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Abstrakt

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur enskilda pedagoger uppfattar hur skola och 
fritidshem organiseras i syfte att etablera en skola för alla. Genom kvalitativa intervjuer med 
två grundskollärare och två fritidspedagoger har vi fördjupat våra kunskaper om hur dessa 
uppfattar att de arbetar för att skapa en skola för alla. Anser dessa pedagoger att en skola för 
alla går att förverkliga eller är detta en utopi? Pedagogerna anser bland annat att barnet inte ska
behöva anpassa sig till miljön, utan miljön ska anpassa sig till barnet. För att etablera en skola 
för alla anser våra informanter att det behövs: ett arbetslag som är välfungerande, där 
pedagogerna arbetar stöttande och har samma synsätt på värdegrunden, fler vuxna i skolan och 
mer resurser för att kunna individanpassa utifrån varje individs behov och förutsättningar samt 
att skolan måste arbeta för en öppenhet om allas olikheter för att visa på att allt är normalt. 
Studien har påvisat att skolornas strävan är att arbeta efter det relationella perspektivet där 
eleven är i behov av stöd och där pedagogerna har ett helhetsperspektiv för att kunna inkludera 
alla barn och elever. Informanterna arbetar i rätt riktning för att lyckas etablera en skola för 
alla.

Nyckelord
Specialpedagogik, en skola för alla, barn i behov av stöd, lärmiljö 



Förord

Att skriva examensarbete har varit en lärorik tid, mycket arbete men värt all möda. Vi vill tacka 
vår pedagogiska handledare Solange Perdahl som vi har haft ett gott samarbete och en god 
kommunikation med under arbetets gång, samt för alla goda råd och den konstruktiva kritik 
som gjorde att vår studie gick framåt. 

Stort tack till våra informanter som ställt upp på våra intervjuer, utan er hade vi inte kunnat 
genomföra studien. Tack till våra underbara familjer som ställt upp för oss under examens-
arbetets gång samt släkt och vänner för tips och stöd. Ett speciellt tack till Marianne Sandin 
som gjorde vårt examensarbete möjligt genom den barnpassning du hjälp till med. Vi vill även 
ge ett särskilt tack till Alvin Sandin 11 månader som gett oss ett gott skratt och pauser i arbetet 
varje dag. 

Slutligen vill vi visa stor uppskattning till Luleå tekniska universitetsbibliotek för all hjälp med 
att finna den litteratur vi behövt samt språkverkstaden för all hjälp med textens uppbyggnad. 
Ett tack även till vår vetenskapliga handledare Åsa Gardelli.

Luleå maj 2008

Ann-Sofi Nilsson Eva Niska
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Inledning

Vi har valt att fördjupa våra kunskaper i hur enskilda pedagoger uppfattar att de organiserar 
verksamheten för att etablera en skola för alla. I vårt framtida yrke som lärare och fritids-
pedagog vill vi sträva efter att allas olikheter ska tas tillvara och att alla barn/elever ska få sina 
behov tillfredsställda. Därför vill vi ta reda på hur vi som pedagoger kan skapa en skola för 
alla. I studien kommer det att undersökas hur undervisningen organiseras samt hur fritids-
verksamheten tillrättaläggs för varje enskild elev för att skapa en skola för alla.

Förenta Nationernas (FN) Salamancadeklaration från 1994 innehåller riktlinjer och principer 
för undervisningen av elever med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen kom till efter 
en konferens i Salamanca, där 92 landsrepresentanter och 25 internationella organisationer 
skrev på deklarationen, som fastslår följande:

Undervisning av elever med behov av skärskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 
välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 
människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov 
snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 
inlärningsprocessens takt och natur (Svenska Unescorådet, 2001 s.23).

Vi anser att alla som arbetar inom skolan borde ha en specialpedagogisk grundutbildning efter-
som det finns elever i behov av stöd i alla typer av grupper. Vidare tycker vi att det borde vara 
ett krav från Lärarutbildningen att lärarstudenterna läser mer specialpedagogik i sin utbildning 
för att ha kompetensen att möta elevers olika behov. Treveborg (2001) pekar på att under-
visningen ska tillgodose elevens behov och förutsättningar, därför måste läraren individanpassa 
undervisningen. Detta kräver att läraren har en helhetsbild av varje elev.

I FN:s standardregler står det att delaktighet och jämlikhet ska uppnås för alla människor som
ska ha lika möjligheter till att få en utbildning. Vidare kan man läsa att specialundervisningen 
stegvis bör integreras i den ordinarie undervisningen och ska innefatta alla medlemsländer 
(www.regeringen.se). I dagens samhälle upplever vi att det råder stor fokusering på det 
”normala”, redan från födseln bli barn präglade av denna syn. Detta har vi erfarenheter från, till 
exempel finns det utvecklingsscheman på barnavårdcentralen, där barnmorskan kollar hur 
”normalt” barnet är. Varför kan inte varje individ få följa sin egen takt? Det är ju det normala 
för just den människan. 

På grund av att vi har olika inriktningar i vår utbildning, fritidspedagog och grundskollärare,
väljer vi att använda oss av både benämningen elever och barn. I Skollagen står det att
fritidshemmets personal ska utgå från varje barns behov. De barn som är i behov av stöd i sin 
utveckling har rätt till att få det stöd som krävs (Skollagen 1997:1212, 2 kap 3§). För läraren 
gäller denna lag: ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (4 kap. 1 
§). Även Skolverket (2000) tar upp att alla elever har rätten till att nå kunskapsmålen i skolan. 
Det är skolans uppgift att se till att varje elev får det stöd som denna behöver för att uppnå 
målen. Skolan ska utgå från varje individ eftersom alla har olika erfarenheter och behov. 
Utifrån detta måste skolan anpassa undervisningen så att alla elever får möjlighet att känna tillit 
till sin egen förmåga. I vår studie vill vi ta reda på hur pedagogerna uppfattar att de organiserar
verksamheten för att etablera en skola för alla.

http://www.regeringen.se
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Bakgrund

I bakgrunden kommer vi att ta upp historien bakom specialpedagogikens framväxt i Sverige 
samt olika teoretiska perspektiv, med fokusering på kategoriskt och relationellt perspektiv. Vi 
kommer att beskriva olika begrepp och sätta oss in i tidigare forskning inom vårt område. 

Historik
Redan på 1800-talet skapades ämnet specialpedagogik. På den tiden skedde det i stor utsträck-
ning segregerande integrering, som innebar att eleven var i sin egen klass men fick speciella 
undervisningstimmar. Elever med svårigheter i skolarbetet fick mest sitta av sin tid i skol-
bänken och det var ont om pedagogiskt material. Ofta användes också aga mot de elever som 
av någon anledning inte hängde med i skolarbetet och för att få eleverna att sitta tysta. Det var 
också stora klasser vilket ledde till att det inte fanns mycket resurser till att hjälpa de elever 
som hade problem (Maltèn 1985).

Richardson (1999) skriver att den svenska riksdagen år 1842 bestämde att det skulle finnas en 
folkskola med utbildad lärare i varje socken och stadsförsamling. 1842 års folkskolestadga 
fastslog att det skulle vara en plikt att förvärva de färdigheter och kunskaper som folkskolan 
ansåg som nödvändiga. Dessa färdigheter kunde tillgodoses antingen i folkskolan eller i det 
egna hemmet. Många skolor hade sanitära problem på grund av de stora elevantalen och 
bristfällig undervisning eftersom det inte fanns tillgång till utbildade lärare. På grund av de 
sanitära problemen valde många av de välbärgade föräldrarna att deras barn skulle få sin 
undervisning i hemmet. Med anledning av detta blev folkskolan benämnd som fattigskola 
under en lång tid. Egelund, Haug & Persson (2006) skriver att elever med ”låg fattningsnivå”, 
fysiskt funktionshindrade och ”de vanartiga och försummade barnen” sades vara skolornas 
problembildare. Problemen löstes genom att bilda barnavårdsnämnder i kommunerna. 
Dessutom skapades särskilda anstalter som skulle ge eleverna utbildning med särskilt 
pedagogisk behandling.

Elowson (1995) nämner att det i 1842 års folkskolestadga fanns ett avsnitt som gjorde differen-
tieringen i undervisningen möjlig. Det skapades små kurser för elever med ”låg fattningsnivå” 
och för fattiga elever eftersom dessa behövde en snabb skolgång för att kunna hjälpa familjen 
med försörjningen. Kunskapskraven blev lägre och undervisningen undermålig för de elever 
som hade svårt att följa den vanliga undervisningen. Lärarna klagade över situationen då de 
tyckte att integreringen av dessa elever inte fungerade i klassen. De ville istället införa sär-
skilda klasser för eleverna med ”låg fattningsnivå”. A. Lyttkens var en folkskoleinspektör från 
Norrköping, han var förespråkare för skapandet av särskilda klasser för dessa barn och var den 
första att år 1879 inrätta den första hjälpklassen i Sverige. Hjälpklassen var till för elever med 
”låg fattningsnivå” och även för elever med andra handikapp. Elowson menar att ord som 
hjälpklass alltid haft en dålig klang och eleverna i dessa klasser har alltid blivit trakasserade. 
Därför har skolöverstyrelsen många gånger försökt ändra benämningen hjälpklass. Benäm-
ningen hjälpklass fick under 1960-talet den nya benämningen specialklass. Denna benämning 
varade inte länge, i 1980 års läroplan för grundskolan togs alla gamla benämningar bort och 
ersattes med ordet särskild undervisningsgrupp. Egelund et al. (2006) skriver att hjälpklasserna 
hade för avsikt att minska antalet elever som fick gå om en årskurs. Författarna menar att hjälp-
klasserna introducerades för att det kostade skolan mycket pengar att låta en elev gå om en 
årskurs samt att det var ett nederlag för skolan och för eleven själv. Därför infördes extra stöd i 
form av hjälplärare som hade speciell kompetens att ta hand om elever med avvikande behov. 
Hjälpläraren var skolans första specialpedagog och fick ta hand om problembarnen.
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Richardson (1999) skriver att det efter andra världskriget skedde en mycket stor utökning inom 
skolan på ett kvantitativt sätt. Det skedde stora och snabba förändringar i flera frågor. 
Skolplikten förlängdes med ett år och varje läsår blev längre. Varje klass fick också en stor 
minskning av elever, bättre utbildade lärare anställdes och bättre klassrum samt material 
införskaffades. Genom att tillsätta resurser under 1950-1960 talet kunde det satsas mer på 
elever med särskilda behov. Satsningen för dessa elever innebar specialundervisning. 

Efter andra världskriget väcktes tanken på en skola för alla eftersom det förordnades en 
individualiserad undervisning som skulle ske i den egna klassen (Persson, 2005). Vernersson 
(2002) betonar att det från mitten av 1950-talet blev vanligt att det skapades specialklasser för 
de elever som var svagpresterande eller handikappade. Lärarna ansåg att de svagpresterande 
eleverna kunde ha negativ inverkan på de normala barnen och därför bildades specialklasser. 
För att avgöra om en elev skulle placeras i specialklass utfördes intelligensmätningar. 

Grundskolans mest komplicerade problem under 1970-talet var differentieringen i skolan. De 
problemområden som belystes var bland annat skolk och störande uppträdande. Ibland kunde 
en elev få befrielse från skolan eller särskild undervisning eller i vissa fall reglerad skolgång. 
SIA-utredningen om skolans inre arbete lade fram ett förslag om omfördelningar i timplanen 
och att en del elever kunde få möjlighet att få utföra praktiskt arbete utanför skolans väggar.
Genom detta tillvägagångssätt var skolans syfte att anpassa skolgången på ett friare sätt, så det 
passade varje enskild individs förutsättningar och behov (Richardson, 1999).

Persson (2005) påpekar att specialpedagogiken växte kraftigt under 1970-talet och samordnad 
specialundervisning infördes. I läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) stadgades en ökad 
integrering av elever med olika typer av handikapp i de vanliga klasserna. I läroplanen för 
grundskolan 1980 (Lgr 80) betonas skillnaden mellan specialundervisning och vanlig under-
visning ned ännu mer och det viktigaste målet inom specialpedagogiken blev att motverka 
barns svårigheter i skolan. 

Tillväxten inom specialpedagogiken fortsatte fram till 1990-talet då ekonomin gjorde att det 
blev mindre antal resurser på skolorna. Det har gjort att många skolor idag kan sakna special-
pedagogiska resurser vilket leder till att elever som är i behov av särskilt stöd inte får den hjälp 
som denna behöver (Persson, 2005).

Teoretiska begrepp

Begreppet ”en skola för alla”
Olof Eneroth var en av den svenska folkskolans största förespråkare. Han avlade en filosofie 
kandidatexamen 1849 och blev filosofie doktor 1854, när han var 29 år gammal. Redan år 1863 
hade Olof Eneroth en vision om en folkskola för alla barn. Hans vision var att folkskolan 
skulle ge en kunskapsbas för alla elever och att alla var välkomna oavsett hemförhållanden. 
Han ville också att alla barn, oavsett status och kön, skulle ingå i folkskolan (Egelund et al. 
2006). Författarna menar också att skolmyndigheterna under 1970-talet var oroliga på grund av
att 20 procent av grundskolans elever fick bristfällig utbildning och därför tillsattes SIA-
utredningen. Målet med utredningen var att alla elever skulle få en god grundskoleutbildning 
och därför lades det fram ett program för utveckling av skolans inre arbete. SIA-utredningen 
har haft stor betydelse för tanken på en skola för alla. Det var under denna utredning som 
tankesättet lades om. Från att ha fokuseringen på elever i svårigheter ville utredarna att 
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fokuseringen skulle ligga på en skola i svårigheter. SIA-utredningen ledde till att ”…den 
specialpedagogiska metodiken skulle genomsyra skolans hela verksamhet och i analysen av 
skolsvårigheter framfördes behovet av att se över skolans mål, organisation och arbetsformer”
(Egelund et al. 2006, s. 63).

SIA-utredningen är en utredning som regeringen tillsatte 1970. Utredningens uppgift var att 
utreda skolans arbetsmiljö, till exempel frågan om åtgärder för elever med särskilda svårigheter 
och utformningen av skolans organisation och undervisning.  Därav fick utredningen namnet 
Utredningen om skolans inre arbete – SIA (SOU 1974:53). I SIA-utredningen skiljs tre olika 
grupper av elever i svårigheter åt. Dessa grupper är individ- och skolrelaterade samt socialt 
relaterade svårigheter. SIA-utredningens slutsats för individrelaterade svårigheter blev att 
specialpedagogikens metodik inte skulle vara lektionsbunden, som den var vid utredningens 
start. Hela skolans verksamhet skulle präglas av specialpedagogikens metodik. För att få en 
helhetssyn på barnets svårigheter och för att kunna hjälpa elever i socialt relaterade svårigheter
menade utredarna att det måste det finnas ett samarbete med andra myndigheter, fritidshem och 
vårdnadshavare. Även resurserna måste fördelas där problemen existerar vilket medför att 
skolan måste kunna fördela sina resurser efter de lokala behoven. SIA - utredningen kom fram 
till att när det uppkommer skolrelaterade svårigheter är det viktigt att skolans mål, organisation 
och verksamhet också är med vid åtgärderna. Hela skolan måste vara med i analysen av 
uppkomsten av elevens svårigheter. ”Då det gäller att komma tillrätta med skolsvårigheter 
måste en avvägning ske mellan kurativa och förebyggande åtgärder, dvs mellan 
individinriktade och miljöinriktade åtgärder” (SOU 1974:53, s. 225). Det framkom under 
utredningen att differentieringen i grundskolan var omfattande då cirka 40 procent av eleverna 
hade specialundervisning. SIA:s utredare menade att enlärarprincipen hade bidragit till detta 
och ansåg att det därför skulle vara en fördel att arbeta i arbetslag. Enlärarprincipen medförde 
att läraren hade svårt att individualisera och kände sig otillräcklig på grund av de heterogena 
grupperna av elever (SOU 1974:53).

I den kommande regeringspropositionen gällande SIA-utredningen skrevs det in olika förslag 
som rörde elever i svårigheter. Detta blev enligt Egelund et al. (2006) viktigt i utformningen av 
kommande läroplanen, 1980 års läroplan. Persson (2005) nämner att när 1980 års läroplan, Lgr 
80, kom introducerades ”en skola för alla”. Begreppet innebar en utmaning för skolan och 
skulle vara målet för varje skola, vilket det är än idag. Skolan och alla som verkar inom skolan 
ska skapa förutsättningar för att alla barn i grundskolan ska få en god skolgång. Egelund et al. 
(2006) fortsätter med att det väsentliga i den läroplanen var att verka förebyggande för att 
minska behovet av stödinsatser. 

Regeringen redogjorde deras syn på en skola för alla i 1995 års budgetproposition: 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 
erfarenheter får utrymme, och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och 
krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans (www.regeringen.se).

Europeiska unionens, EU:s, projekt HELIOS II, (Handicapped People in the European Comm-
unity Livning Independently in an Open Society), hade till syfte att individer med funktions-
nedsättning skulle bli integrerade i utbildningar. Programmet pågick under åren 1993-1996 och
togs fram för att det skulle vara ett stöd för medlemsstaterna för att motverka diskriminering 
och utestängning av funktionshinder i utbildningen. Målet var att skapa jämställdhet och 
integrering av människor som har någon form av funktionsnedsättning. I HELIOS II går det att 
ta del av de grundläggande rättigheterna för en likvärdig utbildning. Alla människor ska ha 
samma möjlighet till utbildning som motsvarar varje individs nivå. Det står också att alla 

http://www.regeringen.se
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människors olikheter ska tas tillvara och värderas eftersom det ger upphov till insikter och 
möjligheter (HELIOS II – Europeisk handledning i god praxis, 1996).

Alla människor är olika men bör ges samma möjligheter att leva ett självförverkligande liv på det 
sätt som de själva väljer. Detta bör inbegripa lika tillgång till lämplig utbildning och sysselsättning 
som motsvarar deras kompetens och förmågor (HELIOS II – Europeisk handledning i god praxis, 
1996, s. 13).

Några av HELIOS II (1996) huvudprinciper för god praxis rörande integrering i utbildnings-
systemet lyder:

- Alla ska ha lika rätt att få en tillfredställande utbildning. Målet med utbildningen är lika 
för alla elever.

- Samtliga utbildningar ska hålla hög kvalitet och det vanliga utbildningssystemet ska 
vara öppet för alla elever i alla avseenden.

- Oavsett behov har varje elev rätt till att få sina utbildningsbehov tillgodosedda och det 
måste ses ur ett individuellt helhetsperspektiv. Hänsyn ska tas till elevens kompetens 
och intressen. Utbildningen får aldrig ha fokus på en individs svårigheter.

- Läraren ska få stöd för att kunna differentiera undervisningen och har samtidigt det 
övergripande ansvaret för att studieplanen innefattar alla elever. 

- Skolorna ska samarbeta med kompetent personal som ska ge skolan förmågan att 
bemöta alla individer.

- Vårdnadshavare ska vara delaktig i alla beslut som rör elevens skolgång och 
kontinuerligt få ta del av information som rör barnet. 

Begreppet behov av särskilt stöd
Lydelserna i styrdokumenten ändrades så sent som år 2000. Förut benämndes det elever med 
särskilda behov men idag benämns det elever i behov av särskilt stöd. Det ändrades på grund 
av att benämningen med förklarade elevens problematik som något individuellt som ägdes av 
eleven, men med benämningen i ses elevens möjligheter och det pedagogiska arbetet kan 
individanpassas efter möjligheterna (Persson, 2005). Begreppet särskilda behov brukas inte 
idag eftersom att barn med funktionshinder inte har särskilda behov. Barnet kan vara i behov av 
särskilt stöd men har fortfarande samma grundläggande behov som alla andra barn. Behoven 
kan variera under perioder och i olika grad. Stödet till barnet kan göra att svårigheterna kan 
minska eller till och med försvinna (Brodin & Lindstrand, 2004).

I grundskoleförordningen (1994), kapitel 5, 5 § står följande: ”Särskilt stöd skall ges till elever 
med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass 
eller grupp som eleven tillhör.” Om det framkommer av personal, en elev eller vårdnadshavare 
att ett barn kan ha behov av särskilda stödåtgärder, då är det rektorn som ska se till att detta 
utreds. Om det visar sig att eleven är i behov av stöd är det rektorns ansvar att det utarbetas ett 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska visa på vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och 
hur detta ska följas upp och utvärderas. Elev och föräldrar ska få möjlighet att vara med när 
åtgärdsprogrammet utformas. Persson (2005) berättar att åtgärdsprogram är en faktasamman-
ställning och planering för elever i behov av särskilt stöd. 

Begreppet specialpedagogik
Persson (2005) menar att det är svårt att definiera specialpedagogiken, eftersom special-
pedagogiken beskrivs som en tvärvetenskaplig disciplin, där ämnena psykiatri, psykologi, 
pedagogik, sociologi, kommunikation och handikappsvetenskap samverkar. Han uttrycker
också specialpedagogiken som politiskt normgivande, eftersom specialpedagogik handlar om 
vad som är normalt och vad som är onormalt. Persson tycker att det är människan i samhället 
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som sätter ribban för det normala. Nilholm (2003) och Persson (2005) menar att specialpeda-
gogiken är en pedagogik som sätts in när den ordinarie pedagogiken inte räcker till och för de
elever som inte kan tillgodose den ordinarie undervisningen. Nilholm (2003) tycker att special-
pedagogik har en negativ definition och att specialpedagogik ofta förknippas med barn i behov 
av särskilt stöd. 

Enligt Persson (2005) ska skolan vara likvärdig för alla elever och så även målen. Skolan ska 
vara öppen för alla och gynna mångfald och omväxling. Människan är till stor del lika, vilket 
gör att de lever tillsammans, men människan är också mycket olika, vilket leder till att de lär 
sig av varandras erfarenheter. Skolan har till uppgift att ge alla elever en likvärdig utbildning 
och då uppstår det problem eftersom allas olika behov ska tillfredställas. Ofta upplevs målen i 
styrdokumenten som svåra och ibland omöjliga att nå, därför kan skolan erbjuda specialunder-
visning till de elever som befaras att inte uppnå målen. Persson menar att specialunder-
visningen ofta sker med undantag från läroplanen, och dessa elever får en anpassad läroplan 
efter det som eleven anses klara av. 

Begreppen normalitet, avvikelse och makt
1800-talets socialstatistiker gav normalitetsbegreppet både en vetenskaplig och en teknisk 
innebörd genom att normaliteten i befolkningen kunde fastställas. Socialstatistiker mätte, vägde 
och intelligenstestade befolkningen, vilket gav möjligheten till att jämföra människorna med 
varandra, och de normala kunde urskiljas från de onormala. Begreppet normalitet är kulturellt 
betingat, det normala i vårt samhälle behöver inte vara det normala i ett samhälle på andra 
sidan jordklotet. Strävan efter det normala blir en strävan efter det typiska, vanliga, önskvärda 
och det idealiska. Under 1900-talet blev begreppet en jämförelse av människors sociala 
kompetens. De människor som inte ägde social kompetens tillhörde de onormala. Barns 
utveckling kunde jämföras i utvecklingsscheman som existerar än idag, bland annat i barna-
vårdscentralens utvecklingskurvor. I schemat framkom det om barnet var normalt eller 
avvikande på något sätt. Utvecklingsschemat blev ett mätverktyg för vad som var det normala. 
Sådana här jämförelser förekommer överallt i vårt samhälle, till exempel inom medicin, 
psykiatri och pedagogik (Börjesson & Palmblad, 2003).

Foucault (1973) beskriver hur samhället under 1600–1800-talet behandlade psykiskt sjuka, 
fattiga och andra utsatta människor. Han skriver om de barbariska behandlingar som människor 
fick utstå på grund av att de ansågs oförnuftiga och vansinniga. De vansinniga skulle få tillbaka 
förståndet genom olika behandlingar för att de skulle kunna återanpassas i samhället igen och 
därmed bli normala. Enligt Foucault var det de kunniga som hade makten att bestämma vad 
som var förnuft och oförnuft. Till de kunniga räknades bland andra poliser, psykologer och 
läkare. Detta var dåtidens avancerade vetenskap och var det normala för den tiden. Foucault
menar att de kunniga med makten idag måste fundera över sitt sätt att behandla utsatta
människor och vill få läsarna att fundera över vilka konsekvenser vår tids vetenskap medför. 
Han anser att det som samhället karaktäriserar som förnuft och oförnuft påverkas av historia 
och samhälle.

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) menar att Michel Foucaults maktanalys av 
sambandet mellan avvikelse och normalitet har stor betydelse för hur vi förstår problematiken 
inom specialpedagogiken. Problematiken är vilka elever som är i behov av specialpedagogiska 
åtgärder och vilka som inte är i detta behov. De menar att det är svårt att veta var gränsen går 
mellan behov och icke behov och att det är den rådande specialpedagogiska vetenskapen som 
avgör vem som är i behov av specialpedagogiska åtgärder. 
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Persson (2005) refererar till Michel Foucault, när han skriver:

I det moderna eller postmoderna samhället har makt kommit att i hög grad knytas till olika 
professioner. Företrädare för yrken med social anknytning har därvid givits befogenhet att tolka 
vad som är normalt och därmed även vad som är onormalt och föreslå olika former av behandling
(Persson, 2005, s. 40).

Teoretiska perspektiv

Under denna rubrik kommer vi att sätta oss in i olika perspektiv som kategoriskt, relationellt, 
sociokulturellt och dilemma perspektiv. Detta för att sedan använda dessa som analysverktyg 
då vi ska analysera våra intervjuer och vårt resultat.

Kategoriskt perspektiv
Nilholm (2003) menar att beroende på vilket perspektiv pedagogerna har får konsekvenser för 
synen på specialpedagogiken. Han skriver att inom det kategoriska perspektivet söks brister 
hos individen och problematiken blir något som personen äger. Det kategoriska perspektivet 
ger konsekvensen att specialpedagogiken ska kompensera för individens brister. Även Persson 
(2005) skriver om det kategoriska perspektivet och anser att detta perspektiv klargör elevens 
svårigheter som följder av till exempel dåliga hemförhållanden eller att en elev är lågpre-
sterande. Han skriver att inom det kategoriska perspektivet ses barnen som elever med svårig-
heter. Det är en individbunden syn på svårigheterna där det anses att eleven är upphovet till 
dem. Svårigheter är antingen medfödda eller på annat sätt individbundna. Specialpedagogiken 
blir underordnat de psykologiska och medicinska rönen och om eleven har en diagnos blir
diagnosen förklaringen till allt som sker. Skolan ser inte om det är omgivningen som är orsaken 
till händelserna. Diagnosen och de medicinska rönen blir förklaringen. Det kategoriska 
perspektivet gör att skolan främst söker efter neurologiska och psykiska förklaringar. Tidspers-
pektivet är kortsiktigt och eleven är i fokus för den specialpedagogiska verksamheten. Ansvaret 
för den specialpedagogiska verksamheten ges till specialpedagogen och dennes uppgift blir att 
kompensera individen utifrån de brister eleven uppvisar. Persson anser att det kategoriska 
perspektivet lever vidare genom strävan efter diagnoser.

Inom det kategoriska perspektivet blir ofta barnet segregerat från klassen, vilket enligt Groth 
(2007), innebär att eleven blir avskiljd från sin klass och får istället arbeta i en grupp som ska 
kunna tillgodose dennes behov bättre. Även Vernersson (2002) tar upp segregering och menar 
att det oftast innebär att eleven blir frånskiljd från sin grupp eftersom dennes behov inte kan 
tillfredsställas i klassen. Det kan bland annat ske genom att en elev blir placerad i specialskola. 

Kompensatorisk lösning
Haug (1998) skriver om den kompensatoriska lösningen som utgår från att barnet äger 
svårigheterna. Svårigheterna ska kartläggas och barnet ska få en diagnos. Skolan vill 
kompensera för barnets svårigheter genom specialundervisning. Det är barnens svagheter som 
ligger till grund för diagnosen. Haug menar att detta inte leder till att barnets svårigheter
försvinner. Kompensatoriska lösningen fungerar på ett segregerande vis och barnet blir sär-
behandlat genom specialundervisningen. Han anser att den svenska specialundervisningen 
fungerar på ett kompensatoriskt sätt idag. Den kompensatoriska lösningen är en tillämpning av 
det kategoriska perspektivet. 
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Relationella perspektivet
Persson (2005) beskriver att det relationella perspektivet bygger på samspelet med den övriga 
verksamheten i skolan. Eleven är i svårigheter och dessa ses som något som kan påverkas av 
närmiljön och i interaktion med andra. Förändringar i elevens omgivning kan ha inverkan på 
dennas förutsättningar att klara målen som ställs i styrdokumenten. Tidsaspekten är viktig i det 
relationella perspektivet och det handlar om långsiktiga lösningar som involverar samtliga 
lärare. Det är pedagogen som utformar undervisningen utifrån varje individ och special-
pedagogen hjälper elevens lärare att få differentiering i undervisningen. Emanuelsson et al. 
(2001) menar att differentiering är ett pedagogiskt behov och begrepp som berör lärarna, 
eftersom de kan uppleva svårigheter med att anpassa undervisningen till elevers olika 
förutsättningar i en grupp. Persson (1998) beskriver två sorters differentiering, dessa är 
organisatorisk och pedagogisk differentiering. Den pedagogiska differentieringen innebär att 
läraren individanpassar läromedel och arbetsformer utifrån varje enskild individ. Den organisa-
toriska differentieringen innebär att lärmiljön och skolan anpassas efter elevens behov.

För att få en helhetssyn på varje elev och för att kunna bemöta utifrån varje individs behov, bör 
undervisningen anpassas och skolan bör arbeta inkluderande enligt Persson (2005). Konse-
kvensen med det relationella perspektivet är att det finns akuta problem som måste ha en 
kortsiktig lösning och han anser att både det kategoriska och det relationella perspektivet bör 
användas i skolan (Persson, 2005). Liknande tankar framför Persson i ett tidigare verk:

…specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, dvs i interaktion med övrig pedagogisk 
verksamhet i skolan. I ett sådant perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet 
eller interaktionen mellan olika aktörer (Persson 1998, s. 30).

Persson (2005) menar att i det relationella perspektivet arbetar skolan för att skapa integrering.
Groth (2007) skriver att integrering innebär att eleven tillhör sin klass men får ibland hjälp i en 
mindre grupp eller enskilt. Inkludering innebär att eleven tillhör och får hjälp i sin egen klass. 
Även Haug (1998) skriver om integrering men han kallar det inkluderande integrering vilket 
enligt honom innebär att eleven ska få den hjälp den behöver i den egna klassen. Nilholm 
(2003) berättar att en inkluderande skola är en skola där alla blir inbegripna. Skolan skapar en 
gemensam miljö som inte framkallar särbehandling av eleverna. Vernersson (2002) anser att 
den svenska skolan har kommit en bit på vägen i den inkluderande undervisningen. Inkludering 
betyder enligt honom att eleven deltar i en helhet. 

Dilemma perspektiv
Nilholm (2003) beskriver dilemma perspektivet, och kallar det så eftersom att de nutida 
utbildningssystemen står inför vissa huvudsakliga dilemman. ”Med dilemman menar jag mot-
sättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på ställningsta-
ganden” (Nilholm, 2003. s. 61). Han skriver att ett dilemma inom skolan är situationer av 
samma karaktär där motiv och värderingar står i motsatsförhållande till varandra. Ett dilemma 
som alltid kommer att finnas i skolan är kategoriseringen av barn menar Nilholm. Samtidigt 
som kategoriseringen av barn existerar i dagens skola säger också skolans styrdokument att 
barnen ska bemötas som individer och undvika gruppindelning. Han menar att det existerar 
både negativa och positiva aspekter av att ge ett barn en diagnos. Detta kan medverka till att 
diagnosen blir problemorsaken men samtidigt kan diagnosen ge pedagogisk vägledning. 

Sociokulturellt perspektiv
De största förespråkarna för det sociokulturella perspektivet är inlärningsteoretikerna Dewey, 
Mead, Bakhtin och Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet bygger på att människan lär 



9

genom samspel med andra och kommunikationen blir därför av stor vikt i läroprocessen. Det är 
viktigt att pedagoger är medvetna om att det finns positivt och negativt samspel. Det måste 
finnas en balans mellan det individuella och det sociala för att uppnå den optimala lärmiljön.
Vygotskij menar att människan först måste samspela med andra individer och instrument innan 
lärandet kan ske på individnivå (Dysthe, 2003).

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet följande:

…lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan 
det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer 
än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe, 2003, s. 
31).

Tidigare forskning

För att vi skulle få en förståelse för hur skolans och fritidshemmets lärmiljöer påverkar lärandet 
samt vad tidigare forskning säger om specialpedagogik, valde vi att sätta oss in i tidigare forsk-
ning. Genom vår litteraturstudie om lärmiljöns påverkan och skolornas väg för att etablera en 
skola för alla, vill vi ta reda på vad tidigare forskning säger om differentieringen av organisa-
torisk och pedagogisk art.

Nyström (2002) menar att lärare genom att använda skilda metoder och olika uppgifter skapar
en flexibel och differentierad lärmiljö. Detta arbetssätt ger eleverna olika verktyg som bidrar 
till lärandet. Varierande miljöer med tydligt uppsatta mål och anpassad undervisning efter varje 
individs behov kan underlätta förståelsen i lärandet. Hon betonar att skolan måste acceptera att 
alla är olika och lär sig på varierande sätt och att det tar olika lång tid. Ofta arbetar lärare efter 
samma typ av stoff och material, vilket kräver att alla elever lär i samma takt och på samma 
sätt. Detta är enligt Nyström ett felaktigt arbetssätt eftersom det inte blir tillräckligt 
individanpassat. Hon menar att det inte bör finnas endast en modell som pedagoger kan arbeta 
utifrån för då utmanas inte eleverna efter deras olika kompetenser. Genom ett samspel mellan 
individen och omgivningen sker lärandet. Pedagogerna, skolans organisation och traditioner 
samt styrningen från kommunal och statlig nivå finns med i detta samspel. 

Vidare anser Nyström (2002) att skolans sätt att hantera elever i behov av stöd påverkas av
både makro och mininivå, både av miljön i skolan och skolans resurstilldelning från kommuner 
och staten.  Skolan måste organisera miljöer för att varje elev ska utvecklas optimalt. För att 
detta ska ske menar Nyström att det krävs betydande organisatoriska förändringar. 
Förändringarna som måste göras är till exempel att lärarna redan i skolstarten måste identifiera 
elevernas olika sätt att lära och arbeta med att göra barnen medvetna om hur de lär sig, vilket i 
sin tur ökar förståelsen och underlättar barnets lärande. Lärarna måste veta vilket behov av stöd 
som varje elev har, för att kunna sätta in rätt resurser och stödinsatser. Barnens utvecklingsmål 
måste vara tydliga och det ska framgå hur målen ska uppnås. Det måste också finnas fler lärare 
per barn och möjligheter för barnen att arbeta i mindre grupper.     

Nordin-Hultman (2005) beskriver att miljön och materialet alltid har haft stor betydelse i 
pedagogiken. Skola och klassrum kan se olika ut och innefattar också en sorts makt. Hur det ser 
ut i rummet ger oss en föreställning om hur något ska vara. Maktrelationer kan te sig olika 
beroende på situationen, ett exempel kan vara platsen närmast fröken när det är en mysig 
lässtund. Alla typer av rum indikerar på hur människan ska vara eller inte vara, göra eller inte 
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göra, beroende på hur det ser ut i rummet. I vissa miljöer inom skolan kan en elev framstå som 
negativ och stökig medan denna i en annan miljö framstår som positiv och kreativ. Nordin-
Hultman skriver vidare att hon tycker att klassrummen i skolorna är dåligt utrustade. Klass-
rummen ser likadana ut i stort sett i hela Sverige och för att det ska passa alla elever skulle det 
krävas att eleverna är homogena. Författaren anser att alla elevers olikheter och variations-
rikedom ska tas tillvara och då måste också rummen utmärkas av variation för att tillgodose
elevernas olikheter.

De enhetliga och homogena rummen ger begränsat utrymme för barns olika sätt att skapa 
meningsfullhet och olika sätt att ställa sig i en givande och lärorik relation till omgivningen. De 
ökar risken för exkludering, för att barn inte passar in och för att de uppfattas som avvikande
(Nordin-Hultman, 2005. s 190).

Hjörne & Säljö (2008) har i en studie forskat om hur elever som behöver stöd bemöts av 
skolans personal och hur skolan arbetar för att stötta elever med olika förutsättningar. 
Författarna pekar på att många barn kommer att någon gång behöva stöd i sin skolgång och
elever som har svårt att anpassa sig till skolans kultur marginaliseras därför ofta. Gränsen 
mellan normalitet och avvikelse menar Hjörne & Säljö sätts av elevhälsoteamet. Skolans 
resonemang och beslutsfattande får konsekvenser för alla elever och skolan i sin helhet. Eleven 
segregeras och sätts i en annan samhörighet, i somliga fall i form av annan pedagogik med 
andra förväntningar. Under studiens gång framkom det att det kategoriska synsättet fortfarande 
lever kvar i skolorna. Detta gör det svårt att etablera en skola för alla. Pedagogerna i studien
såg skolsvårigheterna hos eleverna som avvikande och individbundna. Svårigheterna sågs inte 
alltid som inlärningssvårigheter enligt pedagogerna, utan som elevens svårighet att anpassa sig 
till skolmiljön. 

Hjörne & Säljö (2008) menar också att svårigheterna att få resurser till verksamheten gör att 
skolan strävar efter diagnoser och att kopplingen mellan diagnoser och resurser påverkar 
pedagogernas sätt att arbeta. Studien visar att pedagogerna har svårt att se skolmiljöns 
påverkan, när och hur svårigheterna yttrar sig och att barnens röst aldrig blir hörd. Författarna 
anser att skolan har ett stort arbete framför sig för att skapa en skola för alla:

Det är självklart att många barn behöver särskilt stöd. Vi människor är olika i en rad avseenden, 
och till olikheterna hör också förmågan att hantera skolan och dess krav. Men den verkliga 
utmaningen för skolan är att utvecklas så att den kan hjälpa också dessa barn. För detta fordras 
ökade resurser utan att man går omvägen över att ge en allt större andel av barnen en diagnos. Det 
krävs kunskapsutveckling om hur man kan organisera undervisning och lärande så att så många 
som möjligt kan vara kvar och utvecklas inom ramen för ”en skola för alla” (Hjörne & Säljö, 
2008, s. 160).

I Sivertuns (2006) avhandling skildras och undersöks skolans sociala och kulturella förhåll-
anden. Han kunde se att de lågpresterande eleverna ofta används för att visa att de starka elev-
erna är välpresterande. Sivertun menar att när skolor segregerar och gör olika grupperingar 
efter elevers begåvning, tar de ifrån eleverna deras chans att lära av varandras erfarenheter och 
kunskaper. Specialpedagogiken ska arbeta för att den vanliga skolan ska kunna omfatta 
variation och samhörigheter som blandade skolförhållanden rymmer. Specialpedagogiken 
måste fungera som stöd för de elever som har särskilda behov och se till att behoven tillgodo-
ses. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur enskilda pedagoger uppfattar hur skola och 
fritidshem organiseras i syfte att etablera en skola för alla.
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Våra övergripande frågeställningar är:

 Hur organiseras lärmiljön för barn i behov av stöd?
 Hur individanpassar pedagogerna skoldagen och fritidsverksamheten för att stödja barn 

i behov av särskilt stöd?

 Hur definierar den enskilda pedagogen ”en skola för alla”?

Metod

Under denna rubrik kommer vi att beskriva kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder.
Vi utgår från en kvalitativ undersökning eftersom vi vill få en förståelse för de intervjuades 
livsvärld. Som hjälp för att studera informanternas tolkningar använder vi oss av den 
vetenskapsteoretiska förankringen, det vill säga fenomenologi och hermeneutik. 

Genom vår kvalitativa undersökning kommer vi att förse oss med djupare kunskaper om peda-
gogers uppfattning om hur skola och fritidshem kan organiseras för att etablera en skola för
alla. Vi vill veta hur skolan organiserar verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Därför 
kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie, för att få ett så trovärdigt 
resultat som möjligt. När vi utför vår undersökning utgår vi från våra frågeställningar. Genom 
litteraturstudier och intervjuer med pedagoger hoppas vi finna svar på vårt syfte.

Fenomenologi
När vi analyserar intervjuerna använder vi oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Där 
lägger vi inga egna värderingar i det som sagts, utan vi ser på frågorna utifrån hur 
informanterna upplever sin livsvärld. Vi kommer att tolka informanternas livsvärld utifrån hur 
de själva ser på den då vi försöker finna det unika i varje intervju. När vi sedan tolkar och 
analyserar intervjutexterna utifrån hermeneutiken försöker vi tyda informanternas tolkningar. 
Genom att studera helheter och delar försöker vi finna samband och skillnader mellan 
intervjuerna. Eftersom vi intervjuar flera informanter kommer vi få olika tolkningar av våra 
intervjufrågor, alla har sin egen tolkning (Kvale, 1997).

Fenomenologin fokuserar på att försöka förstå sociala företeelser utifrån deltagarnas egna 
perspektiv. Den beskriver världen som deltagarna uppfattar den och utgår från att verkligheten 
är som människorna tycker att den är (Kvale, 1997). Detta är relevant för vår studie eftersom 
syftet är att studera pedagogers uppfattningar. Vi kommer att utgå från ett fenomenologiskt för-
hållningssätt i vår undersökning eftersom vårt huvudsyfte är att skapa förståelse för hur peda-
goger uppfattar att skol- och fritidsverksamheten kan organiseras i syfte att etablera en skola 
för alla.

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket det 
framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll 
och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras 
upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit (Kvale, 1997, s. 54).

Hermeneutik
Wallén (1996) beskriver hermeneutik som något som kan tolkas som tolkningslära och handlar 
om tolkning av innerbörder. Han skriver att tolkning kan ske på olika sätt, till exempel genom 
texter, symboler, handlingar och upplevelser. Kvale (1997) skriver att syftet med denna 
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tolkning är att det som ska tolkas ska få en giltig och gemensam förståelse. Det sker hela tiden 
en växling i tolkningen mellan delar och helhet. De enskilda delarna tolkas och som sedan 
relateras till helheten. 

Den som tolkar inom hermeneutiken har en förförståelse inom den språkliga och kulturella 
gemenskapen. Förförståelsen måste göras medveten hos den som ska tolka. Under själva 
tolkandet är det ett växelspel mellan ett helhetsperspektiv och ett delperspektiv och belyser 
oenigheter mellan dessa perspektiv. Eftersom människor gör olika tolkningar av texter kan 
varje textavsnitt tolkas olika beroende på vilket perspektiv denne utgår från. Tolkningen ska 
ske i relation till en kontext (Wallén, 1996). 

Intervjuer
Vid planering och utförandet av intervjuerna tar vi hjälp av Kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ intervjustudie vilket gör att vi lättare kommer att 
kunna finna mönster och vi får en djupare förståelse i den intervjuades situation. Trost (2005) 
och Backman (1998) skriver att en kvantitativ undersökning kännetecknas av att det är en 
metod där det används siffror istället för ord. Det gör att de som utför undersökningen i allt 
större utsträckning använder sig av den kvantitativa metoden då avsikten är att jämföra något. I 
vår undersökning kommer vi att utgå från talad kommunikation som enligt Backman (1998) 
kännetecknar kvalitativ undersökning.

Det är viktigt att vi som intervjuare försöker sätta oss in i den intervjuades sätt att tänka och 
dennes verklighet eftersom vi kan ha helt olika referensramar menar Trost (2005). Han skriver 
att det därför är viktigt att vi är beredda på att ordningsföljden på frågorna kan bli omkull-
kastade, beroende på den intervjuades tankebanor. För att informanten ska våga öppna sig är 
det viktigt att denna känner sig trygg med oss och med miljön runt om. Därför får våra 
informanterna bestämma var intervjun ska äga rum.

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 
enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla 
intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete 
kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat (Trost 2005, s 7).

Vi kommer att använda oss av både bandspelare och anteckningar vid intervjuerna. Kvale 
(1997) menar att det kan vara bra att använda diktafon vid intervjuer för att intervjuaren ska 
kunna koncentrera sig på ämnet och energin i intervjun, men påpekar att det är viktigt att det 
inte uppkommer några tekniska fel med bandspelaren. Trost (2005) skriver att intervjun kan 
innehålla händelser och reaktioner som inte kommer att höras på bandet, men som kan vara 
viktigt att notera. Därför kommer vi att använda oss av stödanteckningar som ett komplement 
till diktafonen. När vi utför våra intervjuer kommer vi att tolka intervjupersonens uppfattning 
två gånger, först under själva intervjun och sedan vid tolkning av intervjutexten. För att få så 
uppriktiga svar som möjligt kommer vi inte lägga våra egna värderingar i frågorna.
Intervjuerna kommer att bearbetas, analyseras och tolkas för att se hur pedagogerna uppfattar 
hur skola och fritidshem organiseras för att etablera en skola för alla. 

Validitet och reliabilitet
En kvalitativ studie måste forskaren visa på studiens validitet och reliabilitet. Det handlar om 
att forskarna ska kunna beskriva hur de samlat in och bearbetat data på ett metodiskt och 
tillförlitligt sätt (Malterud, 1998). Med validitet menas att forskarna ska granska det som varit 
relevant gentemot studien. För att uppnå validitet gäller det att använda rätt verktyg vid rätt 
tillfälle. Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet eller trovärdighet (Trost, 2005). 
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Urval
För att vi skulle få en djup förståelse av vår studie, om och hur skolan organiserar skoldagen 
för elever som är i behov av särskilt stöd, valde vi att intervjua två verksamma lärare och två 
fritidspedagoger. Detta för att pedagoger kan ge oss insikten om hur de upplever skolans orga-
nisatoriska möjligheter för barn i behov av stöd. Vi utförde våra intervjuer på olika grundskolor 
för att vi ville finna gemensamma synpunkter och variationer mellan pedagogernas uppfatt-
ningar. 

I urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur en 
undersökningsgrupp t ex uppfattar en och samma företeelse. Urvalsförfarandet av undersöknings-
personer kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån principer om att få ett 
representativt underlag (Alexandersson, 1994, s 122).

Vi använde oss av ovanstående citat då vi valde ut våra informanter. Detta eftersom vi inte 
hade för avsikt att ta reda på hur stor andel av pedagogerna i verksamheten som har samma 
uppfattning rörande vårt syfte. Vi ville istället få djupare förståelse och ökad kunskap om vad 
den enskilda pedagogen har för tankar rörande våra frågeställningar. 

Genomförande
Vi började vår kvalitativa intervjustudie i april 2008 då vi via telefon kontaktade de personer 
som vi ville intervjua och samtliga informanter ställde upp på en intervju. Efter att vi fått våra 
intervjufrågor godkända av vår handledare skickade vi dessa till våra informanter tillsammans 
med en presentation av oss själva och målet med vårt arbete. För att informanterna ska få god 
förståelse och kunna ge genomtänka svar valde vi att ge dem intervjufrågorna i förväg och 
detta kan även ses som god etik. Enligt Trost (2005) har intervjuaren ett övertag eftersom 
denna vet frågorna före intervjun. Därför valde vi att skicka frågorna via e-post för att undvika 
att informanten ska känna att vi har övertaget Informanterna fick själva bestämma tid och plats 
för intervjutillfället eftersom denna skulle känna sig trygg i miljön.

Genomförande av intervjuer med pedagoger
Vi använde oss av i förväg formulerade frågor (bilaga 1), men eftersom vi ville ha en öppen 
kommunikation blandade vi frågorna efter hur de passade in i informantens svar. Vi började 
med att fråga om vi fick banda intervjuerna med en diktafon och samtliga samtyckte. Innan vi 
berättade att intervjuerna skulle vara anonyma och konfidentiella var det en av informanterna 
som kände sig otrygg i situationen. Efter att vi upplyst om att allt var anonymt fick vi 
informanten att känna sig trygg och vi kunde få en öppen och ärlig dialog. Vi utförde våra 
intervjuer med pedagoger som verkar inom olika grundskolor, F-9. Informanterna ville att 
intervjuerna skulle ske på deras arbetsplatser. 

Den första intervjun var med en kvinnlig fritidspedagog som har erfarenheter av att arbeta med 
ungdomar som haft det svårt och har specialpedagogisk erfarenhet då hon arbetat inom 
särskolan. Intervjun skedde på hennes arbetsplats och vi höll till i hennes arbetsrum där de just 
flyttat in. Rummet var inte färdigmöblerat utan innehöll endast ett stort runt bord med fyra 
stolar. Trots att det inte var möblerat klart fanns det två fåtöljer och härliga tyger på väggarna 
samt gardiner i fönstren. Vi såg ett stort engagemang hos fritidspedagogen genom att hon hade 
ett mycket talande kroppsspråk. Intervjun tog en timme med undantag för några små avbrott på 
grund av knackningar på dörren. 

Den andra intervjun utfördes med en kvinnlig grundkollärare som ägde rum i hennes arbetsrum 
som hon delade med andra pedagoger. Det fanns flera arbetsbord med datorer på och ett stort 
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bord med sex stolar där vi höll till under intervjun. Det fanns också gardiner och några växter i 
fönstren. Denna intervju tog cirka 45 minuter och avslutades med att vi fick se exempel på 
sociala berättelser, som visar att hon har erfarenheter av att arbeta med elever i behov av 
särskilt stöd.

Den tredje intervjun var med en manlig fritidspedagog på dennes arbetsplats. Vi höll till i 
rektorns arbetsrum eftersom det var brist på lediga lokaler där vi inte skulle bli avbrutna. Vi 
satt vid en litet bord med fyra stolar. Det fanns också ett arbetsbord med en kontorsstol och 
konst på väggarna, samt en bokhylla och fönster med gardiner. Intervjun varade i cirka en 
halvtimme med två avbrott på grund av elever som sökte rektorn samt att rektorns mobiltelefon 
ringde under vår intervju. 

Den fjärde och sista intervjun gjorde vi med en kvinnlig grundskollärare. Vi höll till i ett 
grupprum som fanns i anslutning till klassrummet. I grupprummet fanns det ett runt bord med 
fem stolar, olika arbetsmaterial, ett fönster samt ett till litet arbetsbord. Intervjun pågick i cirka 
trettiofem minuter. Som avslutning fick vi se olika exempel på individanpassade arbets-
material. 

Samtliga intervjuer utfördes utan tidsbegränsning och spelades in med diktafon samtidigt som 
en av oss stödantecknade. 

Instrument
Vid intervjuerna använde vi oss av diktafon för att kunna fokusera på dialogen och för att 
underlätta vid sammanställningen av data. Vi frågade våra informanter om de accepterade att vi 
använde diktafon innan vi startade intervjuerna. Vi använde oss av stödanteckningar som ett
komplement om det skulle inträffa tekniska problem med diktafonen och för att undvika att
avbryta informanten under intervjun.

Etiska överväganden/ ställningstaganden 
Vi introducerade varje intervju med att berätta att vi har tystnadsplikt och att informanten är 
anonym. Med anonymitet menar Trost (2005) att personen som intervjuas inte kommer att 
kunna bli igenkännbar eftersom varken namn, arbetsplats eller andra igenkännetecken avslöjas. 
Vi anser att anonymitet skapar en trygghetskänsla och bidrar till en öppen och avslappnad
dialog, vilket även Trost (2005) styrker. 

Bearbetning av data 
Direkt efter intervjuerna sammanställde vi dem genom att lyssna av och samtidigt transkribera 
texterna samt sammanfogade detta med våra anteckningar. Detta för att vi inte skulle glömma 
bort någon del av intervjun som skulle kunna påverka vår analys. Vi valde att fokusera på vårt 
syfte och våra frågeställningar vid sammanställningarna av intervjuerna och sållade därför bort 
det som inte var relevant för studien. Detta är ett arbetssätt som rekommenderas av Trost:

I samband med kvalitativa intervjuer och analyser av materialen vill man ofta få fram olika slags 
mönster eller beteendemönster. Inte så att den intervjuade presenterar ett mönster utan mönstret 
blir en analytisk kategori (Trost, 2005, s. 129).

Att samla in, analysera och tolka data är något som förekommer kontinuerligt och i samband 
med varandra (Trost, 2005). När vi bearbetar intervjuerna blir det automatiskt att vi samtidigt 
börjar analysera och göra tolkningar som rör vårt syfte och frågeställningar. När vi analyserar 
våra insamlade data kommer vi att göra en hermeneutisk tolkning. 
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Vi kommer som tidigare nämnts att studera delar av intervjutexterna för att i slutresultatet finna 
en helhet (Kvale, 1997). Vi kommer att ha stor hjälp av vår litteraturstudie då vi tolkar våra 
intervjuer, eftersom vi där skapat förförståelse och kunskap för vårt valda område. Därför kan 
denna förkunskap användas som ett hjälpmedel när vi tolkar våra data.

Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera sammanställningen av våra intervjuer. Dessa intervjuer 
presenteras nedan i form av underrubriker som är våra frågeställningar. Efter varje fråge-
ställning följer en kort sammanfattning av vårt resultat där vi finner olika teman och dessa 
markeras kursivt. Vi kommer att benämna våra informanter med fingerade namn för att det ska 
vara lättare att urskilja vem som sagt vad och för att informanterna ska förbli anonyma. Vi be-
nämner informanterna vid grundskollärare Karin och Lotta samt fritidspedagogerna Petter och 
Anne. 

Hur organiseras lärmiljön efter varje barns/elevs behov?
Petter försöker skapa en trygg miljö genom att ge barnen självförtroende för att de ska våga 
pröva på olika saker med risk för att misslyckas. Det är viktigt att alla barn får känna 
gemenskap i gruppen. Han försöker visa barnen att de är nyttiga för varandra, att människan lär 
av varandra. Samtidigt menar Petter att de inte anpassar fritidsmiljön beroende på vilka barn 
som är inskrivna på fritids, eftersom han anser att miljön redan är anpassad. De har olika rum 
på fritids där barnen kan lotsas in om det är någon som till exempel behöver lugn och ro. I 
lärmiljön anser Petter att det är viktigt att det finns ett stort utbud på arbetsmaterial och han 
tycker att det är viktigt att barnen tidigt får lära sig att ta ansvar, till exempel för sin egen 
arbetsplats och arbetsmaterial. Petter tycker att det går att anpassa miljön för de flesta barnen 
genom att ha en miljö som är ren, ljus och hemtrevlig. På hans arbetsplats gör personalen 
arbetsfördelningar för att lärmiljön ska individanpassas. Men han anser att det finns för små 
medel för att kunna anpassa lärmiljön efter varje barns behov.

Fritidspedagogen Anne beskriver att de trollar med personalresurserna för att de är för många 
barn på antalet vuxna. Hon menar att de som är ansvariga för skolans styre måste inse att det är 
en vinst att sätta in resurserna då barnen är små. Som det är nu så sätts resurser in då barnet 
blivit äldre och då har oftast barnets behov av stöd ökat, vilket medför mer kostsamma resurser.
Hon menar att det är en samhällsekonomisk vinst att sätta in resurser i tidig ålder. Anne 
upplever att det är fler barn som är i behov av stöd nu än förr. Hon anser att barnet inte ska 
behöva anpassa sig till miljön, utan att miljön ska anpassa sig till barnet. Hon säger att det är 
viktigt att arbetslaget har samma synsätt kring barnen för att alla ska kunna hålla samma ramar 
och regler. Hon individanpassar lärmiljön genom att se till det enskilda barnets behov. Om ett 
barn till exempel behöver sitta avskiljt anpassas miljön efter det. Anne tycker också att 
möbleringen är viktig eftersom hon har märkt att barn som har en oro i kroppen kan behöva en 
lugnare miljö för ögat. Vid lugnare färgsättning och mindre störande föremål blir oftast barnen 
lugnare. Samtidigt finns det barn som behöver mycket runt omkring sig i lärmiljön. Därför kan 
det vara svårt att skapa en lärmiljö som passar alla barn, eftersom alla är väldigt olika. I 
arbetslaget funderar de mycket över hur de placerar barnen i klassrummet, så barnet alltid har 
fokus nära förmedlaren. Exempelvis om en elev har koncentrationssvårigheter försöker de att 
inte placera detta barn vid ett fönster, då fokuseringen kan hamna på fel saker som händer 
utanför fönstret. De är medvetna om kamratrelationer och ser vilka kompisrelationer som 
fungerar tillsammans. Anne menar att det vid dessa tillfällen är viktigt att tänka på att 
pedagogen inte använder ett barn som en stödpedagog. Samtidigt som barnen lär av varandra är 
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det viktigt att pedagogen är medveten om hur barnen placeras. Det barn som kommit längre i 
sin måluppfyllelse ska inte alltid sitta tillsammans med den som behöver stöd i undervisningen. 

Läraren Karin pratar också om arbetslaget och att det är viktigt att de har samma synsätt och att 
pedagogerna har en samsyn, att alla gör på samma sätt, då får eleverna en tydligare struktur.
Det gäller inte bara elever som har svårigheter i matematik, läsning eller skrivning, utan också 
de elever som har svårigheter med det sociala. Hon önskar ibland att de skulle vara två lärare 
per klass för att kunna tillgodose alla elevers behov. Karin tycker att det är viktigt med en 
vacker miljö och att det är ordning så eleven kan koncentrera sig på något annat än röran. Om 
det är en stökig miljö går mycket tid åt till att leta material. Hon tycker också att eleven ska få 
hitta sin egen plats att lära sig på. Men det är svårt då de bara har klassrummet, men Karin 
försöker ändå nyttja skolans utrymmen. Karin tänker mycket på placeringen i klassrummet och 
försöker variera möbleringen så det passar alla elever. En del elever är visuella och kan lätt 
störas av att det är stökigt runt omkring medan andra elever gärna fingrar på något när de ska 
koncentrera sig. Hon önskar att det fanns fler grupprum som eleverna kunde vistas i för att hitta 
den lärmiljö som passar honom eller henne. 

Lotta tycker att lärmiljön påverkar inlärningen mycket. Hon tycker att det ska finnas mycket 
böcker, bilder och skapande material för eleverna. Lotta vill att eleverna ska få använda sin 
fantasi genom böcker och bilder. Hennes klassrum är ombonat av färger och elevernas konst på 
väggarna men hon är medveten om att miljön även påverkar elevers koncentration. Lotta
berättar att om hon hade elever med koncentrationssvårigheter i sin klass skulle hon försöka att 
dämpa ned miljön, för att skapa lugn och ro. Detta på grund av att eleven inte skulle orka med 
en massa färg och mycket att titta på. Då blir det för mycket koncentration på allt annat i 
klassrummet. För elever med koncentrationssvårigheter är det skönt med kala väggar och 
miljöer. Lotta anser också att utemiljön är viktig för den grovmotoriska utvecklingen. En fin 
skolgård med kullar, träd, gungor och klättring för att eleverna ska få träna sin motorik, men 
tyvärr finns det inte budget för detta. Eleverna tränar mycket på finmotoriken i klassrummet, 
bland annat genom att använda smala pennor. Hon vill att det ska finnas massor med kreativitet 
i klassrummen, för hon tror det har en stor betydelse för lärandet. 

Sammanfattning
I intervjuerna med Anne och Karin framkommer det att arbetslaget har stor betydelse för en 
god lärmiljö. Det måste finnas ett arbetslag som är samspelt och har ett gott samarbete till-
sammans. Dessa två pedagoger försöker individanpassa lärmiljön genom att lägga tid på 
placering och möbleringen i klassrummen. Anne nämner också att hon tar hänsyn till kamrat-
relationer vid olika grupparbeten och placeringar i klassrummen. Karin vill att eleverna ska få 
hitta sin egen plats att lära på, till exempel önskar hon att det skulle finnas grupprum baserade 
på elevernas olika sinnen. Petter är den pedagog som inte tycker att fritidsmiljön anpassas efter 
vilka barn som är där eftersom han anser att verksamheten är nog anpassad som den redan är. 
Han anser att det måste vara en trygg lärmiljö där barnen får känna gemenskap och visa på att 
alla kan lära av varandra. Lotta vill att det ska finnas gott om skapande material i form av 
böcker och bilder. Hon trycker också på att det är viktigt att utemiljön är fin och att eleverna 
där ska få tillgång till olika aktiviteter. Pedagogerna är eniga beträffande skolans ekonomi. För
att pedagogerna ska kunna tillgodose alla barns och elevers olika behov fattas det resurser, 
både i form av fler pedagoger och i form av pengar för att kunna ändra miljön efter 
barnens/elevernas behov. Samtliga informanter tycker att miljön runt barnen/eleverna är viktig. 
Till exempel säger de att det ska vara ljust, lugnt, fint och kreativt i lärmiljön. 
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Hur individanpassar pedagogerna skoldagen och fritidsverksamheten för att stödja barn 
i behov av särskilt stöd?
Fritidspedagogen Petter anser att individanpassningen beror på vilket stöd barnet behöver. Han 
menar att en tydlig struktur efter skoldagen skulle vara till nackdel för barnen. Han tycker att 
barnet har det mycket lättare under fritids än under skoldagen och att barnen behöver en paus 
från strukturen på fritids. Petter berättar att: ”Barn som behöver tydlig struktur är ofta trötta 
efter den strukturerade skoldagen och därför väljer dessa barn ofta att gå undan, för att få en 
paus och kunna pusta ut.” Han menar att det är viktigt att pedagogerna vet vilka behov barnen 
har, för att kunna ge det rätta stödet till barnen. De fördelar personalresurserna och ser till att 
det finns personal kring de barn som behöver extra stöd. På Petters arbetsplats har de ett gott 
samarbete med specialpedagogen som stödjer pedagogerna för att kunna ge barnen rätt 
bemötande. Om det finns ett åtgärdsprogram upprättat finns det särskilda åtgärder som 
pedagogerna ska arbeta efter. Han säger att de har små resurser på skolan men att pedagogerna 
i arbetslaget är medvetna om barnens behov av stöd. Därför kan de ha en handlingsberedskap 
för att kunna anpassa stödet. Om barnet till exempel behöver hjälp med det sociala ser Petter
till att barnet får träna på detta genom att barnet får vara tillsammans med den resterande 
barngruppen med en närvarande vuxen.

Anne berättar att fritids är en friare verksamhet, med mindre struktur. Hon måste individ-
anpassa verksamheten för de barn som är i behov av särskilt stöd. Vilket gör att pedagogerna 
måste stapla upp fritidsverksamheten på ett tydligare sätt för de barn som behöver tydligare 
struktur. Hon försöker vara tydlig i beskrivningar, gå igenom dagen och berätta vad som 
kommer att hända under fritidstiden. Hon menar att det kan vara frustrerande för ett barn som 
kräver mer struktur om rutinerna frångås. Därför anser hon att informationen ska ges tidigt till 
det barnet och att barnet verkligen förstått, då slipper barnet känna frustration. Anne säger: 
”Alla är i behov av ömhet men inte på samma sätt. En del vill ha en kram medan andra bara 
vill ha en tumme upp för att visa att det är okej.” Som pedagog är det, enligt Anne, viktigt att 
skapa ett samarbete tillsammans med barnet. Hon och barnet bestämmer tillsammans om ett 
tyst språk, som till exempel kan användas om barnet är osäker på om det är på rätt väg eller gör 
på rätt sätt kan Anne visa detta genom att visa tummen upp. Anne tycker det är viktigt med 
mycket beröm, visa att barnet är kompetent, visa intresse för vad barnet tycker och tänker. Hon 
menar att det är av stor vikt att visa att hon tycker om barnet trots att hon ofta får ge många 
tillrättavisningar. Hon tycker också att det är viktigt att visa barnet att utvecklingen går framåt 
och att barnen har sett och varit med att sätta målen. Barnet måste få veta att det som ska 
utvecklas ska han eller hon inte klara på egen hand, utan tillsammans med pedagogen och de 
andra barnen. När Anne möter ett barn för första gången är hon mycket noga med att hon ser 
varje barn innan hon sätter gränser. Det kan röra sig om att ge ögonkontakt till ett barn. Anne 
säger att pedagoger inte får börja med att sätta gränser, utan alltid börja med att ge. 

Anne tar del av barnens uppnåendemål genom barnens individuella utvecklingsplaner, för att 
kunna vara ett komplement till skolan. På så sätt tar hon del av målen och kan vidareutveckla 
arbetet på fritids. Anne tror inte på punktbevakning av ett barn utan menar att det är bättre att 
sätta in fler resurser till hela gruppen. Hon har upplevt att bättre resultat nås genom detta sätt. 
Hon anser att arbetslaget måste ha ett gemensamt synsätt och regler. Alla måste vara eniga i 
gränsdragningar, ett nej är alltid ett nej. Anne försöker alltid att fånga upp barnens intressen i 
arbetet. Till exempel kanske ett barn har lättare att ta till sig kunskap genom fysisk och 
skapande aktivitet eftersom barnet är intresserad av detta. Anne berättar att hon har märkt att 
hon lättare når barn i behov av stöd genom skapande verksamhet i stället för ord. Hon har ett 
bra samarbete med klassläraren, genom att de vikarierar för varandra första dagen vid sjukdom. 
Detta eftersom barnen ska känna trygghet och för att slippa ta in en okänd vikarie för en 
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strödag. Hon gav även exempel på hur hon arbetat tillsammans med ett barn som hade problem 
med att det var olika struktur under skoldagen och fritidstiden. Då använde de sig av en 
schematisk dagbok där det tydligt visade hur dagens olika moment skulle se ut. Under dagen 
drog de bort lapp för lapp i dagboken. Dagboken visade även vad barnet behövde öva på, till 
exempel att lyssna på de vuxna. Det är viktigt att inte påpeka brister, tycker Anne som vill visa 
att alla har något att arbeta vidare på. Arbetet skedde i samråd med föräldrarna och barnet i 
fråga. Genom att visa på att alla har något att öva på blir ingen utpekad. Anne menar att alla har 
brister som kan förbättras, oavsett om personen är i behov av stöd eller inte. Anne säger att hon 
som pedagog bara fungerar som vägvisare till barnen: ”Det är inte via mig som barnet 
presterar, jag hjälper bara till genom att hitta de rätta verktygen.” Anne använder sig mycket 
av dramatisering och leker olika situationer. Det gör att händelser och beteenden som barn har 
svårt att bryta blir lättare att handskas med. Det allvarliga bli en lek och det blir roligt. Hon 
menar att det alltid finns något positivt i det negativa, till exempel barn som söker kontakt med 
andra barn genom att knuffas. Om situationen istället kan lekas blir det plötsligt roligt att lära 
sig hur kontakt kan tas på annat sätt. Desto fler barn i behov av stöd som Anne möter, desto 
mer erfarenheter får hon som ger henne de rätta verktygen. 

Karin som är grundskollärare menar att det finns olika sätt att individanpassa skoldagen. Om 
hon är själv försöker hon göra så gott det går och ger eleverna i behov av stöd andra uppgifter i 
olika svårighetsgrader. Ibland gör Karin att de elever som har det lättare i arbetet blir själv-
gående, vilket hon önskar att hon slapp. Hon påpekar att de duktiga eleverna också har behov 
av stöd och utmaningar, vilket hon ibland tycker kan vara svårt att tillgodose. Anledningen till 
att eleverna ibland lämnas till sitt eget öde är för att Karin ska kunna sätta sig och hjälpa de 
elever som behöver extra stöd i till exempel svenska. Karin försöker lägga upp en plan för 
eleverna genom individuella utvecklingsplaner, där de har täta träffar tillsammans med 
vårdnadshavare och elev. Där utvecklar de kortsiktiga och tydliga mål som kan stämmas av för 
de elever som är i behov av stöd. Ibland har Karin individanpassat genom att skärma av de 
elever som har svårt att koncentrera sig. Detta gör hon bara under den tid som eleverna ska 
arbeta enskilt. Hon tycker också att det är viktigt med samma rutiner varje dag så att eleverna 
vet hur skoldagen kommer att se ut. För vissa elever som har behov av tydlig struktur har Karin 
ibland använt sig av sociala berättelser där hon skriver och ritar hur dagen kommer att se ut, 
och eleven kan pricka av dagen allt eftersom den fortlöper. 

Lotta tycker det är viktigt att pedagogen först lär känna eleverna för att kunna individanpassa 
skolan för elever i behov av stöd. Hon märker att det finns elever som inte kan koncentrera sig 
en längre tid och för dessa elever tycker Lotta att hon kan individanpassa praktiskt och fysiskt. 
Hon anser också att bemötandet är viktigt för att kunna möta allas olika behov.  Lotta använder 
sig av många olika material för att kunna individanpassa undervisningen. Hon använder sig till 
exempel av praktiska spel och övningar som kan användas i olika ämnen. Hon låter eleverna 
själva få välja vad de ska använda sig av för material. Då Lotta låter eleverna varva mellan det 
praktiska och teoretiska får eleverna samtidigt träna på att ta eget ansvar. Lotta har konkret-
iserat läroplanens mål för eleverna. Hon har sammanställt målen på elevernas nivå och 
utformat ett papper med målen uppskrivna. När eleverna tillsammans med henne tycker att de 
uppnått ett mål, färgläggs målet, för att visa vad varje elev har uppnått. Hon önskar att det 
fanns mer pengar och resurser för att ordentligt kunna individanpassa, eftersom hon anser att 
det saknas läromedel. 

På Lottas arbetsplats har de en specialpedagog som hjälper henne att differentiera under-
visningen för att de tillsammans ska kunna bemöta och stödja eleven, utifrån dess behov. 
Specialpedagogen hjälper Lotta med de elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. 
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Specialpedagogen kommer då in i klassrummet och sitter enskilt med eleven i grupprummet 
som är i anslutning till klassrummet. Lotta tycker att arbetslagets erfarenheter och kunskaper är 
viktigt då hon har funderingar kring en elev. Arbetslagets olika kompetenser gör att de kan 
hjälpa varandra att finna lösningar, till exempel tar de tillvara varandras kompetenser. Lotta 
tror att det är bra att jobba med arbetsscheman, eftersom eleverna kan ”ha koll på” hur långt de 
nått i arbetet. I arbetsschemat framgår det vad eleven ska arbeta med i ett visst ämne och eleven 
kan själv bocka av hur långt de kommit i arbetet. Lotta tror att det är ett bra arbetsredskap för 
att få undervisningen individanpassad. Hon tycker att det är svårt att anpassa undervisningen så
det passar alla elever. Detta eftersom alla elever är i behov av olika svårighetsgrader i 
undervisningen. Efter utvecklingssamtal med föräldrar och elever har det diskuterats svårig-
hetsgrader och Lotta har insett att för att kunna skapa en skola för alla måste alla elever få en 
individanpassad undervisning. Hon försöker också att hålla sig till rutiner i skoldagen eftersom 
elever kan ha svårt för spontana förändringar. Lotta säger att det på deras skola är rektorn, skol-
sköterskan och specialpedagogen som tillsammans med vårdnadshavare och eleven diskuterar 
vilka åtgärder som behövs vid utformning av åtgärdsprogram. Efter upprättandet av 
åtgärdsprogrammet får Lotta förslag på hur hon tillsammans med eleven och vårdnadshavare 
ska arbeta för elevens fortsatta utveckling. 

Sammanfattning 
Petter är den enda av pedagogerna som anser att fritidsverksamheten inte behöver struktureras
upp eftersom att han anser att skoldagen i sig är nog strukturerad för barnen. Han tycker att 
barnen behöver en paus från strukturen när de är på fritids. Samtliga informanter tycker att det 
är av stor vikt att skolans alla pedagoger har ett medvetet arbetssätt och en samsyn på värde-
grunden. Petter och Lotta anser att specialpedagogerna på deras skolor hjälper dem att bemöta 
och stödja varje enskild individ efter deras behov. Vi ser en klar skillnad mellan lärarna och 
fritidspedagogerna när det gäller läroplanens uppnåendemål. Lärarna nämner att de arbetar 
utifrån målen, de har individanpassat material och varierar svårighetsgraderna utifrån elevernas 
behov. Fritidspedagogerna arbetar däremot inte utifrån läroplanens uppnåendemål men Anne 
nämner att hon har ett samarbete med klassläraren där målen konkretiseras och kan användas i 
fritidsverksamheten. Anne och Karin har båda arbetat med material för att hjälpa elever och 
barn som hade behov av tydligare struktur. Detta arbete skedde genom det som pedagogerna 
kallade dagbok och sociala berättelser. Lotta, Petter och Anne tar upp att det är viktigt som 
pedagog att ha en god elevkännedom. Vi kan se att Anne lägger stor vikt vid att dramatisera 
och leka problemen tillsammans med barnen, för att få fram det positiva ur varje situation. 
Genom att dramatisera och leka tycker Anne att hon lättare når fram till barnen. Hon använder 
det som ett arbetssätt för att komma bort från att tjata på barnen. 

Hur definierar den enskilda pedagogen ”en skola för alla”?
Fritidspedagogen Petter menar att en skola för alla är att alla, oavsett förutsättningar, ska 
beredas samma möjligheter till att lyckas och utvecklas i skolan. Det ska inte finnas någon 
utslagning och det ska inte finnas något elittänkande. Petter menar att alla barn ska få de 
resurser som barnets behov kräver för att kunna lyckas och utvecklas. Han tycker också att 
arbetslaget måste ha en samsyn och ett gott samarbete tillsammans. Petter påpekar att de barn 
som har nått lägre i sina mål, måste få chans till vidareutveckling i skolan. För att skapa en 
skola för alla arbetar Petter i samarbete med arbetslaget och försöker på så sätt fördela 
resurserna. De försöker vara fler pedagoger kring det barn som vid ett specifikt tillfälle behöver
det. 

Anne som är fritidspedagog menar att oavsett vem det gäller så är personen en unik varelse och
det är positivt. Detta eftersom det blir större spridning på erfarenheter och personligheter. Hon 
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menar att desto större dynamik, desto mer lär de sig om varandra. Hon tycker det är härligt att 
hon fortfarande lär sig nya saker av barnen, hon anser att det är viktigt att vi vuxna inte tror att 
det är vi som har de rätta svaren. Detta är något som skolan jobbar med hela tiden. Anne säger: 
”En skola för alla är att allas unika förmågor tas tillvara. Att vi gör plats för oliktänkande och 
oliklevande.” Hon menar att alla är normala och det är viktigt att visa på allas olikheter, elev 
som lärare. Anne arbetar, i alla sammanhang, för att visa på att alla är olika och alla har därför 
olika behov. Hon menar att det då blir naturligt att alla är olika och barnen får nycklar till 
varandras beteenden. Som exempel tar Anne upp kulturkrockar och menar att det är viktigt att 
diskutera med barnen om hur olika människor är: ”En del går inne med skorna i huset och 
andra gör inte det, en del familjer äter inte ärtsoppa och i andra familjer äter de inte griskött 
men allt är lika normalt.” Anne menar att barn är öppna för olikheter och är fördomsfria och 
därför anser hon att samtal och diskussion är en bra arbetsform för att visa på allas olikheter. 
Alla människor, oavsett om det gäller en vuxen eller ett barn, har något som behöver utvecklas, 
enligt Anne. Hon menar vidare att det är viktigt att se barnen över gränserna, allas barn är allas. 
Det är den vuxne som har ansvar över alla barn, pedagogen är en vuxen bland alla andra vuxna. 
Alla barn ska kunna utvecklas och gå från skolan med ett gott självförtroende och komma till 
skolan med glädje. Anne jobbar också mycket med att se varje barn som en enskild individ, att 
alla är unika. Anne och hennes arbetskolleger kan inte begära av ett barn med koncentrations-
svårigheter att denna ska koncentrera sig på matematikboken en hel lektion, lika lite som det
kan begäras av en rullstolsburen att delta i idrottslektionen fullt ut.

Karin tycker att de har en skola för alla där alla elever ska få börja sin skolgång. Hon tycker att 
en skola för alla ska kunna erbjuda de resurser som behövs för varje elev och att det är skolans 
ansvar att ordna att elevens behov tillgodoses, annars blir det inte en skola för alla. Karin säger: 
”En skola för alla erbjuder eleven det stöd som eleven behöver.” Till exempel om det är en 
elev som är rullstolsburen måste skolan se till att han eller hon kan förflytta sig över hela 
skolan. Karin anser också att alla barn har något behov av särskilt stöd, oavsett om det gäller 
stjärnan i klassen eller den som är svag i skrivning. Tillsammans med klassen försöker Karin 
vara väldigt öppen om alla elevers olikheter och hon försöker ge alla elever beröm när hon ser 
framgångar. Genom att skapa en öppenhet i klassen om allas olikheter vill Karin att eleverna 
ska se varandras framsteg och kunna ge beröm till varandra. Den som är duktig i skolan kanske 
behöver stöd i idrotten och så vidare. Därför anser hon att det är en vinst att prata öppet om 
olikheter för att skapa en skola för alla. Karin tycker det är viktigt att tidigt börja prata med 
eleverna om allas olika behov. Då underlättar det under hennes lektioner om hon behöver sitta 
tillsammans med en elev som behöver stöd i till exempel matematik. Hon menar då att de andra 
eleverna är medvetna om varför denna elev behöver lärarens stöd just vid det tillfället. 

Lotta tycker att en skola för alla är där verksamheten kan bemöta alla elever och deras olika 
behov. Hon menar att det tar lång tid innan läraren lärt känna sin klass när eleverna börjar år 1, 
och vet vilka olika individer eleverna är. Det är många mål som ska uppfyllas och eleverna ska 
till exempel lära sig läsa och därför måste de kunna alfabetet. För att alla elever ska kunna 
lyckas säger Lotta att hon måste bemöta eleverna på olika sätt. Lotta menar att för att hon ska 
få alla att nå målen, ska eleverna arbeta mot målen på eget initiativ och vilja samt ha motiva-
tion för arbetet. Hon tror att det är bra att göra eleverna medvetna om målen från läroplanen, 
fast på en lättare nivå så det blir förståeligt för eleverna. När Lotta tog emot eleverna i år 1
trodde hon inte att det skulle gå så mycket tid till att arbeta för att uppnå en skola för alla. Men 
för att alla ska må bra och känna glädje försöker hon se till att alla elever får det som deras 
behov kräver genom att individanpassa.
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Sammanfattning
Här kan vi tydligt se att alla pedagoger försöker sträva efter att skapa en skola för alla. Alla 
informanter nämner att en skola för alla är individanpassad utifrån barnens/elevernas olika 
behov. Anne och Karin arbetar mycket med alla barn och elevers olikheter, för att få en öppen-
het i gruppen och visa på att alla har olika behov och oavsett vilka behov det rör sig om är det 
normalt och positivt. Både Karin och Anne arbetar på detta sätt genom att samtala och ha 
öppna diskussioner med barnen/eleverna. Vi kan se att informanterna har varierad syn på deras 
uppfattning om en skola för alla. Lotta menar att då skolan är individanpassad till fullo, då 
skolan kan bemöta allas olika behov anser hon att verksamheten kan benämnas som en skola 
för alla. Karin säger att en skola för alla betyder för henne en skola där precis alla resurser kan 
erbjudas efter elevens behov. För att få detta måste skolan kontinuerligt präglas av en öppenhet
för allas olikheter. Petter tycker att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få samma möjlighet 
att utvecklas och lyckas i skolan. Det uppnås genom att skolan måste ha medvetna pedagoger 
som har en samsyn och ett gott samarbete tillsammans. Fritidspedagogen Anne tycker att en 
skola för alla är att allas unika förmågor tas tillvara. Skolan gör plats för oliktänkande och olik-
levande. Anne strävar efter detta i alla sammanhang och menar att allas olikheter är normalt. 
Hon tror att det uppnås genom en öppenhet i form av diskussioner och samtal med barnen. 

Diskussion

Här inleder vi med att diskutera våra metodval. Vi kommer även att analysera vårt resultat med 
hjälp av våra analysverktyg. Utifrån de olika temana som framgått i våra intervjuer får vi se var
informanterna står i förhållande till våra teoretiska begrepp och perspektiv. Vi vill se om våra 
intervjusvar stämmer överens med tidigare forskning och teorier. I intervjuerna har vi använt 
oss av ordvalen elev och barn synonymt eftersom vi utfört intervjuer med både lärare och 
fritidspedagoger. 

Metoddiskussion
Under hela vår kvalitativa studie har vi kontinuerligt arbetat med validiteten och reliabiliteten. 
Syftet med våra intervjuer var att få veta hur pedagogerna uppfattar hur skola och fritidshem 
organiserar verksamheten för att etablera en skola för alla. Genom att vi intervjuat pedagoger 
som har lärarexamen, är verksamma idag och har lång erfarenhet av yrket, anser vi att vår 
studie har hög validitet. 

Våra intervjuer har reliabilitet eftersom vi inte hade några tekniska problem med diktafonen, 
vilket gör att intervjutexterna endast består av informanternas egna ord. Utifrån informanternas 
uppfattningar har vi gjort en analys. Vid inspelning av intervjuerna var vi noga med att iaktta
ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk, som kan ha inverkan på informanten. Intervjufrågorna
var relevanta och har därför reliabilitet för vår studie. Eftersom informanterna ställde upp 
frivilligt, var seriösa och inte hade någon tidspress på sig blev intervjuerna trovärdiga. Vi har 
utgått från att samtliga informanter svarat sanningsenligt och vi anser därför att informanterna i 
hög grad var pålitliga. 

Vi är väl medvetna om att vi kanske fått ett annat resultat om vi gjort en gruppintervju med 
pedagogerna. Men detta alternativ valdes bort på grund av att var och en av pedagogerna skulle 
få beskriva sitt individuella arbete, utan någon yttre påverkan. Intervjufrågorna gick in i 
varandra vilket gjorde att informanterna fick tala fritt kring dessa och det skapades en öppen 
intervju (bilaga 1). I efterhand kan vi se att det hade varit en stor fördel att öva på genom-
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förandet av intervjuer. Om vi hade övat på intervjuerna innan så tror vi att vissa informanter 
hade varit mer talföra. Under intervjuerna med Petter och Anne blev vi avbrutna vilket kan ha 
påverkan på vårt resultat.

Resultatdiskussion
Under denna rubrik koncentrerar vi oss på centrala teman i informanternas livsvärld (Kvale, 
1997). De teman vi funnit i informanternas svar kommer vi att analysera med utgångspunkt i 
vårt syfte. De forskningsfrågor som vi valt att analysera och som vi anser är det mest relevanta 
för vårt syfte är: Hur organiseras lärmiljön efter varje barns/elevs behov? Hur individanpassar 
pedagogerna skoldagen och fritidsverksamheten för att stödja barn i behov av särskilt stöd? 
Hur definierar den enskilda pedagogen ”en skola för alla”?

Tidigare forskning som Nyström (2002) och Nordin-Hultman (2005) gjort visar att skolan har 
svårigheter med att anpassa lärmiljön och arbetsstoffet efter varje barns behov. Nyström (2002) 
skriver att resurstilldelningen påverkar hur skolan hanterar barn i behov av stöd. Vår studie 
visar att samtliga informanter önskar att det skulle finnas fler vuxna per barn. De anser även att
bristen på resurser gör att lärmiljön inte går att anpassas tillräckligt, både pedagogiskt och 
organisatoriskt för varje enskild individ. Petter nämner att det finns ont om resurser för att 
individanpassa miljön samtidigt som han menar att miljön inte behöver anpassas mer än den 
redan är. Detta eftersom det finns olika rum som barnen kan lotsas in i på Petters arbetsplats. 
Här kan vi se att Petter till viss del befinner sig i det kategoriska perspektivet eftersom han 
anser att eleven anpassar sig efter den befintliga miljön i skolan. Vi menar inte att Petter tycker 
att svårigheterna är individbundna men däremot ser han inte att omgivningen behöver anpassas 
efter varje barn. Både Haug (1998) och Persson (2005) beskriver miljöns betydelse för elever i 
svårigheter. Omgivningen kan ha en negativ påverkan på elevens möjligheter till lärande. De 
menar att de pedagoger som befinner sig i det relationella perspektivet har en tanke på 
långsiktiga lösningar. 

Den kortsiktiga lösningen som Petter förespråkar är att det stöd som den vuxne ger barnet 
endast pågår under den korta tid som barnet är i behovet. Vi ser inte någon långsiktig lösning 
som det relationella perspektivet innebär, eftersom Petter bara pratar om nuet. Han nämner inte 
framtiden och långsiktiga lösningar. Vi tror inte att Petter är medveten om att barn påverkas av 
sin omgivande miljö vilket är motsatsen till vad det relationella perspektivet talar för. Hjörne & 
Säljös (2008) studie påvisade att pedagogerna har svårigheter i att se skolmiljöns påverkan, när 
och hur svårigheterna yttrar sig. Detta kan vi tydligt koppla till Petters synsätt på skolmiljön.

För att få en god lärmiljö menar Dysthe (2003) att det måste finnas en medvetenhet hos peda-
gogerna om att lärandet sker i samspel med andra människor och att relationerna påverkar 
lärandet. Hon menar att pedagogerna måste finna en balans mellan enskilt arbete och grupp-
arbete för att uppnå den optimala lärmiljön. Det sociokulturella perspektivet karaktäriseras av 
att pedagogerna är medvetna om socialpåverkan på lärandet och vi kan se att både Petter och 
Anne har en medvetenhet. Petter tycker att det är viktigt att visa barnen på fritidshemmet att de 
är nyttiga för varandra. Han menar att pedagogerna ska visa på att alla behöver varandra och att 
människan lär i ett samspel med andra. Fritidspedagogen Anne pratade om den sociala omgiv-
ningens betydelse. Det framkom under intervjun med henne att hon såg kamratrelationer som 
något som har betydelse för barnens lärande. Anne har en tanke på hur hon vill anpassa miljön 
efter barnens individuella behov. Fritidspedagogerna har samma lärarutbildning men vi kan se 
en stor skillnad i deras tankesätt gällande lärmiljön. Detta kan bero på att Anne har bredare 
erfarenheter eftersom hon arbetat med människor i behov av stöd.  Här ser vi att Anne också är 
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i det relationella perspektivet då hon anser att miljön ska anpassas efter barnen och inte barnen 
efter miljön. I alla sammanhang försöker Anne tillgodose barnens behov. 

Vi kan även se att Anne och Karin arbetar inkluderande då barnet som är i behov av stöd alltid 
finns med i övriga barngruppen. I skollagen står det att stödet i första hand ska ges i elevens 
egen klass (www.riksdagen.se). Även Nilholm (2003) och Vernersson (2002) förespråkar 
inkludering. De menar att alla elever blir inbegripna i en gemensam helhet och att skolan ska 
sträva efter en gemensam miljö där ingen blir segregerad. 

Lotta och Petter talade i vår undersökning om hur specialpedagogerna på deras arbetsplatser 
hjälpte dem att bemöta varje barn individuellt. På Lottas arbetsplats hjälper specialpedagogen 
till för att skapa differentiering i undervisningen. Lotta menar att specialpedagogen har den 
kompetens som kan hjälpa henne att differentiera för alla elever. Emanuelsson et al. (2001) 
menar att differentiering är ett pedagogiskt behov och begrepp som berör lärarna, eftersom de 
kan uppleva svårigheter med att anpassa undervisningen till alla olika individer i en grupp. 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (2006) 
står det att undervisningen ska individanpassas utifrån varje elevs behov, förutsättningar och 
erfarenheter.  De elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen i styrdokumenten ska få 
det stöd som denna behöver (Lpo 94, 2006. s. 4-12). Under intervjun med Karin framkom det 
att hon tycker att det kan vara svårt att individanpassa undervisningen eftersom alla elever 
ligger på olika utvecklingsnivåer. Svårigheterna som Karin upplevde med individanpassning 
var att eleverna ibland blev självgående för att hon skulle få extra tid med den elev som 
behövde stöd. Här drar vi slutsatsen att Karin befinner sig i dilemma perspektivet. Detta
eftersom hennes motiv med individanpassning är goda. Hon försöker tillgodose allas behov 
men lyckas inte riktigt, beroende på att hon ibland gör en del barn självgående. Just nu finns 
det ingen lösning på detta problem eftersom det krävs fler resurser. Dilemmat blir att Karin inte 
hela tiden kan tillgodose alla elevers behov till utveckling, trots att det är det hon strävar efter. 
Vi kan tydligt koppla samman Karins dilemma med Dysthe (2003) som refererar till Vygotskij
som förespråkar det sociokulturella perspektivet. Hon skriver att Vygotskij menade att det 
största felet en pedagog kan göra är att ge barnen uppgifter som inte hjälper barnet att 
utvecklas. Om undervisningen ligger på den nivå av kunskap som barnet redan har eller om 
barnet hela tiden arbetar på eget initiativ ger det inte barnet den utveckling denna skulle kunna 
få. För att barnet ska få den maximala inlärningen menade Vygotskij att pedagogerna alltid 
måste ge varje barn en utmaning som ligger i den närmaste utvecklingszonen (Dysthe, 2003).
Vygotskij (2001) beskriver den närmaste utvecklingszonen som innebär avståndet mellan vad 
ett barn kan klara själv och det som barnet behöver den vuxnes hjälp och inspiration till. 
Uppgifterna ska vara så pass utmanande att barnet ska klara av dem i samspel med andra, till 
exempel en kamrat eller en vuxen. Pedagogerna måste förstå barnens metakognition och förstå 
vad eleven i nuet kan och barnets potentiella utveckling.  

Enligt grundskoleförordningen (1994), 7 kapitlet, 2 § ska lärare tillsammans med elev och 
dennas vårdnadshavare minst en gång per termin ha utvecklingssamtal. Det är lärarens uppgift 
att upprätta en skriven individuell utvecklingsplan. Denna ska vara framåtsyftande och visa på 
vad som krävs för att eleven ska uppnå målen och utvecklas utifrån läro- och kursplan. Individ-
uella utvecklingsplanen (IUP) får inte ha samma karaktär som betyg har. Skolverket (2005) 
beskriver att syftet med individuella utvecklingsplanen är att ge eleven ökad kunskap och 
möjlighet till eget inflytande över lärandet. IUP:n får inte verka hämmande för elevens 
utveckling. Eleven ska få vara med och påverka sin studiegång och det ska framgå vad som 
krävs för att eleven ska utvecklas utifrån målen. Under intervjuerna med Karin och Anne 

http://www.riksdagen.se
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framkom det att de arbetar utifrån barnens IUP. Fritidspedagogen Anne försöker arbeta utifrån 
barnens utvecklingsmål under tiden de är på fritids. På detta sätt fungerar fritidsverksamheten 
som ett komplement till skolan. En förändring i skolans organisation som Nyström (2002) 
förespråkar är att barnens utvecklingsmål måste vara tydliga och att det ska framgå hur målen 
ska nås. I vår undersökning kan vi se att Karin försöker ha tydliga och kortsiktiga mål i IUP:n, 
för barn i behov av stöd. I arbetet med IUP:n tycker Karin att det är viktigt med täta träffar där 
pedagog, vårdnadshavare och elev kontinuerligt bearbetar målen för att visa på barnets utveck-
ling. 

Både i skolans styrdokument (Lpo 94) och i regeringens utredning från 1974 - SIA (1974:53) 
står det att det är viktigt att pedagogerna samverkar och arbetar i arbetslag för att kunna hjälpa 
eleverna med kunskapsutvecklingen. Samtliga informanter som intervjuades tog upp att de 
tycker att arbetslaget har en stor inverkan på verksamheten. Arbetslaget fungerar som en resurs 
om det är något som den enskilde pedagogen behöver stöd med. Några av informanterna 
pratade om att arbetslaget måste ha en samsyn för att kunna arbeta på samma sätt och ge 
barnen en fullgod utbildning. De menade att barnen måste få samarbeta med vuxna som är 
konsekventa och pedagoger som strävar efter samma värdegrund i skolan. Vi anser att det är av 
stor vikt att pedagogerna i arbetslaget har kontinuerlig diskussions- och reflektionstid tillsamm-
ans för att de ska ha en samsyn över hela skolans arbete. Vi tycker att arbetslag fungerar som 
ett stöd för den enskilda pedagogen i strävan efter en skola för alla. 

Foucault (1973) var kritisk till samhällets strävan efter normalitet. Han menade att normalitets-
begreppet är för snävt och därför blir det onormalt så fort människan har ett avvikande beteen-
de i någon form. Foucault (1973) skriver om de förnuftigas makt över de oförnuftiga. Vi tolkar 
detta som att det är pedagogerna som är makthavarna i skolan. Även Hjörne & Säljö (2008) 
menar att det är pedagogerna som har makten i skolan och kan där bestämma vad som är 
normalt eller avvikande. 

Vi kan tydligt se att våra informanter strävar efter att få bort begreppen avvikelse och 
normalitet. Pedagogerna som vi intervjuat anser att allt är normalt och det försöker de förmedla 
till barnen/eleverna i olika sammanhang. Karin och Anne nämner att alla är i behov av stöd på 
något sätt, oavsett om det rör ett barn eller en vuxen. 

SIA-utredningen beskriver att alla ska arbeta med en öppenhet om allas olikheter:

Skolans individinriktade åtgärdsstrategi bör följaktligen utformas så, att betydelsen av de 
svårigheter det här är frågan om inte förstoras och dramatiseras. Istället bör eleverna få klart för 
sig, att dessa problem inte med nödvändighet är bundna till en redan tidig identifierbar grupp. De 
bör vara medvetna om att alla elever någon gång under skolgången kan få svårigheter, och att de 
resurser som skolan disponerar för stödåtgärder är en tillgång som kan komma alla till del (SOU 
1974:53, s. 190).

Anne och Karin strävar efter att ge barnen en öppen syn på allas olikheter och har ofta 
diskussioner med barnen för att uppnå detta. De vill tydligt visa på att alla olikheter är normala 
och vi ser att de lever upp till det styrdokumenten säger. I Lpo 94 (2006) står det att skolan ska 
sträva efter att varje elev ska ha en förståelse om andra människors situation och ha en vilja att 
alla ska ha det bra. 

Även fritidspedagogen Petter vill skapa en gemenskap i barngruppen eftersom han anser att det 
ger en trygghet och en öppenhet hos barnen. Öppenheten om allas olikheter tycker vi är ett 
arbetssätt som borde genomsyra skolan eftersom vi ställer oss frågan vad är normalitet? Vem 
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bestämmer vad som är avvikande och normalt? Det är viktigt att samtala om allas olikheter i ett 
tidigt stadium eftersom barn är opåverkade av fördomar. Vi tror att barn lättare accepterar allas 
olikheter om de tidigt får lära sig att alla är olika och har olika behov. Fritidspedagogen Petter 
och läraren Karin belyser vikten av att alla barn och elever måste få chans till utveckling, de 
menar att pedagogerna inte får glömma bort de barn som har lättare att nå målen.

Regeringens proposition från 1995 har klargjort att en skola för alla betyder att alla elever får 
en utbildning som är individanpassad utifrån deras behov och kompetens. Hjörne & Säljö
(2008) anser att det är svårt för pedagogerna i dagens skola att skapa en skola för alla. För att 
lyckas uppnå en skola för alla krävs det mer kunskap för berörd personal om hur undervisning 
kan organiseras och utvecklas. Persson (2005) skriver att ”en skola för alla” innebär en 
utmaning för skolan och ska vara målet för varje skola. Skolan och alla som verkar inom 
skolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska få en god skolgång. Detta är också målet 
för våra informanter. Vi ser här ett tydligt samband till våra intervjuer där det framkommer att 
det är svårt med individanpassning och därför behöver pedagogerna hjälp med att differentiera 
undervisningen och fritidsverksamheten. Enligt informanternas mening kan det inte etableras 
en skola för alla så länge det finns brist på resurser eftersom skolan inte kan tillgodose allas 
olika behov av stöd. En skola för alla är i dagens läge en utopi och kommer vara det så länge 
resurstilldelningen uteblir. 

Avslutande reflektion
I vår avslutande reflektion har vi valt att ta upp tankar som uppkommit under uppbyggnaden av 
vårt examensarbete.

En förhoppning är att vår studie ska vara till gagn för informanterna och deras fortsatta strävan 
efter att etablera en skola för alla. Studien har gett oss inblicken i hur vi som pedagoger kan 
arbeta för att individanpassa verksamheten men också svårigheterna med det. Vi tycker att 
fritidspedagogerna och lärarna måste ha ett gott samarbete och en samsyn för att kunna få en 
helhetsbild av varje elev och utifrån detta ge eleverna möjlighet till individanpassning. 

En annan reflektion vi gjort är att fritidspedagoger i regel har bättre kontinuerlig kontakt med 
barnens föräldrar än vad läraren har. De som arbetar inom fritidsverksamheten möter barnens 
föräldrar varje dag vid lämning och hämtning och kan då samtala om det finns eventuella 
funderingar. Lärare håller istället kontakten bland annat per telefon, utvecklingssamtal och 
veckobrev, men får inte det personliga mötet i lika stor utsträckning som fritidspedagogen. Det 
är därför viktigt med ett gott samarbete mellan fritidspedagog och lärare för att informationen 
ska föras vidare. 

Under vår studie gjorde vi en informell intervju med en vuxen med ADHD – diagnos för att ge 
oss själva en bild av hur det kunde se ut för ett barn med koncentrationssvårigheter i 
grundskolan under 90-talet. Den informella intervjun stödjer även våra pedagogiska intervjuer 
då vi får bekräftat att skolan är på rätt väg gällande en skola för alla. Vi träffade en tvåbarns-
mamma i 25-årsåldern i hennes bostad. Det vi kom fram till var att pedagogerna under hennes 
skoltid inte anpassade skolgången utifrån informantens behov. Eftersom hon hade svårt att 
koncentrera sig, hade hon velat att miljön anpassades efter det. Skolans ursäkt att inte 
individanpassa hennes skolgång var avsaknaden av resurser. Hon önskar att det skulle finnas 
mer kunskap om ADHD i samhället på grund av att det är ett dolt handikapp. Hon tycker att 
alla lärare borde få mer kunskap om hur de kan förebygga koncentrationssvårigheter för att 
kunna individanpassa verksamheten. 
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Vi kan se en positiv utveckling i skolans bemötande av elever i behov av stöd. I vår informella 
intervju kan vi tydligt se att skolan då brast i att kunna tillgodose informantens behov. Men nu 
cirka femton år efteråt så visar skolan på en tydlig utveckling. Våra pedagogiska informanter 
har idag en tanke på hur skolan kan organisera verksamheten för barn med koncentrations-
svårigheter, men anser fortfarande att det finns för lite resurser för att kunna individanpassa 
skolans hela verksamhet. Vi tror och hoppas att hela svenska skolan strävar efter individ-
anpassning och att samtliga pedagoger förser sig med kunskap om olika elevsvårigheter för att 
kunna etablera en skola för alla. Enligt oss är det är av stor vikt att pedagogerna har en samsyn 
och en helhetsbild av alla barn, därför är ett samarbete mellan skolans pedagoger, vårdnads-
havare och elever ett måste. En röd tråd kan följas genom hela vårt examensarbete genom att 
historiken visar på att skolans utveckling har gått framåt men dagens skola har fortfarande svårt 
att kunna bemöta alla individer, mycket beroende på bristande resurser. 

För elever i skolan finns det mål att sträva mot och mål att uppnå. Vi ser de gemensamma 
uppnående målen för alla barn som ett hinder för att skapa en skola för alla. Målen ger inte 
barnen möjligheterna till att lära sig i egen takt och efter egna möjligheter. Målen kan ha 
negativ inverkan på elevens självförtroende och tilliten till sig själv, vilket påverkar barnens 
lärande och utveckling. De styrdokument som finns att förhålla sig till som pedagog är samma 
för alla elever. Dessa mål ska uppnås inom en viss tid och ramar, vilket kräver en homogen 
barngrupp. Samtidigt kan målen fungera som ett stöd för pedagogen eftersom det tydligt 
framkommer vad eleven bör lära sig. Ett viktigt uppdrag som pedagog är att medvetandegöra 
eleverna om vad de ska lära sig och framförallt varför de ska lära sig. Vi tror att först då 
fokuseringen ligger på det enskilda barnets möjligheter och behov samt då undervisningen 
anpassas efter detta kan skolan bli en skola för alla. 

Något som våra pedagogiska informanter fick oss att uppmärksammas på var öppenheten om 
allas olikheter. Vi tycker att det är viktigt att alla inkluderas i samhället, oavsett förutsättningar, 
och vi skulle vilja se på en mångfald i skolan. Vi tror starkt på att fördomar kan förhindras 
genom förebyggande arbete tillsammans med barn i tidig ålder och genom att alla inkluderas i 
skolan utifrån deras möjligheter och behov. Vi har mött vuxna människor som aldrig har haft 
närkontakt med funktionshindrade och vi ser det som negativt. Vi tror att detta kan påverka 
människors bemötande av funktionshindrade och deras möjligheter att bli accepterade i 
samhället vilket också Salamancadeklarationen framhåller:

Salamancadeklarationen tar sin utgångspunkt i varje barns grundläggande rätt till utbildning, varje 
barns unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov och vikten av att utbildningssystemet 
garanterar en mångfald där dessa egenskaper tillvaratas. Deklarationen uttrycker att barn i behov 
av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor och att denna integrationstanke är ett bra sätt 
att bekämpa diskriminerande attityder  (Svenska Unescorådet, 2001, s.5).

All den kunskap som undersökningen gett oss kommer vi ta med oss för att arbeta för en skola 
för alla. Vi ser det som viktigt att lyfta fram människors olikheter. Vi vill båda att olikheterna 
människor har ska bli något naturligt och normalt. Vi kommer därför att arbeta för att skapa 
tolerans och öppenhet för människors olika sätt att vara och tänka.
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Framtida forskning

Som framtida forskning skulle fokuseringen kunna ligga på fältstudier eller observationer för 
att studera om pedagogerna lever upp till det de säger och vill. Genom observation under en 
längre tid skulle det tydligt framkomma om det finns eventuella brister i arbetssättet eller 
lärmiljön. Ett annat alternativ skulle kunna vara att se hur pedagogerna arbetar integrerat med
de elever som har funktionshinder eller förståndshandikapp. En sådan forskning skulle visa på 
om skolorna skulle kunna bli en skola för alla. I vår studie har vi inte lagt något fokus på 
genusperspektiv. En idé till fortsatt forskning skulle därför kunna vara att studera om det finns 
någon skillnad mellan kvinnliga och manliga pedagogers syn i frågan om en skola för alla. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor till pedagoger

 Hur individanpassas skol- och fritidsverksamheten för att stödja barn i 
behov av särskilt stöd?

 Vad betyder en skola för alla för dig?
 Hur arbetar du för att uppnå en skola för alla?
 Hur arbetar du med elever i behov av stöd?
 Hur tycker du att lärmiljön påverkar elevernas inlärning?
 Hur organiseras lärmiljön för elever i behov av särskilt stöd?
 Hur struktureras skoldagen för de elever som kräver mer struktur?




