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Abstract 
 

Titel: Specialpedagogisk kompetens i arbetet för en inkluderande skola; en intervjustudie 
 
Program: Lärarprogrammet   
 
Kurs: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder samt examensarbete, 30 hp  
 
Författare: Emma Wallström 
 
Nyckelord: Inkludering, en skola för alla, specialpedagogisk kompetens, inclusion and 
school. 
 
Bakgrund: I en inkluderande skola krävs att läraren kan bemöta alla elever. Det medför att 
undervisningen anpassas så att eleverna kan ta del av den kunskap som förmedlas.  I och 
med det får den specialpedagogiska kompetensen en betydelse. Då lärare med denna 
kvalifikation har kännedom hur undervisningen anpassas så att alla elever kan delta i 
undervisningen på sina villkor och ta del av det som förmedlas.  
 
Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen påverkar 
arbetet för en inkluderade skola.  
 
Metod: Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Informanterna bestod av två 
lärare med skilda förkunskaper, där den största skillnaden hos informanterna var den 
specialpedagogiska kompetensen.  
 
Resultat: Resultatet av denna studie visade att i en inkluderande skola kan lärarna bemöta 
alla typer av elever. En viktig aspekt var att eleverna trivdes och att de hade en plats i 
gruppen bland alla andra. För att inkludera eleverna var den specialpedagogiska 
kompetensen betydelsefull. Även flertalet forskare jag använt mig av i uppsatsen ansåg att 
den specialpedagogisk kompetens var betydande för att kunna inkludera alla elever i 
undervisningen. 



  

 

Förord 

Ett stort tack till er lärare som ställde upp på att bli intervjuad, utan er hade inte detta vara 
möjligt. Jag vill även tacka familj och vänner för allt stöd jag fått under arbetes gång.   
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1. Inledning 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning och även under vikarietillfällen har jag upplevt att 

vissa lärare brister i deras arbete med elever som är i behov av särskilt stöd. Det händer också 

ofta att dessa elever får arbeta utanför klassrummet i en liten grupp eller ensam med en vuxen. 

Detta stämmer inte överens med bland annat Salamancadeklarationen (1994) och FN; s 

standardregler (1992) som förespråkar en integrerad skolgång. Många lärare jag mött utrycker 

att det i praktiken är svårt att inkludera alla elever, då undervisningen måste anpassa efter 

varje elevs behov. Dessa lärare talar också ofta om bråkiga elever som stör ordningen i 

klassrummet och därför inte alltid kan medverka i den ordinarie undervisningen. Med detta 

som bakomliggande orsak vill jag undersöka om utbildning (inom specialpedagogik) kan 

påverkar hur lärarna arbetar för att inkludera alla elever i klassen.  

 

Min uppfattning är att det handlar om okunskap i hur vi möter dessa elever och deras behov. 

Flertalet forskare menar att den specialpedagogiska kompetensen är betydande då elever i 

behov av särskilt stöd skall inkluderas (Brodin och Lindstrand 2004, Assarsson 2007, Nilholm 

2006). I utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) står det om den 

utbildningsvetenskapliga kärnan som innehåller de kunskaper en lärare bör ha. I en av dessa 

åtta moment nämns specialpedagogiken.  

 

Det finns en stor mängd forskning inom området inkludering i skolan, många av de 

avhandlingar jag använt mig av uttrycker lärares syn på inkludering men inte så mycket om 

betydelsen av den specialpedagogiska kompetensens.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: En skola för alla, specialpedagogisk kompetens, inkludering, inclusion and School,  
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer jag bland annat belysa viktiga begrepp som ingår i min studie. Jag 

kommer även att göra en genomgång av tidigare forskning. Slutligen går jag igenom det 

styrdokument som är betydande för uppsatsen syfte.   

 

2.1 Specialpedagogik 

Nilholm (2003), Brodin & Lindstrand (2004) menar att specialpedagogik kan ses som en 

insats när den vanliga pedagogiken inte räcker till. De menar även att specialpedagogiken är 

en förlängning av den ursprungliga pedagogiken och att skillnaden kan ses i att 

specialpedagogiken inriktar sig mer på individualiseringen, med det menas att 

koncentrationen riktas mot den enskilda individen och dess förutsättningar.  Nilholm (2003) 

utgår från tre olika perspektiv när han beskriver specialpedagogik. Dessa perspektiv är det 

kritiska perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och dilemma perspektiven. I det 

kompensatoriska perspektivet läggs vikten på elevens svagheter och att kompensera för 

eleven. Diagnostiseringen är en central del i det kompensatoriska perspektivet och 

forskningen har sin grund i den medicinska och psykologiska traditionen. Det 

kritiskaperspektivet är kritisk mot det kompensatoriskaperspektivet och söker istället 

skolmisslyckandet utanför eleven. För att eleven skall få bästa förutsättning för god inlärning 

så skall skolan anpassa sin miljö. I det kritiska perspektivet ses elevers olikheter som en resurs 

och diagnostisering endast som en kategorisering av eleverna. Dilemmaperspektivet kritiserar 

både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet och menar att det inte finns en färdig 

väg att gå som är rätt, det är ett dilemma. Exempelvis så är det viktigt att alla barn får en 

likvärdig skolgång samtidigt som olikheterna i elevers behov och kunskaper måste ses, detta 

kräver att undervisningen anpassas efter varje individ (ibid).  

 

Assarson (2007) menar att specialpedagogiken inriktar sig i två olika sidor. Den ena sidan 

förespråkar att eleverna som är i behov av särskilt stöd bland annat diagnostiseras och 

skyddas mot för höga krav. Den andra sidan talar om integrering och hänvisar till det 

demokratiska samhället där alla har rätten till en likvärdig utbildning.  
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Brodin & Lindstrand (2004) betonar att det är viktigt att inte koncentrera sig på det avvikande 

hos eleven utan istället se till elevens möjligheter. De hänvisar även till 

lärarutbildningsutredningen (1974) där specialpedagogiken beskrivs som en pedagogik som 

inte längre är en annorlunda pedagogik för ett antal elever. Specialpedagogiken skall istället 

se som en pedagogik för det naturliga urvalet av elever. I och med detta läggs inte ansvaret för 

skolmisslyckande hos eleven utan istället på skolan, därför blir också läraren kompetens 

viktigt. Tornberg (2006) och även ovanstående forskare beskriver alla specialpedagogiken 

som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i bland annat psykologin, 

sociologin, och medicin.  

2.2 Specialpedagogikens framväxt 

Historiskt har vissa grupper alltid stått mer eller mindre utanför den ordinarie undervisningen, 

I mitten av 1800-talet, resonerades det om hur utbildningen skulle lösas för dessa elever. 

Debatten handlade ofta om var gränserna gick för att vara inom ramen för det normala. 

Lösningen var att placera eleverna i speciella hjälpklasser eller på institution (Nilholm 2003).  

 

Enligt Brodin & Lindstrand (2004) grundlagdes specialpedagogiken under mitten av 1800 

talet då minimikurserna började växa fram. Dessa minimikurser var för elever med “låg 

fattningsförmåga”. Även fattiga elever kunde gå i dessa klasser eftersom det gjorde att eleven 

kunde klara av skolan snabbare och börja arbeta istället.  

 

1960 startade en speciallärarutbildning den hade tre olika inriktningar, en linje som var 

anpassad för arbete i hörselklasser och för blivande talpedagoger, en för arbete i grundskolan 

och särskolan och en som var inriktad till särskolans förskola och för att jobba i 

träningsklasser. Denna utbildning lade stor vikt på svårigheter hos eleven och hur läraren 

skulle kompensera. Att lära sig om olika diagnoser och hur det utreddes var en viktig del i 

utbildningen. Vid införandet av läroplan för grundskolan år 1969 började det ske en 

utveckling inom specialpedagogiken, istället för att endast fokusera på eleven som grund till 

sina svårigheter sågs också lärandemiljön som en möjlig orsak till svårigheter Budskapet om 

en integrerad undervisning fick sitt genomslag och uttrycket En skola för alla började 

användas (Venersson 2002).  
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2.3 Integrering och Inkludering 

Själva begreppet integrering handlar om delaktighet. Haug (1998) beskriver integrering i två 

olika inriktningar, den segregerande integrering och inkluderande integrering. Kortfattat kan 

segregerande integrering beskrivas som att eleven ska få bästa möjliga undervisning, om det 

bästa för eleven är att arbeta utanför klassrummet så skall den få göra det. Den inkluderande 

integreringen förespråkar att eleven får ta del av sin utbildning i den ordinarie klassen, för att 

det ska fungera skall undervisningen ske på elevens nivå.  

 

Brodin & Lindstrand (2004) delar in begreppet integrering för att visa på att integrering av 

elever kan ske på flera olika vis. Dessa begrepp är:  

 

Invidualintegrering: eleven med funktionshinder placeras i en klass med elever som inte har 

funktionshinder,  

Gruppintegrering: när en grupp elever med samma eller olika funktionshinder placeras i en 

klass.  

Lokalintegrering: en klass där eleverna med funktionsnedsättning är integrerad på skolan 

genom att det t.ex. har sitt klassrum på samma område.  

Funktionellintegrering: eleverna delar vissa lektioner med den reguljära grundskolan.  

 

Brodin & Lindstrand (2004) och även Matson (2007) hänvisar båda till 

Salamancadeklarationen (2006) när de förklara begreppet inkludering. Nilholm (2003) 

beskriver inkludering som det nya ordet för integrering och att inkludering betyder att skolan 

som helhet ska utgå ifrån och vara organiserad efter eleven. Tidigare begrepp som 

mainstreming och integrering innebär att eleverna ska anpassa sig efter skolan där skolan inte 

är anpassad efter eleverna. Han vill även betona att det råder en oenighet bland forskarna om 

skillnaden mellan integrering och inkludering och även hur begreppen skall användas därför 

är det viktigt att diskutera dess betydelse. I min studie kommer jag att använda mig av 

begreppet inkludering enligt Nilholm (2003).  
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2.4 En skola för alla 

Redan 1962 lanserades begreppet en skola för alla i läroplanen, då var det vanligast att elever 

med funktionshinder segregerades. Det var först 1980 som ”En skola för alla” fick sitt 

genomslag. I avhandling Bara man ser till barnets bästa Tornberg (2006) beskrivs 

utgångspunkterna för en skola för alla som: 

 

Den grundläggande utgångspunkten i en skola för alla är 

likvärdigheten med mål som delaktighet, inkludering och demokrati 

som bas för skolans verksamhet. ( s, 15) 

 

Skolans undervisning skall grunda sig i elevers olikheter och undervisningen anpassas efter 

varje individs behov . Det betyder att skolan inte bara skall vara en skola där alla elever är 

välkomna utan också en skola där alla kan få den hjälp de behöver (Ibid).  

 

Nilholm (2003) redogör också detta men kopplar även samman begreppet en skola för alla 

med det kritiska perspektivet och menar att i en skola för alla anpassar sig skolan efter elevers 

mångfald. Brodin & Lindstrand (2004) menar att alla elever skall vara inkluderade och att 

skolan skall anpassa sig efter eleven och kunna möta alla typer av individer. Haug (1998) 

anser att det är viktigt att alla går i en enad skola och att detta är till en fördel eftersom skolan 

avspeglar samhället.  

2.5 Specialpedagogisk kompetens  

Tinglev (2005) menar att den specialpedagogiska kompetensen och den pedagogisk 

kompetens många gånger handlar om vad läraren har för kunnande för att anpassa 

undervisningen. Hon anser att dessa begrepp ligger nära varandra och att hon därför väljer att 

kalla det den ordinarie undervisningens pedagogik och specialundervisningens pedagogik. 

Vidare skriver hon att lärarens specialpedagogiska kompetens inte är avgörande för om 

elevens undervisning anpassas. Pedagogiken är beroende av undervisningen och skolans 

tradition och även av nuvarande kultur (ibid). Assarson (2007) skriver att det är svårt att hitta 

en gräns mellan allmänpedagogik och specialpedagogik. I lärarutbildningsutredningen En 

hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) står det om den nya lärarutbildningen och om den 

utbildningsvetenskapliga kärnan. I denna kärna finns kompetenser som en nyutbildad lärare 

bör ha som en grund att bygga vidare på, specialpedagogik är en av dessa kompetenser. I 

utredning tas skolmisslyckande upp och att det är viktigt att det inte ses som ett misslyckande 
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hos individen utan i skolan arbetssätt och organisation. När lärarens kompetens inte räcker till 

så finns specialpedagogen som handleder klassläraren. Regeringen har även startat en ny 

speciallärarutbildning där det är tänkt att lärare jobbar direkt med eleverna (ibid). Matsson 

(2007) hänvisar till regeringens slutbetänkande om lärarutbildningen där det står skrivet att 

lärare ska utbildas för alla elever. Hon betonar även att specialpedagogisk kompetens oavsett 

skolform behövs för att lärare skall kunna inkludera alla elever. 

2.6 Elever i behov av särskilt stöd   

Skolverket (2006) definierar elever i behov av särskilt stöd som de elever som under en period 

eller mer långsiktigt behöver få extra hjälp. Utbildningsdepartementet (1994) menar att det 

elever som inte når upp till målen eller inte förväntas nå målen i skolans styrdokument är de 

elever i behov av särskilt stöd. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag tidigare forskning utifrån min frågeställning. Jag börja med en 

genomgång av vad forskningen säger om vad lärare anser om en skola för alla för att sedan gå 

in på den specialpedagogiska kompetensen betydelse för en skola för alla. 

 

Gunbritt Tornberg (2006) skriver i sin avhandling om lärares syn på uppdraget en skola för 

alla, hon kopplar även detta till utbildningspolitiska texter. Genom intervjuer med lärare i 

fokusgrupper har hon kommit fram till att åsikterna varierar i frågan om elever ska vara 

inkluderade eller inte. I vissa fall förespråkas inkludering men även exkludering tas upp av 

pedagogerna som en möjlig lösning. Informanterna i studien ansåg också att det var viktigt att 

se till elevens bästa och att det ibland betyder att eleven behöver extra hjälp i en mindre 

grupp. De menade även att eleverna fick bättre stöd i en liten undervisningsgrupp och att 

eleven själv var med och bestämde om den skulle flyttas från klassen. Vad som är bäst för 

eleven själv kan inte Tornberg klarlägga i sin avhandling, hon menar att det är en bedömning 

mellan att se till individens eller gruppens behov, om eleven skall vara inkluderad eller inte. 

 

 Tornberg (2006) och Assarson (2007) menar att uppdraget om en skola för alla kan ses 

utifrån ett dilemmaperspektiv. Informanterna i både Assarson (2007) och Tornbergs (2006) 

avhandlingar vill i likhet med vad skollagen säger kunna ta emot alla elever. De menar 

samtidigt att det inte alltid är möjligt då det måste betraktas på vilkens bekostnad det sker. 

Haug (1998) och Matson (2007) beskriver att det är positivt för eleverna att träffa på alla 

sorters individer eftersom att de sedan skall leva tillsammans ute i samhället och skolan skall 

vara en förberedelse inför detta.  

Lärares kreativitet tas upp som en viktig del i uppgiften att anpassa undervisningen för alla 

elever. Här menar flertalet forskare att för en skola för alla skall kunna genomföras krävs en 

radikal förändring eftersom i en traditionellt organiserad skola fungerar inte att inkludera alla 

elever (Assarson 2007; Nilholm 2006; Matson 2007).  

 

Assarson (2007) beskriver inkludering som fungerande när läraren har överseende om vad 

eleverna skall lära sig. De måste också vara medvetna hur varje moment/lektion skall läggas 

upp så att alla individer i klassen känner att det är meningsfullt, spännande och givande. Detta 

kräver kunskap i hur undervisningen anpassas efter varje individ vilket kan kopplas till 

specialpedagogisk kompetens hos lärare. Att arbeta mer tematiskt nämns som ett sätt att 
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kunna fånga fler elevers uppmärksamhet. Matson (2007), Tinglev (2005) och Nilholm (2006) 

menar att attityder och värderingar hos lärarna är viktigt för en inkluderande skola skall kunna 

fungera. Detta uppstår socialt i gruppen bland lärare menar Tornberg (2006), därför bör dessa 

frågor diskuteras menar hon. I lärarnas värdegrund bör viljan att anpassa undervisningen för 

alla vara central (Matson 2007). Brodin och Lindstrand (2004) menar att lärare ska kunna 

undervisa alla sorters elever därför blir specialpedagogiken inte till en speciell pedagogik utan 

en kompetens som alla lärare bör ha. I utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 

2008:109) står det bland annat att det är viktigt att lärare har specialpedagogisk kompetens för 

att kunna möta alla elever och dess behov, detta stärker även skolans pedagogiska utveckling. 

Matson (2007) menar vidare att det är viktigt att lärarna får kompetensutveckling inom 

specialpedagogik och fortbildning 

 

Olika mätredskap och krav på vad som är viktigt för eleverna att lära sig sätter stopp för 

införandet av en skola för alla menar Assarson (2007).  Tinglev (2005) och Tornbergs (2006) 

menar båda att tiden i skolan har en betydelse, då det i en tidsbunden skola är svårt att anpassa 

undervisningen efter alla elever. Informanterna i Assarsons (2007) och Tornbergs (2006) 

avhandlingar menar att det finns för få resurser i skolorna för att tillgodose alla elevers behov.  

 

Specialpedagogiken ses inte bara som något positivt av forskare, Assarson (2007) menar även 

att specialpedagogiska kunskaper kan ses som ett stort socialt problem, där makten och synen 

på olika sjukdomstillstånd får för stort utrymme.  

 

När speciallärarutbildningen försvann ville man istället hjälpa det elever som hade svårigheter 

i den ordinarie klassen. Specialpedagog utbildningen kom till och meningen var att 

specialpedagogerna skulle jobba handledande gentemot allmänlärarna.  Detta medförde menar 

Assarson (2007) att det har uppstått ett tomrum där specialpedagogen har en handledande roll 

och där ännu inte allmänläraren/klassläraren har krav på specialpedagogisk kompetens.  

 

Problemet med att jobba tvärvetenskapligt medför också svårigheter. I den 

specialpedagogiska forskningen har fokus inrikta sig på vilken vetenskaplig förankring 

specialpedagogiken skall ha istället för att ett samarbete mellan parterna sker. Medicinsk och 

psykologisk forskning får störst fokus. Det medför att vanliga förklaringar till varför problem 

uppstår i skolan inte får lika stort utrymme. Den psykologiska och medicinska forskningen ser 

ofta till de avvikande hos personen menar Assarson (2007).  
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 I Tornbergs (2006) avhandling talade informanterna om elevers olikheter utifrån kön, 

etnicitet, socialbakgrund, funktionshinder och ålder. Ofta resonerade det bara om ett problem i 

taget och sällan att det kan vara flera faktorer som påverkar varandra. Dessa lärare kopplade 

även flest problem till individen själv och inte dess omgivning.  

 

Matson (2007) har studerat hur en skola för alla fungerar i praktiken. Genom att intervjua 

rektorer, specialpedagoger och ansvariga för utbildningsfrågor i en kommun där en skola för 

alla har genomförts, kom hon fram till att det bland annat var viktigt att det finns som hon 

kallar det ”eldsjälar” i organisationen. Personer som var involverande i genomförandet var 

alla drivande och hade en förhoppning att det skulle bli bra. I likhet med vad Matson (2007) 

skriver menar Cullen, Gregory och Noto (2010) att lärares attityd har en stor betydelse när 

elever skall inkluderas. En positiv syn på inkludering är viktig, både hur läraren ser på 

uppdraget om inkludering och hur undervisningen anpassas. 

 

Slutligen i denna del av uppsatsen vill jag knyta ihop texten med ett citat ur boken Inkludering 

av elever "i behov av särskilt stöd”: vad betyder det och vad vet vi? skriven av Nilholm 

(2003) I ett kapitel har han sammanställt vad som behövs för att kunna inkludera alla elever: 

 

lärare: 

– attityder till olikheter 

– förmåga att anpassa undervisningen till olikheter (metoder, material, tid, 

kunskap, färdigheter (bl.a. förvärvade genom fortbildning) och erfarenhet 

framhålls som viktiga faktorer för att läraren ska kunna genomföra en 

sådan anpassning av undervisningen) 

– anpassning av kursplanerna 

– tillgång till specialistkunskap, kollegor eller stödteam) 

– lärarens förmåga att stärka elevernas sociala relationer. 

skola 

– flexibelt stöd till läraren (kollegor, skolledning och/eller specialpedagoger, 

stödteam) 

– samarbete med andra skolor 

– ledarskapet (samarbete, fokusering på huvudfrågorna) 

– flexibel användning av arrangemang utanför klassrummet (som, i viss mån, också 

används för alla elever i en klass) 

– aktiva föräldrar (inte endast i rollen av ”kunder” utan också som deltagare; speciellt 

vad gäller arbete med den individuella undervisningsplanen) 
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yttre förutsättningar 

– viktigt med ett tydligt ställningstagande nationellt 

– stöd från regeringen i genomförande av inkluderande utbildning och 

genom att målen för utbildningsväsendet tydliggörs 

– flexibel medelsfördelning som underlättar inkluderande undervisning 

(delegering av budget till regional nivå (såsom distrikt eller kommuner) 

                – motivation och kunskap bland politiker och skolledning på olika nivåer. ( sid. 46) 

 

Med detta citat vill jag visa att det krävs mycket av de involverade när en skola för alla skall 

kunna vara en inkluderande skola. 
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4. Styrdokument 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de styrdokument som har anknytning till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. 

 

I Grundskoleförordningen (1994:1194) skrivs det om särskilt stöd, när det skall ges och vilka 

som skall vara med i beslutet. Här nämns även att eleven först och främst ska få de 

stödinsatser den behöver i den ordinarie klassen bland de andra eleverna. 

 

 Barnkonvention (1989) beskriver att barn med fysiskt och psykiskt handikapp har rätt till ett 

aktivt deltagande i samhället.  

 

I FN; s standardregler (2002) kan man läsa om att skolgången för personer med 

funktionsnedsättning skall ske integrerat i den ordinarie klassen. För att det skall fungerande 

krävs att det finns stöd gentemot dessa elever. Här nämns även att lärarna ska få möjlighet till 

fortbildande utbildning och att det ska finnas stödlärare ute på skolorna. I  

 

Skollagen (1985:1100) portalparagrafen benämner att skolan skall vara till för alla och att 

utbildningen skall vara likvärdig.  

 

Salamancadeklarationen (1994) är en deklaration som skall främja principen om en integrerad 

skolgång, alla elever skall ha tillgång till den ordinarie klassen. Här menar man att i en 

inkluderade skola kan samhörighet skapas och diskrimineringen minskas. Olikheter hos 

människor beskrivs i Salamanca deklarationen som något positivt som skall tas tillvara på och 

användas.  
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5. Syfte och frågeställning  

Syfte med min studie är att genom interjuver med två lärare med skilda förkunskaper se 

likheter och olikheter i hur det ser på inkludering. Det frågor jag utgått ifrån är 

 

Frågeställning:  

• Hur ser de tillfrågade lärarna på en skola för alla? 

• Vilken betydelse kan utbildning inom specialpedagogik ha för att kunna inkludera alla 

elever? 
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6. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka metoder jag valt att använda mig av i 

framställningen av uppsatsen. Jag kommer även att belysa de etiska principer jag följt, 

tillvägagångssätt, metodens tillförlitlighet och hur bearbetningen av materialet gått till. 

 

6.1 Val av metod 

Det vetenskapsteoretiska perspektiv jag använt mig av är fenomenologi. Stensmo (2002) 

beskriver fenomenologins syfte som att fenomen undersöks genom människors erfarenheter 

och upplevelser.  Kvale (1997) menar att det är viktigt inom fenomenologin att som forskare 

inte dra egna slutsatser utan att vara objektiv och endast utgå ifrån det insamlade materialet.  

 

Studien är empirisk, med empirisk menar Kvale (1997) att studera verkligheten genom 

undersökningar grundade utav erfarenheter. I mitt fall handlar det om att ta reda på lärarnas 

erfarenheter och uppfattningar om inkludering och hur det tillämpar sina 

kunskaper/erfarenheter om inkludering. Intervjuerna kommer att vara kvalitativa, med detta 

menas att kunskap byggs upp i samspel och dialog mellan människor (ibid). Av intervjuerna 

växer resultatet fram, alltså har jag inte en färdig hypotes detta kallas enligt Thuren (1991) för 

induktion och det innebär att tidigare forskningen som samlas in och det intervjuer som 

genomförs leder till ett slutligt resultat.  

 

De frågor jag kommer att ställa, rör lärarnas vetskap om inkludering och hur det tillämpar 

detta i verkligheten. Kvale (1997) menar att när människors tankar och åsikter skall studeras 

så är de passande att använda sig av intervjuer.  

6.2 Urval   

Jag har strategiskt beslutat att intervjua två lärare från samma skola. Då informanterna är 

verksamma på samma arbetsplats utgår de ifrån en liknande värdegrund och skolkultur, detta 

anser jag positivt i denna studie då den främsta skillnaden är och skall vara att lärarna har 

skilda kompetenser. Jag har även tänkt på att välja två lärare som har jobbat ungefär lika länge 

eftersom resultatet annars kan bli missvisande, en lärare som jobbat längre har oftast en annan 

typ av erfarenhet.  
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 I urvalet av informanter anser jag att det var viktigare att hitta rätt personer med rätt kriterier 

istället för att hitta ett flertal informanter som inte uppfyllde kriterierna. Informanterna arbetar 

på en friskola som undervisar elever från förskoleklass till åk 9. Skolan tar inte emot elever 

som läser efter särskolans läroplan, eftersom de inte har den kompetensen. 

6.3 Information om informanter 

Lärare 1: Kommer i texten att nämnas som Lena vilket inte är hennes riktiga namn. Lena 

undervisar i engelska och tyska och hon är även klasslärare i en åk 1. Hon har inte läst 

specialpedagogik och har jobbat som lärare i 15 år.  

 

Lärare 2: Kommer i texten nämnas som Anna vilket inte är hennes riktiga namn. Anna jobbar 

som klasslärare i en åk 2. Hon har arbetat som lärare sedan 1997. Hon har specialpedagogisk 

kompetens. Utöver de specialpedagogiska kurserna inom lärarprogrammet har hon också läst 

60 högskolepoäng specialpedagogik i fristående kurser. 

6.4 Etiska principer 

När jag utformade och genomförde intervjuerna utgick jag ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2004). Enligt Informationskravet skall informanterna få 

information om uppsatsen syfte. Detta har jag uppfyllt genom ett brev till informanterna där 

jag berättar kort om uppsatsens syfte och att deltagandet är frivilligt. Enligt Samtyckeskravet 

har informanterna själv fått bestämma om de vill delta i studien de har även själv fått angett 

tid och datum för intervju. Viktigt att påpeka inom detta krav är att jag inte tvingat någon 

person att delta i studien. I Konfidentialitets kravet beskrivs vikten utav att skydda personerna 

identitet. I min studie har jag bytt ut namn på personerna och även utelämnat att skriva plats 

där lärarna arbetar. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att jag informerat informanterna om 

att intervjuerna endast kommer att användas till denna uppsats. Jag upplyste även lärarna om 

att uppsatsen kommer att publiceras inom lärarprogrammet och att andra lärarstudenter 

kommer att kunna läsa uppsatsen. Informanterna har även informerats att allt insamlat 

material kommer att sparas på skolan under en bestämd tid. 

6.5 Datainsamling och bearbetning 

Efter val av metod tog jag kontakt med ett antal lärare på skolan där jag gjort min 

Verksamhetsförlagda utbildning. Kontakten utfördes genom ett brev (bilaga 1) där jag 

förklarade uppsatsen syfte och även gick igenom informanternas rättigheter.  
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Intervjufrågorna utformades genom öppna frågor. Kvale (1997) menar att de inte har ett givet 

svar utan att det leder till att informanten talar mer öppet. Under intervjuerna tänkte jag på att 

skapa en trygg stämning i rummet för att informanterna skulle kunna tala fritt utifrån deras 

erfarenheter. Jag spelade även in för att kunna koncentrera mig på själva intervjuerna och få 

med allt lärarna berättade om.  

 

Bearbetningen av intervjuerna började med att jag transkriberade intervjuerna. Efter det läste 

jag igenom dem ett antal gånger och även lyssnade på det inspelade materialet för att hitta 

olikheter och likheter. Tolkningen av intervjuerna har skett enligt vad Stensmo (2002) kallar 

den hermeneutiska spiralen, där helhet tolkas för att sedan se till enskilda delar i litteraturen 

och för att slutligen tolka helheten igen. Eftersom dessa små delar som tolkas kan förändra 

hela helheten är det viktigt att se till det slutliga resultatet (Ibid). I bearbetningen valde jag 

även att presentera resultatet genom att återberätta informanternas svar sammanfattande och 

även citera ur intervjuerna vid vissa tillfällen. I arbetet med datainsamling och bearbetning har 

jag även tänkt på att vara noggrann med att visa hur jag fått fram den information jag använt. 

Cohen & Manion (1994) menar att författaren ska visa vägen till resultatet så noggrant så 

läsaren själv kan upprepa och utföra samma arbete.  

6.6 Tillförlitlighet 

Det finns vissa punkter som är viktiga att se till i och med tillförlitligheten i denna uppsats. 

Studien är för liten med för få informanter för att kunna visa ett resultat som kan kopplas till 

mångfalden lärare. Även intervjuerna kan brista då frågorna inte är helt lika pga eventuella 

följdfrågor.  

 

Jag anser även att det inte går att vara helt objektiv i arbete, utan min uppsats kommer att 

färgas utav mig, då det är jag som gör ett urval i vilken litteratur jag kommer att använda mig 

av. Beroende av att jag har en föreställning om hur resultaten kommer att bli och att jag har en 

förförståelse för ämnet så kommer uppsatsen även att färgas utav detta.  
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7. Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera det resultat jag fått fram genom det 

intervjuer jag gjort.  

 

 

7.1 En skola för alla 

Lena (läraren utan specialpedagogisk kompetens) tyckte att i en skola för alla skall lärarna 

kunna bemöta alla barn med alla sorters svårigheter och olika kunskapsnivåer. Hon tilläger 

även att det är viktigt att se och hjälpa de elever som hon menar är ”väldigt duktiga” för att 

inte bromsa utveckling för dem. Anna (läraren med specialpedagogisk kompetens) berättar att 

en skola för alla är en skola där eleverna kan trivas och må bra. Att eleverna har en plats i en 

fungerande grupp och att de känner sig delaktig i gruppen.  

 

Skolan utvecklas i att bemöta olikheter menar Lena. De försöker även fånga upp alla elever 

och inte bara ignorerar de problem som finns. Hon nämner även att det har mycket att lära och 

att det är en process för skolan. Jag frågade även om Lena ansåg att de diskuteras bland lärare 

på skolan om inkludering och hon ansåg att det gjordes men bara i vissa tillfällen. Hon 

nämner även att det är något som lärarna på skolan behöver prata mer om. Lena ansåg även 

att i teorin låter bra när det diskuteras på skolan om inkludering men att i praktiken blir svårt 

att få igenom. 

 

Anna menar att det är olika hur elever bli inkluderade i klasserna på skolan. Hon menar också 

att det beror mycket på vilken lärare som undervisar, hur mycket eleverna är inkluderade. 

Vilken inställning läraren har till att vara öppen och formbar. Med formbar menar hon att 

läraren anpassar sig själv efter gruppens behov. Att också utvärdera sig själv och inte bara se 

eleven som problemet. 

 

I framtiden menar Lena att det kommer att finnas en särskola även då och i med detta så 

kommer inte alla kunna vara inkluderade. Eftersom klimatet i samhället och skolan inte 

tillåter detta, då det alltid finns sådana som vill ”hacka” på andra menar hon. Men om det 

skulle fungera att alla elever gick tillsammans så skulle det vara bra tycker hon. 
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Anna tror att i framtiden kommer klasserna inte se ut på samma sätt som nu. Hon pratar om 

att undervisningen kommer att ske mer datoriserat och kanske och mer individuellt, detta 

medför menar hon att fler elever kommer att kunna ingå i en och samma grupp. Anna berättar 

att hon hoppas på att skolan kommer förändras så att fler kommer att kunna vara inkluderade i 

den ordinarie klassen. 

 

7.2 Specialpedagogisk kompetens 

 

Läraren Lena känner inte att hon har kompetens att möta alla elever hon behöver fortbildning 

menar hon. 

 

… fortbildning och jag behöver mer utav alla dessa olika vad ska jag 

säga. problem som finns exempelvis ADHD, Asperger hur bemöter jag 

dem.. 

 

Hon nämner även att hon blivit bättre på att bemöta alla elever genom kurser som skolan har 

anordnat. Hon tycker att det är något skolan bör satsa på, då det är fler än bara hon på skolan 

som känner lika, att de inte har tillräcklig kompetens. Vid de tillfällen hon känner osäkerhet 

vänder hon sig till en speciell person. Vidare berättar hon att det är viktigt att vid problem 

med en elev ta hjälp av kollegorna i arbetslaget. Lena berättar att det har elevvårds 

konferenser där de diskuterar elever och om det ser att samma problem som är återkommande 

så måste något göras för eleven. På lågstadiet är det annorlunda menar Lena, där blir det mer 

att jämföra mellan eleverna, hon menar även att en specialpedagog kan vara med i klassen och 

observera i gruppen. Lena påpekar även att det är tråkigt med barn som bara ”slinker emellan” 

men att det då som lärare är viktigt att tänka på att vi gör vårt bästa. 

 

Anna känner att hon har den kompetens som krävs för att möta alla elever.  Hon nämner även 

att det inte finns kompetens hos lärarna på skola för att ta emot elever som t.ex. läser efter 

särskolans läroplan och inkludera dessa i klassen. 

När annan kompetens som hon inte behärskar behövs som t.ex. psykolog så tillkallar hon 

denna expertis. Här påpekar hon att lärare inte skall känna prestige över att klara alla problem 

själv utan att det är viktigt att ta den hjälp som behövs för elevens skull. Det är en skyldighet 

som lärare menar Anna.  Anna berättar även att det finns en speciallärare som jobbar med 
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elever från årskurs 1-5 och att eleverna har tillgång till stöd på visa lektioner. Det varierar från 

klass till klass hur denna speciallärare används. I frågan om hon tycker elever som går ifrån 

klassrummet till specialläraren är inkluderade, svarade hon att dessa elever är exkluderade 

från gruppen under dessa tillfällen. Det som sätter stopp för att eleverna skall få den hjälp de 

behöver i den ordinarie klassen är att eleverna själva väljer att gå ifrån, kanske känner de 

själva att deras svårigheter inte är något det vill visa för de andra eleverna. 

 

Lena berättar att det finns speciallärare på skolan och att de elever som behöver går dit. 

Eleverna tycker det är bra att arbeta i en mindre grupp och att det inte är konstigt att få extra 

hjälp utanför klassen. Hon tror att det skulle tycka det var pinsamt om det fick denna hjälp i 

klassen eftersom det då blir mer utpekande. Här nämner hon även att det är brist på personal 

för att kunna ge dessa insatser i klassen. Lena berättar att det har funnits en elev på skolan 

som läst efter särskolans läroplan och varit inkluderad men att det inte fungerat och att eleven 

tillslut fick byta skola. Anna menar att det inte finns tillräcklig kompetens på skolan för att ta 

emot elever som läser efter särskolans läroplan 

 

Jag frågade även Lena vad hon själv ansåg var bäst för eleven när det behöver extra stöd, hon 

anser att de ska få den hjälp de behöver och att eleverna som behöver stöd får det bäst utanför 

klassrummet i en liten grupp eller ensam med en lärare. Men hon nämner även att det beror på 

elev till elev hur det vill ha det. Båda informanterna ansåg att alla lärare utöver 

lärarutbildningen bör ha specialpedagogisk kompetens.  

 

7.3 Undervisningen  

Lena anser att det är viktigt att lyssna på eleverna och inte köra över dem. Hon gör även 

enkätundersökningar där hon frågar eleverna vad de anser om hennes undervisning, på det 

sättet kan hon utvärdera sig själv och sin undervisning. Lena nämner även en klass där hon 

fått sänkt kraven pga att det inte klarade av det mål som var uppsats.  

Anna tycker att det är viktigt att reflektera över sig själv som lärare och att hela tiden tänka  

 

”vad hände där, vad gjorde jag, hur reagerade han/hon och hitta 

lösningar ” 

 

Att vara flexibel och prova vad som fungerar och inte fungerar. Hon beskriver det som att 
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istället för att ständigt gå på problemet, gå en ”rund väg” runt problemet. I diskussionen tar 

hon även upp åtgärdsprogram som hon anser skall vara mer till lärare hur den jobbar istället 

för att se eleven och dennes problem. Så här beskriver hon åtgärdsprogrammet, 

 

”…det är bara ett papper som man fyller i där man tittar på en elev och så 

skall man ha föräldrarnas underskrift och så tycker man att problemet är 

löst.” 

 

Problemet menar hon istället finns i samspelet mellan lärare och elev att t.ex. läraren inte når 

fram till eleven. Eller samspelet i och med klassen inte fungerar, då måste åtgärderna sättas in 

där menar hon. Hon menar vidare att hon som lärare skapar förutsättningarna för eleven och 

att hon sett allt för många åtgärdsprogram där man koncentrerar sig på elevens svagheter.  

 

I frågan om vad som går först individen eller gruppen menar Lena att visa gånger är det bara 

att välja mellan dessa två, hon anser att de elever som stör får för mycket uppmärksamhet och 

att hon ändå måste försöka undervisa de andra eleverna samtidigt. Här förklarar hon även att 

det går till en viss gräns att inte se till eleven som stör men att sedan måste något göras. I 

denna fråga menar Anna att individen är den första läraren måste se till för att kunna få 

gruppen att bli en grupp. Genom att utgå ifrån individen får hon ihop gruppen menar hon. 

Hon förklarar även att det inte går att titta på gruppen som helhet utan att se individerna i den. 

 

7.4 Diagnostisering 

Lena tycker det är bra med diagnoser i det anseendet att då vet t.ex. lärare rektorer om de 

behövs extra resurser. Eleven behöver inte känna till sin diagnos då den sänker eleven mer än 

den höjer menar hon. 

 

Anna tycker diagnoser är bra då det har en inverkan, här menar hon t.ex. att andra människor 

kan förstå att eleven har svårigheter och att de då inte ställer orimliga krav. Hon berättar att i 

talet om eleverna bland lärare på skolan, så är lärarna mer förstående gentemot de elever som 

har en diagnos. Elever med andra svårigheter får inte samma utrymme de uppfattas endast 

som bråkiga och störande. 
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7.5 Sammanfattning av resultat 

I frågan om vad informanterna anser är en skola för alla menar läraren Lena (utan 

specialpedagogisk kompetens) att det är en skola där lärarna kan bemöta alla elever. Anna 

menar att det är viktigt att alla elever kan trivas och ha en plats i gruppen. Lena anser att 

skolan utvecklas med tiden till att bli en skola för alla och att det är en process. Anna pratar 

om att det är olika från klass till klass hur mycket inkluderade eleverna är. På skolan där 

lärarna jobbar finns speciella undervisningsgrupper men bara under vissa lektioner. Båda 

lärarna menade att eleverna själva valde att gå i en mindre grupp utanför klassrummet då det 

hade svårigheter. Anna tycker det är bäst att specialläraren jobbar i klassen med de elever som 

behöver hjälp, det ansåg inte Lena hon menar att det är bäst för eleven att lämna klassrummet. 

Anna tycket att det första som bör ses till är individen för att kunna få ihop gruppen medan 

Lena tycker att gruppen skall gå först t.ex. då en elev stör. Lena känner inte att hon har 

kompetens att möta alla sorters elever, hon menar att hon behöver fortbildning i t.ex. om olika 

diagnoser för att bemöta dessa elever. Anna känner att hon har kompetens att möta alla elever 

. Lena tycker att det är viktig att lyssna på eleverna för att kunna anpassa undervisningen. 

Anna berättar att det är viktigt att som lärare vara flexibel och att utvärdera sig själv. Lena 

tycker det är bra med diagnostisering i det tysta ( att t.ex. inte eleven får veta sin diagnos) 

Anna berättar att hon anser att det är bra med diagnoser då det gör en positiv verkan för 

eleven och människorna runt om den. Båda lärarna ansåg att det hade stöd utifrån då deras 

egen kompetens inte räckte till.  Lena nämnde även att det är viktigt att bland lärare stämma 

av och prata med varandra. Anna berättade att det är viktigt för elevens skull att inte vara 

prestigefull, utan ta hjälp när det behövs. Lena tror inte att alla elever kommer vara 

inkluderade om 10 år medan Anna tror att klasserna kommer att ändras och undervisningen 

kommer att ske mer individuellt viket leder till att fler elever kan få en plats i en grupp. 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

8. Analys 

 

I likhet med vad många forskare anser så kan informanternas åsikter om en skola för alla 

kopplas till vad Nilholm (2003) kallar ett dilemmaperspektiv T.ex. så menar läraren Lena att 

alla elever bör vara inkluderade men ändå så förespråkar hon att det är bäst för eleverna när de 

är vid behov av extra stöd att få tillgång till en liten grupp utanför klassrummet. Anna tycker 

att specialläraren skall jobba i klassen med de elever som behöver extra hjälp men enligt 

henne och även den andra informanten så bestämmer eleverna själva att det vill gå ifrån 

klassrummet pga att det inte vill visa sina svårigheter.  

  

Lena berättar att en skola för alla för henne är en skola där lärarna kan bemöta alla elever, 

detta kan kopplas till vad som står i Salamancadeklarationen (2006). Anna anser att i en skola 

för alla så har alla elever en plats i gruppen, hon nämner även att eleverna trivs, fungerar och 

mår bra. Brodin och Lindstrand (2004) beskriver att en skola för alla inte bara är en skola där 

alla elever är välkomna utan också en skola där eleven får den hjälp den behöver för att 

fungera och må bra.  

 

Båda informanterna berättar att det diskuteras på skolan om inkludering då det är aktuellt. 

Lena anser att det bör diskuteras mer om inkludering, men att tiden inte räcker till. Anna 

tycker att i diskussionen om att inkludera alla elever så låter det bra bland lärarna, men sedan 

när det skall genomföras i praktiken så är det svårare. Matson (2007), Tinglev (2005) menar 

att attityder och värderingar hos lärarna är viktigt för en inkluderande skola skall kunna 

fungera. Detta uppstår socialt i gruppen bland lärare, därför bör frågor om hur lärarna ser på 

just detta diskuteras  

 

Anna berättar även att de är skillnad på skolan hur inkluderade eleverna är, att det beror på 

vilken lärare som undervisar.  Nilholm (2006) beskriver ett antal kriterier hos läraren som är 

viktiga för att kunna inkludera alla elever, där menar han att läraren bör kunna anpassa 

undervisningen till olikheter. Anna menade att det var viktigt att inte bara se misslyckande 

och svårigheter hos eleven själv utan även utvärdera sig och som hon kallar det ”gå en rund 

väg runt problemet” . Detta kan beskrivas utifrån ett kritiskt perspektiv där Nilholm (2003) 

menar att svårigheter uppstår i samspelet mellan skolmiljö och annat utanför eleven.  
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Att vara flexibel i undervisningen ansåg Anna som en viktig komponent för att anpassa 

undervisningen. För att en skola för alla skall fungera menar Assarson (2007) att lärarna bör 

vara medveten om hur varje moment skall läggas upp så att alla individer i klassen känner att 

det är meningsfullt, spännande och givande. Läraren bör även ha överseende om vad eleverna 

skall lära sig (ibid). Lena tycker det är viktigt att lyssna på eleverna och hon nämner även att 

hon utvärderade sig själv genom t.ex. enkäter som eleverna fyllde i. I frågan om lärarna hade 

kompetens att möta alla elever svarade läraren utan specialpedagogisk kompetens att hon inte 

hade det och att hon behövde mer kunskaper genom fortbildning. Läraren med 

specialpedagogisk kompetens ansåg att hon hade kompetens att möta alla elever. Tinglev 

(2005) menar att lärarens specialpedagogiska kompetens inte är avgörande för om elevens 

undervisning anpassas till dennes förutsättningar. Framtidstron hos läraren skiljer sig då 

läraren utan specialpedagogisk kompetens menar att det inte kommer att bli en inkluderande 

skola för att skolklimatet bland eleverna inte tillåter det, men hon skulle vilja att det var så. 

Den andra läraren ansåg att det kommer skapas bättre förutsättningar för alla elever att kunna 

ingå i en och samma grupp i och med utvecklingen och användningen av datorer i skolan. 

Cullen, Gregory och Noto (2010) menar att det är viktigt att lärares attityd till inkludering är 

positiv för att det skall kunna genomföras. 
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9. Diskussion  
I denna del av uppsatsen diskuteras mitt val av metod och hur det har fungerat. Efter det 

diskuteras resultatet där jag knyter an till frågeställningar och även kopplar detta till uppsatsen 

syfte. 

9.1 Metoddiskussion 

 

Metoden jag valt har varit lämplig för framställandet av min uppsats. Genom att jag gjort en 

kvalitativ intervju så har jag kunnat gå in på djupet i lärarnas åsikter, vilket jag inte kunnat 

göra t.ex. i en enkätstudie. Genom intervjuer kunde jag kontrollera att jag hade förstått 

informanterna rätt. Litteraturen som använts till uppsatsen har varit lämplig för 

frågeställningarna och syfte.  

 

I arbetet med att förbereda intervjuerna skrev jag ned ett antal frågor som jag ansåg var 

viktiga. Sedan valde jag att göra intervjuerna halvstrukturerade vilket fungerade bra då 

intervjuerna inte blev så uppstyltade, det gjorde att samtalet blev naturligt mellan mig och 

informanten. Enligt Kvale (1997) så är det bra att göra en intervjuguide vid en 

halvstrukturerad intervju för att kunna styra samtalet. Jag valde att utgå ifrån olika teman där 

jag hade viktiga delar som jag ville prata om, detta möjliggjorde även att det blev lättare att 

ändra ordningen på frågor och ställa spontana följdfrågor.  Jag spelade även in för att kunna 

koncentrera mig på intervjuerna, detta gjorde att jag kunde slappna av mer. Ingen av 

informanterna tyckte det var jobbigt att bli inspelade, utan förstod syfte med detta.   

 

Resultatet jag kom fram till bör inte generaliseras utan det gäller bara det lärare jag intervjuat. 

Anledningen varför jag hade få informanter var för att få lärare ville ställa upp. Kanske 

berodde detta på att det är ett känsligt ämne och då vissa lärare känner att de inte har 

kompetens att möta alla elever. Lärarna svarade ärligt på frågorna,  men att svaren kan 

påverkas av olika anledningar. 
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9.2 Resultatdiskussion 

En skola för alla är för informanterna en skola där alla elever kan få den hjälp de behöver. Det 

är även en skola där alla känner att det har en plats i gemenskapen, trivs och mår bra. Ingen av 

informanterna beskrev en skola för alla, endast som en skola där alla elever var välkomna, 

viket jag anser som positivt då lärarna ser uppdraget som något mer, vilket även tyder på att 

lärarna vill inkludera eleverna och att det försöker anpassar undervisningen så den ska 

tillgodose alla individer.  

 

Läraren med specialpedagogisk kompetens känner att hon har kompetens att möta alla elever 

men hon nämner även att det finns för lite kompetens på skolan för att inkludera alla i den 

ordinarie undervisningen. Hon har ingen elev som går till specialläraren, kanske har hon 

anpassat undervisningen så att alla elever kan delta i klassen. Läraren utan kompetens känner 

att hon inte kan bemöta alla elever och att hon behöver mer kompetens genom fortbildning.  

Hon vill även veta mer om elevers olika svårigheter och diagnoser. Detta kan kopplas till den 

medicinska forskningen inom specialpedagogiken där skolmisslyckande kopplas till 

svårigheter hos eleven själv och inte till miljön runt omkring eleven.  Lärarnas attityd till var 

elevers svårigheter uppstår skiljer sig hos informanterna. Läraren utan specialpedagogisk 

kompetens (Lena) nämner svårigheter och problem utifrån individen medan läraren med 

specialpedagogisk kompetens anser att det är viktigt att se till andra saker t.ex. att titta på 

samspelet mellan elev och lärare. Assarson (2007) menar att det finns två skilda inriktningar 

inom specialpedagogik. Ena sidan kopplar svårigheter till individen och den andra ser t.ex. 

skolmiljön som anledningen till svårigheter. Pedagogiken är beroende av undervisningen 

(Assarson 2007). Jag fattar det som att lärare har olika sätt att undervisa på och att det har ett 

inflytande på hur eleverna tar emot kunskapen. Den specialpedagogiska kompetensen är i 

detta anseende inte helt avgörande. Matson (2007) menar, för att kunna inkludera alla elever 

krävs att lärarna har kunskap hur det anpassar undervisningen, detta anser jag kan kopplas till 

den specialpedagogiska kompetensen.  

 

I diskussionen om en skola för alla nämnde även Anna att det beror på vilken lärare eleven 

har hur inkluderade eleverna blir på skolan. Salamancadeklarationen (2006) förespråka att alla 

elever skall ha rätt till att gå i den ordinarie klassen. Men hur ska de bli möjligt när lärare 

känner en osäkerhet i att kunna ta emot alla typer av elever? Lärares positiva attityd till 

inkludering har också betydelse. Detta skriver Matson (2007) Tinglev (2005) Nilholm (2006) 



  

25 

och menar att attityder och värderingar hos lärarna är viktigt för att en inkluderande skola 

skall kunna fungera. Attityder och värderingar skapas också socialt i samtalet mellan lärare 

menar Assarson (2007). Båda lärarna i min studie berättade om att det i vissa tillfällen talades 

om inkludering. Enligt informanterna inkluderar inte skolan alla, då inte kompetens räcker till 

för detta. Här menar flertalet forskare att för en skola för alla skall kunna genomföras krävs en 

radikal förändring eftersom i en traditionellt organiserad skola fungerar inte att inkludera alla 

elever (Assarson 2007, Matson 2007).   

 

Denna studie visade att den specialpedagogiska kompetensen var betydelsefull för att kunna 

inkludera alla elever. Även flertalet forskare jag använt mig av menade detta. Båda lärarna 

tyckte även att alla lärare utöver lärarutbildningen bör ha någon typ av specialpedagogisk 

kompetens. 
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10. Förslag till vidare forskning 

Assarson (2007) skriver att det inte finns så mycket forskning om hur uppdraget en skola för 

alla skall lösas didaktiskt, hur undervisning av alla elever skall ske i en och samma klass.  

Detta område skulle vara intressant att studera vidare om, då det även kommer vara till hjälp i 

arbetet som blivande lärare.  
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Bilaga 1 

 
Frågor till intervju:  
 
En skola för alla 
 
Utbildning inom specialpedagogik? 
 
Kan du berätta för mig vad en skola för alla innebär för dig?  
 
Hur upplever du att de uppfylls på denna skola? 
 
Diskuteras de någon gång bland lärare på skolan om inkludering och målet om en skola för alla? 
 
Är alla inkluderade?  
 
Finns det specialklasser grupper? 
 
Hur ser stödet ut för elever i behov av särskilt stöd här? 
 
Viket går först individen eller gruppen, t.ex. ifråga om en elev som stör för de andra eleverna? 
 
Vad anser du är det bästa för eleven   
 
Specialpedagogiks kompetens 
Känner du att du har kompetens för att möta alla elever? Om inte vad behövs för att du skall kunna göra det? 
 
Hur anpassar du undervisningen för att passa alla elever?  
 
Hur ser du på diagnostisering av elever? 
 
Vad innebär specialpedagogik för dig? 
 
Hur ser det ut på den här skolan finns hjälp t.ex. handledning om elever när man inte vet vad man ska göra för 
eleven (specialpedagog psykolog mm)?  
 
Vad anser du om att specialpedagogiks ska bli en av de kompetenser som alla blivande lärare bör ha? 
 
Vad ingår i ditt arbete, vad ingår inte, var går gränsen för vad t.ex. en klasslärare ska göra? 
 
Hur tror du skolan ser ut om 10 år kommer alla elever vara inkluderande? 
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Bilaga. 2 
 
Brev till lärare angående intervju till examensarbete 
 
Hej, 
Jag är en lärarstudent från högskolan i Gävle. Just nu skriver jag mitt examensarbete och söker lärare att 
intervjua. I min uppsats vill jag undersöka hur specialpedagogisk kompetens påverkar eller inte påverkar hur 
delaktigheten i den ordinarie klassen ser ut för elever i behov av särskilt stöd. Därför behöver jag lärare både 
med och utan specialpedagogisk kompetens. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser på inkludering/ en skola för alla och om deras utbildning kan 
ha någon betydelse för hur delaktigheten ser ut för elever i behov av särskilt stöd. 
 
Deltagandet sker frivilligt och intervjuerna kommer inte att kunna kopplas till enskilda individer eller skolor. 
Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och uppsatsen kommer att rapporteras som 
examensarbete inom ramen för lärarutbildning.  
 
Om ni är intresserad att ställa upp i denna undersökning så kryssa i nedan så hör jag av mig till dig. Jag är 
tacksam för svar senast den 5/5-10. 
 
Vid frågor angående min studie vänligen kontakta mig: 
 
Emma Wallström 
e-post: Plu06ewm@student.hig.se 
Tel: 0735298981  
 
Handledare: Gunnar Cardell 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
e-post: Gunnar.Cardell@hig.se  
 
 
 
Jag vill delta i undersökningen 
 
JA                                NEJ 
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