar att dessa 
undervisningsgrupper verkligen kan ifrågasättas när det kommer till begreppet en skola för 
alla. Ahlberg (1999) skriver att för att stödja elever med behov av särskilt stöd och läraren 
sätter man ihop barn som bedöms ha samma slags svårigheter i mindre grupper. Detta gör 
man för att värna om en hög kvalité i undervisningen och skapa största möjliga förutsättningar 
för att lyckas i skolan. Man avskiljer elever i behov av särskilt stöd från den ”vanliga” 
undervisningen och menar då att man skapar homogena grupper. Ahlberg säger att gränserna 
för vad som anses ”normalt” blir mycket mindre då. 
 
Svenska Unescorådet (2006) skriver att Salamancadeklarationen, som är en deklaration som 
används som en rekommendation i Sverige, handlar i huvudsak om behovet av att arbeta mot 
en skola för alla, där skolorna ska anpassa undervisningen som är till för alla elever, som 
respekterar allas olikheter, som är stödjande i inlärningsprocessen och som ser till elevernas 
individuella behov. 
I Salamancadeklarationen står det att: 

 
- elever med särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 
pedagogik som sätter barnet i centrum och som tillgodose dessa behov, 
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 - ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla. (Svenska Unescorådet 2006 s.11) 

 
Hjörne och Säljö (2008) skriver att skolsvårigheter är ett evigt tema. De menar att det är en 
del av skolan, har alltid varit och kommer alltid att vara. De säger att vi människor är olika i 
många avseenden och eftersom skolan som institution når alla medborgare, så kommer 
problem och dilemman av olika slag oundvikligt uppstå. Men trots det så säger Brodin och 
Lindstrand (2010) att alla elever ska få stöd och utifrån deras behov och egna förutsättningar. 
De menar att det ska finnas lika möjligheter vilket för en del elever innebär att det behöver 
mer stöd än andra för att hamna på samma nivå.  
 
Brodin och Lindstrand (2010) skriver att det finns olika förklaringsmodeller till barns 
svårigheter, men att det många gånger säger mer om lärarens förhållningssätt till olikheter och 
samhällssyn än vad som faktiskt är elevens egentliga problem. Enligt Gadler (2011) kan det 
uppstå dilemman beroende på de olika tolkningar som tjänstemän på statlig-, kommunal- och 
skolnivå lägger in i uttrycket en skola för alla.  
 
Brodin och Lindstrand (2010) vill lyfta fram vikten av pedagogers roll när det kommer till 
barn med särskilda behov. De menar att lärarna inte längre tror att ökad kompetens gör så att 
man kommer runt elever som har svårigheter. Istället strävar man mot en segregering där man 
väljer att ta ut eleverna från klassrummet för att lösa problemet. Ahlberg (1999) däremot 
pratar om ”det demokratiska deltagarperspektivet” (Ahlberg 1999 s.35) där det är ett villkor 
att varje enskild individ har en rättighet att delta i den sociala gemenskapen på sina egna 
villkor. Eleven har rätt till delaktighet och gemenskap och orsaken till elevens problem ska 
sökas i hela skolan organisation. Hon menar att vad eleven i fråga behöver för stöd ska inte 
endast byggas på elevens prestationer utan måste också ses i relation till verksamheten och 
organisationen.  
 
Reid (2010) säger att lärare har ett etiskt ansvar att se till att barn inte skadas eller mår dåligt. 
När organisationen inte gör vad som är bäst för eleven, finns risk för att detta sker. Gör 
läraren inte något åt det är de minst lika ansvariga för att barnet mår dåligt. Hon menar att går 
det så långt, så har vi svikit barnet. Hon skriver: ”The effective teacher must be an advocate 
for children.” (Reid 2010 s.6) Galder (2011) skriver att när inte kommunerna gör 
omfördelning av ekonomiska resurser så att man kan möta de behov som finns i 
verksamheterna, t.ex lärarkompetens eller resurser i form av lärartäthet, lämpas ansvaret för 
genomförandet av ”en skola för alla” över på varje enskild lärare som också förväntas kunna 
hantera en hel klass oavsett deras förutsättningar och utan några resurser.  
 
I diskussionen om en skola för alla har två begreppspar kommit att bli centrala enligt Gadler 
(2011): inkludering – exkludering samt integrering - segregering 
 
Andersson och Thorsson (2008) skriver att inkludering har varit och är fortfarande 
inledningen till diskussioner när man argumenterar för en skola för alla. För författarna är det 
en självklar rättighet att elever inte ska behöva känna sig bortvalda eller att de inte duger. 
Gadler (2011) skriver likt Andersson & Thorsson att uttrycket en skola för alla är 
tolkningsbart och att det, beroende på vem som tolkar det och utifrån vilket perspektiv, kan 
uppstå olika dilemman. Gadler lyfter fram olika sådana dilemman som: Vad är en skola för 
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alla? Är de när man är skolpliktig eller finns det undantag? Eller betyder det att alla barn ska 
vara under samma tak? Är det detsamma som en inkluderande skola eller är skolan då 
exkluderande? Emanuelsson (2008) väljer att se det som att inkludering och integrering 
handlar om allas rätt att till helt och fullt få delta i den gemensamma undervisningen. Det han 
menar är inkluderande undervisning och integrering är begrepp som legat nära uttrycket ”en 
skola för alla”.  
 

2.3 Inkludering 
Göransson (2008) skriver att enligt idén med inkludering ska barn oavsett förutsättningar 
kunna undervisas tillsammans och vara delaktiga i gemenskapen som finns, där olikheter är 
en tillgång. Hon menar att det handlar om att anpassa miljön och då i detta fall skolan.  
Emanuelsson (2008) skriver också att uppmärksamheten riktas bort från barnet och riktas 
istället mot miljön vilket, menar han, är i linje med ett relationellt perspektiv. Enligt 
Vernersson (2007) är lärarens roll och förhållningssätt i klassrummet, skolans organisation 
och schemaläggning samt lagstiftning och undervisningsreformer viktiga faktorer bakom ett 
inkluderande perspektiv. Emanuelsson (2008) menar att det finns goda skäl att vara försiktigt 
med användandet av det ”nya” begreppet inkluderande samt att förutsättningarna och villkor 
inte ändras automatiskt genom att byta begreppet integrering till inkludering. När man stöter 
på begreppet ”inkluderad” som en benämning av en enskild individ, blir det tydligt att 
begreppsbytet egentligen inte har någon betydelse. Vernersson (2007) skriver att inkludering 
kan ses ur ett kommunikativt grupperspektiv och med det menar han att individen blir 
accepterad i en grupp och får delta aktivt i ett positivt samspel. För funktionshindrade elever, 
skriver Vernersson, kan social inkludering innebära en god lärandemiljö. Social exkludering 
kan innebära motsatsen. 
 

2.4 Integrering 
Emanuelsson (2008) skriver att användningen av begreppet integrering i fler avseenden kan 
vara ett missbruk av den ursprungliga betydelsen. Han menar att integrering betyder en 
sammanhållen gemenskap av olika individer utan att det, som Emanuelsson uttrycker det: 
”görs våld på deras individuella karakteristika och förutsättningar.” (Andersson & Thorsson 
2008 s.13) Ahlberg (1999) skriver att den specialpedagogiska verksamheten är en del av 
skolans praktik som ska ge stöd åt barn i svårigheter. Stödet ska ske i en integrerad och 
betydelsefull miljö då stödet i första hand ska ges i klassrummet. 
 
Vernersson (2007) skriver att integrering kan se ut på olika sätt. Hon menar att eleven till 
exempel kan bo i sitt eget hem och gå på en skola med stöd av undervisning som ges enskilt 
eller i grupp. Hon skriver att ibland kan en integrering i verkligheten utformas som en 
segregering. Emanuelsson (2008) menar att istället för att vi ska kunna utveckla vår 
verksamhet till en integrerande miljö så måste verksamheten planeras och genomföras så att 
det resurser som finns används effektivt och så att det gynnar hela gruppen. 
 
Emanuelsson (2008) skriver dessutom att när elever i svårigheter ska integreras dvs göras mer 
”normal” för att kunna vara med i den ”normala” gruppen. Menar han att det här perspektivet 
på integrering gärna leder till frågor som om det är eller när det kan bli möjligt för elever i 
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svårigheter att få flytta tillbaka till vanliga grupper igen. I det kategoriska perspektivtänkandet 
finns det uttryck som inkluderade elever och inklusionsbarn och det menar han blir seglivat. 
Emanuelsson (2008) förklarar också det andra och motsatta perspektivet, som är 
förståelseperspektivet. Där har men en bredare synsätt på elevers svårigheter, där ser man det 
som elever i svårigheter och inte elever med svårigheter. Han menar att svårigheten växer 
fram genom att skolan brister i att möta den naturliga variationen eleverna med olika 
förutsättningar för skolarbetet. Med förståelseperspektivet menar han att man ser att ingen är 
av sig själv avvikande eller speciell, detta blir någon först när hen blir definierad som det i 
mötet mellan skolans krav och elevers behov. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
Denscombe (2009) skriver att när forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter så är intervjuer den lämpligaste metoden. Patel och 
Davidsson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket 
innebär att frågorna man som intervjuare ställer ger ett större utrymme för intervjupersonen 
att svara med egna ord. Man använder sig av kvalitativa intervjuer för att man då får upptäcka 
och identifiera egenskaper om den intervjuades livsvärld och erfarenheter, menar författarna. 
Detta är för mig intressant då jag ska ta reda på vad pedagogerna har för syn på begreppet en 
skola för alla och vad de berättar om hur de arbetar för att det ska bli en skola för alla. 
 
Denscombe (2009) skriver att den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den 
personliga intervjun, det innebär ett möte mellan mig som forskare och intervjupersonen. Han 
menar att det är en fördel eftersom uppfattningar och synpunkter som kommer fram under 
samtalet har en källa: intervjupersonen. Jag har därför satt mig ned med de personer jag velat 
intervjua för att få till en personlig intervjusituation.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer, skriver Denscombe (2009), har intervjuaren en färdig lista 
av ämnen som ska behandlas och frågor som man ska få svar på. Dock så är intervjuare 
inställd på att ha en flexibilitet ifall den intervjuade vill utveckla sina tankar och idéer och 
prata mer utförligt om det ämnet som intervjuaren tagit upp. Därför valde jag att utgå från en 
intervjuguide, men under samtalets gång fanns det också utrymme för spontana frågor. 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ analys och Patel och Davidsson (2011) skriver att 
det är praktiskt att man löpande under undersökningens gång analyserar 
undersökningsmaterialet. Författarna skriver också att fördelen med att man analyserar 
materialet direkt efter intervjun gör att det kan ge tankar och idéer på hur man ska gå vidare i 
undersökningen. De menar att vi då kan se om det är något vi missat i intervjuerna eller att 
den intervjuade personen uppfattar frågorna på ett sätt som man själv inte tänkt på. Patel och 
Davidsson skriver också att vi då kan få ny och oväntad information som kan berika 
undersökningen. Man tittar alltså på vad personerna faktiskt säger och inte försöker mäta 
siffror, begrepp eller liknande. (Bryman 2011) 

 

3.2 Urval 
Jag valde att intervjua en lågstadielärare, en förskoleklasslärare samt en specialpedagog. Detta 
gjorde jag för att jag ville ha olika professioners syn på mitt syfte med undersökningen. När 
jag intervjuade dem valde jag att använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Mitt val av intervjupersoner och intervjuteknik gjorde jag för att jag behöver en bredare 
kompetens inom området när jag ska svara på mina frågeställningar. 
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3.3 Genomförandet och bearbetning av intervjuerna 
Jag började min undersökning med att skicka mail till pedagoger som jag varit i kontakt med 
under min studietid som jag ville intervjua. När de svarade rätt omgående så bestämde vi en 
tid som passade intervjupersonerna. När jag satt ner med mina intervjupersoner började jag 
med att berätta för dem att deras medverkan är frivillig och att de kan dra sig ur 
undersökningen om det skulle vilja det. Dessutom berättade jag att jag kommer avidentifiera 
allt material och att det inte kommer finnas tillgängligt för obehöriga. Jag berättade också att 
de inspelade intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte och att de kommer 
förstöras då studien är avslutad. 
 
Det fick inga intervjufrågor i förväg däremot berättade jag för dem vad undersökningen 
handlade om och vad jag hade för syfte med undersökning. Detta för att få en mer spontan 
bild av vad pedagogerna tycker om ämnet.  
 
Jag genomförde mina tre olika intervjuer vid två olika intervjutillfällen. Detta för att det 
passade pedagogerna bäst. Intervjuerna skedde med en veckas mellanrum.  
 
Vi satte oss i ett enskilt rum, med stängd dörr, för att inte bli störda under intervjun, vilket var 
bra då vi kunde ägna hela vårt fokus på samtalet. Jag började mina intervjuer med att ännu en 
gång berätta att jag skulle spela in intervjun på min mobiltelefon. Dessutom berättade jag om 
vetenskapsrådets (2011) fyra olika krav jag som intervjuare måste ta hänsyn till, vilka är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Intervjuerna pågick i 15 till 20 minuter, beroende på hur långa svar jag fick av 
intervjupersonerna. Dessutom började jag ställa lite allmänna frågor kring bland annat hur 
länge intervjupersonen jobbat i sin profession samt hur länge hen varit på skolan. Detta för att 
göra en liten mjukstart i intervjun innan jag skulle ställa de frågor jag ville ha svar på. 
 
Dagen efter jag gjort den första intervjun började jag transkribera den, detta för att jag ville ha 
intervjun så färskt i minnet. Patel och Davidsson (2011) skriver att ju längre tid som går innan 
man påbörjar sin analys desto svårare är det att ha det färskt i minnet och få ett ”levande” 
(Patel & Davidsson 2011 s.121) förhållande till materialet. Likadant gjorde jag med mina 
andra två intervjuer. Jag fick lyssna flera gånger på det inspelade materialet för att hinna med 
att skriva ner exakt vad som sades. Under transkriberingen av mina intervjuer gav jag även 
mina intervjupersoner fiktiva namn.  
 
Innan analysen av intervjuresultatet påbörjades valde jag ut de delar som besvarade mitt syfte 
och mina frågeställningar. För att få struktur på mina intervjusvar gjorde jag en tydlig 
uppdelning av svaren. Detta gjordes för att man tydligare kunde ställa intervjupersonernas 
svar mot varandra och se likheter och skillnader. Där fann jag mönster som gjorde att jag 
senare i analysen kunde ställa svaren mot mina teoretiska begrepp i forskningsöversikten, 
inkludering och integrering.   
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3.4 Etiska aspekter 
Denscombe (2009) skriver att vid insamling av data, i analysprocessen och i publiceringen av 
fynden måste vi som samhällsforskare ta hänsyn till etiska aspekter. Man förväntas att 
respektera deltagarnas värdighet och rättigheter. Man måste också undvika att deltagarna 
kommer att lida någon skada genom att medverka och att man arbetar på ett sätt som är ärligt 
och där man respekterar deltagares integritet. 
 
Vetenskapsrådet (2011) skriver om de fyra olika krav som vi som forskare måste ta hänsyn till 
när vi ska intervjua, här nedan tänker jag redogöra för vad de olika kraven innebär: 
 
Informationskravet – med det menas att man som forskare ska informera intervjudeltagaren 
om vad de har för uppgift i projektet samt vad villkoren för dem är. De ska också få reda på 
om att det är frivilligt att delta och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 
Informationen jag ger dem ska omfatta allt i undersökningen som kan påverka viljan att delta.  
 
Samtyckeskravet – Innebär att man som forskare ska inhämta forskningsdeltagarnas samtycke 
att delta i undersökningen. De som medverkar i undersökningen ska alltid ha rätten att själv 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska kunna avbryta sin 
medverkan utan att det i framtiden ska få några negativa konsekvenser för deltagaren. 
 
Konfidentialitetskravet – menas att alla deltagare i forskningsprojektet som omfattar 
användning av etiskt känsligt material om enskilda, identifierbara personer bör underteckna 
en tystnadsplikt runt dessa uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, 
lagras och avrapporteras på så sätt att den enskilda människan ej kan identifieras av 
utomstående. Speciellt uppgifter som kan uppfattas etiskt känsliga. Det innebär att 
utomstående inte ska kunna identifiera uppgiftslämnaren. 
 
Nyttjandekravet – Innebär att de uppgifter som forskaren får in om enskilda, insamlade för 
forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för andra syften än just den 
undersökningen som var meningen från början.  
 
Innan jag satte mig ner med intervjupersonerna så redogjorde jag för dem om de 
forskningsetiska huvudkraven. Jag berättade för dem att de är frivilligt för dem att ställa upp 
och att de kunde dra sig ur närsomhelst. De fick också reda på att ingen annan kommer att få 
ta del av min insamlade data och att jag kommer att avidentifiera dem så att ingen 
utomstående på något sätt kan identifiera dem eller de personer de pratar om. Dessutom sa jag 
att all information jag samlar in endast kommer att användas till mitt forskningsändamål och 
inget annat.  
 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Bell (2006) skriver att oavsett vilken metod man väljer måste man alltid kritiskt granska den 
för att se hur tillförlitlig informationen är. Detta kallas reliabiliteten och kan ses som ett mått 
på i vilken utsträckning intervjuer ger olika resultat under samma omständigheter. Alltså att 
en intervjufråga ger ett svar i en situation men att det ger ett helt annat i en annan. Bell (2006) 
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menar att när man frågor om åsikter så finns det lite olika faktorer som kan påverka svaret. Ett 
exempel kan vara att intervjupersonen kan ha vart med om en händelse nyligen som påverkat 
åsikterna. Det är viktigt när jag analyserar mitt material att jag är medveten om det eftersom 
det kan påverka mitt resultat.  
 
Validiteten, skriver Patel och Davidsson (2011), handlar om att veta att det man undersöker 
handlar om överrensstämmelser mellan vad man säger att man ska undersöka och vad man 
faktiskt undersöker. Alltså att jag ställde intervjufrågor som ger svar på mina frågeställningar. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att när det gäller intervjusvar säger intervjupersonen inte 
alltid ”sanningen” om hur det faktiskt är, men däremot kan uttalandet uttrycka hur personen 
uppfattar det. Jag kan alltså inte vara säker på att mina intervjupersoner säger hela sanningen, 
eller säger just hur de personligen arbetar för att det ska bli en skola för alla. De kan lika 
gärna berätta något de hört eller sett på tv. Alltså kan jag inte vara helt säker på validiteten 
och reliabiliteten i mitt arbete, men att det är viktigt att jag har det i åtanke när jag analyserar 
mitt resultat. 
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4. Resultat 
Här kommer jag redogöra för vad jag fått fram under mina intervjuer. Jag kommer att 
presentera vad mina tre intervjupersoner har sagt samt att knyta mitt intervjuresultat till den 
tidigare forskning. 
 

4.1 Presentation av lärarna 
I mina intervjuer har jag intervjuat tre verksamma pedagoger ute på fältet. Jag har valt att ge 
mina intervjupersoner nya namn med tanke på konfidentialitetskravet. Jag har intervjuat en 
specialpedagog, en lågstadielärare samt en förskoleklasslärare. 
 
Lärare 1 heter i mitt arbete Åsa och arbetar som specialpedagog. 
Lärare 2 kommer att heta Sara och arbetar i lågstadiet. 
Lärare 3 heter Lena och arbetar som förskoleklasslärare. 
 

4.1.1 Pedagogernas syn på begreppet en skola för alla 
För Åsa innebar det att man inte behövde ha något separat hus på skolgården som elever i 
behov av särskilt stöd skulle vistas i. Utan att man istället anpassade miljön på den skolan 
eleven tillhörde. Hon tyckte att det var förlegat att flytta på elever i behov av särskilt stöd. 
Hon berättade att de har haft elever som inte klarat av att vara i en stor grupp under en hel 
dag. Hon menade att elever kunde uttrycka att de inte klarade av miljön i klassen väldigt 
tydligt själva, då menade hon att de på skolan behövde anpassa så att eleven kan gå till skolan 
och vara delaktig i sin klass när hen orkar och förmår. Hon sa: ”Det är nog begreppet en skola 
för alla, att vi inte särskiljer barn till andra ställen på orten. Utan att man har sin hemskola, 
men att det finns så att man kan fungera.” (Åsa) 

 
Åsa hade diskuterat begreppet en skola för alla med en rektor på skolan och då hade de 
kommit överens om att en skola för alla innebar att alla pedagoger och elever ska få vara 
delaktiga och att man så mycket som möjligt är med i klassrummet. 
 
För Sara däremot innebar en skola för alla att eleverna ska få möjlighet att lyckas och jobba 
på den nivå de befinner sig på och få den hjälp de behöver tidigt. Hon tyckte att eleverna ska 
få den hjälp de behöver tidigt för att de ska slippa gå och känna sig misslyckade i flera år 
innan svårigheter i till exempel matematik och svenska upptäcks. Hon tyckte att skolan har 
förändrats mycket. Hon menade att det är otroligt mycket mer som barnen ska behärska när de 
kommer till trean. Hon berättade att det är fler mål och kunskapskrav som ska uppnås på 
kortare tid, vilket gör att eleverna inte hinner med och känna sig trygga med den kunskapen 
de faktiskt har. Hon kände att de elever som är duktiga och de som ligger normalt till, de 
klarar sig. Men för de barn som har svårigheter och arbetsbördan blir för stor, hinner inte med. 
 
För Lena som arbetar som förskoleklasslärare innebar en skola för alla är att hon får alla barn 
oavsett svårigheter till sin klass. Det hon menade var att när barnen börjar hos henne har det 
inte genomförts någon utredning på förskolan om barnen skulle ha någon svårighet eller inte, 
men hos henne är alla barnen välkomna. Hon poängterar att hon måste anpassa miljön efter 
dessa barn.  
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Efter att ha lyssnat på vad intervjupersonerna sagt om vad en skola för alla är för dem valde 
jag att fråga om de tyckte att dagens skola är en skola för alla. Där fick jag lite olika svar som 
jag redogör för nedan: 
 
Åsa svarade att för henne var inte dagens skola är en skola för alla. Hon tyckte dock att det 
blivit bättre de senaste åren. Eftersom för några år sedan så kunde diskussioner uppstå om 
man skulle flytta på barn i svårigheter till en annan skola/klass. ”Det är något man inte pratar 
om speciellt mycket längre” enligt Åsa. Men däremot tyckte hon att anpassningarna i 
klassrummet kunde bli mycket bättre. Anpassningar som gör att elever kan vara mer delaktiga 
i klassrummen, utifrån sina förutsättningar. Sara svarade likt Åsa och tyckte inte heller att 
dagens skola var en skola för alla. Hon berättade att hon önskade att hon hade resurser och 
hjälp för att kunna göra insatser för dem som inte når målen, men även resurser för dem som 
har förutsättningar att prestera mer. 
 
Min sista intervjuperson Lena däremot berättade att hon upplever dagens skola som en skola 
för alla. Hon menade att det finns ett fåtal barn som inte klarar av den ”vanliga” skolan utan 
bör få en speciell skolgång och hon uppger att det finns sådana skolor i den kommun hon 
arbetar i. Om varför de barnen ska gå på de särskilda skolorna sa hon enligt följande: ”För att 
de ska ha möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utefter sina förutsättningar.” (Lena) 

 
Alltså har pedagogerna olika syn på om det arbetar i en skola för alla eller inte. 
 
Åsa berättade för mig om vikten av hur man betonar orden i begreppet en skola för alla och 
hon sa att när man myntade begreppet så var tanken enligt henne att det skulle vara EN skola 
för alla eller att det ska finnas en SKOLA för alla. Däremot tyckte hon själv att det skulle 
finnas en skola för ALLA. Med det menade hon att det bör vara skolor som anpassas efter 
elevernas behov och inte separata skolor för barn i svårigheter. Men det berättade hon ställer 
sina krav på många faktorer. Men hon avslutade med att säga: ”Vi har en skola som ändå är 
ganska så inkluderande, tycker jag. Det känner jag.” (Åsa) 
 

4.1.2 Pedagogers syn på inkludering 
Efter att jag hade haft ett samtal kring vad pedagogerna hade för syn på begreppet en skola för 
alla, kom vi naturligt in på begreppet inkludering och vad de hade för syn på det. 
 
Åsa beskrev att inkludering handlar inte bara om att man ska vara med i ett klassrum eller ett 
sammanhang utan att man ska och kunna vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar. ”Det 
är inkludering för mig annars är det mer att man är integrerad.” (Åsa) 
För henne innebar inkludering också att personer oberoende av svårighet skulle få fungera i 
sitt eget klassrum och inte bara vara med som fysiska personer.  
 
Sara sa att för henne betydde inkludering att alla skulle kunna gå i skolan oberoende av vilken 
typ av svårighet man än hade. Hon berättade att barn som kommer från förskolan som har haft 
en elevassistent, eftersom de haft väldigt stora svårigheter att vistas i en större barngrupp, 
oftast blir av med sin assistent när de kommer till skolan. Detta är något hon fått erfara flera 
gånger under sin lärarkarriär.   
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Lena berättade för mig att inkludering för henne innebar att man inte räknade bort barn i 
behov av särskilt stöd. Hon är tvungen att ta emot alla elever. Hon som pedagog får reda på 
vad det är för bakomliggande problematik och utifrån det får hon hjälp och stöd att hjälpa 
eleverna. 
 

4.1.3 Hur säger pedagogerna att de arbetar? 
Jag började med att fråga hur stödet såg ut för barn i behov av särskilt stöd. Då svarade Åsa 
att det kunde se väldigt olika ut. Eftersom att skolan har elever från förskoleklass till och med 
sjätte klass arbetar hon med alla årskurser. Men hon berättade att hon oftast arbetade med 
läsinlärning hos de yngre barnen. ”Men även de äldre barnen som de gått ”fel” för” (Åsa).  
 
Hon berättade att de på hennes skola blivit bättre på att tidigt fånga upp de barn som har det 
svårt med läsning vilket resulterat i att de har färre äldre elever med denna problematik. Så 
hon arbetade framförallt med yngre elever där de tränade läsinlärning. Men Åsa berättade att 
hon också arbetade med matematiksvårigheter i kombination med motivationshöjande 
insatser. Hon tyckte att hon kände sig som en ”motivator” som ska motivera eleverna att 
känna sig bra och så att de inte upplevde sig som ”dumma i huvudet” vilket hon har upplevt 
att en del uttryckte det. Hon sa att alla människor har styrkor och svagheter och man måste 
plocka fram de styrkor eleverna har. 
 
Lena berättade om vikten av att man skapade en bra inlärningsmiljö, vilket betydde att man 
till exempel placerar barnen så att de sitter fyra och fyra vid varje bord utan istället låta barnen 
som behöver, sitta vid ett bord där det endast sitter två och två, göra det. När det handlade om 
barn i behov av särskilt stöd hade de på skolan till största del tittat på praktiska lösningar som 
till exempel miljön. Lena sa att barnen var nya på skolan och precis hade börjat förskoleklass 
är det svårt ibland att avgöra ifall svårigheterna bara handlade om omognad eller om de bara 
behöver bli ”lite varma i kläderna” för att komma igång. Men var det så att hon upplevde att 
hon behövde extra hjälp i klassrummet så skrev hon i ett dokument och lämnade in det till 
skolledningen. 
 
Lena berättade att hon hade några barn som hon fått arbeta extra med, de barnen fick gå iväg 
med en personal till ett anslutande rum och arbeta med språklekar eller något annat som var 
stimulerande för dem. Sara berättade att det stödet som hennes elever fått sett lite olika ut, 
eftersom de hade uppmärksammat de barnen väldigt tidigt, så hade de redan från första klass 
fått extra lästräning men även fått gå iväg för att ha matematik i mindre grupp. Då var de inte 
specialpedagogen de gick till utan hennes kollega. Hon beskrev att de var två pedagoger i 
hennes klass då. Hennes kollega brukade ta ut mindre grupper med barn och satt med dem och 
tränade på läsning och matematik. Idag gick eleverna iväg till en specialpedagog för att få 
lästräning. Sara berättade att eleverna får gå till specialpedagogen allt oftare. Hos 
specialpedagogen får eleverna sitta i avskilt rum. ”Men de går iväg i mindre grupper, de går 
alltså inte iväg en och en.” (Sara) 
 
När jag frågade Sara om det fanns någon specialundervisning som skedde i klassrummet 
svarade hon att specialpedagogen aldrig var med i klassen och hjälpte till utan det endast var 
Sara som fanns där. Men hon berättade att den specialundervisning som skedde var att hon får 
anpassa och planera sin undervisning efter elevernas behov. Hon berättade att hon till 
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exempel hade flertalet elever som hade egen planering när de hade svårt att strukturera upp 
sitt arbete. I och med den egna planeringen portionerades det ut mindre arbeten så att det blev 
klara på kortare tid. Sara brukade ha en motivationshöjande belöning i slutet av planeringen 
för att motivera eleverna att utföra skolarbetet, belöningen kunde vara att eleverna fick välja 
något skolarbete de tyckte var speciellt kul att arbeta med. Något som också var viktigt för 
Sara var att man skulle tänka på hur man placerar eleverna i klassrummet. Dessutom berättade 
hon att hon haft elever som haft svårt med att forma siffror och bokstäver, då hade hon köpt in 
matteboken på datorn så att eleven kunde sitta vid ett tangentbord och skriva. 
 
En gång hade Sara haft en elev med en synskada där eleven hade en assistent som hela tiden 
var med i klassrummet. Assistenten översatte de böcker som Sara använde i undervisningen 
till blindskrift så att eleven kunde vara med och läsa samma böcker som resten av klassen. 
Dessutom så fick Sara åka på kurs i en vecka där hon fick prova på att vara blind och läsa 
blindskrift med mera. Detta upplevde hon var något väldigt positivt, att få utbildning kring 
svårigheten men även att hon hade en elevassistent som hjälpte till i klassen. Sara trodde att 
en skola för alla berodde på vilket sorts handikapp man hade. Det hon menade var att i en 
klass kunde man få elever med olika typer av svårigheter och där eleven skulle behövt en 
speciell skolgång, alltså gå i särskolan. Hon berättade man inte alltid får sådan utbildning som 
hon fått tidigare.  
 
Sara upplevde att det fanns en viss tidsbrist med allt i den ”vanliga” skolan vilket gjorde att 
barn i behov av särskilt stöd hamnade i kläm. Det hon ville poängtera var att hon inte kunde 
vara kunnig inom alla områden och hon hade önskat att fick man elever med en viss svårighet 
i sin klass borde man få kompetensutbildning inom den problematiken. 
 
Jag frågade Åsa hur samarbetet mellan henne som specialpedagog och klasserna såg ut och 
om hon var med i klasserna eller om eleverna kom till henne. Då svarade hon att målet var att 
hon ska kunna vara mer med i klasserna. Hon berättade att från att hon haft ”en till en 
undervisning” hade hon nu smågrupper där de tränade på specifika saker. Ibland var 
grupperna åldersintegrerade ifall eleverna hade samma svårigheter och behövde träna på 
samma saker. Åsa jobbade främst i smågrupper i hennes egna arbetsrum. Varför hon gjorde så 
var för att hon upplevde att det blev störande att vara i klassrummet och arbeta med de 
specifika sakerna som hon arbetade med. Hon berättade att det var därför hon plockade ut 
elever från olika klasserna som får komma till henne och arbeta separat. Dessutom hade de 
även elever som fick stöd i klassrummet av en resurs, men det var inte Åsas uppdrag utan en 
annan lärare på skolan som hjälpte till och stöttade klasserna. 
 
När jag sedan frågade om det var någon specialundervisning som skedde i klassrummet 
svarade Åsa att specialundervisning i klassrummet med henne som person fanns inte. Men att 
hon däremot hjälpte de andra pedagogerna med att tillrättalägga så att barnen till stor del 
kunde vara med i klassrummet. Detta gjorde hon med hjälp av till exempel arbetsscheman, 
arbetspärm och anpassat material och annat som hjälpte eleven fungera självständigt i 
klassrummet. De fick förförståelsen hos henne, alltså att hon lärde dem knep på hur de kunde 
tänka, som de sedan gick ut i sina klasser och arbetade självständigt med. 
 
När jag frågade mina intervjupersoner om vilka hinder och möjligheter det fanns med att 
arbeta med inkludering svarade Lena att de hinder som hon ansåg var de för stora 
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barngrupperna. Lena hade en klass på 24 barn där hon uppskattade att 3-4 av dem var i behov 
av särskilt stöd. Hon tyckte att det var svårt att hinna med att hjälpa alla. Det var svårt att hitta 
en balansgång på hur man fördelar resursen i gruppen. Hon konstaterade att resurserna inte är 
tillräckliga i förhållande till barngruppsstorleken. 
 
Möjligheterna med att arbeta med inkludering tyckte Lena var att hon får hjälp av psykologer, 
kuratorer och andra professioner. De delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper som till 
exempel vad man kan testa för olika sätt att arbeta på. Hon berättade att hon har fått mycket 
handledning och de hade gjort så att hon fått möjlighet att ta hand om barnen på ett bättre sätt. 
Lena berättade att trots att hon arbetat i verksamheten många år så är barnen unika, så tips och 
idéer var inget som hon var främmande för.  
 
Sara upplevde likt Lena att tiden var ett av de största hindren för att arbeta inkluderande. Ett 
annat hinder som hon såg var att hon var ensam pedagog i klassrummet. Det hon menade var 
att det är hon som måste hitta rätt material till sina elever. Hon berättade att de jobbade i en 
mattebok som är anpassad för årskursen. Men att hon hade två elever som inte klarade, vilket 
resulterade i att de fick en mattebok som var enklare och mer anpassad för de eleverna. Sara 
berättade att hon måste hitta andra lösningar när matteboken blir för svår. Konkreta material 
och helst helt andra jobb utöver matteboken föredrog hon då. Men tidsbristen, berättade Sara, 
gör att hon inte hinner med att hitta konkret material och det upplevde hon inte kändes rätt. 
Konkret material önskade hon att specialpedagogen kunde hjälpa till att hitta dessutom få 
hjälp att utröna var problematiken var och på vilket sätt man kan hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
Åsa berättade att de möjligheter hon såg med att arbeta med inkludering var att det handlade 
om vilka förkunskaper man besitter. Åsa menade att många specialpedagogiska insatser man 
planerar för barn i behov av särskilt stöd är bra för alla barn och har det i åtanke när man 
planerar sin undervisning. Hon beskrev ett exempel: 
 

Som vuxen när du kommer till ditt jobb vill du veta hur din dag ska se ut och de vill ett barn 
också. Det är ingen skillnad på det, utan har man en tydlig ram för vad som, hur dagen ska se ut 
så tror jag alla mår mycket bättre i den ramen. (Åsa) 
 

Åsa sa: ”Innehållet i ramen kan se lite olika ut dag till dag men att ramen i sig ser väldigt 
likadan ut, man blir lite fyrkantig.” Spontanitet trodde hon inte att man hade utrymme för 
eftersom alla inte mår bra av spontanitet och att man hittar på nya saker och går utanför ramen 
allt för ofta. Detta menade hon ledde till att eleverna blev oroliga och fler barn kunde få 
svårigheter. Det trodde hon var en del av förkunskapen, alltså att tänka utanför den 
traditionella undervisningsplaneringen. 
 
Hindren som hon såg med att arbeta på ett inkluderande sätt var att de på skolan hon arbetade 
på var väldigt trångbodda. Hon tyckte att skolan inte riktigt var anpassad för dagens skola. 
Hon berättade om stora klassrum, högt i tak och få smårum. En gång hade de en elev som 
hade svårt att vara med i klassrummet, de löste problematiken genom att de hade ett 
närliggande rum där eleven kunde gå undan och sätta sig ifall hen själv kände att hen behövde 
det. Miljön och hur skolan är byggd kan försvåra inkludering menade hon. Hon tyckte också 
att fler resurser i skolan skulle gynna arbetet med inkludering. 
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För Sara var möjligheterna att arbeta med inkludering var att när man får en elev i behov av 
särskilt stöd, borde man få en utbildning i hur man bör arbeta. Hon upplevde att när hon 
utbildade sig till lärare så fick man inte tillräckligt med kunskap, däremot fick hon välja till 
kurser som handlade om specialpedagogiska sätt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Sara 
tyckte dock att det var alltför längesen och eftersom det kommer ny forskning på hur man bör 
göra så ville hon ha fortbildning.  Varje år kommer det nya elever till skolan och däribland 
finns det alltid elever i behov av särskilt stöd som Sara ville hjälpa på rätt sätt. Hon tyckte att 
fortbildning är något som borde göras och satsas mer på. ”Den möjligheten borde finnas” 
konstaterar hon. 
 
För Sara var det viktigt att hon fick alla barn oavsett svårigheter. Hon ansåg att det var viktigt 
med mångfald bland barnen i klasserna. Samtidigt som hon såg möjligheter med att ha alla 
olikheter i sin klass så poängterade hon vikten av att låta elever i stora svårigheter få gå med 
andra elever med liknande problematik. Särskolan var inte ett alternativ, enligt Sara. Det var 
självklart för henne att det var positivt att elever i behov av särskilt stöd blir en del av en klass 
och känner sig inkluderade på samma villkor som alla andra. Men det tyckte hon berodde på 
hur klassen var. Hon berättade om ett exempel med en synskadad elev hon en gång hade:  
 

Är man ensam och är synskadad i en klass så kan ju de vara ett hinder för det barnet, men samtidigt 
som det kan vara positivt att de tas med i gruppen och det beror ju på hur klassen är. Men de kan ju 
också bli att man hamnar utanför och inte har någon möjlighet, eftersom man inte kan springa ute på 
rasten och leka som alla andra barn, så då är det ju viktigt att de får kanske träffa andra med samma 
typ av hinder då, som de har. Men det blir mer konkret om man tar sådana grejer, det är svårt. (Sara) 

 
 
Sara sa att hon tyckte att det var svårt. Hon ville inte sålla bland elever i behov av särskilt 
stöd. För henne var det en självklarhet att eleverna inte skulle sättas i andra grupper. Det hon 
menade var att elever i behov av särskilt stöd ska i interaktion med de andra eleverna i klassen 
lära sig att hantera sina svårigheter. Vilket hon trodde resten av barnen också lärde sig mycket 
av.  
 

4.2 Sammanfattning av resultatet 
Vad gäller frågan angående pedagogernas syn på begreppet en skola för alla så ansåg Sara och 
Åsa om att skolan inte levde upp till att vara en skola för alla, medan Lena upplevde det om 
att hon arbetade i en skola för alla. Där alla barn hade möjlighet att gå i samma skola, fast på 
olika villkor.  
 
I stort sett var en skola för alla förknippat med specialpedagogik, enligt respondenterna, och 
barn i behov av särskilt stöd. Dock hade alla tre pedagoger olika synvinklar på vad en skola 
för alla betydde för dem. För Åsa var en skola för alla inte någon speciell byggnad man 
vistades i, utan att skolan som eleven gick på måste anpassas efter elevens behov. Hon la 
vikten vid att eleven ska vara så delaktig i klassen som möjligt, delaktig på elevens villkor. 
Det Åsa menade var att det inte behövde innebära att man var delaktig i en grupp hela tiden, 
men att man ändå kände tillhörighet till sin klass och sin skola. 
 
En skola för alla för Sara innebar att barnen skulle få möjlighet att lyckas och arbeta på den 
nivå de befann sig och att de skulle få hjälp tidigt. Detta skulle ske tidigt så att eleven inte 
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behövde känna sig misslyckat i flera år innan svårigheten upptäcktes. Dock var det svårt att 
hinna med att hjälpa alla barn eftersom eleverna skulle lära sig mer på kortare tid än tidigare. 
  
Man pratar inte längre om att sätta elever på andra skolor för att man inte klarar av dem utan 
att man istället försöker anpassa skolan och organisationen efter barnets behov. Däremot 
tyckte respondenterna att man kunde bli mycket bättre i skolan på att anpassa så att elever kan 
vara mer delaktiga i det egna klassrummet.  
 
När jag frågade hur de arbetade fick jag svaren att specialundervisningen skedde både i 
separata grupper och i klassrummet. Det såg olika ut. Men det kändes som att alla 
pedagogerna strävade efter att specialundervisningen helt ska ske i klassrummet. De största 
hindren för en fullt ut fungerande inkludering var antingen att det blev för stökigt i 
klassrummet för att arbeta med specifika specialpedagogiska insatser eller att tiden hos 
pedagogerna inte räckt till i förhållande till barngruppsstorlek och antal barn i behov av 
särskilt stöd. Man upplevde att tid till speciell planering för elever i behov av särskilt stöd inte 
räckte till. Man förklarade också att miljön hade stor påverkan på inkludering av elever. 
Många klassrum saknade små enskilda rum dit elever kunde gå ifall de kände att de behövde 
en lugn stund. Pedagogerna kände att var för små förhållande till barngruppsstorlekarna vilket 
försvårade arbetet med inkludering. 
 
  



 

20 
 

5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
I det här kapitlet följer en diskussion utifrån de resultat jag kommit fram till i min 
undersökning. Här kopplar jag även till vad forskningsöversikten säger samt egna tankar kring 
resultatet. 
 
Definitionerna av begreppet en skola för alla är många och det verkar som att alla har lite 
olika syn på vad begreppet innebär. Vilket blir tydligt i mitt resultat där de tre pedagogerna 
har olika idéer kring begreppet. Det är även tydligt att forskningen pekar på att det ser väldigt 
olika ut hur man tolkar en skola för alla.  
 
Gerrbo (2012) anser att begreppet en skola för alla på senare år har använts för att sträva efter 
att uppnå en god, jämlik och demokratisk skola där alla barn har rätt till delaktighet och 
tillträde till ordinarie skolform, men att man har rätt till anpassning av undervisningen och 
särskilt stöd om det behövs. De tre pedagogerna som intervjuades var överens om att en skola 
för alla handlar om just det, specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd. Sara 
berättade i intervjun att för henne var en skola för alla, i enighet med Gerrbos resonemang, att 
alla ska få en möjlighet att lyckas och jobba på den nivå de är och få den hjälp de behöver 
tidigt. Åsa och Sara hade liknande tankar kring en skola för alla men Åsa tyckte att det inte 
innebar att man ska få vara i något speciellt hus. Hon pratade om vikten att anpassa miljön på 
den skolan barnet tillhör. Att flytta barnen till andra skolor kände hon var väldigt förlegat. 
 
Gerrbo (2012) beskriver att man kan lägga lite olika betoning på begreppet. Antingen En-
skola-för-alla eller En-skola-för-alla. Med den första betoningen menar han att vi i Sverige 
redan nått upp till den nivån eftersom det är en rättighet att gå i skolan, vilket har gällt ända 
sedan folkskolans införande. Med den andra betoningen menar han att en sådan skola aldrig 
funnits då de två nuvarande skolformerna är kvar, grundskolan och särskolan. Åsa talade 
också om under intervjun vikten av betoningen i orden en skola för alla. Hon sa att när man 
myntade begreppet pratade man om en SKOLA för alla, en skola där alla elever får gå i. Men 
hon själv tycker att det ska finnas en skola för ALLA och inte olika separata skolor för alla. 
Hon tycker att man ska anpassa skolan efter de behov som finns, vilket är i linje med det 
Gerrbo beskriver. 
 
 Svenska Unescorådet (2006) skriver att elever i behov av särskilt stöd ska få tillgång till 
ordinarie skolor som tillgodoser barnen med en pedagogik som sätter barnet i centrum och 
tillgodoser dess behov. Det står även att skolorna måste ha en integrationsinriktning eftersom 
det är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder. Även om 
Salamancadeklarationen är rekommendationer som vi bör följa och inget måste följa så har 
alla tre intervjupersonerna det i bakhuvudet när de svarar på mina intervjufrågor. De berättar 
mycket om vikten av att alla barn är delaktiga på sina egna villkor och att de måste anpassa 
undervisningen efter elevernas behov. För Sara var det viktigt att ett barn i en skola för alla 
får möjlighet att lyckas och arbeta på den nivå hen är och att hen får stöd och hjälp tidigt. Hon 
menade att det är viktigt att man får hjälp tidigt så att barnet slipper känna sig misslyckat i 
flera år innan svårigheten upptäcks. 
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Ska man göra en historisk tillbakablick så skriver Gerrbo (2012) att skolhistoriens tradition 
och den segregerade skolverksamheten gör att det blir svårt att skapa en skola som är 
organiserad för att omfatta alla elever. Han menar att den tidigare skolans köns och 
klassindelning har gjort att vi fått en segregerad skola där vi sorterar elevers förmågor, 
färdigheter, förutsättningar, sociala villkor och beteenden. Medan Gerrbo ser särskolan som 
en segregerad skolform har Lena inte riktigt den uppfattningen om särskolan. För henne var 
en skola för alla att alla barn får gå i skolan, oavsett om de går i den ”vanliga” skolan eller på 
speciella skolor. Hon menar att det finns en skola för alla även för de barn som inte klarar av 
den ”vanliga” skolan. Hon berättade att de barnen får en väldigt speciell skolgång där de får 
möjlighet att utvecklas utefter sina egna förutsättningar och där de arbetar i sin egen takt. Här 
kan man se tydliga skillnader i vad pedagogerna har för syn på begreppet. Till skillnad från 
Lena var en skola för alla för Åsa att man inte särskiljer barn till andra ställen på orten, alltså 
till särskolan. Hon tyckte att man ska ha sin hemskola, men att hemskolan ska anpassa miljön 
efter barnets behov. För henne var det viktigt att alla elever ska vara delaktiga och att man får 
vara med så mycket som möjligt i klassrummet.  
 
Åsa ansåg att inkludering är viktigt och Göransson (2008) anser att idén med inkludering är 
att barn oavsett förutsättningar kunna undervisas tillsammans och vara delaktiga i 
gemenskapen som finns, där olikheter är en tillgång. Göransson menar att det handlar om att 
anpassa miljön och då i detta fall skolan. Åsa tycker att dessa anpassningar kan bli mycket 
bättre, alltså att pedagoger ute på fältet kan bli bättre på att anpassa så att elever i behov av 
särskilt stöd kan vara mer delaktiga i klassrummet, dock tycker hon att det blivit bättre de 
senaste åren.   
 
Gadler (2011) skriver att begreppet en skola för alla är tolkningsbart och att det beroende på 
vem som tolkar det kan uppstå olika dilemman beroende på vilket perspektiv man väljer att 
tolka det med. Det finns olika frågeställningar att tolka det med, menar Gadler, som: vad är en 
skola för alla? Är det när man är skolpliktig eller finns det undantag? Betyder det att alla barn 
är under samma tak? Är det detsamma som en inkluderande skola eller är skolan då 
exkluderande? Detta blir väldigt tydligt i resultatet av mina intervjuer, att det finns många 
olika tolkningar av begreppet en skola för alla och att det inte är speciellt tydligt vad som 
egentligen menas med begreppet. Betyder en skola för alla att alla elever har skolplikt och får 
gå i skolan eller betyder det att alla barn ska vara inkluderande oavsett om man har en 
svårighet eller inte. För två av de tre intervjuade pedagogerna är en skola för alla att alla blir 
inkluderade och får gå tillsammans med varandra. Medan för den tredje pedagogen betydde 
det att alla har rätt att gå i skolan. Det är som tidigare nämnt tolkningsbart och det ena 
behöver inte utesluta det andra.  
 
Emmanuelsson (2008) anser att för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet till en 
integrerande miljö så måste verksamheten planeras och genomföras så att de resurser som 
finns används effektivt och att det gynnar hela barngruppen. Åsa talade likt Emmanuelsson 
om att de möjligheter hon ser med att jobba med inkludering och integrering handlar om 
kunskap och att man måste tänka på ett annorlunda sätt. Hon hävdade att många saker man 
planerar för barn med svårigheter är bra för alla barn och hon tyckte att det är viktigt att man 
som lärare har det som grundbas i sitt arbete. 
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Som vuxen när du kommer till ditt jobb vill du veta hur din dag ska se ut och de vill ett barn 
också. Det är ingen skillnad på det, utan har man en tydlig ram för vad som, hur dagen ska se ut 
så tror jag alla mår mycket bättre i den ramen. (Åsa) 

 
Emmanuelsson (2008) skriver att inkludering och integrering handlar om allas rätt att 
till helt och fullt få delta i den gemensamma undervisningen. Det han menar är att 
inkluderande undervisning och integrering är begrepp som ligger nära uttrycket en 
skola för alla. Att ha en inkluderande undervisning var något som Åsa sa var målet 
med sättet de arbetade på, men att de inte alla gånger fungerar rent praktiskt. 
 
Målet enligt Åsa är att hon ska kunna hjälpa till mer i klasserna. Förr hade hon mer en-till-en-
undervisning och nu arbetar hon mer med smågrupper där de tränar specifika saker. Här är 
grupperna ibland åldersintegrerade ifall barnen skulle ha samma svårigheter och behöver träna 
på samma saker. Ahlberg (1999) skriver att för att stödja läraren och elever i behov av särskilt 
stöd sätter man ihop elever som bedöms ha samma slags svårigheter i mindre grupper. Detta 
gör man för att värna om en hög kvalité i undervisningen och skapa största möjliga 
förutsättningar för att lyckas i skolan. Ahlberg menar att man avskiljer elever i behov av 
särskilt stöd från den ”vanliga” undervisningen och att man då menar att man skapar 
homogena grupper. Men gränserna för vad som är ”normalt” blir mycket mindre då.  
 
Arbetet i smågrupperna sker i Åsas egna arbetsrum. Gadler (2011) skriver att fler kommuner 
och skolor har inrättat särskilda undervisningsgrupper inom ramen för den ordinarie 
undervisningen och Gerrbo (2012) beskriver att de här särskilda undervisningsgrupperna ges 
när de specialpedagogiska insatserna i klassrummet inte blir tillräckliga. Gerrbo menar att 
dessa undervisningsgrupper verkligen kan ifrågasättas när det kommer till begreppet en skola 
för alla. Varför Åsa plockar ut barnen från klassrummet är för att det blir för störande att 
arbeta där med de specifika sakerna hon arbetar med. Sara berättade att hennes elever också 
får gå iväg och lästräna med specialpedagogen, i mindre grupper, så att det slipper gå iväg 
ensamma. Lenas barn fick gå med en personal till ett anslutande rum för att arbeta med 
språklekar och annat som stimulerade de barnen. Alltså får barnen hos de tre pedagogerna gå 
från den ”vanliga” undervisningen och sitta i särskilda smågrupper. 
 
Emmanuelsson (2008) beskriver förståelseperspektivet där man har ett bredare synsätt 
på elevers svårigheter, där ser man det som elever i svårigheter och inte elever med 
svårigheter. Hon menar att svårigheten växer fram genom att skolan brister i att möta 
den naturliga variationen eleverna emellan i olika förutsättningar för skolarbetet. Sara 
berättade att möjligheterna med att arbeta med inkludering är att det är som  
Emmanuelsson beskrev det viktigt att ta tillvara på att alla barn är olika och att alla har 
olika typer av svårigheter. Vernersson (2007) skriver att för funktionshindrade elever 
kan social inkludering innebära god lärandemiljö medan social exkludering kan leda 
till motsatsen. Sara sa att det kan vara positivt att barnen tas med men att det beror på 
hur klassen är. Har man en elev som har till exempel en synskada kan det vara så att 
barnet hamnar utanför eftersom hen inte har någon möjlighet delta fullt ut på rasterna 
eftersom hen inte kan springa och leka som alla andra barn. Då tyckte hon att det är 
viktigt att barnet får träffa barn med liknande svårigheter för att inte känna sig utanför. 
 
Alla tre pedagoger berättade om vikten att man i första hand ska anpassa miljön i klassrummet 
utefter barnens behov. Åsa sa att hon hjälper pedagoger att tillrättalägga så att barnen till stor 
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del kan vara med i klassrummet med hjälp av till exempel arbetsscheman, arbetspärmar och 
anpassat material och annat som gör att eleverna fungerar självständigt i klassrummet. Hon 
berättade att de får förförståelsen och hjälp med hur de ska göra hos henne som de sedan kan 
gå till sina klasser och arbeta självständigt med. Sara berättade om att hon saknade den 
hjälpen, som Åsa beskrev att hon hjälpte till med, men att hon måste rätta sin undervisning 
efter barnen i behov av särskilt stöd. Detta gör hon genom att elever som har svårt med 
strukturer får en egen planering på vilket arbete som ska genomföras under dagen. Något som 
också var väldigt viktigt var att man tänkte på hur placeringen av barnen var i klassrummet, 
vilket Lena också berättade om. Lena sa att det är väldigt viktigt att man skapar en bra 
inlärningsmiljö, vilket för henne betydde att man till exempel inte låter barnen sitta fyra och 
fyra vid ett bord utan att man kan låta de sitta två och två också. 
 
Sara upplevde att ett av de största hindren med att arbeta med inkludering var att man är själv 
i en klass. Gadler (2011) skriver att ansvaret för genomförandet av en skola för alla faller på 
varje enskild lärare som förväntas att kunna hantera en hel klass oavsett deras förutsättningar 
och utan några resurser. Detta sker när kommunerna inte omfördelar och lägger de 
ekonomiska resurser som krävs för att möta de behov som finns i verksamheterna. Så 
uppfattade jag att Sara upplevde det och hon berättade att hon haft en elev med synskada där 
hon hade hjälp utav en assistent i klassrummet som hjälpte Sara att översätta 
undervisningsmaterialet till blindskrift. Dessutom fick Sara en hel veckas utbildning om 
svårigheten. Sara trodde att en skola för alla berodde väldigt mycket på vilken svårighet 
eleverna har. De hon menade var att elever med olika svårigheter kommer till klasserna även 
fast de egentligen hade behövt gå på särskolan. Hon tyckte att man även då skulle behöva 
särskild utbildning för att få mer kompetens i hur man tar hand om de här eleverna på bästa 
sätt, vilket man inte får. Hon upplevde att man tyvärr inte får med sig allt från 
lärarutbildningen.  
 
 

5.1.1 Egna reflektioner 
Jag tror det är viktigt att vi har en öppen diskussion kring begreppet en skola för alla och hur 
vi vill arbeta med inkludering och integrering. Det är också viktigt att vi i vårt dagliga arbete 
hela tiden har begreppen som en grundbas när vi planerar vår undervisning. Att inte vara en 
del av gemenskapen kan hämma vår utveckling istället för att gynna och då talar jag i form av 
egna erfarenheter. Att bli uttagen från klassrummet utan att egentligen veta varför sätter sina 
spår som jag än idag får leva med. Jag minns det bara som att jag blev uttagen för att jag var 
störande i klassrummet och inte för att jag behövde extra stöd i nått ämne. Ska man ta ut 
elever från klassrummet tror jag det är viktigt att man är ärlig och tydlig med varför man gör 
det valet, så att barnet förstår. Dessutom tror jag det är viktigt att man, i hela klassen, är öppen 
med att alla människor är bra på vissa saker och måste träna extra på andra. Så att det inte blir 
avvikande att elever som behöver särskilt stöd blir uttagna ur klassrummet.  
 
Det som blir tydligt är att det finns många uppfattningar kring vad en skola för alla innebär 
och tolkningarna är nästan lika många som eleverna i behov av särskilt stöd vi har i våra 
klasser. Målet är att vi ska ha en inkluderande och integrerande skola men att miljö och tid 
spelar en stor roll när man arbetar med det. Det största hindret som jag ser när jag pratat med 
pedagogerna har varit just miljön och tiden. Där tiden inte räcker till att både hjälpa barn som 
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behöver extra stöd, samtidigt som man ska tillgodose de andra barnens behov. Mer resurser 
till skolan skulle vara en bit på väg mot en skola för alla där barnen går och lär tillsammans. 
En skola för alla kan ses ur ett inkluderande perspektiv där alla barn ska vara en del av 
gemenskapen eller så ses det som att alla barn har rätt att gå i skolan och därför finns det en 
skola för alla. Allt handlar om tolkningar. 
 
Hur pedagoger arbetar med barn i behov av särskilt stöd upplever jag att det viktigaste är att 
man som pedagog försöker tänka på hur undervisningen utformas och hur miljön kan påverka. 
Vi ska alltid anpassa vår undervisning efter elevernas behov och att förtydliga och ha ramar 
för arbetet mår alla barn bra av oavsett om det har svårigheter eller inte. Alla barn är unika 
och vi ska ta tillvara på deras olikheter, både styrkor och svagheter. Barn lär mycket av 
varandra så att låta barnen gå tillsammans i en inkluderande och integrerande skola är nog 
bäst för alla. Jag tror att ”vanliga” barn har väldigt mycket att lära sig av barn i svårigheter för 
att själva få bredare perspektiv på sin omvärld.  
 
 

5.2 Metoddiskussion 
När jag nu i efterhand tänker tillbaka på den undersökning som jag genomfört kommer det 
tankar kring för- och nackdelar med val jag gjort. Att välja semistrukturerade intervjuer tycker 
jag var det bästa sättet för mig att få fram mina resultat, det kändes naturligast att genomföra 
intervjun som ett samtal mellan mig och intervjupersonen. Jag upplevde att 
intervjupersonerna kände sig trygga med det också. Detta gav mycket större utrymme för 
mina intervjupersoner att få berätta om sina erfarenheter. 
 
När jag skickade mail till mina intervjupersoner så skrev jag inte med frågorna som min 
intervju skulle bygga på, detta gjorde jag inte, som tidigare nämnt, för att jag ville ha så 
spontana svar som möjligt. Hade intervjupersonerna fått frågorna innan fanns risken att jag 
skulle fått de svar de trodde att jag ville ha på frågorna. Däremot kan jag tänka mig att om jag 
gett frågorna innan kanske fått ännu mer konkreta exempel på hur man kan arbeta med barn i 
behov av särskilt stöd. Dock hade risken varit att lärarna istället hade redogjort för policys för 
hur man bör göra, vilket inte var syftet med undersökningen. 
 
Jag valde att intervjua tre pedagoger med olika professioner, det gjorde jag för att det var för 
mig intressant att se om olika professioner hade samma eller olika syn på begreppet en skola 
för alla. Hade jag velat gå ännu mer in på djupet i mitt ämne hade jag kunnat intervjua ännu 
fler pedagoger inom samma professioner. Men jag tyckte inte det behövdes den här gången, 
eftersom jag tyckte att svaren jag fick var tillräckliga för min undersökning. 
 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket intressant att forska vidare om. Något som vore speciellt intressant att få ta 
reda på mer om är barnens syn på en skola för alla. Alltså inte vad de anser om just begreppet 
men hur de ser på att bli särskilda från gruppen samt vad eleverna anser om att klasskamrater 
blir det. Det vore intressant att ta reda på eftersom man då får olika perspektiv på en skola för 
alla och vad inkludering har för betydelse för utvecklingen. Att få barnens åsikter blir då extra 
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intressant för mig som pedagog att få reda på då det är dem jag kommer att arbeta med och 
det är de som ska vara till grund för den undervisning jag planerar. 

Jag tror man kan få väldigt olika svar på vad eleverna anser om segregering, där vissa barn 
inte tänker på det i en negativ benämning medan andra kan tycka det är väldigt jobbigt att bli 
segregerade. Allt tror jag beror på hur pedagogerna har valt att presentera det för barnen eller 
inte.  

Det som blir tydligt i mitt examensarbete är att begreppet en skola för alla är tolkningsbart 
och därför hade det också vart intressant att intervjua fler pedagoger för att få en tydligare bild 
av vad en större grupp intervjupersoner anser om en skola för alla. Detta för att se nya 
mönster och tolkningar på begreppet som jag inte fått genom den här studien.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 
 
- Har ni barn i behov av särskilt stöd? 
 

-‐ Får de någon specialundervisning?  
-‐ Hur ser den ut?  
-‐ Hur fungerar samarbetet med specialpedagogen på skolan? 

 
- Sker det nån specialundervisningen i klassrummet? 
 
- Vad innebär ”en skola för alla” för dig? 
 
- Upplever du att det är en skola för alla? 
 
- Varför tycker du det? 
 
- Vad betyder ordet inkludering för dig? 
 
- Hur arbetar du med inkludering? 
 


