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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med examensarbetet är att studera vilka åsikter lärare inom grundskolan och särskolan har 
om en skola för alla, utifrån ett perspektiv som lyfter fram elever i behov av särskilt stöd. Fokus 
ligger på vilka förändringar som behöver ske inför genomförandet av en skola för alla samt vilka 
fördelar respektive nackdelar en skola för alla kan medföra för eleverna. De forskningsfrågor som 
ligger till grund för examensarbetet är: 
 
Vad säger lärare i grundskolan och särskolan om en skola för alla? 
Vilka faktorer påtalar lärare är grundläggande för att en skola för alla ska fungera? 
Vilka positiva respektive negativa följder kan en skola för alla föra med sig för eleverna enligt 
lärare?  
 
Litteraturgenomgången behandlar de faktorer som kan påverka hur framgångsrikt genomförandet 
av en skola för alla blir, och dessa är bland andra att en ändrad människosyn krävs i samhället, 
skolans personal behöver vidareutbildas och en anpassning av skolmiljön fordras. Bland de 
fördelar som framkommit finns argumenten att eleverna från särskolan inte behöver särskiljas, 
grundskolans elever lär sig att acceptera människors olikheter och eleverna kan få ett utbyte av 
varandra. Nackdelarna, som kan uppstå om en skola för alla inte genomförs utifrån de 
förändringar som krävs, är bland andra att elever i behov av särskilt stöd inte får den typ av 
undervisning som de behöver, eleverna från särskolan kan uppleva en större segregering och 
mobbning kan uppstå. 
 
Undersökningen genomfördes med intervjuer som metod. Fyra lärare som arbetar i grundskolan 
och sex lärare som arbetar i särskolan deltog i undersökningen. 
 
Det här examensarbetets resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning. En skillnad 
som finns mellan den refererade litteraturen och resultatet är bland andra att de intervjuade 
lärarna framhåller att skolledning och politiker behöver se mer av verksamheten i skolan för att 
kunna genomföra en skola för alla, lärarutbildningarna behöver en ny utformning och att 
särskolans personal bör komma in i en skola för alla, något som inte litteraturen framhållit.  
 
Eleverna från särskolan är de som påverkas mest av en skola för alla, de har mest att vinna men 
även mest att förlora på en inkludering. Examensarbetet påvisar att vägen till en skola för alla 
börjar i en samverkan mellan de båda skolformerna. 
 
Nyckelord:  
en skola för alla, funktionshinder, inkludering, integrering, särskola 
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 1. INLEDNING 
 
Avvikelse och normalitet är begrepp som förekommer i vår vardag, om än inte i dess uttryckliga 
form så i vårt medvetande. De flesta av oss har en åsikt om vad som är avvikande och vad som är 
normalt. Den obligatoriska skolan är uppdelad i huvudsak två olika skolformer; grundskola och 
särskola (Utbildningsdepartementet, 1985). Tideman (2000) menar att det faktum att det finns två 
olika skolformer i Sverige idag kan leda till en segregation då elever kategoriseras efter hur 
”normala” de anses vara. Skolan speglar hur samhället i stort fungerar och om skolan 
kategoriserar människor visar det även på att samhället är segregerat.  
 
Alla elever har enligt 1994 års läroplan, Lpo 94, rätt till att få en likvärdig utbildning som är 
anpassad till individens behov. Skolan har dessutom ett speciellt ansvar för elever i behov av 
särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 1994). Salamancadeklarationen (UNESCO, 2001) 
skapades för att främja utbildningen för elever i behov av särskilt stöd. Ett av målen som 
deklarationen förespråkar är att elever i behov av särskilt stöd ska få den undervisning de behöver 
i grundskolan, vilket har lett till att det talas om en integrerad skola. 
 

Den uppgift som den integrerade skolan står inför är att utveckla en pedagogik med barnet i 
centrum som har förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn, däribland dem 
som har grava skador och funktionshinder. Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan 
tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana skolor är ett 
avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en 
välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. En ändring av det sociala 
perspektivet är ofrånkomlig. Alltför länge har  [sic!] personer med funktionshinder betraktats av 
ett samhälle som har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter. 

 
(UNESCO, 2001, s. 22) 

 
Den integrerade skolan benämns även som en skola för alla i Salamancadeklarationen (UNESCO, 
2001). En skola för alla innebär enligt Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och 
Jacobsson (2004) en skola där alla elever kan gå med sina olikheter, utan att betraktas som 
avvikande. Olikhet ska inte ses som ett hinder, utan som en tillgång. De menar att man istället för 
att se individens brister måste se till de brister som skolan har om den inte kan ta emot alla elever.  
 
Det finns olika definitioner om vilka som räknas in i ”alla”. I detta examensarbete har vi valt att 
tolka en skola för alla som en inkluderande skola där både grundskolan och särskolan ingår. Den 
obligatoriska särskolan består av grundsärskola och träningsskola. Elever med en lindrig 
utvecklingsstörning går i grundsärskolan och i träningsskolan går elever som inte kan nå 
grundsärskolans mål (Skolverket, 2001). Vi avser både grundsärskola och träningsskola när vi 
använder begreppet särskola. Begreppen en skola för alla och en inkluderande skola används 
synonymt. 
 
Diskussionen om en skola för alla har funnits under relativt lång period, sedan 1970-talet 
(Teveborg, 1999) och är ett begrepp som fortfarande är centralt. Frågan är vad som hänt under 
mer än trettio år och hur diskussionen pågår i dagens skolverksamhet. Detta leder till följande 
syfte och frågeställningar. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att studera vilka åsikter lärare inom grundskolan och särskolan har 
om en skola för alla, utifrån ett perspektiv som lyfter fram elever i behov av särskilt stöd. Fokus 
ligger på vilka förändringar som behöver ske inför genomförandet av en skola för alla samt vilka 
fördelar respektive nackdelar en skola för alla kan medföra för eleverna.  
 
Den övergripande frågeställningen är: 
 
Vad säger lärare i grundskolan och särskolan om en skola för alla? 
 
För att begränsa undersökningsområdet fokuserar vi på dessa frågor: 
 
Vilka faktorer påtalar lärare är grundläggande för att en skola för alla ska fungera? 
Vilka positiva respektive negativa följder kan en skola för alla föra med sig för eleverna enligt 
lärare? 
 

1.2 Begreppsutredning 

När det talas om en skola för alla används begrepp som inkludering, integrering och segregering. 
Här reder vi ut dessa begrepp för att ge en ökad möjlighet till förståelse av en skola för alla. 
 

1.2.1 Integrering 
Begreppet integrering används då det sker ett möte mellan flera parter. Integreringen sker mellan 
dessa parter, och det innebär inte att någon eller några ska integreras in i en grupp utan att alla 
inom gruppen ska integreras med varandra. Olika faktorer såsom miljö och arbetssätt med mera 
anpassas utifrån alla individers behov. Det finns olika former av integrering, grupper eller enstaka 
individer kan integreras och ibland sker integreringen endast under vissa aktiviteter eller rutiner. 
Om integreringen inte är väl planerad utan enbart innebär att de ”integrerade” eleverna vistas i 
samma lokaler samtidigt så blir effekten endast en social och pedagogisk isolering. Även om 
eleven går i en klass och delar klassrum med andra elever så behöver inte det betyda att eleven 
får ta del i klassens gemenskap (Sjöblom & Jönsson, 2001). Även Emanuelsson (2004) menar att 
många uppfattar integrering som en organisationsförändring och då i stort sett endast en fråga om 
placering. Enligt Emanuelsson (2004) går det inte att tala om integrering förrän en grupp har 
sammanställts och arbetet med att få gruppen att fungera i en gemenskap kan börja. Om inte detta 
mål uppnås söks ofta förklaringar på individnivå, ansvaret läggs på den eller de avvikande 
personerna. När detta sker uppstår istället för integrering en ökad segregering (Emanuelsson, 
2004). Begreppet integration började användas i samband med skolan under 1960-talet då 
grundskolan infördes, och då menades att den nya grundskolan skulle vara öppen för barn från 
andra segregerande skolformer (Persson, 2001). 
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1.2.2 Inkludering 
Begreppet inklusion uppstod under 1980-talet och började då användas i USA (Persson, 2001). 
Ordet inkludering har egentligen inte en annan innebörd än den från början avsedda meningen av 
integrering, utan kan förklaras som en integrering utan segregering. Ett annat begrepp är 
”integrering med ett inkluderande förhållningssätt”, viket innebär att den gemensamma 
undervisningen anpassas efter alla elever i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att alla 
elever får känna en gemenskap i klassen. (Sjöblom & Jönsson, 2001). I Sverige började begreppet 
integrering ersättas av inkludering i början av 1990-talet och blev officiellt antaget genom 
Salamancadeklarationen. Anledningen till att begreppet inkludering numer hellre används istället 
för integrering är att med inkludering avses att alla elever ska inkluderas från början (Tideman 
m.fl., 2004). En annan anledning till att ordet inkludering började användas istället för integrering 
berodde på att om något behövde integreras så måste detta ha föregåtts av en segregering. 
Inkludering skulle då vara mer rättvisande eftersom det pekade på ett inkluderande av alla och ett 
motverkande av exkludering. Trots detta är betydelsen av inkludering inte i någon större 
utsträckning annorlunda än vad den egentliga meningen av integrering är. Problematik kan även 
uppstå vid användandet av inkludering, till exempel om det talas om en inkluderad elev. Om en 
specifik elev ses som inkluderad har denna elev ändå på någon punkt särskiljts från mängden 
(Emanuelsson, 2004). När begreppet inkludering i större grad började användas istället för 
integrering slogs det även fast att integrering och inkludering ska vara en rättighet, därmed kan 
ingen nekas skolgång i grundskolan (Atterström & Persson, 2000). 

1.2.3 Segregering 
Segregering är motsatsen till integrering, det vill säga ett särskiljande av individer eller grupper. I 
vissa fall och av vissa personer ses segregering som en nödvändighet. Detta har att göra med 
synsättet där elever kan ses som problem och ett hot mot gruppens funktion. De avvikande ses 
som mindre värda och kan därför flyttas ur gruppen utan att gruppen för den skull blir lidande, 
utan detta anses vara till fördel för gruppen (Emanuelsson, 1996). Haug (1998) menar att den 
svenska skolan har flera drag som tyder på en segregerande organisation, bland annat att 
särskolor och specialskolor är avskilda från grundskolan. Alla lärare får inte ta del av den 
specialpedagogiska kunskapen, något som också bidrar till segregation. Speciella 
undervisningsgrupper är väldigt vanligt i grundskolan, något som i allra högsta grad tyder på ett 
segregerande arbetssätt. Språkbruket och användandet av begrepp som en integrerad elev är 
utpekande och går emot allt vad integreringen menat att stå för (Haug, 1998). 
 
I detta examensarbete utgår vi från att betydelsen av inkludering och integrering i grunden är den 
samma, som påvisats genom begreppsutredningen, och därför används begreppen synonymt. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta avsnitt behandlas teoretiska bakgrunder till en skola för alla och inkludering ur ett 
perspektiv som fokuserar på elever i behov av särskilt stöd. Litteraturen som arbetet bygger på är 
hämtad från databaserna Libris, Academic Search Elite samt lokala biblioteks databaser. 
Avhandlingar, böcker, rapporter, utvecklingsprojekt samt styrdokument finns representerade i 
litteraturgenomgången, och behandlar bland annat funktionshinder, en skola för alla och 
specialpedagogik. Inledningsvis ges en återblick i hur synen på människor och elever med 
funktionshinder sett ut samt hur utbildningen för dem har utvecklats fram till idag. I 
nästkommande avsnitt ges även en historisk bild av en skola för alla samt ett klargörande av 
definitionen av en skola för alla. Till sist framhåller vi de förändringar och krav som ställs på en 
skola för alla och tar upp de fördelar och nackdelar förverkligandet kan föra med sig, utifrån 
tidigare forskning i ämnet. 
 

2.1 Funktionshinder i samhället och skolan 

För att få en inblick i hur situationen sett ut för människor med funktionshinder både i skolan och 
i samhället i stort tar vi upp bakgrunden till detta här. Stoffet presenteras i kronologisk ordning, 
från 1800-talet till hur situationen ser ut idag. För att ge en djupare förståelse för skolsituationen 
för elever med funktionshinder idag redogör vi kort om hur särskolan är uppbyggd. 

2.1.1 Synen på handikapp i ett historiskt perspektiv 
Tideman med flera (2004) menar att synen på handikapp och avvikelse har varierat under åren. 
Före 1800-talet trodde föräldrarna till avvikande barn att de straffats av gud för att ha levt i onåd 
på något sätt eller att en elak häxa bytt bort deras barn och att de var besatta av en onaturlig kraft. 
Så småningom, under 1800-talet, ansågs de avvikande avvika ännu mer i och med att avvikelse 
sågs ur ett medicinskt perspektiv. Diagnoser började sättas och en indelning i olika handikapp var 
ett faktum. Dessa människor institutionerades utefter diagnostiseringen och det behandlingssätt 
som passade. En FoU1-rapport från 1999 beskriver att barn med utvecklingsstörning under 1800-
talet sågs som värnlösa och behövde skyddas i form av kärlek och uppfostran (Blom, 1999). 
Fram till den senare delen av 1800-talet hade barn med någon form av utvecklingsstörning inte 
haft förmånen att få utbildning. Det var Emanuella Carlbeck som 1866 öppnade ett hem för dessa 
barn som ansågs sinnesslöa, vilket drevs av frivilliga människor. Fler hem öppnades och de fick 
nu också hjälp av staten att finansiera utbildningen. Tanken på att barn med handikapp skulle få 
utbildning växte och målen var att hjälpa dem att klara sig i samhället och därmed från att hamna 
i fattigdom (Skolverket, 2000). 
 
1900-talets början dominerades av synen på människor med utvecklingsstörning som farliga. 
Utbildning och uppfostran ansågs inte ha någon inverkan på dessa människor och därför 
placerades de på institutioner där de var avskiljda från samhället (Blom, 1999). Det var på mitten 
av 1900-talet som tankarna om utbildning även för dessa barn åter togs upp och 1944 kom en lag 
om att de barn med utvecklingsstörning som ansågs vara ”bildbara” fick rätt till utbildning. 

                                                 
1 FoU står för forskning- och utvecklingsarbete. 
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Hjälpklasser bildades på 1950-talet och sedan skedde en uppdelning i form av så kallade 
svagklasser där de elever som inte passade in i hjälpklasserna men inte heller i de så kallade 
vanliga klasserna gick (Skolverket, 2000). Lärarna i de så kallade vanliga klasserna ansåg att 
eleverna med lägre intelligensnivå hämmade de andra barnen och de placerades därför i olika 
specialklasser. Det fanns exempelvis synklasser, hörselklasser, CP-klasser, observationsklasser 
och särskoleklasser (Vernersson, 2002). I och med 1967 års omsorgslag fick alla barn, även de så 
kallade ”obildbara” rätt till utbildning och begreppet obildbar togs ur bruk. Denna form av 
utbildning motsvarar dagens träningsskola (Skolverket, 2000). Under 1960-talet skulle de 
avvikande barnen integreras med de ”vanliga” barnen eftersom det befarades att de skulle hamna 
utanför samhället om de placerades på avskilda institutioner. Det handlade även om ekonomiska 
aspekter, det var förmånligare att hålla alla elever i samma lokaler. Integreringen skedde dock 
inte på elevens villkor, det var fortfarande eleven som felet låg hos och som behövde ändra sig 
för att passa skolans ramar (Tideman m.fl., 2004). 
 
Enligt Holme (2000) skedde dock en dramatisk förändring inom handikappolitiken på 1960-talet. 
En grupp som kallades Anti-handikapp bildades och förde en, då radikal, kamp om synen kring 
handikapp. En syn som idag har brutit igenom och innebär att miljön är avgörande för ett 
handikapps vara eller inte vara. Medlemmarna inom gruppen menade att samhället var ansvarig 
för att människor med funktionshinder ansågs som handikappade och att det kunde avhjälpas 
med hjälp av åtgärder från samhällets sida i form av anpassning för personer med 
funktionshinder. Teknik fördes fram som ett viktigt element för att de skulle kunna bli så 
oberoende av andra som möjligt. De ville också att personen med funktionshinder inte skulle ses 
som ett ”föremål för omsorg” utan besitta en ”individuell frihet” (Holme, 2000 s. 68-69). Holme 
(2000) understryker även att gruppen var före sin tid med dessa tankar då det först 1994 slogs 
fast att människor med funktionshinder själva var arbetsgivare till sin assistent. 
 
Vad gäller skolsituationen så tog 1969 års läroplan upp hur arbetet med elever med 
skolsvårigheter skulle te sig. Skolverksamheten som organisation skulle ägna sig åt alla elever, 
elever med olika typer av personlighet och begåvning. Specialundervisningen för de elever som 
behövde extra stöd skulle främst ske i anslutning till klassrummet. För de elever som hade sådana 
svårigheter att den totala prestationsförmågan kraftigt påverkades ansågs att undervisning i 
specialklass var att föredra (Skolöverstyrelsen, 1969).  
 
I en handikapputredning som lyftes fram 1976 gavs en ny definition av handikapp som 
genomsyrades av att människan inte är sitt handikapp utan får ett handikapp då hon möter en 
miljö som begränsar henne i och med hennes funktionshinder. Hon är först och främst en 
människa men kan bli handikappad i vissa situationer då miljön ställer krav på olika funktioner. 
Detta var ett viktigt steg i handikappolitiken i Sverige och då den internationella 
Världshälsoorganisationen på 1980-talet lanserade handikappbegrepp som miljörelativa, 
funktionella och individuella låg Sverige redan långt fram (Holme, 2000).  
 
1980 utarbetades en ny läroplan, Lgr80, som uttryckte att det var skolans ansvar att se till att 
förebygga eventuella svårigheter hos eleverna. Detta skulle ske genom en anpassning av 
undervisningen, arbetssätt och organisationen så att de bästa förutsättningar skapades för 
eleverna. Lgr80 förmedlade tydligt att skolan inte kunde ge alla elever lika mycket hjälp, då 
fokus skulle läggas på de elever som hade svårigheter och behövde extra hjälp 
(Skolöverstyrelsen, 1980). 



 12 

 
Fokus på barns rättigheter låg i tiden och 1989 arbetades FN:s barnkonvention fram. 
Konventionen är internationell och gäller även idag. Den belyser alla barns rättigheter och detta 
är något som kanske är extra viktigt för de barn som har olika typer av funktionshinder. Nu fanns 
det ett internationellt dokument som ställde krav på ett jämlikt synsätt (FN:s generalförsamling, 
1989). Kring 1990 ändrades synen på integrering, något som möjligtvis kunde kopplas till arbetet 
med barnkonventionen. Nu ansågs det att för att en integrering skulle ske måste en segregering 
tidigare ha ägt rum. Därför kom begreppet ”inclusion” som skulle presentera synen där alla elever 
från början sågs som jämlikar och som en del i gemenskapen (Tideman m.fl., 2004). Före år 1996 
hade grundskolan och särskolan olika ansvarsenheter. Det var landstingen som hade ansvaret för 
särskolan och kommunerna som var beslutsfattare för grundskolan. Mellan åren 1988-1996 
skedde dock en viktig förändring då kommunerna successivt tog över ansvaret för särskolan. Det 
var ett steg på vägen för att öka avståndet till vårdverksamhet och minska avståndet till 
skolverksamhet (Skolverket, 2000). 
 
1994 kom det en ny läroplan, Lpo94. Där läggs stor vikt vid värdegrunden och alla människors 
lika värde. Specialundervisningen beskrivs inte lika utförligt som i de tidigare läroplanerna, men 
det betonas ändå att elever i behov av särskilt stöd ska få den undervisning de har rätt till. I den 
nya läroplanen nämndes för första gången särskolan, detta eftersom särskolan nu tillhörde skolan 
och inte längre vården. Härmed fick särskolan egna mål att uppnå (Utbildningsdepartementet, 
1994).  

2.1.2 Särskolan idag 
De elever som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning 
kan enligt skollagen välja att gå i särskolan. Där ska de få en anpassad undervisning efter sina 
behov som så långt det är möjligt motsvarar undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. 
Särskolan är öppen för barn med någon form av utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå 
de kunskapsmål som är satta för grundskolan. För att få gå i särskolan prövar en styrelse från 
särskolan om barnet har rätt till en skolgång i särskolan (Utbildningsdepartementet, 1985). En 
annan publikation från skolverket tar även upp att elever med autism och autismliknande tillstånd 
har rätt att gå i särskolan om de inte uppnår grundskolans mål. Det finns fyra olika utredningar 
som undersöker huruvida en elev har rätt att gå i särskola. Det utförs en pedagogisk utredning där 
elevens förmåga att uppnå grundskolans mål bedöms. Den andra utredningen är en psykologisk, 
där elevens intellektuella förmåga mäts och den medicinska utredningen undersöker om elevens 
svårighet kan ha en medicinsk förklaring. Den sociala utredningen kompletterar de övriga, då den 
ser mer till andra faktorer som kan påverka elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 
Dessa utredningar är till för att ge en helhetsbild av eleven och dennes situation. Det är 
föräldrarna som har sista ordet och som avgör om deras barn ska gå i särskolan eller grundskolan 
(Skolverket, 2001).  
 
Särskolan består idag av den obligatoriska särskolan samt gymnasiesärskolan. Den obligatoriska 
särskolan består i sig av grundsärskolan och träningsskolan. I den sistnämnda går elever som inte 
kan gå i grundsärskolan. Det är särskolans styrelse som avgör vem som ska gå i grundsärskolan 
och vem som ska gå i träningsskolan (Utbildningsdepartementet, 1985). Grundsärskolan skiljer 
sig från träningsskolan på så sätt att i grundsärskolan går elever som bedöms klara av 
färdigheterna att skriva, räkna och läsa. I träningsskolan går elever som har svårare 
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funktionshinder och som inte bedöms besitta dessa färdigheter. Gränsen mellan dessa 
särskoleformer kan ibland vara svår att dra. Särskolan är en obligatorisk skolform som liksom 
grundskolan har nio skolår. Däremot kan eleven i den obligatoriska särskolan välja att även gå ett 
tionde år (Blom, 1999).  
 

2.2 En skola för alla – vad innebär det? 

Här går vi igenom hur en skola för alla uppkommit och utvecklats under åren. Definitionen av en 
skola för alla är inte entydig, därför anser vi det vara nödvändigt att förklara vad begreppet 
innebär.  

2.2.1 Framväxten av en skola för alla 
Konceptet till en skola för alla kom, enligt Teveborg (1999), i fokus under 1970-talet då man 
genom läroplansarbetet ville förändra utsikterna för elever med funktionshinder. Skapandet av en 
miljö där alla elever räknas in i en gemensam verksamhet samt ett elevarbete som fokuserar på 
den enskilda eleven var målen. Dessa mål kunde inte nås, och Teveborg (1999) ger en möjlig 
förklaring till varför. Han nämner att ledningen i skolöverstyrelsen ändrades, vilka tillsammans 
med regeringen slog fast direktiven och därför avstannade utvecklingen. Under 1980-talet 
återupptogs arbetet och genom ett nordiskt projekt lanserades begreppet en skola för alla. 
 
Regeringen presenterade en definition på en skola för alla i 1997 års utvecklingsplan för förskola, 
skola och vuxenutbildning som fokuserade på eleven som individ i en gemensam skola där barn 
med olika bakgrunder tillsammans utvecklades utefter sina behov och erfarenheter. Målen skulle 
nås genom en omorganisation av skolans verksamhet och undervisning som passar den enskilda 
elevens behov (Utbildningsdepartementet, 1997). En SOU2-rapport som även är aktuell idag är 
den som skrevs av Carlbeck-kommittén, ”För oss tillsammans – om utbildning och 
utvecklingsstörning”. Denna kommitté utsågs av regeringen 2001 för att förändra utsikterna för 
barn och vuxna med utvecklingsstörning i skolan. Carlbeck-kommittén, som fick sitt namn efter 
Emanuella Carlbeck, vill föra grundskolan och särskolan närmare varandra och öka samarbetet 
mellan de båda skolformerna. För att underlätta ett samarbete vill kommittén genomföra ett 
namnbyte. Särskola blir grundsärskola och gymnasiesärskola, vilket lättare ska kopplas till 
grundskola och gymnasieskola. Dessutom eftersträvas attitydförändringar gentemot personer 
med utvecklingsstörning, bland annat genom ändring av negativa formuleringar i 
styrdokumenten. Kommittén vill skärpa kraven för intagning till särskolan, de anser att endast 
elever med utvecklingsstörning hör hemma i särskolan. Kvalitén på utbildningen i särskolan ska 
höjas genom att lägga mer fokus på kunskapsdelen. För att kunna förverkliga målen som satts har 
flera förslag till ändringar i skollag, särskoleförordningen och specialskoleförordningen lämnats 
(SOU, 2004:98). 

2.2.2 Definitioner av en skola för alla 
I utvecklingsplanen som framställdes av regeringen 1997 framhölls att en skola för alla ska vara 
en skola där alla elever undervisas tillsammans, oberoende av vilken bakgrund eleverna har. 
Syftet var att nå en ”integrerad, likvärdig och sammanhållen skola” (Utbildningsdepartementet, 

                                                 
2 SOU står för statens offentliga utredningar. 
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1997 s. 22). Andra viktiga punkter som gäller en skola för alla är att eleverna ska få utvecklas 
efter sina egna förutsättningar och att skolan ska anpassas efter elevens behov. Det är även viktigt 
att eleverna ska få vara med i en gemenskap och känna trygghet (Skolverket, 1999). Så långt är 
den refererade litteraturen överens, men att det finns olika uppfattningar kring vad en skola för 
alla innebär, mer specifikt, är något som vi har insett efter att ha läst litteratur kring ämnet. Detta 
är något som även Tideman med flera (2004) stödjer, då han i sin rapport nämner två olika typer 
av definitioner han stött på under sin undersökning. En del anser att en skola för alla inte behöver 
betyda att särskolan är integrerad i grundskolan till större grad än att skolbyggnaderna ligger på 
samma område. Medan andra menar att alla elever åtminstone under vissa lektioner bör ha 
gemensam undervisning för att det ska kunna klassas om en skola för alla (Tideman m.fl., 2004). 
Det senare synsättet är det vi har utgått från i vår undersökning och därför utvecklar vi nedan 
denna definition, med utgångspunkt i olika forskare som utgår från att alla elever ska ingå i en 
skola för alla. 
 
Riksförbundet FUB3 genomförde år 2000 ett utvecklingsprojekt tillsammans med FUB:s 
forskningsstiftelse ala som handlade om en skola för alla. Enligt dem innebär en skola för alla 
samverkan mellan särskola och grundskola. FUB ger uttryck för svårigheten att förstå innebörden 
av en skola för alla, under deras arbete med att utveckla visionen har de fått många olika 
tolkningar av konceptet.  Det som överensstämde mellan de flesta åsikterna kring en skola för 
alla i FUB:s projekt var ”delaktighet och gemenskap, rättvisa och jämlikhet och synen på 
olikheter” (Riksförbundet FUB:s forskningsstiftelse ala, 2000, s. 21). Angående vilka som ska 
innefattas av en skola för alla, uttrycker FUB en tanke om varför inte elever som går i särskolan 
skulle kunna inkluderas i en skola för alla. I läroplanen står att de elever som inte kan gå i 
grundskolan på grund av utvecklingsstörning ska gå i särskolan. Detta uppfattar representanterna 
i FUB:s stiftelse som att olikheter ses som ett problem istället för en tillgång. De tycker att istället 
för att se individen som ett problem bör man se grundskolans problem att ta hand om dessa elever 
(Riksförbundet FUB:s forskningsstiftelse ala, 2000). Ahlberg (1999) skriver i sin rapport ”På 
spaning efter en skola för alla”, att en skola för alla bör kunna skapas som även elever med 
funktionshinder kan ta del i. Hon ställer sig frågande till hur normal en elev egentligen måste vara 
för att få plats i en skola för alla. Då elever med funktionshinder inte räknas in i ”alla elever” så 
är det svårt att dra en gräns för vilka som egentligen omfattas och vilka som utesluts (Ahlberg, 
1999). 
 
Rapporten av Tideman med flera (2004) som vi tidigare nämnt, handlar om hur olika aktörer 
ställer sig till en skola för alla och tar upp de åsikter och synpunkter som visats genom 
enkätstudie och fallstudie. Författarna till rapporten utgår från att i en skola för alla ska alla ingå. 
I sin rapport vill de bidra med ny kunskap kring skolans syn på avvikelse och kategorisering av 
elever. Även de elever som har funktionshinder av olika slag ska få gå i en skola för alla. Skolan 
ska anpassas efter alla elever och eleverna ska inte behöva anpassa sig efter skolan. En 
motstridighet i dagens samhälle är att det talas om ett uppnående av en skola för alla, samtidigt 
som antalet diagnostiseringar ständigt ökar. Med diagnoserna kommer även en ökning av 
uppdelning och kategorisering av elever, segregeringen ökar istället för att minska (Tideman 
m.fl., 2004). 

                                                 
3 FUB – För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, är en intresseorganisation som arbetar för att utveckla 
möjligheterna för människor med utvecklingsstörning.  
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2.3 Förverkligandet av en skola för alla 

Vad krävs då för att en skola för alla ska kunna bli verklighet? Vi tar här upp de förändringar, 
krav och för- och nackdelar som kan spela in vid förverkligandet enligt vad som kommit fram i 
tidigare forskning.  

2.3.1 Nödvändiga förändringar 
För att en skola för alla ska fungera finns det vissa områden som behöver förändras. Detta är ett 
förändringsarbete som kan se helt olika ut beroende på att alla skolor befinner sig i olika stadier i 
arbetet för en skola för alla. Kraven som ställs på olika aktörer inom skolans värld kan vara 
många. Här tar vi upp de förändringar och krav som enligt den refererade forskningen är 
nödvändiga för införandet av en skola för alla. 
 
Grundförutsättningen för att en skola för alla ska fungera är att alla som arbetar inom skolan 
arbetar mot samma mål och har värderingar som främjar ett inkluderande arbetssätt. Elevers 
olikheter ska inte ses som hinder (Andersson, 1996). Det är av stor vikt att skapa en flexibel 
undervisning. Alla elever ska inte behöva besitta samma kunskap, och därför krävs inte heller att 
alla elever arbetar på samma sätt eller använder samma läromedel (FUB:s stiftelse ala, 2000). I en 
inkluderande skola kan planering vara tidskrävande eftersom det finns flera aspekter som behöver 
vägas in vid planeringen. Lektionerna behöver anpassas till alla elever oavsett funktionshinder, så 
att alla kan vara med i så stor utsträckning som möjligt. Skolan ska vara en plats där alla elever 
får känna en gemenskap, vilket också kan främja studieresultaten (Sjöblom & Jönsson, 2001). En 
inkluderande skola ställer även krav på skolmiljön. Klassrummen behöver anpassas för att 
undervisning ska kunna ske. Undervisningen ska kunna bedrivas i helklass i en större lokal och 
även i mindre konstellationer i till exempel grupprum. Det är viktigt att klasserna inte är för stora 
för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Om skolan är uppdelad i olika 
byggnader kan detta behöva anpassas för att elever med olika typer av funktionshinder lätt ska 
kunna ta sig mellan byggnaderna (FUB:s stiftelse ala, 2000). 
 

Även Carlbeck-kommittén (2004:98) redovisar förändringar som behöver ske för att en 
inkludering ska vara möjlig. Det övergripande målet är inkludering, och för att nå dit är 
samverkan en början. Kommittén framhåller att skolledningen aktivt bör arbeta för en 
inkludering, och inneha ett pedagogiskt tankesätt. Först då kan det arbetas för att förändra 
organisationen, vilket är en förutsättning för att en inkludering ska fungera. Det ställs även krav 
på undervisning, resurser och fördelningen av dessa. Skolpersonalen behöver till stor del höja sin 
kompetensnivå för att kunna möta alla elever. Genom bland annat en ökad kunskap kan en 
attitydförändring vad gäller olikhet uppnås. En sådan attitydförändring är nödvändig för att 
skolan ska kunna ha ett inkluderande förhållningssätt och det är en tidskrävande process. För att 
alla ska kunna inkluderas så är en anpassning av kunskapsmålen nödvändig eftersom alla inte kan 
uppnå samma mål (SOU, 2004:98).  
 

Frågan om hur förändringsarbetet för en skola för alla utvecklas lyfts fram av FUB:s stiftelse ala 
(2000), de påpekar att det finns två sätt att se denna process. Dels kan det ses som en reform som 
genomförs för att så småningom uppnå ett mål, dels som en ständigt pågående utveckling. Under 
tidens gång förändras skolan, som den alltid har gjort. Därför kan det vara svårt att se att genom 
arbete för en skola för alla kommer ett slutgiltigt mål att uppnås. Genom en undersökning som 
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gjorts i USA framhävs vikten av att ge utvecklingen tid. Det fungerar inte att förändra skolan 
över en natt, utan detta är något som måste få växa fram sakta.  

2.3.2 Fördelar och nackdelar med en inkluderande skola 
Fördelar som enligt Tideman med flera (2004) kan urskiljas för elever med olika former av 
funktionshinder i en skola för alla är att de generellt sett kan lära sig bättre. Dessa elever får även 
bättre villkor som vuxna gällande vid exempelvis arbete. De kan lära sig uppförande och socialt 
samspel av grundskoleeleverna och samtidigt är det nyttigt att de kan utveckla sociala relationer 
med dessa. Elever med funktionshinder kan även få mer stimulans i skolarbetet och bli utmanade 
i sin utbildning.  
 

Grundskoleeleverna får även fördelar i en skola för alla. Dessa elever får större medkänsla och 
förståelse för andra människor och olika typer av funktionshinder. De får också ett utbyte av att 
umgås med personer som kan ses som ”avvikande”. Att elever accepterar avvikelse leder på lång 
sikt till ett mer accepterande samhälle, eftersom dessa barn tar värderingarna med sig i sitt 
vuxenliv. Något annat som även gynnar grundskoleeleverna är att de får ta del av den 
specialpedagogik som särskoleeleverna behöver, vilken kan vara bra för alla. Detta gäller även 
den ökade individualiseringen som är nödvändig i en inkluderande skola (Tideman m.fl., 2004).  
 
Enligt Andersson (1996) är en förhoppning att alla elever utvecklas i förhållande till varandra och 
till omgivningen. Hon lyfter fyra punkter som hon önskar att en skola för alla ska bidra till att 
uppnå i framtiden.  
 

En förhoppning är att morgondagens skola för alla är en plats där 
 
- eleverna får upptäcka sig själva i gemenskap med andra 
- personligheten utvecklas i relation till omgivningen 
- elever lär av varandra 
- samhällets regler och sociala normer införlivas 

     (Andersson, 1996, s. 173) 
 
Tideman med flera (2004) menar att ska det talas om lönsamhet så har det även visats att en 
integrering av särskola och grundskola skulle vara billigare än att ha de två skolformerna åtskilda. 
Detta har kommit fram genom att specialklasser kostar mer än ett inkluderande arbetssätt, samt 
att en särskoleelevs utbildning kostar mer än en grundskoleelevs. Vidare kan en vinst för landet i 
stort bli följden eftersom välutbildade personer är en betydande fördel för samhället.  
 
Huruvida en skola för alla skulle fungera eller ej är upp till skolorna och hur de klarar av att möta 
alla elevers behov.  Det finns skolor som tidigare realiserat ett inkluderande arbetssätt som visar 
att det är genomförbart (Tideman m.fl., 2004). Bland annat i Norge har utvecklingsarbetet för en 
skola för alla kommit betydligt längre än i Sverige, då de började avveckla särskolor under 1991. 
En del av personalen inom skolan oroades av att specialundervisningen skulle försvinna, något 
som sågs som en stor nackdel. Andra menade att specialundervisningen istället skulle kunna nå 
alla elever genom en skola för alla (Nes & Strømstad, 2006). 
 
Enligt Tideman med flera (2004) så anser de flesta i deras undersökningsgrupp att ett 
inkluderande arbetssätt är positivt i det stora hela, men när det ses i mer specifika sammanhang så 
kan det även finnas negativa sidor. Till exempel kan föräldrar och lärare ha uppfattningar om att 
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elever med stora behov av särskilt stöd skulle ha en negativ inverkan på klassen, att de skulle 
störa undervisningen och därmed sänka nivån för alla. Även för psykiskt svaga elever finns en 
möjlig nackdel, då de kanske finner det obehagligt att möta elever som skiljer sig mycket från 
dem själva. Dessa känsliga elever skulle kanske bli rädda för att komma till skolan eftersom 
elever med olika typer av funktionshinder kan ha ett beteende som kan uppfattas som 
skrämmande. 
 

Vissa i undersökningsgruppen har även ett synsätt att skolans uppgift är att utbilda i ämnen, och 
inte att lägga fokus på sociala aspekter. Därför anses det som fel att ta tid från 
grundskoleelevernas akademiska utbildning och lägga på särskoleelevernas sociala behov 
(Tideman m.fl., 2004). Detta är något som även Emanuelsson (2004) påpekar, att det finns en 
åsikt om att en integrering skulle skada kunskapsutvecklingen för huvudparten av eleverna. 
Dessutom påtalar han att ett argument mot inkludering är att elever med funktionshinder får en 
bättre utbildning med mer hjälp och stöd då de går i specialklasser eller specialskolor, även om 
Emanuelsson (2004) är kritisk mot relevansen av detta argument. 
 
Enligt Tideman med flera (2004) är en annan synvinkel på en skola för allas nackdelar att det 
finns risk för att eleverna med funktionshinder inte får tillräckligt mycket stöd, att de enbart blir 
placerade i en klass utan att undervisningen anpassas efter deras behov. Dessutom kan det vara 
mer segregerande för dessa elever att gå i en vanlig klass än i en klass med andra elever som har 
samma eller andra typer av funktionshinder. Det kan vara svårare att känna tillhörighet med 
elever från grundskolan då de kanske inte har lika mycket gemensamt. 
 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Synen på människor med funktionshinder har under de senaste seklen genomgått en stor 
förändring, från att ha betraktats som obildbara och sinnesslöa till att ses med den syn som 
dominerar idag. 1967 skedde en dramatisk förändring då omsorgslagen trädde i kraft, vilket 
innebar att alla barn fick rätt till utbildning, även de så kallade obildbara. Med tiden skedde 
ytterligare förändringar som bidrog till en ändrad människosyn och 1996 övertog kommunerna 
ansvaret för särskolan som tidigare legat hos landstingen. Den obligatoriska särskolan är idag 
indelad i två former, grundsärskola och träningsskola. I träningsskolan går elever som inte 
bedöms nå grundsärskolans mål. Under 1970-talet uppkom diskussioner om en skola för alla, 
utsikterna för elever med funktionshinder behövde förändras genom skapandet av en gemensam 
miljö för alla elever. En skola för alla är aktuell även idag. År 2004 utgavs ”För oss tillsammans 
– om utbildning och utvecklingsstörning”, ett dokument skrivet av Carlbeck-kommittén som 
förespråkar ett ökat samarbete mellan grundskola och särskola. Det finns olika definitioner av 
vad en skola för alla innebär, alla menar inte att det behöver betyda en inkludering av särskola 
och grundskola. Överensstämmande för alla definitioner är dock att alla elever ska få utvecklas 
efter sina förutsättningar och skolan ska anpassas efter elevernas behov.  
 
För att en skola för alla ska kunna genomföras krävs vissa förändringar, bland annat behövs en 
anpassning av lokaler, anpassning av arbetssätt, ökad kompetens hos personalen och en ändrad 
människosyn i samhället. De fördelar som en skola för alla kan medföra är att grundskoleeleverna 
får en större medkänsla och förståelse för funktionshinder vilket kan leda till ett mer accepterande 
samhälle. Dessutom får alla elever tillgång till ett specialpedagogiskt arbetssätt, något som alla 
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gynnas av. Särskoleeleverna får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och bli utmanade i sin 
utbildning. Trots detta kan det även finnas negativa sidor, bland annat att elever i behov av 
särskilt stöd kan ha en negativ inverkan på klassen och därmed sänka utbildningens nivå för alla. 
Det finns en risk att elever med funktionshinder inte får tillräckligt med stöd i sin utbildning samt 
att de kan känna sig segregerade då de kan uppleva det svårt att känna en tillhörighet med 
grundskoleeleverna. 
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3 METOD 
 
I denna del kommer vi att presentera hur arbetet med undersökningen har framskridit. Under 
kapitlet som behandlar proceduren redogör vi för val av metod och förarbetet inför intervjuerna. I 
urvalet presenterar vi undersökningsgruppen och varför vi har valt den. Planerandet och 
utförandet av intervjuerna redovisas i avsnittet om genomförandet. Hur vi arbetade med de data 
vi fått fram genom intervjuerna berättar vi om under rubriken bearbetning av data. I delen om 
undersökningens trovärdighet avslutar vi med att analysera den undersökning vi har genomfört, 
för att belysa eventuella felkällor. 
 

3.1 Procedur 

Intervjuer med lärare inom grundskolan och särskolan valdes som metod för att ta del av flera 
lärares åsikter inom ämnet. Intervjuer ger djupare svar än vad enkäter gör, och eftersom detta är 
något vi eftersträvar valdes denna metod. En nackdel med intervjuer kan vara att underlaget för 
analys begränsas. Genom enkäter framkommer istället ett bredare underlag. Intervjuarens 
förmåga och förkunskaper samt hur följdfrågor ställs kan påverka materialet som kommer fram 
under intervjun. En annan nackdel med intervjuer är att det är en tidskrävande metod (Stukát, 
2005). Vi anser ändå att fördelarna överväger de negativa aspekterna, samt att denna metod är 
den som passar vår undersökning bäst. 
 
Det finns olika sätt att utföra intervjuer på, beroende på hur mycket utrymme som ges den 
intervjuade. Detta måste vara ett medvetet val innan intervjuerna genomförs, det ska finnas ett 
syfte till varför mer eller mindre utrymme ges. Graden av utrymme ger möjlighet att få olika 
typer av svar på sina frågor (Stukát, 2005). En semistrukturerad intervju kan ses som ett öppet 
samtal där vissa frågor ska täckas in. Frågorna behöver inte följas i tur och ordning utan tas när 
de kommer upp, frågeformuläret kan ses som ett stöd för att få med alla frågor (Bryman, 2002). 
En semistrukturerad intervju är något som vi anser vara till fördel i vår undersökning, då en 
jämförelse mellan intervjuerna inte är viktigast i första hand. Det är istället önskvärt att 
intervjuerna ska ge så mycket information som möjligt av lärarnas erfarenheter och åsikter om 
ämnet i sin helhet. 
 
Under formuleringen av intervjufrågorna (bilaga 1) var utgångspunkten att frågorna skulle vara 
tydliga. Målet med intervjufrågorna var att de inte skulle väcka någon förvirring och att de skulle 
kunna besvaras av den intervjuade oavsett erfarenhet inom området. Intervjufrågorna 
formulerades för att besvara syftet. De inledande frågorna behandlar respondentens utbildning 
och erfarenhet och avser att ge en inledande kontakt med respondenten. Resterande frågor 
behandlar ämnesområdet. Två av frågorna inriktas på definitionen av en skola för alla, dels vad 
de har för kunskap om en skola för alla, och dels vad begreppet innebär för dem. Dessa frågor 
valde vi för att få en uppfattning om respondenterna var insatta i ämnet och om de ansåg att en 
skola för alla innebär inkludering av särskola och grundskola. De följande tre frågorna är 
formulerade utifrån syftet med examensarbetet, och inriktar sig på vilka förändringar som 
behöver ske i samband med en skola för alla, samt vilka fördelar och nackdelar som kan uppstå. 
En provintervju genomfördes för att kontrollera att intervjufrågorna inte ger upphov till förvirring 
hos de intervjuade. Vi valde att intervjua en person som arbetar inom skolan och då upptäcktes 
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vissa brister i våra frågor. En fråga lades till och begreppet en skola för alla förtydligades i 
frågorna. Dessutom insåg vi att mer kunskap hos oss kring en specifik fråga behövdes, då den 
intervjuade ville ha mer information. Provintervjun resulterade i att intervjufrågornas brister 
påträffades, något som endast kunde upptäckas genom en intervju.  

 

3.2 Urval 

För att se hur lärare i olika skolmiljöer ställer sig i frågan om huruvida en skola för alla skulle 
fungera och vilka åsikter som finns kring området valde vi att intervjua lärare från både 
grundskolan och särskolan. Vid en inkludering så kommer alla barn att mötas och därmed även 
personalen från de olika skolformerna samarbeta, därför anser vi det vara viktigt och intressant att 
studera åsikter hos lärare från både särskolan och grundskolan. Underlaget bestod av tio lärare, 
varav sex specialpedagoger från särskolan och fyra grundskollärare från grundskolan, spridda på 
fem olika skolor. Både grundsärskolan och träningsskolan var representerade bland 
specialpedagogerna. Bland grundskollärarna undervisade en lärare en elev som läser efter 
särskolans kursplan, ett antal timmar i veckan. Valet av de intervjuade grundades till stor del på 
geografiska hänseenden men också beroende på intresse från de lärare vi tog kontakt med.  
Samtliga intervjuade arbetar med elever i de tidigare skolåren.  
 
Presentation av respondenter (fingerade namn): 
 
Lärare i särskolan: 
  
Christina, Erika, Lena, Maria, Hanna, Sofie 

Lärare i grundskolan:  
 
Pernilla, Britt, Katarina, Gunilla 

 

3.3 Genomförande 

Utvalda skolor inom vår geografiska närhet kontaktades per telefon där vi presenterade oss och 
vårt arbete. Lärarna fick då möjlighet att direkt anmäla sitt intresse för en intervju men också tid 
på sig att fundera och höra sig för med sina kollegor. För att bekräfta eller avböja intervju 
upptogs återigen kontakt, något som vi lärde oss var en tidskrävande uppgift. Under denna 
process upplevde vi även vissa problem med att finna lärare som var intresserade av att bli 
intervjuade. De som anmälde sitt intresse att delta i undersökningen fick ett informationsbrev 
(bilaga 2) utskickat där ytterligare information om vårt forskningsområde gavs. Även information 
om de etiska principerna och praktiska frågor angående intervjuerna togs upp i 
informationsbrevet. Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerade 
vi om den intervjuades anonymitet enligt konfidentialitetskravet. Även samtyckeskravet och 
nyttjandekravet uppfylldes genom att den intervjuade valde att medverka och fick information 
om att de kunde avbryta när som helst samt att intervjuerna endast används som underlag för vårt 
examensarbete. I och med att vi lämnade ut informationsbrevet uppfylldes informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2006). 
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Intervjuerna genomfördes på berörd skola, på en avskild plats som läraren utsett. Intervjuerna 
varade upp till en timme. Bandspelare användes för att spela in intervjuerna, detta för att fokus 
skulle kunna läggas på samtalet och inte på att anteckna. Vid de intervjutillfällen då möjlighet 
gavs deltog vi båda. Anledningen till att båda inte kunde deltaga under alla intervjuer var att vissa 
tillfällen var inbokade samtidigt. Genom att vara två intervjuare kan den semistrukturerade 
intervjun ge mer, då fler relevanta följdfrågor kan uppkomma. Nackdelen med att vara två 
intervjuare kan vara att den intervjuade kan känna sig i underläge, och att detta i sin tur kan 
påverka svaren (Stukát, 2005). 
 
Intervjutillfällena planerades att genomföras under en treveckorsperiod, detta dels för att lärarna 
skulle ha relativt många tillfällen att välja på och dels för att en gräns för när arbetet med 
intervjuerna skulle vara färdigställt var behövlig. 
 

3.4 Bearbetning av data 

När alla intervjuer slutförts följde en period av databearbetning. Inspelningarna lyssnades igenom 
och skrevs ut så ordagrant som möjligt. Vissa irrelevanta småord togs för läsbarhetens skull bort 
som till exempel våra egna hummanden. Även delar som varit svåra att tyda vid utskrivningen av 
intervjuerna har tagits bort för att inte riskera en misstolkning. I vissa intervjuer har vi valt att inte 
skriva ut delar som inte innehållit material av relevans för vårt forskningsområde, till exempel 
diskussioner kring hur skolorna är uppbyggda. De utskrivna intervjuerna lästes och därigenom 
valde vi ut olika ämnesområden som var gemensamma. Efter att ha identifierat vilka områden 
som var relevanta så markerade vi dessa delar i varje intervju med olika färger för att lätt kunna 
se vilka stycken i varje intervju som behandlade samma område. Dessa ämnesområden var 
definitionen av en skola för alla, krav på förändringar, fördelar och nackdelar som utvecklingen 
kan föra med sig och vägen till en skola för alla. Dessa teman innehöll en stor mängd information 
och därför delades varje tema in i ytterligare grupperingar. Respondenternas namn fingerades för 
att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2006). Konfidentialitetskravets innebörd 
resulterade också i att band och utskrifter av intervjuer har förvarats på ett sådant sätt att ingen 
obehörig har kunnat ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2006). 
 

3.5 Undersökningens trovärdighet 

En faktor som kan spela in vad gäller undersökningens trovärdighet är bland annat att ett begrepp 
som används återkommande i intervjufrågorna har medfört en viss förvirring hos några 
respondenter. Det begrepp som använts är grundsärskola då vi egentligen åsyftar särskolan. De 
flesta utgick ändå från särskolan, medan andra ifrågasatte vilket begrepp som egentligen avsågs. 
Vi kan dock inte med säkerhet veta att alla respondenter utgått från särskolan i sina svar. Vid 
kontakten med skolorna förklarade vi vad vi avsåg med definitionen av en skola för alla, något 
som vi i efterhand insett kan ha påverkat resultatet. Respondenterna kan ha gått efter vår 
definition istället för sin egen under intervjuerna.  
 
Stukát (2005) upplyser om att då intervjuer sker med två intervjuare kan ett maktförhållande 
uppstå och respondenten kan känna sig pressad. Vi anser dock att detta inte har haft någon större 
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inverkan på vår undersökning då vi inte har upplevt respondenterna som obekväma i 
intervjusituationen. 
 
Vi beslutade att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg till respondenterna eftersom flera av dem 
arbetar på samma skola och vi ville undvika att de diskuterade frågorna med varandra i förhand 
eftersom detta kunde påverka deras personliga åsikter. Fördelarna med att delge frågorna i förväg 
är att det hade kunnat bidra till att respondenterna varit mer pålästa och därmed kunnat ge mer 
genomtänkta svar.  
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4 RESULTAT 
 
Här följer en redovisning av det resultat som kommit fram genom de intervjuer som genomförts 
med lärarna. Resultatet redovisas utifrån olika teman som utgörs av definitionen av en skola för 
alla, krav på förändringar, fördelar och nackdelar som utvecklingen kan föra med sig och vägen 
till en skola för alla. Utifrån dessa teman har vi studerat likheter och skillnader mellan 
respondenternas svar och sammanställt dessa.  
 

4.1 Definitionen av en skola för alla 

För att få en uppfattning om hur lärarna definierar en skola för alla börjar vi här med att redovisa 
de olika respondenternas uttalade definitioner kring vad en skola för alla innebär, då de ligger till 
grund för deras fortsatta resonemang om ämnet. Eftersom det finns flera olika definitioner av en 
skola för alla kan vi även här i resultatet urskilja en variation av definitioner hos lärarna. Särskilt 
två av lärarna uttrycker en osäkerhet för vad är en skola för alla egentligen innebär. Maria är 
inledningsvis osäker men ger ändå en tolkning: 

 
Vad jag vet eller ja. Jag vet inte. Ja vad jag vet, jag vet inte vad jag ska svara på det egentligen. 
[…] En skola för alla så tänker jag att det är en skola som… som… ja, men som alla kan vara 
delaktig i tänker jag. 

 
Christina påtalar att begreppet en skola för alla används inom skolan utan att någon närmare 
förklaring har getts. 

 
Ja jag tycker att det är något man alltid har sagt. Att man ska sträva för en skola för alla men jag 
vet inte riktigt vad en skola för alla är. Inte efter alla år jag har jobbat här.  

 
Även om de båda lärarna uppger att de inte har en klar bild av vad en skola för alla innebär, så 
märker vi under återstoden av de båda intervjuerna att lärarna ändå verkar ha en uppfattning om 
vad en skola för alla innebär eftersom de diskuterar och ger synpunkter på konceptet. 
 
En annan gemensam infallsvinkel är den som fokuserar på att skolan ska kunna ta emot alla 
elever och att det är skolan som ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Detta lägger fyra av 
lärarna fokus på. Den ena läraren, Hanna, visar att hon är bekant med begreppet och kan ge en 
bestämd definition: 
 

Åh det är svårt att säga såhär. Ja men det ska vara en skola som kan ta emot alla elever 
oberoende av, ja det räknas ju upp en massa saker, oberoende av funktionshinder, ehh vad säger 
man, etnisk tillhörighet och ja alla ska tas emot i skolan. Och sen ska skolan vara anpassad för 
eleven. […] Ja då menar jag att… en drömskola om man kan säga det skulle vara att alla barn 
går i samma skola oberoende av om det finns eventuella hinder då. 

 
Under intervjun med Hanna framkommer även att en skola för alla innebär att särskolan som 
skolform försvinner. Detta är något som även Katarina påpekar: 
 

Det innebär ju att alla ska kunna få vara, vara med så att säga och gå i grundskolan utefter sina 
förutsättningar. Att man ska kunna anpassa för de som behöver det. Och att man ska kunna ha 
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individuella studiegångar istället för att ha en särskola då. Så tänker jag när jag tänker på en 
skola för alla. 

 
Även den tredje läraren, Lena, betonar vikten av att eleverna inte ska behöva anpassa sig efter 
skolan, utan att det är skolans ansvar: 
 

Ja det är väl tanken att man ska… att alla ska kunna gå tillsammans. Så har jag uppfattat det, att 
föräldrarna får välja då… Skola och skolan ska anpassas utifrån eleverna och inte att eleverna 
ska anpassa sig efter skolan. Det är väl så som jag tänker om en skola för alla. 

 
Erika menar att värdegrunden som förmedlas i Salamancadeklarationen, FN:s barnkonvention, 
skollagen och läroplanen ligger som grund för en skola för alla. Hon framhåller människosynen 
som en viktig del av en skola för alla: 
 

En skola för alla, det ska ju vara en skola där alla elever kan gå med sina olikheter och att man 
ser det som någonting positivt. Att man ser heterogeniteten som en positiv sak och inte som 
något negativt. 

 
Gunilla har liknande uppfattning men fokuserar mer på elever med funktionshinder. Även hon 
påpekar att alla elever ska kunna undervisas tillsammans oberoende av eventuella hinder: 
 

Jamen då ska ju det finnas alla barn… istället för att de ska ut i små grupper här och det ena… 
Då ska ju skolan, inom skolans byggnad då eller vad man kan säga… då ska ju barn med olika 
handikapp, men det är ju inte handikapp men ändå, kunna vara integrerad och kunna vara med.  
 

Alla dessa uttalanden ger uttryck för en önskan om att alla elever ska kunna ingå i samma skola, 
oavsett eventuella hinder. Det finns även en annan uppfattning. Tre andra lärare framhåller att det 
inte behöver betyda att alla elever ska undervisas tillsammans, utan att det viktiga är att alla får 
en likvärdig utbildning. Britt: 
 

Men det är väl kanske inte att alla måste kunna passa i ett och samma klassrum i en och samma 
klass, utan att alla ska ha möjlighet till, ja ska man säga, likvärdiga utbildningar på sin nivå. 
[…] Just det, att alla ska kunna få det de behöver. 

 
Den andra läraren, Sofie, betonar även att rätten till likvärdig utbildning faktiskt står i 
styrdokumenten och att en skola för alla är ett beslut som blivit fastslaget: 
 

Men det är ju fastslaget att det ska vara liksom en skola för alla. […] En skola för alla är för 
mig det är, det är liksom att alla har rätt till en skola, att gå i skolan för det första. Sen så 
innebär det, för mig innebär det inte att liksom våra elever ska gå tillsammans med 
grundskolans elever. Men liksom, alla ska… Det här med allas lika värde och rätt till en 
likvärdig utbildning och, det är liksom om man säger allt som står i Lpo94. Det är liksom våran 
värdegrund, det tycker jag stämmer bra in på en skola för alla.  
 

Anledningen till att alla elever inte kan undervisas tillsammans är enligt lärarna att vissa elever 
behöver en annan form av undervisning. 
 
Pernilla uttrycker att det hon har hört om en skola för alla är att alla särskolelever ska integreras i 
grundskolan. Hennes egen uppfattning om en skola för alla bygger på ett samarbete mellan 
särskola och grundskola: 
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Att alla barn ska gå under ungefär samma skolform och att alla barn ska vara i samma 
skolbyggnader så mycket som möjligt.  

 

4.2 Förändringar och krav 

4.2.1 Människosyn 
Människosynen ses som en viktig del i förverkligandet av en skola för alla. Sex av 
respondenterna lägger vikt vid människosynens betydelse, detta ur olika synvinklar. Allt från 
elevernas syn på varandras olikheter, till föräldrars, lärares och hela samhällets människosyn. 
Flera av lärarna som framhåller detta påpekar att i en skola för alla är det nödvändigt att eleverna 
har förståelse för olikhet och visar hänsyn, därför är detta något som bör arbetas med för att 
uppnå en skola för alla. Även föräldrars och lärares attityder och värderingar är av vikt eftersom 
de i sin tur påverkar eleverna. Hela samhället ska präglas av en människosyn som främjar olikhet. 
Erika tar upp alla dessa delar: 
 

Så jag tror att en skola för alla det är ingenting man gör imorgon, i en handvändning. Utan det 
här liksom, det bygger liksom på attityder, värderingar som man måste omarbeta. Man måste gå 
försiktigt fram, man måste jobba med attityder, värderingar med elever, attityder, värderingar 
med personalen, föräldrar, egentligen med hela samhället va. 

 
Även Hanna påpekar att människosynen är viktig för elever, föräldrar, lärare och hela samhället i 
stort. Sofie och Christina nämner vikten av samhällets tolerans för olikhet och Sofie framhåller 
dessutom att grundskolans elever behöver få en större acceptans. En ökad acceptans eleverna 
emellan är en aspekt som även Katarina och Britt lyfter fram angående skapandet av en skola för 
alla. Katarina påpekar att allas lika värde är något som det redan idag arbetas med inom skolan, 
men att detta arbete behöver bli mer omfattande i en skola för alla: 
 

Så att om man ska blanda eleverna och de ska ta hänsyn till alla olika behov, de är ju sådant de 
ställer upp på direkt när man pratar med dem men sedan är det ju en annan grej att göra det. 
Och just det här med att visa varandra hänsyn och respekt, de blir ju en nivå till på det när man 
blandar med särskolan och så är det ju. 

4.2.2 Krav på skolledning och politiker 
En gemensam faktor som vi uppmärksammat kring kraven på skolledningen är att skolledningen 
behöver se och ha mer kunskap om verksamheten som bedrivs i grundskolan och särskolan. Detta 
har fyra av respondenterna nämnt. Sofie och Christina arbetar inom särskolan och de framhåller 
att en rektor för grundskolan kanske kan ha svårt att förstå hur särskolans verksamhet fungerar. 
Christina uttrycker sig på följande sätt: 
 

Mycket är väl, ja men jag tror att det är svårt att om man säger för en vanlig rektor, den här 
världen är så annorlunda. Med de här barnen, behoven är så annorlunda. Så att har man inte satt 
sig in i det och har kunskap om det så tror jag att det kan vara jättesvårt. 
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Även hos hälften av de lärare från grundskolan som vi intervjuat, Gunilla och Katarina, kan vi 
urskilja en kritik mot att skolledningen inte är så insatt i grundskolans verksamhet som de skulle 
behöva vara. Gunilla säger: 
 

[…] som erfarenhet nu med skolledningen så tycker man att skolledningen är ju nere på golvet 
för lite, de förstår ju inte vår verksamhet. Utan de sitter ju lite högre upp […] De behöver ju 
också se verksamheten för att kunna… mer se vilket behov som är. 

 
Erika säger att det är viktigt att rektorn är öppen för en skola för alla för att kunna styra 
verksamheten. Hon anser att en tydlig och stark skolledning som sätter upp klara mål krävs. Erika 
poängterar också vikten av att ha personalen med sig i arbetet för en skola för alla, att börja 
underifrån och bygga relationer mellan personalen. 
 
En annan faktor som tas upp av Katarina och även Hanna är det politiska planet, att det behövs en 
satsning från politiker för att genomföra en skola för alla. Det är viktigt att politiska beslut 
grundas på skolpersonalens kompetens och erfarenhet. 

4.2.3 Ekonomi 
Gunilla, Britt och Katarina betonar den ekonomiska aspekten, skolan behöver tillsättas mer 
pengar för att en skola för alla ska kunna fungera. Gunilla påtalar att redan i dagens skola stramas 
budgeten åt. Detta kan medföra att alla elever inte får det stöd de behöver, något som behöver 
ändras på för att en skola för alla ska fungera enligt Gunilla. Hanna tar upp en tanke kring att 
förverkligandet av en skola för alla kanske kan ses som en ekonomisk besparing: 
 

Det är många som funderar att…ja, att det här kanske är en tanke på att det är en ekonomisk 
besparing att inkludera elever. Men det har jag liksom inte, jag har inte tänkt mig in i det. Jag 
vet inte om det kan vara det, om det kostar mer eller mindre eller. En del påstår att det är så. 

 
Detta talar även Erika om, hon betonar att ett skapande av en skola för alla inte får utgå från en 
tanke om besparing, utan måste vila på en demokratisk grund. 

4.2.4 Personaltäthet och vikten av kompetens 
Samtliga lärare lyfter fram att personalfrågor är grundläggande för att en skola för alla ska 
fungera. Det som framkommer är att fler lärare behövs i skolan, särskolans personal, med den 
kompetens de besitter, behövs i en skola för alla och dessutom behöver grundskolans lärare 
vidareutbilda sig. Fyra av respondenterna uttrycker en önskan om att få större lärarkapacitet i en 
skola för alla. Då en skola för alla medför att lärare möter fler elever i behov av särskilt stöd 
behövs det fler lärare. Fem av de andra lärarna pekar även på vikten av att särskolans personal 
följer med in i en skola för alla. De innehar en viktig kompetens som är nödvändig i en skola för 
alla. 
 
Sju av respondenterna påtalar att grundskolans personal behöver vidareutbilda sig för att få 
specialpedagogisk kompetens. Britt och Pernilla som arbetar i grundskolan framhåller att de 
själva skulle vilja vidareutbilda sig om de skulle arbeta i en skola för alla då de känner att de inte 
har tillräcklig kunskap för att möta alla elever. Britt uttrycker sin osäkerhet inför att undervisa 
särskoleelever: 
 



 

 27 

Ja framförallt skulle jag vilja ha mycket mer kött på benen. Få, ja, någon form av utbildning 
eller, ja för det, det kan jag ju säga direkt, att jag har ju inte någon erfarenhet av särskolan i 
princip. Sen, det är klart, så beror det ju på vad eleven har för problem så kanske man vill ha 
mer…kunskap om, om just det specifika problemet då, om det finns en diagnos eller vad det nu 
kan vara. 

 
De övriga fem respondenterna arbetar på särskolan och även de efterlyser en ökad kunskap hos 
grundskollärare, Maria säger: 
 

Och sen så tänker jag också att jag menar, det är en sak att vara lärare och du har din 
lärarutbildning och vara lärare på grundskolan, men sen så får du in då elever från grundsär så 
bör du ju veta lite grann om särskolan, särskoleelever också. Både kanske om den eleven och 
dens handikapp, men även generellt då. 

 
Sofie och Hanna önskar att lärarutbildningarna skulle genomgå en förändring för att ge alla lärare 
en grundläggande förståelse för elever i behov av särskilt stöd. För att uppnå detta anmärker 
Sofie att lärarutbildningen borde förmedla kunskap om funktionshinder och Hanna vill se en 
utbildning som fokuserar mycket på kunskaps- och människosyn. 

4.2.5 Arbetssätt 
De flesta av lärarna, åtta stycken, säger att arbetssättet behöver anpassas i en skola för alla. Hanna 
och Erika betonar vikten av att se till varje individ och anpassa arbetssättet efter eleverna. Alla 
elever har olika behov och sätt att lära och det är viktigt att ge eleverna möjlighet att ta in 
kunskap på olika sätt. Lärarnas öppenhet för ett sådant tankesätt tas upp av Erika: 
 

[…] man måste ju hela tiden vara öppen för nya metoder så att säga, nya sätt att jobba, nya sätt 
att bemöta elever, att man inte jobbar enkelspårigt och drar alla över en kam. Utan man måste ju 
se individen, varje individ för sig och så forma arbetsmetoderna och arbetssätten efter det då. 

 
Erika berättar även att elever med autism och utvecklingsstörning har stort behov av struktur och 
rutiner, bland annat att ha sin egen bänk. Även Lena säger att för hennes elever är ett strukturerat 
arbetssätt och en tydlig ledarroll grundläggande. De har olika typer av hjälpmedel för att eleverna 
ska få stöd i sin struktur, bland annat genom bilder. Maria talar också om strukturerade arbetssätt, 
hon nämner att flera elever använder sig av olika schemastrukturer.  
 
Sofie påpekar att särskoleelever ofta arbetar med material som ligger på en lägre nivå än vad 
grundskoleeleverna i samma ålder gör. Det är därför viktigt att även material anpassas i en skola 
för alla. Hon nämner också att vissa arbetssätt som förekommer i grundskolan, exempelvis 
laborationer, kan vara svåra att genomföra med särskoleelever. 
 
Gunilla uttrycker att den gamla, stereotypiska undervisningen bör ändras och innehålla mer 
praktiska moment vilket kan vara positivt för alla elever. Genom praktiskt arbete kan eleverna 
uppnå en mer konkret förståelse. Hon poängterar att lärarnas arbetssätt kan bli mer flexibelt och 
lärarna bör ta tillvara på elevernas idéer. 
 
Samarbete behövs i en skola för alla. Detta är tre av lärarna överens om. Gunilla påpekar att 
arbete i arbetslag blir ännu mer viktigt än vad det är i dagens skola. 
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Ja det skulle ju, det skulle ju vara, ställas otroligt andra krav på, och jag tror att man fick nog 
lära sig att mer jobba, ännu mer i team än vad man gör. […] Så är det ändå att, jag tycker inte 
att det finns den där öppenheten mellan personal som det skulle vara. Och skulle man ha en 
skola för alla, så skulle det vara ännu mer…att man…ta och ge…hemskt mycket utav den biten. 

 
Sofie och Erika framhåller att ett samarbete är viktigt då lärarna bör ta tillvara på varandras 
resurser och olika kompetenser. Det finns så mycket kunskap inom olika områden som olika 
lärare behärskar och ingen kan veta allt, genom ett samarbete kan all samlad kunskap ändå nå alla 
elever. Även ett praktiskt samarbete i undervisningen kan resultera i mer öppna arbetssätt. 

4.2.6 Gruppkonstellationer 
Både för grund- och särskoleelever är det en stor fördel att arbeta i mindre grupper. Tre av lärarna 
som arbetar på särskolan påpekar att det är nödvändigt för deras elever att arbeta i mindre 
grupper eftersom eleverna kan uppleva stora grupper med mycket barn som stressigt och jobbigt. 
Sofie berättar om gruppstorlek utifrån sina erfarenheter: 
 

Men för jag menar de elever som går hos oss det är ju, de klarar ju inte av att sitta i en stor klass 
till exempel. Åtta det är ju liksom ett maxtak det nästan för de eleverna vi har nu. Att de klarar 
av det, jag menar ibland då får man plocka ut dem liksom några stycken och sitta i olika rum. 
Det är ju därför inte vi har liksom bara vanliga klassrum för att man måste ha möjlighet att 
plocka bort dem. 

 
Två av grundskollärarna säger också att små grupper är nödvändiga för särskoleelever. En tredje 
grundskollärare och en tredje särskollärare framhåller att arbete i mindre grupper är värdefullt 
även för elever i grundskolan. I grundskolan finns också elever som har behov av att arbeta i 
mindre grupp och få mer stöd. 
 
Lena och Hanna lyfter fram att det bör finnas flera elever med funktionshinder i en klass för att 
de ska få känna att de har varandra och är en del av en gemenskap. Om en elev är den enda i 
klassen med funktionshinder är det lätt att eleven hamnar utanför och känner sig ensam. Då 
grupperingar inom klasser är vanligt förekommande i skolan kan de elever med funktionshinder 
skapa en egen gruppering i klassen där de kan finna sina jämlikar. 
 
Sofie ser även nackdelen med att ha homogena grupper då dessa kan utveckla en segregerande 
effekt. Vi tolkar det som att Sofie menar att denna särskiljning motarbetar syftet med en skola för 
alla eftersom en skola ska vara en inkluderande skola. 
 
Erika uttrycker att olika grupperingar behövs i en skola för alla. Eleverna ska kunna arbeta i olika 
konstellationer i olika ämnen och det ska inte vara något negativt att dela upp eleverna. Grupperna 
varieras efter elevens behov. Hon uttrycker att det inte går att blanda eleverna slumpmässigt och 
tro att det ska fungera utan det måste vara en medveten uppdelning: 
 

Vissa ämnen har jag si, vissa ämnen har jag så och andra ämnen är jag i den gruppen. Men man 
har en hemklass så att säga. […] Det är en skola för alla för mig, man är under samma tak så att 
säga men under det taket finns det många rum, som man kan dela upp och så jobbar man på 
olika sätt. 
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4.2.7 Anpassade lokaler 
Skolmiljön behöver anpassas i en skola för alla. Detta är Lena, Pernilla, Maria och Katarina 
överens om. Det som behöver förändras är främst fysiska aspekter såsom anpassning för 
rullstolsburna genom till exempel anpassade bänkar, ramper, dörröppnare, bredare dörrposter och 
överhuvudtaget mer utrymme. Det är viktigt att även dessa elever får känna att de självständigt 
kan ta sig dit de ska. Utemiljön behöver anpassas och då även lekmaterialet utomhus. Även 
duschbäddar, skötbäddar och liftar i taket med mera kan behövas för att alla träningsskoleelever 
ska kunna ingå i en skola för alla. 
 
Maria som arbetar på en träningsskola tillägger att utan en anpassning av lokalerna är en skola för 
alla en omöjlighet: 
 

Ja men och så kan man fundera för det första så måste man lägga tillrätta, de flesta sitter i 
rullstol, alltså det är mycket fysiska saker först som måste läggas tillrätta för att vi 
överhuvudtaget ska kunna passa in. 

 

4.3 Fördelar och nackdelar 

Det förefaller som att samtliga respondenter är överens om att flera förändringar måste ske samt 
att det ställer krav på verksamheten. Om dessa inte uppfylls uppstår det nackdelar, som kan 
överväga de fördelar som en skola för alla kan föra med sig. Här redovisar vi de fördelar och 
nackdelar som lärarna lyfter fram.  
 
En positiv effekt som kan uppnås genom en skola för alla är att grundskoleeleverna får se att alla 
människor är olika, och därmed kan deras acceptans och förståelse för olikhet öka. Detta är något 
som fem av lärarna lägger stor vikt vid. Britt: 
 

Jag tror ju och hoppas att om de får gå med elever som har kanske speciella behov, jag menar 
det kan ju vara hörselskador eller synskador eller vad som helst… kunskaps… att man ligger 
liksom efter så. Så tror jag faktiskt och hoppas att de blir, ja vad ska jag säga, att de… blir 
ödmjukare på något vis, in till varandras olikheter. […] Ja men bra att få se att alla inte är lika, 
eller att man har olika behov då och ändå kan man vara en klasskompis liksom.  

 
Hanna diskuterar kring det utbyte eleverna kan få av varandra: 
 

Men likaväl som det ger särskolans elever kanske mycket att komma i kontakt med 
grundskolans elever, så tillför det ju grundskolans elever att få kontakt med de här barnen. Att 
se att vi har olika, att vi är olika och vi är bra på olika saker och vi har mycket att tillföra, så jag 
tror grundskolans elever har lika mycket att vinna på att få kontakt med särskolans elever som 
tvärtom. 

 
Hanna tar här också upp att utbytet även gynnar särskoleeleverna. Hon understryker att 
särskoleeleverna får känna en gemenskap då de inte särskiljs. Sju av de andra lärarna tar också 
upp flera olika fördelar som kan uppstå för särskoleeleverna. Erika säger att särskoleeleverna 
vinner på att möta elever från grundskolan då särskolans elever kan utmanas i skolarbetet. Även 
Christina menar att ett sådant möte kan vara positivt: 
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[…] alla barn har ju någonting som man kanske är lite bättre på. Och att man då skulle kunna 
utnyttja det att kanske liksom få lära sig mer och kunna få identifiera sig med sådana, med dem 
som är lite duktigare så att man höjer ribban själv. 

 
En annan fördel med en skola för alla som Erika och Hanna tar upp är att särskoleelever får gå i 
den skola som ligger närmast hemmet istället för att behöva flytta eller åka till en särskola som 
kanske ligger längre bort. Därmed behöver de inte byta klass och kompisar utan får känna att de 
är hemma och inte behöver flytta på sig därför att de har svårt för någonting. 
 
Sofie, Maria och Lena tar upp att den sociala aspekten kan förbättras i och med en skola för alla. 
Särskilt då för särskolans elever som får sociala förebilder och imitationsobjekt i 
grundskoleeleverna. Maria och Sofie betonar dessutom att särskoleeleverna får chans att träffa 
fler kompisar. Sofie säger: 
 

Men fördelarna det tycker jag det är väl liksom det är att våra barn får det här liksom sociala, de 
behöver ju liksom förebilder på liksom hur man beter sig och liksom hur man uppför sig och så 
där. Det är ju mycket liksom ja men det här att de i och med att det är så få elever här så har de 
ju bara liksom den där lilla kretsen utav kompisar, de skulle ju få mer kompisar och liksom ja 
men kanske komma mer ut i liksom i föreningslivet och liksom lite mer aktiviteter och så där. 

 
Lena påpekar att personer med funktionshinder skulle få en större delaktighet och synas mer i 
samhället då en skola för alla förverkligas. Pernilla och Christina framhåller också att en skola för 
alla kan bidra till att gränserna för vad som anses vara normalt kan suddas ut. Katarina ger 
uttryck för att eleverna kan uppleva en ömsesidig glädje och respekt för varandra. 
 
Det finns även flera fördelar som gäller alla elever. Gunilla påtalar att det arbetssätt som används 
i särskolan kan vara positivt för alla elever, likaså att arbeta i mindre grupper. Specialpedagogiskt 
utbildad personal understryker Pernilla och Christina är till fördel för alla elever. Likaså nämner 
Pernilla större personaltäthet: 
 

Det kommer ju, det borde ju bli så att det blir mer personal kring alla barn och det är ju en 
fördel. 

 
Även för personalen kan en skola för alla medföra fördelar. Lärarna kan utbyta kunskap och lära 
sig av varandra. Detta tas upp av Christina och Katarina som arbetar på särskola respektive 
grundskola, de nämner olika ämnesområden som de känner att de kan lära av varandra. Christina 
tar upp att hon genom en skola för alla skulle kunna lära sig mer om exempelvis läs- och 
skrivinlärning, medan Katarina påtalar att hon skulle kunna få mer kunskap inom det 
specialpedagogiska området.  
 
Sex av lärarna poängterar att en nackdel som kan uppstå i en skola för alla är att särskoleeleverna 
löper risk att bli mobbade eller hamna utanför en gemenskap. Elever som är ensamma om ett 
funktionshinder i sin åldersgrupp på en skola kan vara mer utsatta, och känna ett större 
utanförskap. Sofie talar om att föräldrar till elever med funktionshinder som flyttats från 
särskolan till grundskolan i en annan kommun varit missnöjda med denna förflyttning. De har 
upplevt att deras barn blivit utstötta från gemenskapen. Därför är det viktigt att arbeta med 
människosynen, så att en större acceptans kan uppnås. 
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Pernilla och Britt ställer sig frågande till om en skola för alla verkligen är det bästa för alla elever, 
en del kanske får ut mer av utbildningen om de får gå i särskolan. Tre av de andra lärarna, 
Christina, Lena och Erika har funderingar som går i linje med Pernilla och Britts undran, då de är 
osäkra på om de kunskaper som finns i särskolan idag är möjliga att överföra till en skola för alla. 
Christina misstänker att outbildad personal kommer att sättas in istället för personal med rätt 
kompetens för att kunna tillfredsställa alla elever. Detta stödjer även Lena, som påpekar att risken 
finns att fler outbildade assistenter sätts in: 
 

Jag tror att det skulle bli så att det skulle vara mer personliga assistenter, för de här barnen… 
Och det kan vi ju se, de har ju sällan en pedagogisk utbildning. Så jag tror att de skulle förlora 
mycket på… att ta in kunskap våra barn för att då blir det mer outbildad personal. […] Och har 
man då en personlig assistent vid sin sida hela tiden, då tappar man mycket av den här 
självständigheten… Och det tror jag är en nackdel som skulle kunna bli om man skulle… ja 
vara i en skola för alla så att särskolan som skolform skulle försvinna. 

 
Maria, Sofie, Erika och Hanna tror att vissa elever kan ha svårt att få ett utbyte av en skola för 
alla om inte rätt förutsättningar ges, eftersom en del elever upplever det som stressande och 
jobbigt med stora grupper. Dessutom har inte alla av träningsskolans elever ett utbyte av 
delaktighet. Erika lyfter fram detta: 
 

Vi har en elev som är både… ser nästan inte, hör nästan inte och är totalt förlamad och ligger på 
en tremånaders nivå och är egentligen då fjorton år. Och det, man måste ju inse ändå att det 
krävs ju otroligt för den eleven, han lever ju bara i sin tid… Det är ju som att ha en bebis i ett 
klassrum och den bebisen har ju alltså inte något utbyte. Man måste ju se så va, har eleven 
något utbyte av att gå i en klass med andra? Nej det har han inte. Då, då är det inte demokrati 
utan då är det någonting bara för att jag för mitt goda samvete sätter de där eleverna… Så får 
det ju inte vara. 

 

4.4 Vägen till en skola för alla 

En gemensam nämnare i intervjuerna är åsikten om att en skola för alla kommer att ta lång tid att 
förverkliga. Det grundar sig i de olika krav som ställs och förändringar som behöver ske innan en 
skola för alla ska kunna genomföras på ett sätt som gynnar alla elever. De krav som lärarna tagit 
upp är inte bara många utan också relativt omfattande, och därmed också tidskrävande. Katarina 
understryker att förändringen är en process som måste få ta tid: 
 

Som jag ser kan man ju inte bara starta den här integreringen utan det måste ju ske stegvis. […] 
För det går ju inte från en termin till nästa, att ”tjopp”, nu ska alla särskolebarn in i grundskolan. 
Då, då blir det ju inte bra. Utan att någon har gjort en plan för hur man smidigt ska göra den här 
övergången. 

 
Pernilla lyfter fram att attityden till en skola för alla också behöver utvecklas under en längre tid: 
 

Det är så mycket annat just nu i grundskolan som vi måste jobba med. Så jag tror att alla känner 
att det här blir en tung sak till att ta hand om, det krävs mycket förändring. Kanske om tio år. 
Då kanske många äldre har gått i pension, många yngre med lite bredare utbildningar har 
kommit ut som är mer öppen för det. 
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Även de andra lärarna tar upp förslag på hur en stegvis förändring mot en skola för alla kan se ut. 
Stor vikt läggs på samverkan mellan grundskolan och särskolan. Fem av lärarna berättar att de 
har erfarenhet av att arbeta med någon form av integrering mellan grundskolan och särskolan. De 
har alla en positiv syn på samverkan och menar att detta kan vara en del i arbetet för en skola för 
alla. Katarina är en av de lärare som förespråkar samverkan och hon berättar lite om sin 
erfarenhet av integrering: 
 

Ettorna, då var särskolebarn med på deras idrottstimmar och så gjorde de rullstolsdans och lite 
sådana grejer. Och med tvåorna gjorde vi utflykter, så vi hade gemensamma utflykter då. […] 
många av särskolebarnen kan ju vara med på samma villkor när det är sådana aktiviteter, så att 
det var, det var roligt. Och sen har även, en lärare från särskolan var hit till oss då och så har 
barnen fått ställt frågor. De har ju mycket funderingar om varför vissa ska gå på särskolan och 
hur det kan komma sig att man sitter i rullstol och sådana där saker. Så de har fått ställt frågor 
till de lärarna också då. 

 
Maria, som arbetar på träningsskolan, förespråkar en annan form av samverkan. Hon påtalar att 
ett samarbete mellan träningsskolan och grundsärskolan skulle vara mer fördelaktigt för deras 
elever än ett samarbete med grundskolan. Lena och Christina arbetar också på träningsskolan och 
de tror däremot att det skulle vara svårare att genomföra ett samarbete med grundsärskolan än 
med grundskolan. Lena tror även att ett samarbete mellan träningsskolan och grundskolan skulle 
fungera bättre än ett samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan: 
 

Drömmen är ju naturligtvis en ny skola, att kanske kunna få ligga i angränsande med en 
grundskola. För så, det tror jag också att de här barnen här ute som är så pass fysiskt 
handikappade har lättare att bli accepterad av vanliga, normalbegåvade barn, än de som är på, 
om man säger på grundsär som är lite diffusa så. För de är nästan lite för lika grundskolans 
barn, men ändå inte.  

 
Lärarna är ändå överens om att någon form av samverkan är en bra början i arbetet för en skola 
för alla. 
 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter har olika definitioner av en skola för alla, även om vissa av dem har 
liknande uppfattningar. Vi kan urskilja två huvudlinjer av definitioner. Till den första hör de 
lärare som anser att en skola för alla innebär att skolan ska kunna ta emot och anpassa sig efter 
alla elever. Den andra definitionen fokuserar mer på att en skola för alla inte behöver innebära att 
alla elever ska gå i samma skolform, utan det viktiga är att alla får en likvärdig utbildning. Vi kan 
även urskilja en osäkerhet inför vad begreppet innebär hos två av lärarna.  
 
De intervjuade lärarna framhåller att det finns flera krav på förändringar som behöver ske för att 
en skola för alla ska kunna förverkligas. En ändrad människosyn i samhället är grundläggande, 
likaså ett anpassat arbetssätt. Det ställs krav på skolledning och på det politiska kravet. Även den 
ekonomiska aspekten spelar in. En skola för alla ställer krav på en ökad personaltäthet samt 
specialpedagogisk kompetens för att kunna tillgodose alla elevers behov. Gruppstorlekarna 
behöver anpassas och likaså lokalerna. 
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Lärarna betonar de fördelar som de anser att en skola för alla kan föra med sig. Bland annat att 
särskoleeleverna inte behöver särskiljas och får gå kvar i en skola i närheten av hemmet. En 
viktig fördel för grundskoleeleverna är att de får möta elever med funktionshinder, och därmed 
kan de få en större förståelse för olikhet. Lärarna tar även upp vissa nackdelar som kan uppstå om 
inte alla krav på förändringar uppfylls. Exempelvis att särskoleeleverna kan känna sig utanför och 
kanske utsättas för mobbning, och att den kompetens som finns inom särskolan idag inte kommer 
att kunna finnas på alla skolor. 
 
Samarbete är den väg som lärarna anser leder oss till en skola för alla. En samverkan mellan 
grundskolan och särskolan är nödvändig för att bygga upp en skola för alla, och det bör ses som 
en process. För att alla nödvändiga förändringar ska kunna ske så behöver utvecklingen få ta den 
tid det behöver. 
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5 DISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel förs resonemang kring det resultat vi erhållit kopplat till den refererade 
litteraturen. Vi lyfter fram de aspekter vi finner särskilt intressanta och uppseendeväckande, även 
skillnader och likheter förs fram. Sedan visar vi på vilken relevans detta examensarbete har för 
verksam personal inom skolan. Förslag på vidare forskning inom ämnet ges i kapitlets avslutande 
avsnitt. 

5.1 Diskussion av resultat och litteraturgenomgång 

Syftet med det här examensarbetet var att studera vilka åsikter lärare inom grundskola och 
särskola har om en skola för alla. Fokus har legat på de förändringar som krävs för att en skola 
för alla ska fungera och de fördelar och nackdelar som en skola för alla kan medföra för eleverna. 
Genom intervjuerna har vi fått en klarare bild av vilka uppfattningar som finns inom ämnet i 
skolan idag. Flera av respondenterna har känt sig tveksamma inför vad begreppet en skola för alla 
innebär, men samtliga har ändå gett en egen definition. Det visar på att en skola för alla är ett vitt 
begrepp som kan tolkas på flera sätt. Även Tideman med flera (2004) ger uttryck för att 
innebörden i en skola för alla är tvetydig, något som vi anser kan ha en inverkan på osäkerheten 
som finns kring definitionen.  
 
Vår undersökning visar på två grupper av definitioner där den ena bygger på att skolan ska 
anpassas efter alla elever och den andra lägger tyngdpunkten på en likvärdig utbildning där inte 
alla elever behöver undervisas tillsammans. I dessa övergripande definitioner finns ett spektrum 
av olika åsikter då ingen definition är precis den andra lik. De förgreningar av definitioner vi sett 
i vår undersökning överensstämmer inte med de två typer av definitioner som Tideman med flera 
(2004) presenterar. Skillnaden är att ingen av respondenterna i vårt examensarbete lägger fokus 
på att begreppet en skola för alla endast innebär en lokalintegrering mellan särskola och 
grundskola. Anledningen till att respondenterna inte tar upp lokalintegrering i så stor utsträckning 
tror vi kan vara att flera av dem arbetar på skolor som ligger i anslutning till en särskola 
respektive grundskola. Då de redan tar del av en sådan sorts integrering är detta inget som lyfts 
fram, utan de utvecklar begreppet vidare från sitt perspektiv. 
 
Över trettio år har gått sedan de första diskussionerna om en skola för alla uppstod (Teveborg, 
1999). Vi finner det intressant att det ändå finns en så pass stor osäkerhet inför begreppet efter så 
lång tid. Då en skola för alla fortfarande är aktuell så anser vi att en större utveckling för en skola 
för alla borde ha skett, åtminstone borde personalen i skolan vara insatt i vad begreppet innebär. 
Även om resultatet visar att utvecklingen behöver få ta tid så är det grundläggande att personalen 
arbetar för samma mål för att uppnå en skola för alla. Är en skola för alla målet bör det framgå 
tydligt för alla som arbetar i skolan hur målet kan nås. En förklaring till varför utvecklingen sker 
långsamt kan vara att det är ett stort projekt att genomföra. Resultatet visar på att en förändring 
inte kan ske över en natt, då en ändrad människosyn i hela samhället krävs för att en skola för alla 
ska fungera. Samhället behöver vara tolerant för olikheter människor emellan och betrakta olikhet 
som någonting positivt. Samtidigt ställer vi oss frågande till om det någonsin är möjligt att uppnå 
en och samma människosyn i hela samhället, eftersom alla människor inte har samma 
värderingar. Historien visar att en förändring av synen på funktionshinder har skett, även om det 
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har tagit lång tid. Kanske krävs det lika lång tid till för att nå ett stadium där samhällets 
människosyn i stort är så pass öppen att en skola för alla kan genomföras.  
 
Vi tycker att det är intressant att det resultat vi nått till stor del överensstämmer med det resultat 
litteraturen presenterar kring de förändringar som krävs vid genomförandet av en skola för alla. 
De skillnader som finns mellan resultatet och den refererade litteraturen angående vilka 
förändringar som behöver ske är bland annat att lärarna i vår undersökning uttrycker en önskan 
om att skolledningen ska vara mer delaktig i den verksamhet som sker i skolan för att se de behov 
som finns och kunna styra arbetet för en skola för alla. De framhåller också att en skola för alla 
ligger på ett politiskt plan, och ställer därför krav på politikerna. Ett önskemål från lärarnas sida 
är att lärarutbildningarna bör förmedla mer kunskap om funktionshinder, människosyn och elever 
i behov av särskilt stöd. Lärarna i vår undersökning påtalar även att särskolans personal behövs i 
en skola för alla. Här kan vi se en skillnad mot de krav som litteraturen fokuserar på, då den inte 
framhåller denna aspekt på skolledningen, det politiska argumentet, lärarutbildningarnas 
utveckling samt behovet av särskolans personal i en skola för alla. Vi upplever dessa faktorer 
som mer djupgående, då dessa förändringar är avgörande för hur förändringsarbetet kan fortgå 
och utvecklas under en längre tid. Respondenterna menar att det inte bara fungerar att arbeta för 
en förändring på den enskilda skolan, utan förändringarna måste även ske på ett högre plan bland 
politiker och skolledning. Den refererade litteraturen, bland annat Tideman med flera (2004), tar 
upp mer konkreta förändringar som behöver ske istället för att se till de förändringar som är mer 
övergripande. En annan aspekt, som däremot Sjöblom & Jönsson (2001) men inte resultatet 
framhåller, är att planering kan vara tidskrävande och kan bli ännu mer tidskrävande i en skola 
för alla. En anpassning av kunskapsmålen i en skola för alla lyfts fram av Carlbeck-kommittén, 
men är inget som belyses i våra intervjuer.  
 
Angående lärarutbildningarna anser vi att det behöver ske en förändring oavsett om en skola för 
alla genomförs eller ej. Även elever i grundskolan kan gynnas av särskilt stöd och ett 
specialpedagogiskt arbetssätt, så därför anser vi att det är konstigt att inte alla lärare får 
åtminstone en viss del specialpedagogik i utbildningen. Om lärarutbildningarna skulle innehålla 
specialpedagogik tror vi att det skulle vara lättare att genomföra en skola för alla eftersom kravet 
på kompetens hos lärarna skulle komma närmare sitt mål. Dessutom skulle införandet av 
specialpedagogik i alla lärarutbildningar sända en signal till allmänheten om att elever i behov av 
särskilt stöd är en naturlig del av skolan och ska inte innebära något negativt. 
 
Den refererade litteraturen och de intervjuade lärarna hade liknande åsikter om förändringsarbetet 
för en skola för alla, vad gäller de fördelar respektive nackdelar en skola för alla kan föra med sig 
kan vi däremot urskilja fler skillnader mellan de två grupperna. Även om de båda grupperna 
presenterar olika nackdelar, grundas nackdelarna på att hänsyn inte tagits till kraven på 
förändringar. Ett exempel som både Tideman med flera (2004) och lärarna i vår undersökning 
påtalar som en eventuell nackdel är att särskoleeleverna inte skulle få det stöd de behöver i en 
skola för alla. Vi menar att vid genomförandet av en skola för alla bör de förändringar som krävs 
beaktas och då skulle inte denna typ av nackdelar uppstå.  
 
Vi har uppmärksammat tendenser till en oro inför genomförandet av en skola för alla hos lärarna. 
Denna oro tror vi kan grunda sig i en skepticism för huruvida kraven på förändring kommer att 
tas i åtanke vid genomförandet eftersom kraven är stora och tidskrävande. Respondenterna har 
tagit upp att skolledning och politiker behöver vara delaktiga i arbetet för en skola för alla och vi 
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tror att det kan bero på en oro för att en skola för alla inte ska genomföras på ett sätt som gynnar 
alla elever, utan endast ses som en ekonomisk vinst från politikernas sida. 
 
Ekonomin nämns som en fördel av Tideman med flera (2004), då en inkluderande skola kan ses 
som en ekonomisk besparing. I vårt resultat tas däremot ekonomin upp som något som inte får 
styra att en skola för alla genomförs. Lärarna vill inte att en skola för alla genomförs bara för att 
få till stånd en besparing, utan att en demokratisk grund måste vara huvudorsaken. Vi tror att en 
ekonomisk besparing kan uppstå, men att det beror på hur en skola för alla genomförs. Om alla 
förändringar görs så tror vi att det kanske inte blir någon större besparing, eftersom alla resurser 
som finns i särskolan idag måste in i en skola för alla. Dessutom uppstår stora engångskostnader 
då exempelvis alla skolor behöver byggas om. Vi håller även med det argument som lärarna 
presenterar, då vi inte anser att ekonomin får vara anledningen till ett genomförande av en skola 
för alla.  
 
Resultatet visar att de elever som kommer att påverkas mest av en skola för alla är de elever som 
idag går i särskolan. Särskolans elever har mycket att vinna på en inkludering men också mycket 
att förlora. Den största vinsten anser vi kan ligga i att elever med funktionshinder inte blir 
särskiljda i skolan. Samtidigt är det dessa elever som riskerar mest om en skola för alla inte 
utvecklas som det är tänkt, eftersom de är i behov av det stöd som de får i särskolan idag. 
 
Även om inte det övergripande syftet med vår undersökning var att jämföra svaren mellan 
särskolans och grundskolans lärare så hade vi inledningsvis en teori om att vi skulle se vissa 
skillnader. Vi hade en tanke om att lärarna som arbetar på särskolan och som har 
specialpedagogutbildning skulle vara mer insatta i ämnet generellt och därmed ge mer utförliga 
svar. Efter att vi utfört intervjuerna har vi kommit fram till att det inte går att dra några sådana 
paralleller, de skillnader som finns beror mer på personlig kunskap än på yrkestillhörighet. 
Samtliga, oavsett vilken skolform de arbetar i, har liknande grundläggande åsikter kring en skola 
för alla. 
 
Vägen till en skola för alla är samarbete mellan grundskola och särskola, det påtalar både 
litteraturen och lärarna i vår undersökning. Vi upplever att idag så finns en viss samverkan 
mellan särskola och grundskola, men vi anser att den kan utvecklas ytterligare för att på så sätt 
föra oss närmare en skola för alla.  
 

5.2 Didaktisk implikation 

Då en skola för alla är ett begrepp som, trots att det funnits under en längre tid, än idag inte har 
genomförts är det av intresse att undersöka vad som krävs för att det ska bli verklighet. Vill vi nå 
en skola för alla bör all personal inom skolan känna till begreppet och problematiken kring en 
inkluderande skola. I och med att en skola för alla blir ett mer välkänt begrepp kan också arbetet 
för utvecklingen utökas. 
 
Vid förverkligandet av en skola för alla är det bra att så många olika synpunkter som möjligt 
kommer fram, och vi hoppas att denna undersökning till viss del kan bidra till att föra fram dessa 
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åsikter. Vår undersökning kan även vara en del i uppmärksammandet av ämnet, och 
förhoppningsvis leda till vidare diskussioner på skolorna. Ett litet steg i rätt riktning!  
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vi skulle tycka är intressant att få ta del av inom ämnet, men som tyvärr inte kunde tas med i 
detta examensarbete är bland annat att undersöka vilka åsikter som finns om en skola för alla hos 
elever från grundskolan och särskolan och hos deras föräldrar. Genom att intervjua eleverna kan 
en annan synvinkel framkomma, likaså från föräldrarnas sida. Det skulle även vara intressant att 
undersöka hur den inkluderande skolan fungerar på de skolor som detta har genomförts, vad de 
har kommit fram till och vad vi kan lära oss av deras erfarenheter. 
 
På vissa grundskolor finns idag elever som läser efter särskolans mål i läroplanen, och att 
intervjua lärare som arbetar med dessa elever kan vara ett annat förslag på forskning i riktning 
mot en skola för alla. Dessa lärare har redan fått en form av inblick i hur en skola för alla skulle 
kunna fungera i praktiken och bör därför kunna bidra med viktiga synpunkter. 
 
Under våra intervjuer har en del tveksamheter kring huruvida träningsskolan ska inkluderas i en 
skola för alla framkommit, det kan därför vara en tänkvärd infallsvinkel att undersöka vidare.  
 
För att bygga vidare på vår undersökning så kan man intervjua lärare om hur de anser att en skola 
för alla ska se ut och vara uppbyggd. Detta är något som vi upptäckt under vår undersöknings 
gång att vi även kunde ha inriktat oss på, men av tidsskäl var vi tvungna att begränsa oss. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad har du för utbildning?  
 
• Hur länge har du arbetat inom särskolan/grundskolan? 
 
• Vad vet du om ”en skola för alla”?  

 
• Vad innebär ”en skola för alla” för dig? 

 
• Vad tror du att en integrering av grundsärskola och grundskola skulle medföra? Fördelar 

och nackdelar? 
 

• Krävs en förändring av det arbetssätt du har idag om du skulle arbeta i ”en skola för alla”? 
I så fall vilken? 

 
• Ställs andra krav på lärare, skolledning och elever i ”en skola för alla” än i skolan idag? I 

så fall vilka? 
 

• Övriga kommentarer. 
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Bilaga 2 

 
Hej! 
 

Vi är två lärarstuderande som nu läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Vårt examensarbete handlar om ”En skola för alla” - integrering av grundsärskola och 

grundskola. Vårt syfte är att studera vilka uppfattningar som finns hos lärare i grundsärskolan och 

i grundskolan om ämnet.  

 

Intervjun planeras pågå under cirka en timme, på en plats du finner lämplig. Intervjun kommer att 

spelas in. 

 

Deltagandet är frivilligt, är du intresserad av att delge oss dina åsikter vid en intervju så kommer 

vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att dina uppgifter behandlas 

anonymt, vi uppger inte namn på person, skola eller kommun i vårt arbete. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Det material vi får genom intervjuerna kommer endast att användas som 

underlag för vårt resultat i det slutgiltiga examensarbetet. Materialet kommer under arbetets gång 

att lagras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det.  

 

När examensarbetet är slutfört får den som är intresserad gärna ta del av resultatet. Vänligen 

meddela oss om du vill ha en kopia av arbetet. 

 

Tack för visat intresse! 

Med vänliga hälsningar 

 

Elin Moberg   XXXXXXXX 

Helena Strandman  XXXXXXXX 

Handledare: Annika Elm XXXXXXXX  


