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Sammanfattning 
 

Under de senaste hundra åren har skolan förändrats från att ha varit en skola för vissa till att 

bli en skola för alla. I och med denna förändring har synen på elever förändrats, det 

inkluderande perspektivet ersatte det föregående som var segregerande. Det inkluderande 

perspektivet innebär att eleven i största möjliga utsträckning ska få sin undervisning 

individualiserad i sin ursprungliga miljö. Sociala effekter anses som mycket viktiga för barn 

och ungdomars lärande och utveckling. Vi kan se att utvecklingen har skett, frågan för oss blir 

då: Varför? Detta leder oss till rapportens syfte. Som är att undersöka varför inkludering har 

blivit ett eftersträvans mål samt att titta på hur implementeringen fungerar i verkligheten. 

Frågor vi avser svara på är (1) Varför har inkludering kommit att bli ett eftersträvansvärt mål? 

(2) Hur har implementeringen av en skola för alla och det inkluderande perspektivet fungerat i 

verkligheten? (3) Vilken ideologisk koppling finns till inkluderingsperspektivet? (4) Vilken 

människosyn är rådande? För att svara på den frågan stödjer vi oss på pedagogiska teorier 

såsom Piaget och det sociokulturella perspektivet men även Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Den andra delen av syftet ska besvara hur det gått att 

implementera detta i verkligheten. Policyanalysen ska där hjälpa oss att analysera bilden av 

verkligheten. För att uppfylla syftet ska vi genomföra litteraturstudier samt intervjuer.  

 

Det vi kunnat se vi vår studie är att det sociokulturella perspektivet har spelat en stor roll för 

inkluderingens utveckling, där ses gemenskap och det kulturella som viktiga byggstenar i 

utvecklingen. Implementeringen av det inkluderande perspektivet har haltat, lärare har fått 

dåliga direktiv samt för lite resurser. Den ideologiska koppling vi kunnat se är dels till 

liberalismen dels till reformistisk socialism. Den sistnämnda är den som främst stämmer 

överens med en skola för alla. Människosynen i skolan är starkt präglad av den rådande 

ideologins syn som menar att människor är jämlika och olikheter ska utjämnas.  Slutsatser vi 

kunnat dra är att inkluderingen är en god tanke som syftar till att alla elever ska få samma 

möjligheter till att lyckas i skolan. Dock fungerar det inte som planerat. Lärarnas 

ansträngningar räcker inte utan fler resurser måste till. En annan slutsats är att det inte finns 

något egentligt beslut i frågan om inkluderingen. Därför är det svårt att veta vilka regler och 

mål som gäller, vilket leder till tveksamheter vid förverkligandet av inkluderingen.  
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1. En skola för alla – verklighet eller utopi? 

 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”  

    (Lpo94) 

 

Skolan idag är inte vad den alltid har varit, liksom samhället i övrigt så utsätts skolan för 

ständiga förändringar. Förr var skolan några få förunnat, de var de allra rikaste som hade råd 

att sätta sina barn i skolan. Idag har vi ”en skola för alla”, en skola dit alla barn ska kunna gå 

och bli behandlade med värdighet och respekt samt få de kunskaper som livet kräver. 

Begreppet ”en skola för alla” är på inget sätt ett nytt begrepp, redan i läroplanen som kom ut 

1969 (Lgr69) talades det om en skola för alla. Skolan har genomgått många förändringar, 

speciellt när det gäller bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Tidigare tillägnades 

problemet eleven och det hette elever ”med särskilda behov”, eleven var bärare av problemet 

och lösningen var att segregera eleven från den övriga klassen.  Undervisningsformerna och 

tankesättet har fram till idag förändrats markant, idag är eleven i behov av särskilt stöd i vissa 

inlärningssituationer. Segregeringen av elever som behövde extra hjälp har ersatts av ett 

inkluderande arbetssätt vilket innebär att undervisningen så långt det är möjligt ska ske inom 

den ordinarie klassen. Den sociala gemenskapen och samvaron värdesätts högt och målet är 

att barnen ska lära sig att acceptera skillnader och respektera varandra. Elever som behöver 

särskilt stöd har enligt lagstiftningen rätt att få hjälp. Hur detta stöd organiseras beror på 

skolans resurser. I första hand ska stödet ges inom klassens ram men särskilda 

undervisningsgrupper får också anordnas (Vernersson 2002:22). Att inkludera alla elever 

kräver stor kompetens från lärarens sida eftersom att denne då ska möta och kunna ta tillvara 

på alla elevers olika behov. Skillnaderna mellan den ordinarie undervisningen och 

specialundervisningen blir i detta fall hårfina. Att inkludera alla elever innebär också att se 

och uppmärksamma dem allihop. Att få uppmärksamhet är ett utpräglat mänskligt behov och 

hur vi söker uppmärksamhet kan variera. Det är därför viktigt att barnen i skolan får tillägna 

sig ett språk och en kunskap om hur man kan uttrycka sig på ett accepterat och bra sätt. Först 

då är det möjligt för dem att få positiv uppmärksamhet även i skolans värld. Barn och 

ungdomar som inte får uppmärksamhet i skolan kan försöka få det på sin fritid istället, de 

söker sig till aktiviteter där de betraktas som ”kung” och får s.k. negativ uppmärksamhet men 

som stärker dem i deras identitet och självkänsla. Självförtroende, självkänsla och motivation 

är grunden för allt lärande därför måste alla elever har rätt att bli uppmärksammade och få 



 

hjälp och stöd i sina studier. En elev som är rädd för att misslyckas vågar inte försöka och blir 

otrygg i sitt lärande. Elever behöver också tydliga spelregler för hur de kan och bör samverka 

i en lärande miljö (Vernersson 2002:27). En skola för alla ska vara en skola där alla olikheter 

tas tillvara på, där det annorlunda får vara annorlunda. En skola där vi lär oss acceptera att vi 

är olika och ser det som en tillgång i samhället. Där får eleven sin undervisning skräddarsydd 

efter sina behov för att skolan ska kunna ”främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Lpo94). Men går det att genomföra i 

praktiken med en klass på 25 elever med olika förutsättningar och behov? Det blir lärarens 

utmaning att genomföra inkluderingen, de ska då ha i beaktning alla elevers olikheter, 

förutsättningar och behov när de ska anpassa undervisningen till eleven.  Att det inkluderande 

perspektivet ska genomföras i den mån det går kanske rentutav innebär att det segregerade 

perspektivet lever kvar i dagens skola.  

 

Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på varför vi använder oss av inkludering samt 

att undersöka hur implementeringen av det inkluderande perspektivet i en skola för alla 

fungerar i verkligheten. För att klara av att svara på syftet använder vi oss av frågorna: (1) 

Varför har inkludering kommit att bli ett eftersträvansvärt mål? (2) Hur har implementeringen 

av en skola för alla och det inkluderande perspektivet fungerat i verkligheten? (3) Vilken 

ideologisk koppling finns till inkluderingsperspektivet? (4) Vilken människosyn är rådande? 

Metoden vi använt för att uppfylla syftet är litteraturstudier och intervjuer. Den större delen 

kommer att bestå av litteraturstudier, då vi utifrån dessa svarar på syftet och intervjuerna 

används för att få en bild av hur implementeringen fungerar i verkligheten. För att studera 

implementeringen kommer vi att använda oss av policyprocessen som är en forskningsgren 

inom samhällsvetenskapen.  För att få en insyn i hela skolsystemet genomförde vi tre 

intervjuer med lärare som representerade för-, grund- och gymnasieskolan. Intervjuerna 

genomfördes på olika sätt, både via personliga möten och via telefon. Vi var ensamma med 

respondenten när vi genomförde intervjuerna och antecknade vad denne hade att berätta. Då 

vi sedan tidigare hade en relation till vederbörande var det inget problem med maktbalansen, 

förtroendet fanns där och allt kändes avslappnat. Kvale (1997) menar att det blir en 

maktasymmetri i en intervjusituation då den intervjuade personen känner sig i underläge när 

denne inte bestämmer spelreglerna. För att få våra respondenter att känna sig så lugna som 

möjligt valde vi att söka upp dem på platser där de kände sig hemma eller så bad vi dem ringa 

oss när de hade tid.  De svar vi efterfrågade var av berättande karaktär, därför passade 

intervjuformen bäst. Då kan jag som intervjuare ställa följdfrågor och be dem att förtydliga 



 

om något är oklart. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket innebar att vi hade en 

intervjuguide (bilaga, 1) färdig med frågor. Enligt Kvale (1997) ska frågorna vara lätta att 

förstå, korta och skrivna med vardagligt språk. Den akademiska jargongen kan skrämma 

många vilket kan leda till förvirring och att man inte får svaret som man efterfrågar. Fördelar 

med semistrukturerade intervjuer är att du inte är bunden till intervjuguiden utan kan följa 

intervjupersonens berättelser och under tiden ställa nya frågor. Till våra litteraturstudier har vi 

använt oss av material från flera olika källor för att försöka få en så bred bild av ”problemet” 

som möjligt.  Den litteratur vi valt att använda oss av är till största delen skriven av 

professorer och andra personer verksamma på olika universitet i Sverige och i Norge. Vi anser 

att all litteratur har hög trovärdighet, de behandlar vetenskapligt framforskade ämnen och 

vissa böcker är kortare versioner av avhandlingar. Flera av författarna har dessutom själva 

jobbat inom skolan som klass- eller speciallärare. Detta borgar också för stor insikt i skolans 

värld både från det praktiska och från det akademiska hållet. Vi anser att litteraturen speglar 

skolan, specialpedagogiken och det inkluderande perspektivet från flera vinklar och tar upp 

både sådant som är positivt och sådant som är negativt med en skola för alla. Vi har valt att i 

störst utsträckning använda oss av svenska författare eftersom att det är ett svenskt fenomen 

vi undersöker. 

 

Rapporten avgränsas till att titta på hur implementeringen av det inkluderande perspektivet 

har sett ut på skolnivån, d.v.s. hur lärarna uppfattar det. Vi kommer således inte titta på de 

institutioner som ett skolbeslut passerar innan de når lärarna.  

 
Rapporten är uppdelad i två delar, en teoridel och en empiridel. I kapitel 2 presenteras de 

teorier som ligger till grund för analysen av det material vi presenterar i empiridelen. I kapitel 

3, 4 och 5 (empiridelen) avser vi att svara på syftet. Därefter kopplas teorierna ihop med 

empirin i kapitel 6, som är det sista, detta kapitel avslutas med de slutsatser vi kunnat dra av 

vår studie.  



 

2. Teorier och begrepp 

 

De teorier som presenteras, i detta kapitel, är av två karaktärer, dels 

samhällsvetenskapliga dels pedagogiska. Detta för att kunna förklara både 

implementeringen av det inkluderandeperspektivet och samtidigt kunna förklara 

varför inkludering är ett eftersträvans mål. 

 

2.1 Policyanalys 

Policyanalysen hör hemma inom implementeringsforskningen vilken är en forskningsgren 

inom samhällsvetenskapen som går ut på att undersöka hur politiska beslut implementeras i 

förvaltningen (Internet, 1). Inom implementeringsforskningen kan både top-down och 

bottom–up metoden användas. Vilken nivå man väljer beror på om man ska undersöka 

beslutfattarnas avsikter eller tillämparnas handlande (Bengtsson 2005:15). Att studera 

förändringar är att röra sig i ett spänningsfält mellan de politiska aktörernas intentioner och de 

strukturer som möjliggör eller begränsar beslutets operativa förverkligande. Med aktör menas 

de individer eller kollektiv som verkar i processen och begreppet struktur utgörs av de 

regelbundna mönster som aktörerna omges av och består bl.a. av regler och resurser (ibid s. 

26-27).  Policyanalysen kan beskrivas som ”What governments do, why they do it and what 

difference it makes” (ibid s. 31). Det är många faktorer som har betydelse för ett besluts 

implementering i verkligheten, framförallt måste målen vara tydliga, önskvärda och 

förankrade hos dem de kommer att beröra. Utformningen av policyn bör innehålla tydliga 

direktiv om bl.a. hur de institutionella förhållandena arrangeras, beslut om mål, organisation, 

ansvariga aktörer, resursfördelning och spelregler. Implementeringen måste dock ses som en 

dynamisk process, det är få om ens inom några områden man till 100 procent lyckas 

genomföra de ursprungliga planerna och besluten. Anpassning måste hela tiden ske eftersom 

att nya erfarenheter görs och verkligheten förändras.  

 

Problem med implementeringen har ofta sina orsaker i en alltför otydlig eller oklart utformad 

policyutformning (målsättning) eller att målen verkar motstridiga och därför svåra för 

tillämparen att förstå. Otydlighet kan bero på att flera olika intresseinriktningar måste 

kompromissa och det kan då bli svårt för ”verkställarna” att veta vilka intentioner 

beslutsfattarna eftersträvar (ibid s. 34). Ibland kan det till och med vara så att ett konkret 

beslut saknas, det kan vara så att nya beslut och riktlinjer läggs på gamla som också gör dem 



 

otydligare (Hill 1997:38) eller att flera olika beslut förväntas kopplas samman till ett mål 

(Bengtsson 2005:38). Implementeringsproblem kan också uppstå ifall att omgivningen ogillar 

det auktoritiva politiska beslutet (ibid s. 37). De beslutande kan också ha tänkt fel vad gäller 

orsak och verkan eller gjort missbedömningar vad gäller problemets art, val av åtgärder, hur 

stort intresset är, hur nyckelaktörerna kommer att reagera o.s.v. Tydlighet och förankring 

bland tillämparna är väldigt viktigt för om det finns ett värderingsgap mellan beslutsfattarna 

och de som ska tillämpa och genomföra ett beslut finns risk för att tillämparna inte finner 

beslutet tillräckligt angeläget och därför inte lägger ner allt för mycket energi på att 

genomföra det (ibid s. 36). Organisationens mål och syfte måste stämma överens med dess 

resurser för en lyckad implementering, resurserna kan då omvandlas till kapabiliteter d.v.s. 

kunskap, inflytande och handlingsförmåga.  Vid utvärdering av de politiska besluten 

kontrolleras således legitimiteten gentemot olika aktörer samt förmågan att skapa goda 

relationer med det omgivande samhällets organisationer och institutioner (ibid s. 35). 

Angående top-down perspektivet har ifrågasatts om beslutsfattarna alltid kan skapa klara 

politiska mål. Målen fattas oftast i relativt motstridiga miljöer och blir till kompromisser. 

Därför är det oftast metodologiskt lättare att studera implementeringen från botten för att se 

hur man skapat mening åt det som beslutsfattarna beslutat om. Själva beslutsfattandet 

fungerar också oftast bättre om problemet och lösningarna får diskuteras och förhandlas fram 

av dem som blir påverkade av dem (Hill 1997:213-214). 

 

2.2 Lärande och utveckling 

 

”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen.”  

(Säljö, 2000:9)  

 

Skolans läroplaner och praktiska arbetssätt har under lång tid varit starkt inspirerat av den 

schweiziske kunskapsteoretikern Jean Piagets teorier om lärande och utveckling. Piaget ansåg 

att barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter för att 

lära sig och utvecklas. Svårighetsgraden borde dock noga anpassas till elevens 

utvecklingsnivå (Imsen, 2000:53). Piaget såg den kognitiva utvecklingen som något statiskt 

och universellt där människans tänkande utvecklades i vissa nivåer/stadier som var likadana 

för alla människor. Detta skapade bilden av en demokratisk värld där alla människor kunde 

lära och utvecklas från sina egna förutsättningar. Med detta sätt decimerades dock lärarens 

eller den vuxnes ansvar för barnets lärande. Läraren, den vuxne, skulle bara skapa 



 

förutsättningar för barnets lärande men inte själv delta aktivt i lärprocessen för då skulle 

barnet inte få göra sina egna erfarenheter och därför gå miste om tillfället att verkligen förstå. 

Om barnet ändå inte tog till sig kunskaperna/undervisningen så hade det förmodligen inte nått 

upp till det nödvändiga utvecklingsstadiet, och problemet var således barnets. Det Piagetanska 

sättet att se på lärande och utveckling ledde till en förändring av skolarbetet så tillsvida att 

självstyrande arbete betonades, undervisningsmetoderna aktiverade eleverna i större 

utsträckning och grupparbeten blev vanliga. Många lärare menar att detta tänkande ledde till 

större respekt för barnen och deras förutsättningar och behov (Säljö 2000:62-64). Piagets 

åsikter om att lärandet ser ut likadant för alla människor har inte fått stå oemotsagt. Mycket av 

kritiken främst på 70-talet baserades på tvärkulturella jämförelser och man menade att man 

inte kan bortse ifrån att världen fungerar olika på olika ställen. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv menas att barn från europeisk medelklass, från en nomadstam från Afrika eller en 

inuitby på Grönland inte har samma möjligheter att lära utan att barnens lärande påverkas av 

områdets religion, världsbild, sätt att umgås och den fysiska miljön runt dem (ibid s. 68-69). 

Tänkandet och omvärldsuppfattningen utvecklas i en dimension som omfattar 

kommunikativa, sociala och materiella förutsättningar. I det sociokulturella perspektivet finns 

inga gränser för kognitiv utveckling liknande dem i Piagets teorier, man menar istället att 

människors kunskaper och intellektuella förmåga kommer att utvecklas i takt med att de 

kulturella redskapen – de psykologiska/språkliga likaväl som de fysiska (dvs. artefakterna) – 

förändras och förfinas. En grundläggande princip i det sociokulturella perspektivet är 

förmågan att se på något nytt som ett exempel på eller en variant av något redan bekant. 

Människan skapar således redskap med vars hjälp hon kan lösa fysiska och intellektuella 

problem, förmågan att lära och utvecklas – såväl kollektivt som individuellt – har ingen 

bestämd gräns (ibid s. 68-73). 

 

I den sociokulturella traditionen utgår man ifrån en beskrivningsnivå där människan är både 

en biologisk och en sociokulturell varelse. Det är i samspelet mellan de biologiskt givna 

termerna av fysiska, psykiska och kommunikativa förutsättningar och hennes förmåga att 

skapa olika former av medierande redskap eller verktyg som är grunden för den 

sociokulturella utvecklingen (Säljö 2000:231). Människan utmärks av att hon till skillnad från 

andra arter utvecklar och använder fysiska och språkliga redskap. Om vi försöker förstå 

tänkande, begreppsanvändning och lärande som delar av mänskliga verksamheter, ser vi 

omedelbart att vårt agerande i de flesta fall är intimt förknippat med olika former av redskap. 

Vi använder till exempel penna och almanacka för att komma ihåg när vi till exempel ska 



 

befinna oss på olika ställen (ibid s. 74-76). Människan har under århundradena inte förändrats 

i biologisk mening men lärt sig att använda artefakter som stöd och hjälpmedel för sitt lärande 

och sin utveckling. Sociokulturellt lärande kan ses som ett kollektivt lärande som det 

individuella lärandet och utvecklingen utgår ifrån. Som biologiska varelser har vi 

uppenbarligen begränsningar men som sociokulturella verkar vi vara i det närmaste oändligt 

läraktiga och bildbara. Det är bara en kort tid i livet som människans lärande kan ses 

begränsas av det biologiska, ganska snart blir kulturen och dess institutioner den arena där 

lärande och utveckling sker. Det är genom språket och interaktionen med den materiella 

omvärlden som en kognitiv och emotionell socialisation äger rum. Människan utvecklas inom 

ramen för sin civilisations kulturella och samhälleliga villkor och av detta kan man förstå att 

även läroprocesser är olika (ibid s. 231-232). 

 

Lärandet är enligt det sociokulturella perspektivet inbyggt i samhällets sätt att fungera. 

Människor kan inte undvika att lära, och deltagandet i olika aktiviteter ger kunskaper och 

erfarenheter vare sig man vill eller inte. De här läroprocesserna innehåller psykologiska 

mekanismer där den som behärskar ett område vägleder och stöttar nybörjaren till exempel 

genom att göra uppgiften enklare eller att knyta an till tidigare kunskaper och erfarenheter. I 

dagens komplexa och tekniska samhälle räcker det dock inte längre med att se hur andra 

människor gör sina uppgifter, till exempel inom vården måste utövarna vara kapabla sina 

uppgifter och organisationen skulle inte fungera med allt för många nybörjare. Detta medför 

att lärande i formaliserande miljöer blir nödvändigt. Det är en historiskt annorlunda aktivitet 

som inte kan byggas på samma principer som lärande gjort under tidigare epoker. Skolan är i 

många hänseenden en sluten miljö och leder till att kommunikationen får en helt annan 

karaktär än i andra verksamheter. Lärandet blir i huvudsak en språklig, abstrakt verksamhet 

och man utgår inte längre från vardagliga aktiviteter. Det är dock viktigt att förstå att skolan är 

en del av verkligheten och samhället (ibid s. 235-238). Skola och utbildning är inte längre 

något som bara erbjuds ungdomar utan bildning ses mer och mer som livslångt (livslångt 

lärande). Tidigare undervisningssätt där läraren höll en monolog och eleverna memorerade 

fakta ses som ett förlegat undervisningssätt. Numer handlar lärandet om att få göra 

erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för 

individen rimligt sätt och används i ett för verksamheten konkret sätt (ibid s. 240). Den 

speciella kommunikativa miljö man möter i skolan har stor betydelse för framgång i andra 

verksamheter. Skolans kommunikativa form uppkom i ett informationsfattigt samhälle och 

möter nu en stor utmaning i det informationssamhälle vi lever i idag och det gäller att skolan 



 

anpassar sin verksamhet så att den bekräftas i vardagen. Det är i interaktionen mellan 

människor som kunskaper och färdigheter får liv. Det sociokulturella tänkandet vill också 

enligt Säljö (2000) jämställa olika slags kunskaper och är kritiskt mot den institutionella 

karaktären hos skolor och utbildningssystem där undervisning bedrivs helt löskopplat från 

omvärlden. Eleverna får visserligen experimentera ganska fritt, men till skillnad från 

lärlingens hantverksproduktion har elevernas alster inget värde förutom som övningsmaterial.   

 

2.3 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

Bronfenbrenner är grundare till den utvecklingsekologiska teorin som ser samspelet mellan 

individ och omgivning som den viktigaste aspekten i människans utvecklingsförlopp (Imsen 

2000:410). Tidigare sågs individrelaterade faktorer som behov, motivation, identitet, 

självuppfattning, kognitiv struktur som helt avgörande för utvecklingen. Han menar istället att 

man för att förstå hur barnen utvecklas måste vi se till samspelet mellan individen och miljön. 

En individ rör sig inte i endast en miljö utan är delaktig i många olika, därför är det viktigt att 

studera alla miljöer även i relation till varandra då dessa kan vara motsägande. I klassrummet 

säger läraren att man inte får mobba någon, men på rasten måste du vara med och mobba för 

annars riskerar du att själv bli offer. Detta är exempel på hur de olika miljöerna kan krocka 

med varandra. Bronfenbrenner liknar sin modell vid ryska dockor, det är lager på lager, en 

miljö omsluts av en annan som i sin tur om sluts av en tredje. Den första nivån är mikronivån, 

det är den som är kärnan i systemet. Där finns alla miljöer som individen direkt ingår i så som 

familjen, skolan, grannarna, kompisgänget (Imsen 2000:411). Mesonivån, den andra nivån, 

omsluter den första nivån. På denna nivå kan vi studera hur händelser i en miljö på mikronivå 

får konsekvenser i en annan miljö på mikronivå. Alltså hur familjen och skolan samarbetar 

och hur händelser i den ena miljön får konsekvenser i den andra. Den tredje nivån är exonivån 

som omsluter den andra nivån. Här är det olika samhällskonstellationer på lokal nivå som 

påverkar barnet men som barnet inte är direkt inblandat i (Imsen 2000:412). Det kan handla 

om föräldrarnas arbetsdagar och om hur kommunen styrs. Barnet påverkas av föräldrarnas 

arbetstid då någon annan måste ta hand om dem och hur kommunen styrs påverkar barnet 

indirekt genom att kommunen sköter barnomsorg och skola. Den fjärde nivån är makronivån, 

den yttersta dockan, det är en samlad nivå för alla institutioner som finns på central nivå. Det 

handlar exempelvis om Sveriges ekonomiska system, social- och hälsovård, rättsväsende och 

politiska systemet. Barnet påverkas av beslut som fattas inom de olika institutionerna, men är 

inte heller här direkt inblandad (Imsen 2000:412).  



 

2.4 Olika intelligenser och lärstilar 

I en miljö där olika typer av kompetens accepteras och värdesätts är det egentligen ointressant 

vem som är kompetent på vilket sätt och på vilken nivå, eftersom utgångspunkten blir att alla 

barn skiljer sig åt vad gäller deras profil av förmågor. Förutsättningen är att pedagogen 

systematiskt söker att först fastställa en slags kompetensprofil för varje barn och därefter 

arbetar medvetet utifrån denna (Atterström, Persson 2000:53-55). Howard Gardener har 

fastställt nio olika intelligenser som handlar om att människor kan vara bra på olika saker och 

att fler intelligenser bör beaktas i skolan förutom matematisk och språklig begåvning. Elever 

med andra intelligenser betraktas oftast som dåliga elever men skolan måste lära sig att 

acceptera andra sätt att se på vad som är intelligens eller inte. Den logisk-matematiska 

intelligensen (1) innebär att eleven behärskar abstraktioner och kan lätt se sammanhang och 

tänka analytiskt. Detta är individen som vi traditionellt bedömer som intelligent i samhället 

idag. De spatialt intelligenta tänker i bilder och former, minns i bilder och tycker om att rita, 

måla och skulptera. Individerna som besitter visuell-spatial intelligens (2) klarar sig väl i en 

traditionell skolmiljö eftersom mycket skolarbete bygger på förmågan att lagra minnesbilder. 

Verbal intelligens (3) ägarna utmärker sig ofta som de pratiga barnen i klassen. Andra 

utmärkande drag kan vara att de är oerhört duktiga på att t ex spela teater, men kan ha hur 

svårt som helst med att läsa svåra texter och minnas bilder. De minns bättre vad som sagts och 

gillar att berätta det vidare, så kallade auditiva. Många med en verbal begåvning har också en 

social begåvning. Förmågan att förstå andra människors sinnestillstånd, temperament, behov 

och önskningar. De har lätt att ta folk, leda, organisera och skapa nätverk och klarar sig socialt 

sett utmärkt. Denna intelligens kallar Gardner Social/interpersonell intelligens (4). De som 

har den musikaliska intelligensen (5) har en mycket stark musikalisk begåvning. Det är genom 

rytm, toner och musik de minns och lagrar information. Få skolor ger utrymme för denna 

slags begåvning. Musik skulle kunna vara en bra utgångspunkt för inlärning för flera barn. 

Fysisk intelligens (6) besitter de kinestetiska eleverna. Det innebär att de lär sig med kroppen.  

Först när de får känna på, prova på, ta tag i och lära genom musklerna kommer de att förstå. 

Flera av dessa typer i ett klassrum är svårt att hantera eftersom skolan knappast är den platsen 

som uppmuntrar till inlärning genom kroppen. Dessutom lär dessa elever ofta långsammare 

och behöver mer tid att träna. Individuell/intrapersonell intelligens (7) är motsatsen till social 

intelligens som oftast vara ihop med andra för att lära sig. Det individuella barnet vill vara för 

sig själv. Det är barnen som försvinner i en vrå för att skapa, plugga, bygga och tänka, för att 

sedan titta ut och säga: ”Titta vad jag gjort.” Denna elev vållar problem eftersom han eller hon 



 

ofta vill bestämma sina egna villkor för inlärning. Men ge dem utrymme så kommer de på det 

mesta på egen hand. Naturalistisk intelligens (8) karaktäriseras av förmågan att kategorisera 

och systematisera. Existentiell intelligens (9) utmärks av förmågan att kunna ställa de stora 

och eviga frågorna i det mänskliga varandet. 

 
Rita och Ken Dunn har gjort en undersökning som fokuserat på barn och ungdomars lärstil i 

relation till lärmiljön. De har funnit att olika elever lär sig olika effektivt under olika yttre 

omständigheter. Den fysiska miljön är den mest självklara yttre faktorn, den påverkar eleven i 

form av belysning, temperatur och plats. Det emotionella spelar också en avgörande roll 

gällande effektiviteten i lärandet. Här handlar det om hur vi arbetar, om vi arbetar 

självständigt eller om vi måste kontrolleras. Faktorer som hur läraren agerar har även det 

betydelse, vissa kräver en auktoritativ lärare och andra lär bäst i interaktion med jämlikar.  

Detta kallas för de sociala faktorerna. Men vi har även fysiologiska faktorer som är avgörande 

såsom morgontrött, auditiv/visuell till och med blodsockret räknas till denna kategori. Den 

sista faktorn som presenteras är den psykologiska, där delar de upp lärstilarna i två, en 

fältberoende och en fältoberoende. Den fältberoende individen uppfattar visuella mönster som 

helheter och har svårt att särskilja enskilda delar i det varseblivna samt att fokusera på detaljer 

i en situation. De är socialt inriktade och arbetar gärna med andra. Den fältoberoende 

individen kan fokusera på enskildheter i ett mönster och analysera de delar som helheten är 

uppbyggd av. De arbetar gärna ensamma (Stensmo 1997). 

 
2.5 Människosyn   

Människosyn är ett samlat begrepp om uppfattningar kring människans grundläggande 

egenskaper så som hennes möjligheter och begränsningar. Den bygger på etiska 

grundvärderingar om vad människan ska eftersträva och vilka egenskaper som är särskilt 

värdefulla (Internet, 2). I Sverige studeras människosynsfrågor kontinuerligt i filosofi, 

idéhistoria, litteraturvetenskapen och religionsvetenskapen vanligen under ämnet etik och 

livsåskådning. Det finns teorier om människan som kallas för öppna teorier om människan 

dessa går att pröva empiriskt men de låter sig sällan göra det i praktiken (ibid). Det kan vara 

vad människor djupast sett strävar efter eller vilka de fundamentala skillnaderna är mellan 

människa och djur. 

Definitionen av människans natur kan sägas vara vad som gör människan mänsklig. Många 

har försökt komma fram till vad som är människans natur, men ingen forskning vare sig 

empirisk eller kirurgisk kan någonsin bevisa människans sanna natur. Därför blir alla 



 

modeller normativa, konstruerade från filosofiska och moraliska antaganden. Att prata om 

människans natur är att göra antaganden om både människan som individ och om samhället. 

Man försöker bl.a. besvara frågor om människans beteende, är det nedärvt eller är det inlärt? 

Är människan en självständig individ med individuella egenskaper eller är människan en 

gruppindivid vars identitet och beteende uteslutande formas av gruppen de tillhör (Heywood, 

2004:15). Anser man att människan är formad av arvet, så ser man samhället som ett resultat 

av människan och utvecklingen är begränsad el. t.o.m. förutbestämd. Människan styrs av 

medfödda instinkter och traditioner (är irrationell). Tror man istället att människan är formad 

av fostran/miljön så ser man människan som en produkt av samhället. Människan är rationellt 

styrd (styrd av intellektet), fattar sina beslut på insamlad fakta och gör sina egna val och 

beslut om sitt liv. Därmed är även samhället förändringsbart. 

 

Människans natur är av yttersta vikt för den politiska teorin och därigenom för val av 

ekonomisk och social organisation i samhället. De olika ideologierna har olika människosyner 

och grundar sin politik därefter. Man har olika svar på sådana frågor som: Är det arv eller 

miljö som påverkar människans beteende? Är människan rationell, logisk och kalkylerande 

eller irrationell styrd av drifter och passioner? Är människan självisk och egoistisk eller 

samarbetande och osjälvisk, är människan social eller osocial? Heywood (2004) menar också 

att utfallet på sådana frågor beror på samspelet mellan individ och miljö samt att det finns två 

olika synsätt om vilken betydelse individen haft i politiken. Det första synsättet innebär att 

historien är gjord av människorna, av deras medvetna val. Det andra att sociala, ekonomiska 

och andra faktorer har format historien och människan har varit irrelevant eller möjligtvis 

fungerat som en marionett. 

 

2.6 Analysmodell 

De teorier som presenteras ovan är alla relevanta för att svara på rapportens syfte. Dock 

kommer inte alla teorier att användas i analysen. De teorier som är viktiga för analysen är 

policyprocessen, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt det sociokulturella 

perspektivet. Garderners nio intelligenser, Piaget teorier samt avsnittet om människosynen 

utfyller inte analysunderlag utan är endast av förtydligande karaktär. Det är viktigt att förstå 

att alla barn och ungdomar lär olika samt har olika behov, detta beskriver Garderner på ett bra 

sätt med sina nio intelligenser. Individualisering som idag är ett ledande arbetssätt bygger på 

just denna teori om att alla människor är olika och har olika kvalitéer.  Piagets teorier är 



 

vikiga för att förstå varför skolan har sett ut som den har gjort, det är således en teori som 

varit aktuell i skolan men som numer är förlegad. Därför kommer dessa teorier inte beaktas i 

analysdelen. Däremot kommer policyanalysen vara en central del i analysen, dock kommer 

inte en regelrätt policyanalys att genomföras. Dess teorier kommer däremot att ligga till grund 

för analysen på så vis att vi stödjer empiri mot teorierna. Policyanalysen tar upp faktorer som 

är viktiga för implementering, framförallt måste målen vara tydliga, önskvärda och förankrade 

hos dem de kommer att beröra. Utformningen av policyn bör innehålla tydliga direktiv om 

bl.a. hur de institutionella förhållandena arrangeras, beslut om mål, organisation, ansvariga 

aktörer, resursfördelning och spelregler. Implementeringen måste dock ses som en dynamisk 

process, det är få om ens inom några områden man till 100 procent lyckas genomföra de 

ursprungliga planerna och besluten. Anpassning måste hela tiden ske eftersom att nya 

erfarenheter görs och verkligheten förändras. Vi har valt att framför allt beröra dessa i 

fortsättningen, då vi vill se vilka faktorer som är viktiga för en lyckad implementering av en 

skola för alla. Det sociokulturella perspektivet är centralt i dagens skola och kommer således 

att vara aktuellt genomgående i rapporten. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

kommer tillämpas för att titta på miljöaspekten i lärmiljöer. Fokus kommer att ligga på hans 

teorier som bygger på samspelet mellan individen och miljön. För att förstå hur barnen 

utvecklas måste vi se till helheten. En individ rör sig inte i endast en miljö utan är delaktig i 

många olika, därför är det viktigt att studera alla miljöer även i relation till varandra.    



 

3. Från segregering till inkludering 

 

För att förstå varför skolan ser ut som den gör idag är det viktigt att veta hur den 

har sett ut tidigare. I detta kapitel beskrivs skolans utveckling, om hur skolan 

kommit att bli en enhetsskola jämfört med den föregående uppdelade skolan. 

Specialpedagogikens framväxt samt hur en skola för alla blivit verklighet är viktiga 

bitar i skolans utveckling särskilt för att kunna svara på frågan varför ett 

inkluderande perspektiv.   

 

Svensk skolhistoria är starkt präglad av köns- och klasstrukturer. De tidiga skolformerna var i 

kyrkans regi och var endast till för de välbärgade pojkarna. Undervisningen dominerades av 

kristendom och latin och lärarna var endast män. På den tiden var det manliga viktigt och 

skulle vara just manligt samt hållas åtskilt från det kvinnliga. År 1875 var hela 85% av 

eleverna i läroverken från de olika borgerliga skikten. Vid mitten av 1800-talet fanns det ca 

400 000 barn i skolåldern och av dessa var det endast 4 000 som gick vid läroverken. Att gå i 

skola var ett privilegium som endast ett litet fåtal hade möjlighet till. Läraryrket hade hög 

status och det ansågs att det krävdes en riktig man för att göra män av pojkarna. Den lärare 

som inte uppfattades som nog manlig betraktades med löje (Skolverket 2003:35-37). Den 

första flickskolan startades i Västerås år 1632 och under senare delen av 1700-talet men 

främst under 1800-talet startades fler flickskolor (mamsellskolor, fruntimmerskolor och 

flickpensioner) där kunde kvinnor vara både föreståndare och lärarinnor och oftast var det 

kvinnor som var initiativtagare till dessa skolor. Flickskolorna inriktade sig ofta på de lite 

mjukare värdena, det ansågs t.ex. inte tillhöra kvinnans förmåga att vara logisk. Flickskolorna 

gav inga betyg och det gick inte heller att avlägga examen vid dem förrän på 1880-talet (ibid 

s. 38).  

 

1842 beslutades om den allmänna folkskolan men det tog ända till 1920-talet innan pojkar och 

flickor började gå i samma skola. Statsanslagen gick dock fortfarande i störst utsträckning till 

läroverken trots att folkskolan hade ungefär 50 gånger så många elever. Vissa lärare kunde ha 

så många som 150 barn att undervisa och därför använde man sig av varannan dags systemet 

vilket gick ut på att flickor var i skolan ena dagen och pojkarna den andra. Med 1927 års 

skolreform fick flickorna möjlighet att gå i de allmänna läroverken. De fick även tillgång till 

högre allmänna läroverk och möjlighet att avlägga studentexamen. Den expertgrupp som 



 

skolberedningen 1957 tillsatte för att se över flickskolornas ställning i utbildningssystemet 

kom fram till att flickskolorna skulle behållas. De ville behålla den speciella pedagogik som 

växt fram där med betoning på språk och humaniora, samt en praktisk betoning i ämnena.   Då 

grundskolan genomfördes på 1960-talet avskaffades dock flickskolan och 1962 slogs 

skolformerna samman till en gemensam grundskola med sammanhållen utbildning för flickor 

och pojkar (ibid s. 43). 

 

Med läroverkens försvinnande 1966 och yrkesskolans och fackskolans sammanslagning med 

gymnasiet 1971 hade alla skolformer slagits samman till en gemensam skola. En skola som 

skulle vara en mötesplats för alla barn i samhället. Detta politiska mål har efter hand fått ett 

stort stöd i den svenska politiken. Avståndet mellan politisk idé och praktisk pedagogisk 

verklighet kom dock att visa sig stor i flera avseenden. Den forskning som genomförts om 

skolelever med olika klass-, kultur-, och socialgrupper har påvisat skolans segregerande 

verkan bl.a. vad gäller skolans vardag och innehåll. Idag är det flickorna som lyckas bättre än 

pojkarna i skolan och det är dessutom en stor andel elever som går ut grundskolan utan 

godkända betyg (ibid s. 44-46).  

 

3.1 Specialundervisning växer fram 

Redan under 1800-talet infördes åtgärder för de elever som inte klarade skolgången som 

förväntat. De ansågs vara ett problem för den övriga undervisningen och därför startades så 

kallade minimikurser vilket innebar att kunskapskraven sänktes (Brodin & Lindstrand, 

2004:37). De fick således ingen extra hjälp utan endast sänkta krav. Detta var den första 

formen av specialundervisning. Eleverna i minimikurserna kunde vara i samma klassrum eller 

i ett angränsande till de normalbegåvade eleverna. De var nämligen inte alltid segregerade 

utan ibland var de i den vanliga klassen men då de blev en belastning för övriga klasskamrater 

förflyttades de allt som oftast. Under denna tid kunde eleverna delas upp i tre olika klasser, 

det var de normalbegåvade, de som hamnade i minimikurser och ”idioterna” (Skolverket 

2005:21-22). Den sistnämnda klassen var mycket enkel att särskilja från övriga och det var 

inte heller några diskussioner kring dessa. Det var främst den grupp elever placerades i 

minimikurser som var omtvistad. Detta berodde främst på att föräldrar var skeptiska till sitt 

barns placering. Differentiering av denna typ blev lagstadgad i 1842 års skolstadgar där 

minimikurser blev tillåtet. Detta lämpade sig bäst till barn som kom från fattiga hem som 

därför behövde komma ut i arbetslivet snabbt eller till de barn som saknade begåvning.  



 

1842 infördes också undervisningsplikt, då skulle alla barn få rätt till grundläggande 

utbildning (Brodin & Lindstrand 2004:37). För att komma bort från problematiken kring 

vanartiga barn inrättades skolkarehem, avsöndringsskolor och uppfostringsanstalter. Under 

denna tid infördes även skolhälsovården, den fick en central roll i differentieringen av elever 

då medicinska grunder styrde vilka som var normalbegåvade och inte (ibid s. 39). I slutet av 

samma sekel inrättades specialklasser i folkskolan, Norrköping var först ut med att 1879 

inrätta den första hjälpklassen. Bakgrunden till denna segregering var ”bättre läsa lite och 

förstå något än att läsa mycket och förstå intet”. En annan faktor som avgjorde var det faktum 

att de elever som behöver extra hjälp drar ner tempot i undervisningen, denna text vittnar om 

synen på dessa barn ”den tyngande ballast som blott hämmar farten”. Ett regelverk kring 

hjälpklassundervisning kom inte förrän 1936 (ibid s. 39). Dock blev specialklasserna eller 

hjälpklasserna starkt ifrågasatta eftersom folkskolan riskerade att bli ett A- och B-lag. Tanken 

att folkskolan skulle bli en bottenskola till läroverket försvann därmed. 1896 infördes en 

barnavårdsnämnd i varje kommun, dessa skulle omplacera vanartiga barn och ungdomar till 

anstalter där de skulle uppfostras (ibid s. 39).  

 

3.2 En skola för alla 

I SOU 1948:27 och den följande propositionen 1950:70 presenterades betänkandet, från 1946 

års skolkommission, med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Där 

presenteras en nioårig grundskola för första gången i Sverige, den tidigare realskolan och 

folkskolan skulle nu bli en enhetsskola. Undervisningen skulle ske klassvis och klasserna 

skulle hållas samman i alla år från årskurs ett till åtta. Klasserna skulle inte delas in efter 

behov eller begåvning. Det var viktigt att inte differentiera eleverna så om någon behövde 

extra hjälp skulle undervisningen bara anpassas till individen (Skolverket 2005:16). Denna 

utredning kom att ligga till grund för en skola för alla. Dock betydde inte alla att alla elever 

skulle ha rätt till en skola. Det inrättades specialundervisning för de elever som inte klarade av 

den vanliga skolgången, istället för de kvarsittningar som tidigare skulle hjälpa eleverna. 

Kommissionen såg tidvis positivt på dessa specialklasser men de såg helst att 

specialpedagogiska åtgärder sattes in i klassrummet, där eleven kunde vara tillsammans med 

sin vanliga klass. Men inte heller här gällde det för alla de elever som var svagt begåvade 

placerades fortfarande i hjälpklasser och det rättfärdigades med att dessa elever behövde en 

mer harmonisk skolgång (Skolverket 2005:20).  

 



 

Parallellt med ovanstående SOU gjordes en utredning för särskolan, den kom ut 1949 och 

hette ”om sinnesslövården” . Den kom fram till en lag om vård och utbildning för sinnesslöa i 

alla åldrar som gick ut på att eleverna skulle delas upp i grupper om bildbara och obildbara. 

De bildbara barnen skulle landstingen och de landstingsfria städerna vårda och utbilda, de 

obildbara skulle i fortsättningen vårdas på anstalter i statens regi. De ”sinnesslöa” fick således 

gå en särskild skola parallell till den vanliga. 1955 infördes även skolplikt för elever med 

utvecklingsstörning men utan tilläggshandikapp, alltså de elever med begåvningshandikapp 

som idag går i särskolan (Skolverket 2005:25).  

 

1957 års skolberedning hade till uppgift att utforma läroplan och organisation för den 

kommande grundskolan, detta presenterades i Grundskolan (SOU 1961:90). Denna utredning 

pekade ut elever som bärare av problemen och detta försökte man rätta till med 

kompensatoriska specialinsatser riktade mot eleven. Samtidigt som den första nioåriga 

grundskolan började ta form på 60-talet gjordes en utredning om de CP-skadade barnen. Där 

fastslogs det att barn med cerebral pares skulle gå i den vanliga skolan, om de inte behövde 

medicinsk vård och behandling. Resultatet av detta blev att mer än hälften av dessa barn 

fortfarande stod utanför den vanliga skolan då problemen var för stora (Skolverket 2005:27). 

1962 infördes den första grundskolan, då fick även gravt rörelsehindrade skolplikt och 

lagstadgad rätt till skolgång, men inte förrän sex år senare 1968 fick utvecklingsstörda samma 

rättigheter.  Det var alltså 86 år efter införandet av skolplikt som alla barn i åldrarna 7 till 15 

hade samma rätt till skola, en skola för alla. Detta har inte betytt att skolgången har sätt 

likadan ut för alla. Särskilda klasser och skolformer har hela tiden funnits vid sidan av den 

vanliga skolan.  

 

Som grund till att det inkluderande perspektivet blivit norm ligger bl.a. den senaste tidens 

inlärningsforskning. I den offentliga utredning som ligger till grund för Lpo94 framhåller man 

att det enligt den senaste tidens forskning inte längre är meningsfullt att upprätthålla 

åtskillnaden mellan inlärning och utveckling. Man har nu lärt att människans kognitiva 

utveckling i huvudsak inte bara är psykiskt och biologiskt bestämd utan också i hög 

utsträckning socialt och kulturellt bestämd (SOU 1992:94:69). Trots att inlärnings- och 

utvecklingsforskningen ligger bakom inkluderingstanken har varnande röster hörts ang. detta 

nya tankesätt. Persson (2003) tar bl.a. upp om att beslutsfattare och pedagogikforskare inte 

sällan uppfattas som utopister fjärran från klassrummets vardagsslit. Han skriver också om 

den oro beslutet medfört därför att det i själva verket kan ge stat och kommun legitima skäl 



 

till att dra ner på resurserna och därigenom spara pengar. Rent praktiskt belyser han även 

problematiken med att den tidigare tillgången på speciallärare medfört att klasslärarna lärt sig 

att ”tänka bort” de elever som behöver extra stöd vid lektionsplaneringen. Nu måste lärarna 

börja ta hänsyn till de elever som de tidigare inte behövde planera för. Detta har medfört att 

undervisningsmetoderna förändrats. När elever med olika förutsättningar och behov ska gå i 

samma skola krävs det att undervisningen anpassas efter individen. 

 

3.3 Individualiseringen i skolan 

För att anpassa skolarbetet efter individerna har arbetssätten varierat och förändrats något 

över tiden, från att mest handlat om olika (oftast kunskaps-) grupperingar som exkluderat och 

segregerat eleverna från gemenskapen, till att handla om variation i arbetssättet inom 

klassgemenskapen. 1969 började man med att gruppera elever i ämnena engelska och 

matematik, så kallad nivågruppering. Det innebar homogenisering av undervisningsgrupper 

genom att elever med likartad prestationsförmåga eller lärhastighet grupperades tillsammans 

(Stensmo 1997:147). Det gick att välja mellan särskild kurs och allmän kurs. Om man vill 

utnyttja elevers olika sätt att tänka som ett underlag för kunskapsutveckling leder denna 

sortering dock inte till så goda resultat. Ett argument för de kunskapsmässigt homogena 

grupper som eftersträvades var att nivåskillnaden och bredden i undervisningsinnehållet blev 

mer lätthanterlig än i heterogena grupper (Kernell 2002:169-170). Slavin genomförde 1987 en 

metaanalys av en mängd amerikanska och engelska studier av nivågrupperingseffekter. De 

studier som valts ut är studier där man jämfört homogeniserade klasser eller grupper med 

heterogena kontrollgrupper (Stensmo 1997:147-150). Beträffande undervisningsmässiga 

effekter (betyg och provprestationer) presterade eleven bättre resultat i en högt rankad grupp. 

Bättre än vad som kunde förväntas utan nivågruppering. De institutionella effekterna (lärares 

och föräldrars uppfattning och förväntning) visade att föräldrarnas och lärarnas förväntningar 

påverkades av elevernas grupplacering. Medan de sociala effekterna (självuppfattning och 

förväntning på prestationerna) inte påverkades. De långsiktiga socialpsykologiska effekterna 

av nivågruppering kan vara negativa för elever som bedöms som lågpresterande (Stensmo 

1997:147-150). LGr 80 motsatte sig nivågruppering av elever då de ansåg att det fanns sociala 

fördelar med heterogena grupper där eleverna lär av varandra samt lär sig respektera 

varandras olikheter.  

 



 

Varje klass innehåller elever med skiftande förutsättningar, färdigheter och kunskaper och 

läraren ska enligt Lpo94 undervisa anpassat till varje elev. Institutionen för Individanpassad 

skola definierar en individanpassad skola så här: Rätt arbetsuppgifter som är anpassade efter 

elevens förkunskaper och förutsättningar. Tid att lyckas. Stoffet ska vara uppdelat i tydliga 

avgränsade delmål eleverna ska kunna se omfattningen av studierna och avsätta tid därefter. 

Rätt lärsätt, att varje elev får möjlighet att bli medveten om sitt bästa sätt att lära, så att 

eleverna kan vara effektiva. Att individualisera elevens arbetsuppgifter (innehåll) innefattar 

organisationsaspekterna vad och på vilken nivå. Vilket stoff ska en elev främst arbeta med 

och vilka krav eller förväntningar kan ställas på eleven? Innehållsanpassad undervisning 

innebär att eleven själv kan påverka vilka arbetsuppgifter denna föredrar att arbeta med inom 

ett visst område och kan ta sig an olika uppgifter utifrån sina personliga förutsättningar.  

Läroplanskommittén (1992) tar upp fyra kunskapsformer i skolan – fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Det egna arbetet måste om det ska vara ett fullgott alternativ till lärarledd 

klassrumsundervisning, inriktas på högre kognitiva mål: förståelse och förtrogenhet. Det 

innebär att mål och utvärderingsstrategier för eget arbete måste utformas så att genomförandet 

innebär bearbetning och värdering av insamlat källmaterial (ibid). Tidsindividualisering 

innebär att eleven själv kan påverka hur tiden används till skolarbetet. Hur länge och när, 

avser den tidsrymd en elev behöver arbeta med en uppgift för att uppnå ett bestämt mål och 

när det är lämpligt (av t.ex. praktiska eller motivationella skäl) att eleven arbetar med en 

bestämd uppgift. Enligt Lpo 94 ska eleverna arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt 

lärande. Träning i självkontroll bör genomföras i små steg med ett successivt ökat elevansvar 

för lärprocessens olika faser; planering, genomförande och utvärdering. 80 % av eleverna i en 

normalklass kan nå undervisningsmål på den högsta betygsnivån om de får tillräcklig tid på 

sig, är tillräckligt motiverade och undervisas på ett sätt som svarar mot deras förutsättningar. 

Den långsamma eleven behöver kanske fem gånger så lång tid på sig. Att behärska ”hela 

kursen” är mål som endast bör gälla de snabba eleverna. Individualisering av arbetssätt 

innefattar organisationsaspekterna hur och med vilka materiella resurser. Individuellt 

arbetssätt innebär att eleven själv kan påverka lärstil och kan välja material och medier som 

passar dennas förutsättningar (ibid). 

 

Tid, lokaler och resurser är sällan anpassade efter individanpassad undervisning i skolan. Och 

eftersom att skolan troligen inte har att se fram emot större intäkter i framtiden, så kräver 

individanpassningen fortsatt kreativitet av skolpersonalen. 

 



 

4. Synen på eleven och ideologierna betydelse 

 

Skolans olika paradigm kan spåras till hur vi sett på eleven genom tiderna. 

Människosynen är således ett viktigt inslag i utformningen av skolan. I Sverige är 

det som bekant politiker som är beslutsfattare i skolfrågor och dessa är starkt 

färgade av deras ideologi. Därför är det intressant at titta på vad de olika 

ideologierna säger om människan. Inledningsvis presenterar detta kapitel de 

elevperspektiv som varit aktuella i skolans värld. Kapitlet avslutas med de mest 

aktuella ideologierna i Sverige idag, liberalism, konservatism och reformistisk 

socialism.  

 
4.1 Eleven genom tiderna 

Före upplysningstiden sågs olikheter hos barnen/människor som guds straff eller som 

helvetisk hemsökelse, respektive gudsgåvor och genialitet. Denna tidsanda brukar benämnas 

den magiska modellen. Tankesättet förändrades eftersom, och den moraliska modellen blev 

förhärskande. Då tyckte man att varje individ måste ta det moraliska ansvaret att lägga 

manken till, det barn som inte klarade sig bra i skolan ansågs vara en latmask. I och med att 

den biologiska forskningen om människan fortskred, utvecklades den medicinska modellen 

där de annorlunda eller dysfunktionella beteendena förklaras med utgångspunkt från 

människans biologiska konstruktion. Eleven blir ”reducerad” till en diagnos som beskriver 

vilken typ av funktionsfel eleven eventuellt har. Ytterligare en modell används, den 

intellektuella modellen, där betonas psykologiska begrepp som personlighet och intelligens.  

 

På dessa historiska perspektiv bygger hanteringen av ”normala” och ”avvikande” elever. Det 

medicinskt/psykologiska paradigmet innebar en segregerad skola i form av sär- klasser/skolor 

och på 80-talet växte ett socio/politiskt paradigm fram där tanken var att alla skulle integreras 

i skolan, alla skulle vara likadana. 90-talets dåliga ekonomi medförde ett paradigm där det i 

och med besparingar i skolan medförde en organisatorisk segregation i form av att de 

avvikande togs ut ur klasserna till resursgrupper (Atterström och Persson 2000:28-30). 

Persson (2003) anser att en anpassad undervisning ska nå alla barn i klassen och inte vara 

förbehållen enbart vissa barn. En förutsättning är då att klasserna är heterogent sammansatta. 

Klassrummet utgör en social miljö och det är viktigt att barnen får lära sig samarbeta och ta 



 

hänsyn. Särskilt viktigt är det för barn som har svårigheter i skolarbetet att ges möjlighet till 

diskussioner och samarbete (Persson 2003:115-124) 

 

Fortfarande idag kan vi se att flera av de tidigare nämnda perspektiven används. Genom att ett 

kategoriskt perspektiv länge varit förhärskande inom specialpedagogiken har elevsynen 

stannat på individnivå där eleven sägs vara ägare till de problem som uppstått. Eleven har 

setts som avvikande från det normala och fått specialundervisning antingen i klassen eller i 

speciella grupperingar. Persson (2003) menar att ett utanförskap och en stämpel som 

avvikande därigenom har befästs, och det har visat sig vara svårt att få bort en sådan 

”stämpel”. Lärarna sänker ofta kraven på en sådan elev och det har visat sig att även barnen 

själva har sett sig som annorlunda och ”insett sina begränsningar”. Fokus läggs bara på 

elevens inställning eller förutsättningar och man letar efter snabba lösningar i ett kortsiktigt 

tidsperspektiv (Atterström & Persson 2000:20-22). Många har insett att det kategoriska 

perspektivet inte är utvecklande för individerna och olika alternativ har utvecklats. I det 

relationella perspektivet sätts verksamheten i relation/förhållande till övrig pedagogisk 

verksamhet på skolan. Det viktiga är vad som sker mellan olika aktörer och förståelsegrunden 

för handlandet står alltså inte att finna i en persons uppträdande eller beteende. Man pratar om 

elever i svårigheter inte med. Elevens förutsättningar i olika avseenden ses också de 

relationellt, d.v.s. förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka hans eller hennes 

förutsättningar. Det handlar om långsiktiga lösningar som involverar alla lärare. Även om 

eleven behöver extra hjälp med vissa saker ses han/hon inte som avvikande. Elevens lärare ser 

istället till att ändra förutsättningarna i klassrummet så att eleven kan vara kvar i 

klassgemenskapen (Persson 2003:141-144). Både elev, lärare och lärandemiljö står i fokus. 

Man har ett långsiktigt tidsperspektiv, eftersom att växa tar tid, och dessutom olika lång tid 

för olika individer. Kommunikationsperspektivet handlar om de inblandades ömsesidiga 

förståelse och förmåga att kommunicera denna förståelse. Ansvaret vilar på berörda 

pedagoger. De vuxnas definitionsmakt och förmåga till ömsesidig erkänsla är viktig. Det 

handlar mer om ett sätt att vara, än en kommunikationsteori. En kommunikativ pedagogik 

med ömsesidiga erkännanden handlar inte bara om elev/lärareförhållandet, utan även 

kommunikationen mellan eleverna. Här används begrepp som självstyrning, 

samarbetsinlärning och kamratstöd (Atterström och Persson 2000:20-22). I ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv studerar man kommunikation och relationer på olika nivåer och 

sammanhang i skolans verksamhet (Ahlberg 2001:20). En elevs framgång och misslyckande 

avgörs av skolans organisation och verksamhet och av agerandet och attityderna hos dem som 



 

arbetar i skolan. Denna modell framställer inte en elev som har skolsvårigheter utan en skola 

som har undervisningssvårigheter (Skolverket 1998). Dilemma perspektivet är ett perspektiv 

som kombinerar ovanstående perspektiv. Dilemmat handlar om att man som lärare måste röra 

sig med fler förklaringsmodeller än en och kombinera dessa olika perspektiv balanserat i sin 

yrkesverksamhet för att finna rätt infallsvinkel i varje enskild situation. Kernell (2002) 

uttrycker det som att en lärare ska inse värdet av goda strategier men inte ha en övertro på 

enstaka specifika taktiker. 

 

De specialpedagogiska perspektiven kan också ses som en brist-, behovs-, eller 

kompetensmodell. Skolans struktur avspeglar det rådande rationalistiska samhällsidealet. 

Begrepp som effektivitet, kontroll av tid och kvalitet och beräkningsbarhet dominerar. Denna 

struktur är mer eller mindre okänsligt för individers behov eller särart och gynnar den IQ 

relaterade kompetensen. Individer som inte passar in alieneras av att de inte får vara med och 

påverka sin situation och blir passiva. Denna bristmodell är det perspektiv som främst 

erkänner en IQ-relaterad kompetens och sällan uppmuntrar elever med problem att utveckla 

en egen och specifik kompetens. Att en specialpedagog finns på skolan legitimerar en sådan 

pedagogik där elever med brister plockas ut ur klassen och stigmatiseras som bristande. 

Konsekvensen blir att eleverna stämplas som bristande och att stöd endast ges åt de elever 

som kan uppvisa brister (diagnostisering). Inget utrymme ges åt de elever som lär sig 

snabbare och skulle behöva en större utmaning. I och med att elever med behov av särskilt 

stöd döpts om till elever i behov av särskilt stöd görs ett försök att ändra synsättet på eleverna 

till en behovsmodell. Där barnen är i tillfälliga behov av stöd. UNESCO definierar 

specialpedagogiska behov som ”behov som uppstår från inlärningshandikapp eller särskilda 

typer av begåvningar”. Specialpedagogiken bör ur denna synvinkel bygga på en 

differentieringsmodell som utgår från individens unika förutsättningar och behov i 

skolsituationen. Differentieringsmodellen förespråkar lika värde för alla typer av färdighet 

och kompetens. Pedagogen behöver hitta den förmåga en elev har, hitta en plattform där 

eleven känner sig trygg; en aktivitet eller ett ämnesområde där eleven upplever sig kompetent. 

Utifrån den plattformen kan man sedan arbeta med de färdigheter som barnet har svårt med. 

Det är från känslan att känna sig kompetent som man bygger upp sitt självförtroende 

(Atterström och Persson 2000). 



 

4.2 Ideologiernas människosyn 

Haug (1998) skriver att det finns två traditionella utbildningspolitiska riktningar. Den ena 

riktningen kallas innovativ. Den har traditionellt sina rötter i de socialdemokratiska partierna. 

Där ligger tyngdpunkten på att skolan ska vara till för alla, vara så likvärdig som möjligt för 

alla och ha så få tillfällen till individuella val som möjligt. Riktningen är orienterad mot 

gemenskap och medborgarkompetens. Därför ska det till exempel finnas ett varierat innehåll 

med tyngdpunkt på både teoretiska och praktiska ämnen. Konkurrens, examina, Betyg osv. 

ska minimeras. Denna riktning framhåller den inkluderande versionen av integrering. Den 

andra utbildningspolitiska riktningen är restaurerande och har traditionellt sitt ursprung i de 

borgerliga partierna. Den är mer orienterad mot teoretiska studier och ämneskunskaper. Alla 

ska gå i skolan, men den behöver inte nödvändigtvis vara likadan för alla. Det ska finnas stort 

utrymme för individuella val både inom skolan och mellan skolor. Man ska kunna 

differentiera mellan individer, både vad gäller nivåer och ämnen. Betyg, konkurrens och 

examina spelar en viktig roll. 

 

Liberalismen har en stark tro till människans egen förmåga att bedöma vad som är viktigt och 

bra för denne. Denna frihet ska vara lika för både män och kvinnor. Liberalismen har länge 

arbetat för kvinnornas ställning i samhället. Enligt Ronald Dworkin ska alla människor 

betraktas som jämlikar dock måste man ha i beaktning att människor är unika och kan därför 

inte behandlas lika.  Alla människor ska följaktligen ha samma rätt att påverka politiken. Det 

finns en tydlig medvetenhet om olika klasskillnader, detta ska motverkas genom att i alla 

beslut ta hänsyn till de som har det sämst i samhället. Hotet mot människans frihet och 

utveckling är en stark statsmakt men även andra mäktiga intressenter som kollektiv och 

företag. Liberalismen menar att människan är en social varelse som kan förändras i takt med 

omgivningen, på så vis spelar miljön en större roll än det biologiska arvet. Dock menar de att 

människan först och sist är individ och inte en del av ett kollektiv. I den liberala skolpolitiken 

skulle elevers delaktighet och möjlighet att påverka vara viktig. Individen ska få känna sig 

delaktig, viktig och få möjlighet att utvecklas. Vid beslutsfattande ska hänsyn tas till de svaga 

och gemenskapskänslan bland elever och lärare stärks genom delaktigheten. Jämlikheten 

mellan pojkar och flickor är total. Både statliga/kommunala och privata skolor förekommer 

(Larsson 1997). 

 



 

Konservatismen anser att människan är jämlika politiskt- och juridiskt sett, det är dock de 

enda punkterna man anser att människan är jämlik på. De konservativa utgår från att 

människor är olika och därmed ojämlika i fråga om intelligens, omdömesförmåga etc. Dessa 

skillnader ska beaktas och tas till vara på i samhället. Inkomst- och förmögenhetsskillnader 

beror på individens arbetsinsats. De konservativa vill inte att dessa skillnader ska 

kompenseras genom skatte- och socialpolitik. Istället ser de att det är fritt att röra sig mellan 

stånden, vägen uppåt är alltid öppen. Människan är ond och god men inte fullkomlig därför är 

ett fullkomligt samhälle ouppnåeligt.  Konservatismen betonar kopplingen mellan människan 

och det biologiska arvet och hon kan därför inte förändras på djupet.  Människan är en 

kollektiv varelse därför är familjen, ståndet och nationen viktiga föreningar. Familjen har ett 

stort ansvar för uppfostran och utbildning och bör därför vara delaktiga i banens skolgång. 

Undervisningen ska ske på ett traditionellt sätt och historia är ett viktigt ämne. Betygen är 

viktiga för att påvisa olikheter och prestationer (Larsson 1997). 

 

Den reformistiska socialismen har liksom liberalismen en stark tilltro till människans förmåga 

att göra egna bedömningar och överväga konsekvenser. Man anser att människorna är jämlika 

och det tar sitt uttryck genom en stark strävan att utjämna olikheter i politiska resurser, genom 

utbildning och inkomstutjämning. Man tror att förbättrade samhällsförhållanden gör 

människorna bättre. Reformisterna ser inte något slutligt samhällsmål utan tror att samhället 

hela tiden förändras. Skolan ska fostra till ett jämlikt samhälle utan klasskillnader. Skolan och 

utbildning är mycket viktig för att ge alla människor samma chans i livet och motverka 

klasskillnader och utslagning. Eleverna ska förutom ämneskunskaper lära sig att människor är 

lika mycket värda och att behandla andra med respekt. Genom att ge eleverna redskap så som 

kunskap och medkänsla till att forma ett bättre samhälle kommer människan att få det bättre 

och därigenom bli bättre. Genom att implementera en känsla av samhörighet och empati 

kommer människorna att behandla varandra bättre och demokrati kan råda i samhället 

(Larsson 1997). 



 

5. Implementeringen 

 

I detta kapitel avser vi att svara på hur implementeringen av en inkluderande skola 

fungerar för lärare ute i verksamheten. Lärare berättar om sina erfarenheter om en 

skola för alla och vilka möjligheter och problem de stöter på i sin vardag. 

Inledningsvis hänvisar vi till de aktuella läroplanerna för att ge en bild av hur 

skolan är tänkt att fungera idag. Därefter ges en inblick i lärarens arbete enligt 

styrdokument och forskning. Avslutningsvis redovisas intervjuerna. 

 

5.1 Styrdokumenten 

I dagens läroplan finns det inte i klartext utskrivet att vi ska sträva efter ”en skola för alla”. 

Dock finns det en mängd mål och riktlinjer som bygger på en skola för alla. Läroplanen är 

mycket tydlig i framställningen av att elever är olika och har olika behov, och där med ska 

undervisningen anpassas för individens förutsättningar och behov.  ”Hänsyn skall tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. [...] Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig formas lika för alla.” (Lpo94, s.10) Skolan har alltså ett särskilt ansvar 

gentemot de elever som är i behov av särskilt stöd, de som behöver extra hjälp för att nå 

målen. Eleverna ska även möta respekt för sin person och sitt arbete och skolan ska vara en 

socialgemenskap som ska ge trygghet och lust att lära. Skolan ska även ”präglas av omsorg 

om individen, omtanke och generositet” (Lpo94, s.11). 

 

Alla verksamma i skolan ska visa respekt för andra individer och besitta förmåga till 

inlevelse, detta är viktiga byggstenar i en skola för alla. Respekt och inlevelse är 

förhållningssätt som präglar hela skolan hela tiden. Eleverna ska tillägnas sådana värden som 

vårt samhällsliv vilar på, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga 

och utsatta (Lpo94:9). De ska få lära sig de grundläggande värden som de senare i livet 

behöver för att kunna leva och verka i samhället. Detta ska förmedlas genom den etik som 

kristna traditionen och den västerländska humanismen står för. Skolan ska dock vara icke- 

konfessionell. 

 

 



 

5.2 Lärarens uppgift 

Läraren ska alltid utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande (Lpo94:17). De ska även arbeta för att stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 

till den egna förmågan. Enligt Mykletuns och Vestres undersökningar finns det tydligt 

utpekade problem för lärare. De menar att diffrentieringen, dvs. anpassningen av 

undervisningen för individen, är svår att genomföra i praktiken. Detta trots att lärare har 

accepterat de styrdokument som finns, anledningen till detta är att den belastning som uppstår 

blir för stor för lärarna (Imsen 2000:21).  

 

Gunnarsson (1999) menar att Bronfenbrenners teori kan användas för att bygga en skola för 

alla. Alla nivåerna i Bronfenbrenners modell behöver samarbeta. Han menar att om skolan ska 

nå målen i Lpo 94 måste skolmiljön ges ett sådant pedagogiskt innehåll att orden om rättvisa 

och demokrati gestaltas i skolan. Det vill säga att eleverna verkligen upplever sig rättvist 

behandlade.  För att skolan ska kunna erbjuda en sådan pedagogisk miljö måste samarbetet 

mellan all vuxen skolpersonal fungera. Personalen ska ha gemensamma värderingar och mål 

och de måste ha ett reellt inflytande över organisation och ekonomi. Grunden för denna 

rättvisa skola är ändå först som sist ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. När 

hemmet och skolan har snarlika värderingar om vad skolan är till för uppnås den bästa 

lärandemiljön för eleven. Allt börjar alltså i centrum på utvecklingsekologins mikronivå. Men 

om inte denna nivå stöds av de övriga kan ingen god lärandemiljö uppnås. Gunnarssons egen 

undersökning bekräftade just detta. Gunnarsson följde ett antal elever som p.g.a. att de inte 

passade in i den vanliga skolan flyttades till ett s.k. skoldaghem. I den första skolan upplevdes 

eleverna som aggressiva, passiva och de skolkade mycket. Genom att personalen i 

skoldaghemmet involverade elevernas föräldrar fick ungdomarna ett likvärdigt synsätt på 

skolan och utbildningen med sig både från hem och skola vilket ledde till en större ömsesidig 

respekt. Centralt för lärandet var elevernas egna upplevelser om hur de fungerade i 

förhållande till kamraterna, lärarna och att de kände sig likvärdiga, uppskattade, accepterade, 

omtyckta och respekterade. Vernersson (2002) skriver att det i själva verket är lärarens attityd 

till elever i behov av stöd som bestämmer om en elev inkluderas eller exkluderas. Det gäller 

attityder till de resurser som elever i behov av stöd är beroende av t.ex. tid för att ge stöd, bra 

undervisningsmaterial samt kunskaper om olika undervisningsmetoder. 

 

 



 

5.3 Inkluderingen i praktiken 

Vi har intervjuat tre lärare som får representera för- grund- och gymnasieskolan. De har 

arbetat olika lång tid och har utbildat sig vid olika skolor vid olika tidpunkter och då fått med 

sig olika kunskaper från sina utbildningar. Förskoleläraren vi intervjuat är den som jobbat 

längst med hela 29 år i yrket och är därför också den som kan se hur arbetssättet har 

förändrats över tiden. Grundskoleläraren har arbetat i 6 år, hon har inte fått med sig något från 

sin utbildning om det inkluderande perspektivet medan gymnasieläraren endast arbetat i ett år 

och därför har en färsk lärarutbildning i bagaget med en del kunskaper om inkludering och 

specialpedagogik. Vi ska här redogöra för de intervjuer vi gjort och utifrån de svar vi fått har 

vi sammanställt svaren till sju jämförelsefrågor.  

 

Förskolelärare med 29 år i yrket: 

 

Vad betyder uttrycket en skola för alla för dig? 

En skola för alla betyder att alla ska ha en skola att gå till. Det spelar ingen roll att det inte ser 

likadant ut för alla då vi alla är olika och har olika behov.  

 

Hur fungerar inkluderingen i praktiken på din skola? 

Alla barn är kvar i barngrupperna, behövs extra stöd så plockas den in i gruppen. Tyvärr så är 

det så att de inte får den hjälp som behövs alla gånger.  

 

Får du tillräckligt med stöd/hjälp när du behöver det? 

Nej, det får vi inte. Det handlar ofta om omprioriteringar i ”huset” personal får hoppa bland 

avdelningarna. Är ju ekonomiska frågor så extraresurser är svåra att få.  

 

Tycker du att du har nog kunskaper/erfarenheter för att hjälpa alla dina elever? 

Nej, det är alltid svårt men om vi inte vet hur vi ska hantera en situation har vi 

specialpedagoger vi kan konsultera och få stöd. Svårt att hinna se alla elever, märks när jag 

ska skriva IUP:n (individuell utvecklingsplan, författarnas anmärkning) är kan jag tycka att 

jag saknar kunskaper.  

 

 

 



 

Är inkluderingen bra för alla elever? 

Nej, det tror jag inte. Det man ska komma ihåg är att det alltid ska gagna barnet. Det ska vara 

för barnets skull som man plockar in det i den stora gruppen. Alla barn klarar inte av stora 

grupper, det blir för oroligt och stökigt. Exempelvis autistiska, dessa barn kanske passar bättre 

i en lugnare miljö där det är färre barn. Det viktigaste för barnen är att de får lyckas och att de 

känner en glädje i lärandet. Just nu förlorare vissa barn som behöver extra stöd p.g.a. 

inkluderingen eftersom att de inte får det stöd de behöver. Det är svårt att kunna hjälpa ett 

barn hela tiden när man har 9 andra att ta hand om samtidigt. Det finns barn som behöver stöd 

och hjälp i varje moment, och det hinner jag inte som ensam personal. Dessa barn blir inte 

rustade för förskolan på samma sätt som övriga, då måste resurserna sättas in där istället. 

Många gånger är det för sent då ryggsäcken inte är fylld från början. Man ska också komma 

ihåg att problemen växter med åren. Men om resurserna sätts in direkt så skulle vi inte ha 

några förlorare.  

 

Tycker du att läroplanens mål om social gemenskap, förståelse och acceptans för 

allas olikheter uppnås i skolan? 

Ja, och det tror jag har att göra med vårt förhållningssätt. Vi behandlar alla barn som lika 

värda, det spelar ingen roll vilka förutsättningar barnet har. Barnen lär sig att acceptera och att 

alla är lika värda. Personalen måste ha viljan annars fungerar det inte. 

  

Har du fått information och utbildning om det integrerande perspektivet och har du 

sett någon förändring i förhållningssättet över tiden? 

Tidigare när jag jobbade på en liten avdelning med många barn som var i behov av extra stöd 

planerades allt utifrån dessa barn. Idag när jag jobbar på en större avdelning planeras allt 

utifrån de normala barnen. Då får de som behöver extra hjälp sättas åt sidan när hjälpen inte 

finns.  

 

Grundskolelärare med 6 år i yrket: 

 

Vad betyder uttrycket ”en skola för alla”, och inkludering för dig? 

Att eleverna ska vara i klassrummet tillsamman och inte tas ut i smågrupper för att de har 

vissa problem. 

 

Hur fungerar inkluderingen i praktiken på din skola? 



 

Förra terminen och tidigare har eleverna haft möjlighet att välja A eller B takt i vissa ämnen, 

vilket innebar att man valde en högre eller lägre utbildningstakt. Detta kritiserades av 

skolverket och vi har numer ingen sådan uppdelning. Hela skolan har också genomgått en 

omorganisation och det har därför blivit så att vissa elever som haft hjälp nu blivit utan. Jag 

kan ibland tycka lite synd om vissa elever för att jag ser att de har det jätte jobbigt. Eleverna 

ska numer ha mer av sin undervisning i klassrummet men det finns vissa elever som har stora 

svårigheter och tidigare varit i mindre grupper. Det har visat sig att dessa elever har tyckt att 

det varit jobbigt att gå tillbaks till klassen, de har inte känt sig som en del i klassen. Vi har 

vissa klasser som får extra hjälp under vissa lektioner men det är av en annan lärare (inte en 

specialpedagog). 

 

Får du tillräckligt med stöd/hjälp när du behöver det? 

Visst får jag hjälp men den känns inte alltid tillräcklig. När jag t.ex. haft elever med dyslexi så 

har jag fått några papper att läsa om det eftersom att det ställer andra krav på mig som lärare 

t.ex. när jag ska bedöma och betygsätta uppgifter. När jag haft elever med hörselskada så har 

jag fått information av en ”specialist” om hur det fungerar. Men det känns som att man skulle 

behöva mer. Tidigare har vi haft en specialpedagog/lärare per årskurs, sedan finns 

elevvårdsteamet som hjälp. 

 

Tycker du att du har nog kunskaper/erfarenheter för att hjälpa alla dina elever? 

Nej inte alltid, jag får ju som sagt hjälp med vissa saker när jag har en elev med speciella 

svårigheter men jag önskar att det var mer. 

 

Är inkluderingen bra för alla elever? 

Nja, det kan vara svårt för vissa elever. Det finns ju också elever som har sociala problem och 

har svårt att vara i stor grupp. Men visst är det bra med tillhörigheten att man tänker på den, 

men det beror på vilka svårigheter eleven har. 

 

Tycker du att läroplanens mål om social gemenskap, förståelse och acceptans för 

allas olikheter uppnås på skolan? 

Man jobbar nog mer med det i låg- och mellanstadiet i högstadiet blir det mer ämnesorienterat 

och det känns inte alltid som att man kan jobba med det i alla ämnen. Högstadieelever 

befinner sig ju i en jobbig period i sitt liv och de kan vara ganska så tuffa och elaka med 



 

varandra. Friheten eleverna får på högstadiet gör att det är svårt att följa upp och ha kontroll 

över eleverna. Det blir nog mest att lärarna har ämnet i fokus. 

 

Har du fått information och utbildning om det integrerande perspektivet och har du 

sett någon förändring i förhållningssättet över tiden? 

Vi har fått en föreläsning om integrering innan höstterminen startade, så detta är väldigt nytt 

för mig och mina kollegor. Föreläsaren pratade om att inkluderingen inte behöver vara fysisk, 

så det ska gå att lyfta ut elever till mindre grupper. Men, jag vet inte riktigt… Eftersom att vi 

den här terminen har börjat med lite förändringar så blir det nog förändring, men det har gått 

för kort tid för at jag ska kunna utvärdera det och se någon tydlig förändring än. 

 

Gymnasielärare med 1 år i yrket: 

 

Vad betyder uttrycket ”en skola för alla för dig”? 

Det betyder att alla ska få vara där och att alla ska få ut något av att vara där. Alla har rätt att 

få utvecklas i skolan och vi måste ge dem den möjligheten. 

 

Hur fungerar inkluderingen i praktiken på din skola? 

Det finns inga specialresurser, sorteringen sker redan vid valet till program. Jag kan 

individualisera så att jag har andra böcker till de som behöver. Alla i klassrummet gör samma 

saker men vissa kan ha andra böcker för extra hjälp. Den fysiska miljön är viktig för 

ungdomarna så det är bra att alla kan vara tillsammans även om de behöver lite extra hjälp. 

Jag vet andra lärare som kan ha upp till tre olika läromedel/böcker i en och samma klass, till 

vissa böcker ingår det en cd-rom skiva som eleverna kan jobba med. 

 

Får du tillräckligt med stöd/hjälp när du behöver det? 

Ja jag får hjälp av både rektorn och sedan brukar jag prata med lärarna på IV programmet för 

tips och hjälp. IV lärarna har väl egentligen inte den funktionen men de är alltid glada att 

hjälpa till. 

 

Tycker du att du har nog kunskaper/erfarenheter för att hjälpa alla dina elever? 

Nej, jag har i och för sig en ganska bra teoretisk grund från lärarutbildningen och det jag läst 

utöver det. Men nog bra är man nog aldrig, man lär så länge man lever. 

 



 

Är inkluderingen bra för alla elever? 

Jag hoppas det men det finns nog en och annan som skulle må bra av att vara i t.ex. en mindre 

grupp. Det är ju mycket som ska fungera mellan eleverna och att gruppdynamiken ska 

stämma. Jag har t.ex. en elev med dyslexi som inte vill vara avvikande från de andra men 

ändå blev jätteglad när hon fick gå till IV för att skriva det nationella provet. Där kunde de 

hjälpa henne på ett bättre sätt än vad jag kunnat eftersom att jag inte har någon utbildning om 

just dyslexi. Jag kan nog ändå inte säga att det är bra för alla elever. Bra kanske men inte bäst. 

Jag tycker i alla fall att det är bättre än att man rutinmässigt kategoriserar och skiljer ut elever. 

Bäst vore nog att en specialpedagog deltog mer aktivt redan från planeringsstadiet. Ingen elev 

mår dåligt av att man har ett mer specialpedagogiskt synsätt/infallsvinkel, men det finns de 

som mår dåligt om man inte har det. Det finns stora skillnader i olika grupper och i olika 

klasser, lärarens intentioner har stor inverkan på hur det blir i klassrummet det gäller bl.a. att 

de starka eleverna och s.k. översittare inte får för stor över lektionen. 

 

Tycker du att läroplanens mål om social gemenskap, förståelse och acceptans för 

allas olikheter uppnås på skolan? 

Ja jag tror inte att de kan uppnås på något annat sätt. Problem i klassrummet och elevernas 

synsätt mot varandra får man ta tag i så jag tycker att det fungerar bra. 

 

Har du fått information och utbildning om det integrerande perspektivet och har du 

sett någon förändring i förhållningssättet över tiden? 

Ja det ingick i min utbildning på universitetet. Det ingick i det allmänna utbildningsområdet 

lite grand om specialpedagogik och om hur de olika perspektiven avlöst varandra genom 

tiderna. Sedan tycker jag att det är ett intressant ämne och har därför läst lite mer på egen 

hand. Jag har jobbat för kort tid för att se någon förändring. 



 

6. Analys 

Vi kan av det material vi fått fram utläsa att det inte är en problemfri verksamhet att försöka 

genomföra ”en skola för alla” med ett inkluderande perspektiv i våra svenska skolor. Även 

om begreppet började dyka upp redan i slutet av 60-talet så har det förändrats under tid till att 

idag inbegripa inkluderingsperspektivet. När begreppet uppstod var det för att skapa en skola 

för alla, med betoning på alla, eftersom att många på den tiden stod utanför skolväsendet. 

Problemet idag är att många lärare inte verkar ha fått tillräcklig information och utbildning 

om hur en skola för alla med inkluderingsperspektiv ska fungera och därför verkar det svårt 

att genomföra den tänkta förändringen. Läroplanen har i sina mål formulerat hur en skola för 

alla ska se ut, men kanske skulle skolans personal behöva utförligare och mer handgripliga 

råd för hur förändringen av skolan ska gå till. Vi är medvetna om att vi med de få intervjuer vi 

gjort inte kan påstå att vår undersökning är generaliserbar, men ett frö av sanningen har vi nog 

sett eftersom att implementeringsproblemen även är synliga i massmedia, tidskrifter och 

annan litteratur.  

 

Den första delen av vårt syfte var att svara på hur inkluderingen har blivit ett eftersträvansvärt 

mål. Här kan vi se att Piagets teorier om barns aktivitet för lärande har övergetts och att ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande har tagit vid. Man anser att barn lär bäst i ett socialt 

sammanhang och i samverkan med andra. Om skolan ska spegla samhället, förbereda barnen 

och fostra dem till bra samhällsmedborgare kan inte skolan vara en isolerad plats utan 

verklighetsanknytning. Det är meningen att barnen ska fostras till hänsyn och medkänsla, lära 

sig att acceptera varandras olikheter och hjälpa varandra. Bronfenbrenner menar att samspelet 

mellan individ och miljö är avgörande för lärandet och utvecklingen. Hans teorier går ut på att 

ett barns miljöer hänger ihop och påverkar varandra. Ett barn som segregeras från sin klass för 

specialundervisning i en mindre grupp kommer att påverkas av miljöombytet och blir lätt 

”stämplat” för framtiden. Detta kan ses som en förklaring till varför det inkluderande 

perspektivet vunnit mark. Eleven slipper slitas mellan olika skolmiljöer vilket bidrar till en 

lugnare och tryggare miljö som i sig främjar lärande. Persson lyfter i sin bok fram tanken att 

inkludering kan vara ett sätt för stat och kommun att spara pengar genom att dra in på 

resurser. När alla elever ska vara tillsammans i klassrummet så behövs inte så många 

speciallärare längre. Om det är de goda intentionerna eller plånboken som styr kan vi dock 

inte svara på i den här undersökningen. 



 

Andra delen av syftet var att redogöra för hur implementeringen av en skola för alla och det 

inkluderande perspektivet fungerat i verkligheten. Vi kan med vår undersökning se att det 

finns en dålig medvetenhet om de politiska besluten och politikens intentioner ute i skolorna. 

Vi kan tydligt se att det finns implementeringsproblem av den typ som vi beskriver i 

teoridelen. I det här fallet skulle dessa kunna förklaras genom att det inte finns något faktiskt 

beslut taget i denna fråga. Det är en utveckling som skett över tid och nya beslut och riktlinjer 

har tagits eftersom, vilket gjort det svårtolkat ute i verksamheten. Policyanalysen visar att just 

detta är ett problem då de som ska driva igenom beslutet finner det svårt att se de tydliga 

riktlinjerna som behövs för ett bra genomförande. Att implementeringsproblem uppstår är 

kanske inte heller så konstigt i och med att skolan är en verksamhet som utsätts för stora 

påtryckningar från många håll. Politikerna har sina intentioner och ger ut läroplaner med mål 

och riktlinjer, lärarna har en pedagogisk inriktning och lärarprofessionella krav, 

undervisningsmetoder och material styr undervisningen, eleverna har krav och samhället 

ställer krav på skolan. Spänningarna blir stora mellan de politiska aktörernas intentioner och 

de strukturer som möjliggör eller begränsar beslutets operativa förverkligande. Lärare har inte 

bara fått dålig information om inkluderingen de har inte heller fått någon utbildning för att 

klara av de högre krav som ställs på dem. Inkluderingen kräver stor pedagogisk kunskap av 

läraren eftersom att gränsen mellan pedagogik och specialpedagogik suddas ut, och 

framförallt krävs det att läraren har intresse för och en attityd som främjar ett inkluderande 

arbetssätt. 

 

Eftersom implementeringen inte än är helt genomförd på det sätt som intentionerna menade 

kan man inte se om de effekter som förutspåddes med en skola för alla har nåtts. Troligen 

kommer det att ta mycket längre tid innan vi kan se några effekter i samhället och det 

förutsätter dessutom att implementeringen fortskrider och genomförs till fullo. Läroplanen 

hänvisar till västerländsk tradition och de kristna värderingarna, men kan vi i dagens 

mångkulturella och pluralistiska samhälle verkligen implementera det hos alla elever. Vi har i 

Sverige inte längre bara kristendomens traditioner att falla tillbaks på utan måste även bejaka 

andra kulturers ställning.  

 

En annan sak vi funderat över är hur man tolkar det inkluderande perspektivet, är det ett mål 

eller ett medel. De aktuella läroplanerna (Lpo94, Lpfö98) är målstyrda vilket innebär att de 

ger skolorna fritt spelrum att förverkliga dessa. Då kan vi diskutera om inkluderingen i sig är 

målet eller om målet är det som läroplanerna förespråkar. I läroplanen kan vi läsa om att alla 



 

elevers lika värde ska beaktas samt att elever ska känna delaktighet och gemenskap. Det står 

inte hur dessa mål ska uppfyllas. Om själva inkluderingen är ett mål borde det vara uttryckt i 

läroplanerna eftersom det i sådana fall är ett mål som skolan ska bejaka. Om det i stället är ett 

medel för att uppnå mål som uttrycks i läroplanerna får vi en detaljstyrd skola som vi tidigare 

lämnat till förmån för den målstyrda. Det kanske är helt rätt av skolorna att välja andra medel 

för att nå de mål som föreligger. Detta kan ses som en förklaring till varför implementeringen 

av det inkluderande perspektivet inte fått det genomslag som önskades. Detta vittnar 

Gunnarssons undersökning om då eleverna fungerade bättre när de fick komma till ett 

skoldaghem. Om det är ett tecken på att inkluderingen inte kan fungera eller att den vanliga 

skolan inte klarar av att inkludera på rätt sätt låter vi vara osagt. Är vi människor för olika så 

att det blir omöjligt att individualisera undervisningen så att den passar alla. Och blir lärarnas 

situation för svår? Hur lärarna ställer sig till inkluderingstanken överhuvudtaget skulle vara 

intressant att ta reda på. Det borde rimligtvis vara så att olika lärare har olika människosyn 

och därmed olika uppfattningar om inkluderingen överhuvudtaget är genomförbar. Då hamnar 

vi i den situationen att beslutet kanske inte har den legitimitet som behövs och att beslutet inte 

känns nog viktigt för lärarna att genomföra.  

 

Persson beskriver en skola för alla som en del i demokratiseringsprocessen och som en 

politisk och ideologisk företeelse. Det inkluderande perspektivet beskrivs av Haug som en del 

av den innovativa utbildningspolitiska riktningen som normalt företräds av socialdemokratin. 

I Sverige har vi också haft en socialdemokratisk regering under största delen av tiden när 

utformningen av en skola för alla begreppet utvecklats. Enligt Larsson (1997) skulle man 

kunna tänka sig att även liberalismen kunde stå bakom en skola för alla eftersom att de starkt 

trycker på individens rättigheter och den sociala gemenskapen. Liberalismen påtalar 

klasskillnaderna som något som kan påverkas genom att alltid se till de svagare individerna. 

Delaktighet och gemenskap är viktigt för liberalerna. Detta kan ses som överensstämmande 

med en skola för alla. De konservativa tycker enligt samme författare att familjen ska vara 

mer delaktig i barnets skolgång vilket enligt Gunnarssons undersökning också är en viktig 

ingrediens för att få eleverna att trivas och lära sig i skolan. Dock anser de att människan inte 

är fullkomlig och att vi därför inte heller kan sträva efter ett fullkomligt samhälle. 

Konservatismen menar att alla människor är olika och detta ska beaktas av samhället likväl 

som i skolan. Detta betyder att elevernas olikheter ska tas till vara på därmed borde 

undervisningssätten anpassas till eleverna för att dessa ska kunna nå målen. En skola för alla 

går alltså att förena med konservatismen också. Dock säger de att olikheter och olika 



 

möjligheter att lyckas och bli framgångsrika i samhället är upp till varje person. Detta kan ses 

som att eleven får vara annorlunda, men för att lyckas och bli framgångsrik måste de anpassa 

sig till den traditionella undervisningen. Den reformistiska socialismen är den ideologi som vi 

anser stämmer bäst överens med en skola för allas mål. De vill att skolan ska ge alla 

människor samma chans i livet och att en känsla av samhörighet och empati som befästs i 

skolan ska hjälpa till att utjämna klasskillnader och forma ett bättre samhälle. Den 

människosyn som den reformistiska socialismen står för är den som vi anser speglas i en skola 

för allas intentioner. Detta är på inget sätt något konstigt i och med att socialdemokraterna 

haft makten under en väldigt lång tid, de har haft tid att förändra och genomdriva de mål som 

är förenliga med deras ideologi och människosyn.  Lärarnas människosyn är dock avgörande 

för hur individualiseringen går till ute på skolorna. En skola för alla kräver en stor 

omorganisation av skolan och utbildning av lärarna för att de inte ska se eleverna som 

problemet utan se det positiva i vad varje individ kan tillföra för att sedan anpassa 

inlärningssituationen så att alla kan ta till sig lärostoffet.  Problembilden av skolan ser olika ut 

beroende vilken part du pratar med, de svaga eleverna ser brister i undervisningen då de inte 

får den hjälp de behöver för att klara de kunskapskrav som ställs. De elever som inte behöver 

extra hjälp ser de svaga eleverna som boven i dramat, de drar ner tempot till nackdel för deras 

kunskapsintag. Detta kan kopplas till hur vi ser på människan, om man anser att 

förutsättningarna spelar någon roll för elevens möjligheter till självförverkligande och 

utveckling eller inte.  

 

Individualisering fokuserar ofta på det man brukar kalla ”svagpresterande” elever, men även 

för dem som avviker från medellinjen i den andra ändan mår väl av att få en undervisning som 

passar dem. Många elever blir skoltrötta tidigt på grund av att studietakten är för låg eller 

uppgifterna som ska lösas är alltför enkla. Även helt normalutvecklade barn och ungdomar lär 

sig på olika sätt. En skola för alla är alltså en skola med öppenhet för olika sätt att lära och 

olika intressen. För stora klasser är inte bra om en lärare ska kunna göra det som 

styrdokumenten kräver, nämligen anpassa sin undervisning efter att elever är olika. Om 

kunskapsbildningen ska nå till nivåerna förståelse och förtrogenhet krävs en annan slags 

individualisering än den som ofta kallas så på skolan. Tiden är också en resurs som är 

begränsad. I skolan finns sällan tid för eftertanke, reflektion och fördjupning. Ingen individ 

behöver exakt lika mycket tid till alla moment i undervisningen, så här krävs en stor 

individualisering och flexibilitet från skolans sida. Annars leder alla vackra ord om 



 

individanpassning bara till rörighet och störningar. Skolans uppdrag är ju också att lära ut att 

man kan umgås med den som inte alls är som jag själv. 

 

Slutsatser 
 

Vi kan från vår undersökning dra slutsatsen att en skola för alla blivit önskvärt efter att 

inlärningsforskningen utvecklats och börjat förespråka det sociokulturella lärandet som det 

mest effektiva. Lärandet är något som sker i ett socialt samspel mellan personer och olika 

samhällen kan ha olika institutioner vilket gör omgivningen viktig för inlärning. Vi kan också 

se att det inkluderande perspektivet i en skola för alla har stött på betydande 

implementeringsproblem. En av orsakerna verkar vara att det är ett icke-beslut utan tydlig 

förankring på verksamhetsnivån vilket lett till otydliga direktiv och mål. De som ska 

verkställa intentionerna har inte fått resurser till genomförandet och vi kan därför inte se att 

implementeringen är genomförd och heller inte se om den gett de resultat som önskats. Vi kan 

också urskönja en målkonflikt mellan de mål som kursplaner sätter upp att eleverna vid en 

given tidpunkt ska ha uppnått givna mål, samtidigt som läroplanen säger att läraren ska 

anpassa undervisningen efter varje individ och deras förutsättningar. Det är en positiv 

människosyn som ligger bakom inkluderingstanken, och den socialdemokratiska ideologin 

som varit styrande i de beslut som ligger bakom en inkluderande skola för alla. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

- Vad betyder uttrycket en skola för alla för dig? 

- Hur arbetar ni med det på din skola? 

o Elever som är i behov av särskilt stöd? 

o Finns det möjligheter till stöd/hjälp? 

o Tycker du att du har nog kunskaper/erfarenheter för att hjälpa alla dina 

elever?  

o Genomfört inkludering?  

- Är inkluderingen bra för alla elever? 

- Vilka mål arbetar ni utifrån?  

o Social gemenskap, förståelse, acceptans m.m 

- Har du sett någon förändring i förhållningssättet över tiden? 

 


