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Abstrakt 
 
I det globaliserade samhälle vi lever i dag har vi funnit ett intresse i att skapa en studie om 
”En skola för alla”. Dagligen möts vi av en mångfald i skolan. Fast att styrdokumenten pekar 
på ”En skola för alla” menar tidigare forskning att verkligheten ser annorlunda ut. Med hjälp 
av en hermeneutisk metod vill vi utifrån litteratur, tidigare forskning och kvalitativa 
intervjuer förstå hur pedagoger upplever ”En skola för alla”. 
 
Respondenter som deltagit i studien genom intervjuer menar att begreppet ”En skola för 
alla” är ett ansvar som måste genomsyra hela skolsystemet ända från politikernivån till 
skolledare för att slutligen landa hos elever och föräldrar. Tidigare forskning visar att de 
officiella styrdokumenten framhållit länge att skolundervisningen ska vara inkluderande men 
att det i praktiken har visat sig att vara svårt att både kunna tillämpa och nå. Resultatet av 
denna studie, genom respondenters svar och tidigare forskning, visar att det finns 
motstridigheter mellan skollag, styrdokument och skolverksamhet. Lagar och dokument 
kräver något som inte är förenligt med de praktiska villkor som råder ute i 
skolverksamheten. 
 
Centrala begrepp:  

”En skola för alla”, etnicitet, genus, inkludering, mångfald, segregering och social klass. 
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Förord 

Arbetet med denna studie har skett i flera steg och har fortlöpt under en begränsad 
tidsperiod. Första steget har varit att samla in empiri i form av tidigare forskning. Detta har vi 
delat upp mellan oss då det av praktiska skäl varit det mest logiska. Sammanställningen av 
den insamlade empirin har sedan skett tillsammans, då vi ansett att detta varit nödvändigt 
för studiens sammansatta grund. Intervjuer med respondenter har vi författare gjort 
tillsammans då detta varit viktigt för studiens reliabilitet. Sammanställningen av 
respondenters svar till ett resultat och en analys har även skett gemensamt med en likvärdig 
uppdelning av arbetets gång. Slutligen har diskussionen bearbetats och skrivits färdig, även 
det med en likvärdig uppdelning mellan oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt ................................................................................................................................................... 2 

Centrala begrepp: ................................................................................................................................ 2 

1. Inledning och syfte .......................................................................................................................... 7 

Inledning. ............................................................................................................................................. 7 

Syfte. .................................................................................................................................................... 7 

1. Bakgrund ......................................................................................................................................... 7 

2.1 Värdegrunden ur ett historiskt perspektiv .................................................................................... 7 

2.2 Vad säger Styrdokumenten? ......................................................................................................... 9 

2.3 Barnkonventionen (Unicef, 1989) ................................................................................................. 9 

2.4 Salamanacadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) ........................................................... 10 

3.Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................ 11 

3.1 Vetenskaplig teoretisk bakgrund ................................................................................................. 11 

3.2. Allmän teoretisk bakgrund: Mångfald ........................................................................................ 12 

3.2.1. Mångfald utifrån etnicitet, genus och social klass .............................................................. 12 

Etnicitet ......................................................................................................................................... 12 

Genus ............................................................................................................................................. 13 

Social klass ..................................................................................................................................... 13 

Inkludering och Segregering .......................................................................................................... 14 

En skola för alla ............................................................................................................................. 15 

4. Val och motivering av metod ........................................................................................................ 17 

4.1.  Val och motivering av vetenskapsteori. .................................................................................... 17 

4.2. Val och motivering av metodansats. ..................................................................................... 17 

4.3 Motivering till val av hermeneutisk metodansats. ...................................................................... 18 

4.3.1Hermeneutik.......................................................................................................................... 19 

4.4 Urval ............................................................................................................................................ 19 

4.5 Val av intervjuform ...................................................................................................................... 20 

4.6 Reliabilitet/tillförlitlighet ....................................................................................................... 20 

5. Resultat .......................................................................................................................................... 21 

5.1 ”Delaktiga och aktiva i undervisningen” ..................................................................................... 22 

5.2 ”En komplex situation” ................................................................................................................ 23 

4 
 



5.3 ” Ett ansvar som måste genomsyra hela skolsystemet” ............................................................. 23 

5.4 ”Alla elever ska få samma chans” ............................................................................................... 24 

5.5 ”Erfarenhet är det mest väsentliga”............................................................................................ 25 

5.6 ”Flickor och pojkar kan precis lika mycket” ................................................................................. 25 

5.7 ”Föräldramedverkan” .................................................................................................................. 25 

5.8 ”En Klassresa” .............................................................................................................................. 26 

6 Analys ............................................................................................................................................ 26 

6.1 ” En inkluderande utbildning” ..................................................................................................... 26 

6.2 ”En segregation att gå ut från klassrummet” .............................................................................. 27 

6.3 ”Segregation kopplas till etnicitet” ............................................................................................. 28 

6.4 ” Ett samband mellan det socioekonomiska och etnicitet” ........................................................ 28 

6.5 ”Dilemma perspektivet” .............................................................................................................. 29 

6.6 ”Rektorerna inte en väsentlig informationskanal”...................................................................... 29 

6.7 ” Förväntningar beroende på könstillhörighet” .......................................................................... 29 

7 Diskussion ...................................................................................................................................... 30 

7.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 30 

7.2 Respondenternas svar utifrån de tre olika bostadsområdena skolorna befinner sig på ............ 31 

7.3 Avslutande resonemang .............................................................................................................. 32 

7.3.1 ”Begreppet en skola för alla svårt att definiera” .................................................................. 32 

7.3.2. ”Sitter som fågelholkar” ...................................................................................................... 32 

7.3.3 ”Uppmärksammar själva etniciteten för mycket i skolsammanhang” ................................. 33 

7.3.4”Omedvetet ser man flickor och pojkar utifrån förutbestämda meningar” ......................... 33 

7.3.5. ”Differentiell bild av skolan” ............................................................................................... 34 

8. Slutsats .............................................................................................................................................. 34 

9. Vidare forskning ................................................................................................................................ 35 

Referenslista: ......................................................................................................................................... 36 

Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 36 

Rapporter och andra www adresser: ................................................................................................ 37 

Avhandlingar och forskning: .............................................................................................................. 38 

Bilagor .................................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 39 

Grundläggande värden. ................................................................................................................. 39 

Förståelse och medmänsklighet. ................................................................................................... 39 

Likvärdig utbildning. ...................................................................................................................... 39 

5 
 



God miljö för utveckling och lärande. ........................................................................................... 40 

Bilaga 2 .............................................................................................................................................. 41 

 

 

6 
 



1. Inledning och syfte 
 

Inledning. 
Studien har skapats utifrån ett intresse av den mångfald vi möts av i dag. Utifrån tidigare 
kunskaper och erfarenheter går vi in med en förförståelse av att både pedagoger och elever 
ständigt befinner sig i en globaliserad miljö. Därför har vi valt att titta på skolan som ”En 
skola för alla” genom att belysa pedagogers upplevelser i klassrummet utifrån ett 
mångfaldsperspektiv med underbegreppen etnicitet, genus och social klass.  

Skollagen (2010:800) uttrycker att den utbildning som sker ska ta hänsyn till alla elevers 
behov. Vidare ska eleverna ges det stöd och den stimulans som behövs för att de ska kunna 
utveckla sin fulla potential. Undervisningen måste därför i den mån det må vara möjligt vara 
individbaserad, vilket är en svår balansgång då även social interaktion anses centralt och 
sker i utbyte med andra. Undervisning kan därför inte enbart vara till för den enskilde 
individen utan måste planeras utifrån gruppen som en helhet. I läroplanen, Lgr11, står det 
implicit uttryckt att alla elever ska ha likavärde och att undervisningen ska anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och behov. Pedagogerna ska utgå från eleverna i undervisningen 
och kunskapsutvecklingen och ta till vara deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper för att främja ett lärande. Det uttrycks att skolan är en social och kulturell 
mötesplats där ingen oavsett etnisk tillhörighet, religion eller kön ska utsättas för någon 
diskriminering. Läroplanen tar även upp pojkars och flickors lika rätt och möjligheter. Detta 
innebär att pedagoger och all övrig personal på skolan ska arbeta aktivt för att förebygga 
segregering och utanförskap men också att skolan ska vara en trygg plats för alla elever att 
vara på då de spenderar merparten av sin dag i skolans lokaler och på skolans område.  
 

Syfte. 
Studien är inriktad på en förståelse hur begreppet ”En skola för alla” förhåller sig till en 
politisk/ ideologisk nivå och till pedagogernas upplevelse om ”En skola för alla” 
 
Därmed har vi arbetat utifrån följande frågeställning: 

• Hur upplever pedagoger mångfald i skolan? 
 

1. Bakgrund 

2.1 Värdegrunden ur ett historiskt perspektiv 
 
I detta kapitel kommer det att, med hjälp av litteratur från Thorsen & Olivestam (2008) och 
Ahlbergs avhandling (2007), redovisas och ges en vidare inblick i värdegrundens historia. En 
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del väsentliga nedslag i historiken kommer att tas upp när det gäller årtal och läroplaner från 
mitten av 1800 talet till i dag.  
 
Thorsén & Olivestam (2008) beskriver att allmänheten ganska fort insåg i början av 1800- 
talet att alla inte kunde styra och påverka skolans verksamhet. Därför skapades en kommitté 
som fick en viss makt att kunna utforma en värdegrund gällande skolverksamheten och som 
tog upp ett fungerande samhälle som vilade på ett värdegrundsarbete. De skriver vidare att 
värdegrundsarbetet ständigt förändrats på grund av det demokratiska samhälle eleverna 
lever i. De beskriver också att skolan var samhällsbevarad och styrd utifrån en historie- och 
kulturdominans. Det var under 1800-talet till mitten av 1900-talet kristendomsämnet som 
präglade skolans värdegrund och skolan var lärarstyrt vilket medförde att eleven inte hade 
något inflytande i undervisningen som skedde. 
 
Ahlberg (2007) skriver även hon i sin avhandling att runt mitten av 1800-talet så började 
diskussionen ta fart kring hur pedagoger och skolpersonal i skolverksamheten skulle förhålla 
sig till elevers olikheter. Hon beskriver att elever i svårigheter inte fick något stöd utan 
pedagogerna valde istället att sänka kunskapskraven för dem. Detta beskriver Ahlberg 
fortsatte in på 1900-talet då synsättet fortfarande handlade om att särskilja eleverna från 
varandra. Hon menar vidare att de elever vars begåvning räknades som ”låg” ansågs varken 
gynna sig själva eller resten av eleverna i klassrummet. Vilket innebar att skolan som 
institution valde att segregera och avskilja dessa elever med hjälp av särklasser och vad som 
vid tillfället kallades för hjälpklasser. Enligt Ahlberg var det först 1969 när läroplanen Lgr69 
infördes som begreppet ”integrerad undervisning” kom på tal när det visat sig att den 
segregerande undervisningen som skapades på 1800-talet och arbetades med fram till 1969 
inte hade någon positiv effekt i skolverksamheten. Ahlberg beskriver att det var först i Lgr69 
pedagogerna började uppmärksamma eleverna i skolans verksamhet utifrån det sociala 
sammanhang de ingick i, istället för att som tidigare endast se ”bara eleven”. Thorsen & 
Olivestam (2008) beskriver även att när Lgr 69 gick igenom blev skolan mer 
samhällspeglande vilket ledde till, även som Ahlberg beskriver det, att eleven fick en större 
frihet och att deras rätt att själva utvecklas blev ett nytt inslag i värdegrunden. Efter Lgr 69 
kom läroplanen Lgr 80 som Ahlberg (2007) beskriver öppnade upp begreppet ”En skola för 
alla”. Hon beskriver att verksamheten utformades på ett sådant sätt att alla elevers 
individuella behov skulle tillfredställas och det stöd som behövdes för eleverna i 
klassrummen skulle nu ges inom den vanliga undervisningsramen. När Lpo94 infördes 
beskriver Ahlberg att skolans uppgift blev att utforma undervisningen på ett sådant sätt att 
alla elevers individualitet och olikheter skulle tas till vara i verksamheten som bedrevs. 
Thorsen & Olivestam (2008) beskriver liksom Ahlberg att pedagoger som planerade 
undervisningen utifrån Lpo 94 skulle börja möta varje elev utifrån den bakgrund eleven hade 
med sig utifrån ett genus- socioekonomiskt och kulturellt perspektiv för att på detta sätt 
förhindra att ett utanförskap skulle ske. 
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Lgr 11, läroplan som gäller idag, säger likt Lpo 94 att alla elever ska ha likavärde och att 
undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 
 

2.2 Vad säger Styrdokumenten? 
 
Skollagen (2010:800) som är stiftad av riksdagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. 
Här finns grundläggande föreskrifter om hur undervisningen ska bedrivas och vilka krav som 
ställs på kommunerna samt vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. I 
skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 
Här finns även de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige 
förbundit sig att följa som elevkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Skolverket styr, 
stödjer, följer upp och detalj granskar kommuners och skolors arbete med avsikten att 
förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolinspektionen kontrollerar 
regelmässigt alla skolor för att se om de följer lagar och regler så kallad regelbunden tillsyn. 
 
I skollagen kan man läsa om skolans värdegrund och uppdrag. Deras grundläggande värde 
som ”Alla människors lika värde och jämlikhet mellan kvinnor och män” (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, sid.7). Dess förförståelse 
och medmänsklighet som ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, sid.7). Det står om likvärdig utbildning 
som ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011, sid.8). Sist men inte minst står det skrivet om god miljö för utveckling 
och lärande som ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet, vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor” 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, sid.10). Se bilaga 1.  
 
Tillsammans med skollagen och pedagoger ute i verksamheten vill vi med vår studie 
illustrera hur pedagoger konkret arbetar med ”En skola för alla” för att uppnå mångfald i 
praktiken och inte enbart utifrån en politisk/ ideologisk nivå. 

2.3 Barnkonventionen (Unicef, 1989)  
 
Barnkonventionen sanktionerades av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 
avser att ge barn oberoende av bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. Varje barn har rätt till att få gå i skolan och få en utbildning där undervisningen som 
sker ska syfta till att utveckla alla deras möjligheter. För att kontrollera att de stater som har 
skrivit under konventionen, av vilka Sverige var en av de första, också lever upp till den, finns 
en FN-kommitté för barns rättigheter. Länderna ska vart femte år lämna en redogörelse till 
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kommittén om de förbättringar som gjorts för att förverkliga de rättigheter som deklareras i 
konventionen. 
 
Barnkonventionens huvudprinciper är att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. 
Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rum vid alla åtgärder som rör 
barnet. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Barn har rätt att uttrycka sina 
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna 
beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 
 
De mänskliga rättigheterna fastställer att alla människor oberoende av land, kultur och 
sammanhang är födda fria och lika i värde och rättigheter. Något som berör Skolverkets 
verksamhet är rätten till utbildning som regleras i 7 kapitlet, 3§ skollagen (2010:800).  

2.4 Salamanacadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) 
 
Salamancadeklarationen beskriver på vilket sätt skolan ska organisera utbildningen för 
elever i behov av särskilt stöd. Den grundar sig på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättning. Deklarationen godkändes den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien av 
UNESCO – FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Salamancadeklarationen 
har en politisk snarare än juridisk betydelse, vilket innebär att den fungerar som en 
handlingsplan för hur skolan ska anordna undervisningen för elever med särskilda behov. 
Det drivs i Sverige av Svenska Unescorådet som är en kommitté vilken ger råd till regeringen 
i denna fråga. 
 
Salamancadeklarationen uttrycker att det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan. Det 
framförs att alla individer är olika och lär på olika sätt. Var och en av har utifrån den 
enskildes förutsättningar möjligheter att utvecklas genom den utbildning vi har rätt till. Alla 
individer har också rätt till att få det stöd som behövs för att kunna tillgodogöra sig 
utbildning. Det är först när eleven sätts i centrum och undervisningen anpassas efter dess 
behov som ”En skola för alla” kan uppnås. Salamanacadeklarationens grundtanke med ” En 
skola för alla” är att skolans mål ska vara till för alla elever. Att respektera varandras 
olikheter, stödja den inlärning som behövs och tillgodose de individuella behov som finns ska 
genomsyra verksamheten. Skolundervisningen ska implementeras för alla och skolorna göras 
pedagogiskt effektivare. Tidigare användes begreppet ”Elev med särskilda behov” vilket 
beskriver svårigheten som ett individuellt problem, idag används begreppet ” Elev i behov av 
särskilt stöd”.  Salamancadeklarationen uttrycker att det ska fokuseras på möjligheterna som 
varje elev har, undervisningen och verksamheten ska anpassas utifrån detta. Det uttrycks 
hur viktigt det är att de som arbetar i skolan och möter elever i behov av särskilt stöd måste 
ha och få den kunskap som behövs. När kunskapen väl finns kan ett värdigt möte skapas 
mellan pedagogerna och eleverna, en ömsesidig respekt växer fram och rädslan för det 
okända försvinner. Salamanacadeklarationen beskriver att det inte räcker att eleverna är 
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fysiskt närvarande eller integrerade i klassrummet då alla elever både behöver bidra och ses 
som en resurs i klassrummet för att känna sig och bli inkluderad i skolverksamheten. 
(www.unesco.se) 

3.Teoretiska utgångspunkter 
 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är ”En skola för alla”. Utifrån ett 
mångfaldsperspektiv har vi valt att titta på begreppen etnicitet, genus och social klass. I 
detta kapitel kommer begrepp som studien omfattar tydliggöras genom kurslitteratur och 
forskning som är inläst under studiens gång.  
 

3.1 Vetenskaplig teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras i text de forskare vars resultat studiens akademiska förförståelse vilar på.  

Ann Ahlberg driver forskning främst inom det specialpedagogiska området. Hennes 
medverkan i studien beror på att hon uppmärksammar hur lärande miljöer kan organiseras 
för att möta alla elever och dess olikheter. Hon studerar även villkor och förutsättningar för 
lärande och utveckling i samspelet mellan individ och miljö. I studien används Ahlbergs 
avhandling ”Specialpedagogik av i går, i dag och i morgon”.  
 
Sara Högdin är forskare och verksam på Sektionen för Hälsa och Samhälle på högskolan i 
Halmstad. Hennes medverkan i studien beror på att hon bland annat studerar elevers 
förutsättningar för lärande utifrån kön och etnisk bakgrund. I studien används Högdins 
avhandling ”Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund I grundskolan”.   
 
Sabine Gruber är forskarassistent vid universitetet i Linköping. I studien används Grubers 
avhandling ”När skolan gör skillnad”. Hon diskuterar bland annat att ett mål i grundskolan är 
att alla elever oavsett social bakgrund ska ha samma möjligheter till utbildning.  
 
Ann-Christine Wennergren är universitetslektor och utbildad specialpedagog. I studien 
använder vi oss av hennes avhandling ”Elever som aktörer”.  Wennergrens forskning kretsar 
kring att utbilda pedagoger i att få elever till att lära av varandra genom en aktiv 
klassrumsdialog. Hon diskuterar även i sin avhandling hur man som pedagog tillsammans 
med elever kan arbeta inkluderande.  
 
Paulina de los Reyes är docent i Ekonomisk historia och verksam i forskningsprogrammet 
Svensk modell i förändring, Uppsala universitet och Arbetslivsinstitutet. Hennes 
forskningsområde är relevant i studien då hon talar om makt, etnicitet, kön och arbete.  
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3.2. Allmän teoretisk bakgrund: Mångfald 
 
Gruber (2008) beskriver att en mångkulturell skola omfattar allt från frågor om 
tvåspråkighet, planering av undervisning, interkulturell kommunikation, attityder, 
främlingsfientlighet, ”invandrar elever”, skolframgång, klassrumsinteraktion och lärande, 
segregation, mångkulturalism och värdegrundsfrågor. Dessa begrepp anser även vi vara 
underbegrepp för vad vi anser att mångfald är. Dock skriver Paulina de los Reyes (2005) att 
begreppet mångfald används dels för att beskriva den variation av olika egenskaper som 
finns hos individer som befinner sig i en social grupp. Mångfaldsbegreppet har även enligt 
henne gjort det möjligt att man kan betrakta de olikheter som finns hos en individ och i 
samhället. Därmed anser vi slutligen oss ha belägg för att mångfald är ett mycket vidare 
begrepp än, som tidigare nämnts, främlingsfientlighet och mångkulturalism.  

3.2.1. Mångfald utifrån etnicitet, genus och social klass 

Etnicitet 
Ett av de underbegrepp till mångfald vi valt att sätta oss in i teorier kring är etnicitet. Gruber 
(2008) beskriver i sin avhandling att etnicitet kan ses som något problematiskt i skolans 
värld. Hon beskriver etnicitet som en slags sortering där människor delas in i olika kollektiv 
och gemenskaper utifrån ens språk, religion, kultur, utseende, släktskap eller geografiska 
ursprung. Högdin (2007) beskriver, likt Gruber, problematiken kring etnicitet i sin avhandling. 
Hon menar att diskriminering kan ske utifrån ens etnicitet utan att det har något att göra 
med en individs handlingar. Individer kan därmed, enligt Högdin, utsättas för särbehandling 
på ett negativt sätt genom yttre kännetecken som utseende, språklig brytning eller 
efternamn. Gruber (2008) beskriver att pedagogernas förväntningar kan se annorlunda ut 
genom att det skapas lägre förväntningar bland dem när de gäller elev med en olik etnisk 
bakgrund i skolverksamheten. Hon beskriver att pedagoger ”uppmärksammar” själva 
etniciteten på ett sätt som gör det till ett problem i skolans undervisning istället för att 
inrikta sig på hur man ska kunna fokusera på en gemensam inkludering i klassrummet. 
Gruber påstår även att det finns få studier vilka riktar intresset mot att kunna genomföra 
skolpolitikens mål som säger att skolans institutionella uppdrag ska handla om en 
mångkulturell skola vilket ska präglas av jämlika relationer. Hon menar vidare att det finns 
en kritisk medvetenhet om att skolan är en arena för en maktkamp mellan skilda 
samhällsgrupper och intressen som tar sig uttryck i att den gemensamma grundskolan 
knappast innebär lika möjligheter till framgångsrika skolkarriärer. Slutligen skriver Gruber att 
skolan som institution tycks snarare befästa olika sociala gruppers samhällsposition, framför 
att den möjliggör social mobilisering och jämlika relationer. Både Grubers (2008) och 
Högdins (2007) resonemang kring etnicitet har fått oss att vilja undersöka hur pedagoger ser 
på etnicitet och hur de uppmärksammar elevers olika etniska härkomst i klassrummet.  
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Genus 
På samma sätt som Högdin (2007) beskriver begreppet etnicitet genom att det kan ske en 
diskriminering utan att det har med ens handlingar att göra beskriver hon genus genom att 
man redan från födseln socialiseras in i vad som är lämpligt för ens könstillhörighet och att 
det tidigt utvecklas en maktrelation mellan könen. Högdin fortsätter med att skriva att 
individen har förväntningar på sig från samhället på grund av den könstillhörighet man tillhör 
när det gäller egenskaper och beteende. Dessa förväntningar beskriver hon har betydelse 
utifrån vilken miljö, samhällsklass, etniskt ursprung eller vilken kulturell grupp individen 
tillhör. Nordberg (2008) beskriver, liksom Högdin (2007), att elever dagligen lär sig att 
uppföra sig och bli på ett visst sätt och att pedagogernas förväntningar på pojkar och flickor 
avspeglas i det sätt pedagogerna bemöter dem. Hon skriver att flickorna uppfattas som mer 
skolinriktade, lugna och mogna jämfört med pojkarna som beskrivs utifrån att de har svårare 
att ta ansvar, är stökigare och mer högljudda i klassrummet. Nordberg menar att läroplanen 
arbetar för jämställdhet och för att motverka det traditionella könsmönstret. Tyvärr ser hon 
fortfarande att forskningen visar att skolan är en institution som medverkar till att 
stereotypa könsmönster bibehålls genom att vuxna inom skolans värld normaliserar vissa 
maskuliniteters positioner och femininets positioner. Detta medför att elevers möjligheter 
begränsas och att de inte får möjlighet att pröva fler positioner i klassrummet än de 
könsstereotypa som redan tillskrivits dem på förhand.  

 Social klass 
Likt de tidigare resonemangen om begreppen etnicitet och genus beskriver Högdin (2007) 
att det även på förhand finns föreskrivna tankar och förväntningar gällande den sociala klass 
man tillhör i skolverksamheten.  Gruber (2008) beskriver att pedagogerna kan bemötta 
eleverna i klassrummet utifrån föräldrarnas yrke och sociala status. Hon beskriver vidare att 
elevernas bostadsområde är en faktor som spelar in när det gäller pedagogernas tolkning av 
deras beteende samt vilken förväntan pedagogen har på dem utifrån den sociala klass de 
befinner sig i. Gruber skriver att pedagogernas bedömningar av elevernas kapacitet i 
skolarbeten även kan grunda sig i den sociala klass man tillhör. Det beskrivs även i hennes 
avhandling att i vissa fall kan pedagoger lättare hantera de elever vars föräldrar har en 
annan etnicitet då den kulturella bakgrund de bär med sig inte vilar på densamma som den 
svenska kulturens. Andra länders skolsystem och värdegrund kan skilja sig markant från det 
svenska skolsystemet bland annat att föräldrar med invandrarbakgrund kan se på skolan 
som en auktoritet vilken man inte ifrågasätter. När det gäller de socioekonomiska 
skillnaderna skriver Högdin (2007) att det finns i de flesta svenska städerna och att det även 
är något som förekommer mellan eleverna i skolverksamheten. Högdin skriver att det 
uppkommer en etnisk och en ekonomisk segregation vilket innebär att en del 
bostadsområden främst befolkas av en etniskt svensk över/ medelklass, medan andra 
områden är ekonomiskt marginaliserade och består huvudsakligen av etniska 
minoritetsinvånare och genom detta uppmärksammas tydligt de socioekonomiska 
skillnaderna. Ryszard Szulkin, professor i sociologi vid Stockholms universitet poängterar 
därför att det är viktigt att skolan har en hög kvalitet på sin verksamhet och att det behövs 
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tidiga insatser och ett gemensamt arbetssätt när det gäller elevers tidiga kognitiva utveckling 
vilket har en positiv inverkan på elevernas skolresultat, särskilt för elever från en hemmiljö 
där föräldrarna har ett annat modersmål än svenska (www.dn.se).  

Inkludering och Segregering 
Hur kan man då få en fungerande inkludering i klassrummet utifrån nämnda begrepp 
etnicitet, genus och social klass och undvika en segregerande skolform? Persson (2008) 
beskriver begreppet inkludering genom att skolverksamheten ska anpassas så att alla elever i 
klassrummet får en möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. 
Wennergren(2008) beskriver ett liknande resonemang om att ett inkluderande sammanhang 
ska göra alla elever hörda. De ska få möjlighet att utvecklas socialt och kunskapsmässigt 
utifrån både möjligheter och svårigheter. Hon betonar allas lika värde och oavsett olikheter 
ska man få känna en känsla av sammanhang, KASAM. Vilket innebär att det upplevda blir 
begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta är en teoretisk utgångspunkt av Aaron 
Antonovsky som Wennergren använder sig av i sin avhandling. Wennergren skriver vidare 
utifrån Antonovskys teoretiska utgångspunkt KASAM vilken hon vill ska innefatta alla och 
bygga på att elever bemöts utifrån sina behov i skolverksamheten. Skolan ska arbeta med ett 
vi -perspektiv vilket innebär att såväl pedagoger som elever samt övrig skolpersonal ska få 
känna sig unika och som en del i ett större sammanhang, skriver Wennergren i sin 
avhandling.  Andersson & Thorsson (2007) beskriver att när pedagoger arbetar inkluderande 
i skolverksamheten skapas även ett rikare, tryggare och mer tolerant samhälle för alla 
parter. Dessutom ett samhälle med större utvecklingspotential därför att individer bättre 
kan ta tillvara på de mänskliga resurser som finns då. De menar att olikheter som visar sig i 
skolverksamheten ska ses som en källa till utveckling och att ett tillåtande samhälle behövs 
där fokus vilar på det som för individer samman och förenar istället för att lägga fokus på 
individers olikheter och det som skiljer dem åt. Zackari & Modigh (2000) beskriver, likt 
Andersson & Thorsson (2007), att skolan ska erbjuda en gemenskap som är annorlunda och 
differentierad och att den därmed ska ge möjlighet till möten mellan människor och deras 
erfarenheter. Gällande skolverksamheten tar de upp att det är skolans uppgift att ordna 
positiva möten och att skapa en miljö där olikheter dagligen möts och är delaktiga under en 
och samma verksamhet. Samtligt av ovanstående anser vi talar för en normativ syn på 
skolverksamheten då det ”på pappret” är möjligt med en skola för alla. Dock vet vi inte om 
begreppet ”En skola för alla” endast är möjligt på en politisk/ideologisk nivå eller om det 
även är genomförbart ute i den praktiska skolverksamheten. Skollagen (2010) skriver att 
skolverksamheten ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Skolverket (2011)tar upp vikten av att skapa ”En 
skola för alla” där varje elev ska få rättigheter till en likvärdig utbildning och från vilken så få 
elever som möjligt ska segregeras från. Fast att styrdokumenten pekar på ”En skola för alla” 
så skriver Ahlberg (2001) att verkligheten ser annorlunda ut i skolverksamheten och att den 
traditionella specialundervisning tyvärr har medfört en viss ”segregerande integrering” som 
innebär att de olikheter man kan se hos eleverna gör att de skiljs åt och segregeras från 
klassgemenskapen. Persson (2008) skriver likt Ahlberg att pedagoger tyvärr tillrättalägger 
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undervisningen för dessa elever och ser det istället som specialpedagogikens uppgift att 
lösa. Ahlberg (2001) skriver därmed att det är skolan och inte eleverna som behöver 
anpassas och förändras. Salamanacadeklarationen (2006) beskriver att alla elever i skolan 
någon gång upplever svårigheter och därmed kan vara i behov av pedagogiskt stöd men 
utifrån detta syftar man inte på att det ska ske utanför klassrummet om det inte skulle finnas 
ett större problem. Persson (2008) beskriver en fransk filosof vid namn Michel Foucault vars 
synsätt var att olikheter är en del av det mänskliga sociala livet och att avvikelser har en 
given plats i samhället. Foucault menar att avvikelser inte var något som skulle elimineras 
och att det var viktigt att pedagoger accepterar att elever är olika redan från den dagen de 
börjar skolan.  De lär sig i olik takt och på olika sätt vilket innebär att kvaliteten på det 
eleverna lär sig inte hänger samman med kvantiteten. Andersson & Thorsson (2007) 
beskriver likt Persson (2008)  att så länge pedagogerna inte ser någon elev som en 
”belastning” i klassrummet så kan alla bidra med något. Även Salamanacadeklarationen 
beskriver att varje elev har unika egenskaper, intressen och därmed olika inlärningssätt och 
att man utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.   

En skola för alla  
Skolverket (2011) skriver, vilket redan har nämnts i de tidigare kapitlen, att intentionen är att 
skapa ”En skola för alla” där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och från vilken så få 
elever som möjligt ska segregeras från. Andersson & Thorsson (2007) skriver att de officiella 
styrdokumenten har sedan länge framhållit att skolundervisningen ska vara integrerad och 
inkluderande men att det i praktiken har visat sig vara svårt att både kunna tillämpa och nå. 
Ahlberg (2007) tar upp likt Andersson & Thorsson i sin avhandling att skolans styrdokument 
kännetecknas av motstridigheter. Hon skriver att styrdokumenten beskriver att alla elever är 
likvärdiga och därmed har full rätt att både kunna forma och delta i gemenskaper. Samtidigt 
ska alla elevers olikheter värdesättas och de ska kunna uppnå samma mål, på samma tid för 
att klara av kravnivåerna som finns i skolan och till slut få ett godkänt betyg. Detta menar 
Ahlberg inte är en enkel uppgift att förena med de praktiska villkoren som finns. Persson 
(2008) instämmer likt Ahlbergs resonemang när det gäller skolans styrdokument och menar 
att alla elever ska ha samma kurs och timplaner, vilket innebär att elever förväntas att uppnå 
de skrivna målen inom samma tidsrymd. Persson skriver att skolplikten är lika lång för alla 
elever vilket innebär att under nio år i grundskolan ska alla elever därmed ha samma 
kunskaper och färdigheter. Vilket dessutom i förlängningen krävs för att de ska klara av 
studierna som väntar dem i gymnasiet. Persson skriver vidare att skolverksamheten vill ta 
avstånd från all differentiering men att det är svårt som pedagog att gå hur långt som helst 
när det gäller individualiseringen av eleverna i sitt klassrum när det gäller att ha en anpassad 
undervisning som når alla elever. Perssons resonemang kan besvaras genom en inblick i 
styrdokumenten där det står uttryckt att det finns olika vägar att nå ett mål. Förutom detta 
har skolan här ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå ett mål för utbildningen, därför menar de att undervisningen aldrig kan utformas lika för 
alla (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). Persson (2008) 
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beskriver vidare att skolans problem inte ligger i att den inte förmår möta och ta till vara den 
naturliga variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen. Utan pedagoger tillämpar 
specialpedagogiskt stöd i form av enskild undervisning till de svagaste eleverna som befinner 
sig i klassrummet.  Persson menar att de ”svaga eleverna” upplevs som de problematiska av 
pedagogerna och att det är elevens position i klassrummet som avgör deras behov av stöd. 
Persson beskriver närmare att det mångkulturella klassrummet medför för pedagogerna 
pedagogiska utmaningar som därmed kräver hög lärarkompetens. Men hans fråga är om det 
krävs specialpedagogiska åtgärder i dessa fall? Eller är det som sagts en pedagogisk 
kompetens som behövs när det gäller den kulturella och etniska mångfalden? Persson 
fortsätter beskriva den individuella problematiken, elevens behov, blir även skolans och 
pedagogernas behov. Han nämner därmed olika specialpedagogiska perspektiv likt Ahlberg 
(2007) om hur skolan bör möta eleven i skolverksamheten. Han nämner begreppen 
kategoriskt och relationellt. Det relationella beskriver Persson genom att man ser eleven i 
sitt klassrum i en svårighet istället för med en svårighet. Enligt det relationella perspektivet 
vill pedagogen att det ska ske ett samspel mellan individ och omgivning. Det ska ständigt 
finnas en fokus på eleven, pedagogen och den lärande miljön man befinner sig i där 
svårigheten uppkommer då man tror att det underlättar att studera utifrån ett 
helhetsperspektiv för att kunna hjälpa eleven i svårighet. Ett kategoriskt synsätt skiljer sig 
väsentligt åt och kan därmed ge skolans specialpedagogiska verksamhet konsekvenser för 
att man ser svårigheten som företrädande hos eleven som något individbundet eller 
medfött, exempel på låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Ahlberg (2007) nämner 
även detta i sin avhandling fast med begrepp som individinriktat och deltagande. Begreppen 
är desamma och det är förklaringsmodeller som i grund och botten utgår från samma 
förklaringar och beskriver därmed en bild av den specialpedagogiska forskningen som sker. 
Begreppen de nämner handlar om varierande sätt att se på de olikheter som finns i 
skolverksamheten och har sin utgångspunkt i normalitet, avvikelser och olikheter.  
 
Persson (2008) skriver vidare att kravet för att kunna anpassa skolverksamheten till varje 
elev och kunna använd begreppet ”En skola för alla” innebär att pedagogerna planerar 
utifrån att eleverna befinner sig på olika nivåer. Pedagogen behöver anpassa både innehåll 
och arbetsformer så att de kan tillgodose alla i klassrummet. Ahlberg (2007) skriver likt 
Persson om den flexibla och obligatoriska skolan som behövs för att kunna skapa ”En skola 
för alla”. Ahlberg beskriver även att varje pedagog oavsett vilken skolform bör ha 
grundläggande specialpedagogiska kunskaper. Varje pedagog ska kunna stå till svars för att 
eleverna i ens klassrum får rätt typ av insatser och att de får det stöd de behöver i tillräcklig 
omfattning. Persson (2008) skriver att det är uppenbart att ”En skola för alla” ställer stort 
krav på pedagogerna och att man både måste anpassa innehåll och undervisningsmetoder 
till elevernas olikheter. Han för dock resonemanget ett steg längre och menar att ”En skola 
för alla” bör få genomslag inte bara i retoriken utan även i den praktiska verksamheten. Det 
sista specialpedagogiska perspektivet Persson tar upp kallar han dilemma perspektivet vilket 
innebär att det är svårt att erbjuda ”En skola för alla”. Även Ahlberg (2007) nämner detta 
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dilemma genom att kalla det kommunikativt relationsinriktat, vilket har samma innebörd. 
Begreppet ”En skola för alla” är ett mångfacetterat begrepp under vilket vi anser mångfald 
vara ett huvudbegrepp. ”En skola för alla” må eller må inte vara möjligt ute i 
skolverksamheten dock anser vi och nämnda författare med oss, att begreppet ”En skola för 
alla” är öppet för tolkning. Även begreppet mångfald är ett stort begrepp, utan entydig 
betydelse.  

4. Val och motivering av metod 

4.1.  Val och motivering av vetenskapsteori. 
En deduktiv vetenskaplig utgångspunkt (Blom, Morén & Nygren, 2006) har tagits i denna 
studie då intentionen är att genom hermeneutik tolka respondenters upplevelser med bas i 
vår egen förförståelse.  

4.2. Val och motivering av metodansats. 
Vi har i vår studie, som tidigare nämnts, valt att använda oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod och metodansatsen vi valt att använda oss av är hermeneutisk då vi 
anser att denna ansats passar vårt syfte nämligen att få insyn i hur pedagoger definierar, 
upplever och identifierar begreppet ”En skola för alla” utifrån ett mångfaldsperspektiv med 
underbegreppen etnicitet, genus och social klass. Därför har vi använt oss av kvalitativa 
intervjuer med syfte att få insyn i respondenternas värld och upplevelser. Vår intention är 
sedan att tolka deras beskrivningar för att hitta gemensamma teman och sammanställa 
dessa till en flytande text för att på detta sätt ge en tydlig och konkret inblick i hur 
pedagoger upplever och tolkar ”En skola för alla”. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är syftet 
med denna form av intervjuer i forskningssammanhang att bygga ett samtal där två parter 
möts och utvecklar kunskap genom den gemensamma dialogen. Utifrån studiens syfte, som 
ovan nämnts, utformade vi och sammansatte i förväg intervjufrågor. Vår ambition var att 
skapa tydliga frågor som skulle vara lätta för respondenten att förstå, dock skulle frågorna 
samtidigt inbjuda till eftertanke och vidareutveckling av svaren till mer än bara ja och nej- 
svar. Vi önskade också att intervjuerna skulle vara utformade på ett sådant sätt att det skulle 
vara möjligt för oss att ställa följdfrågor vid de svar vi önskade att respondenten skulle 
vidareutveckla. Vår ambition var även att intervjuformen skulle vara sådan att det var 
möjligt för oss att förtydliga frågorna om respondenten önskade detta. Vi valde att använda 
oss av intervjuer då vi ville att vi skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor, för att genom dem 
få fram mer information vid de svar där vi önskade en chans till djupare tolkning. Vi ville 
också att respondenten skulle få optimalt med utrymme för att komma till tals och ge sin 
bild av ”En skola för alla” utifrån tidigare nämnda begrepp. Vi fann stöd för motiveringen av 
den kvalitativa intervjuformen i Patel & Davidsson (2011) som också nämner att den 
kvalitativa intervjuformen ger möjlighet att i slutet av intervjun kontrollera med 
respondenten att hennes eller hans svar uppfattats korrekt. Vi tog tidigt till oss det faktum 
att, som Kvale & Brinkmann (2009) menar, nämligen att etiska dilemman är en utmaning att 
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undvika under en intervju. Även Widerberg (2002) menar att kvalitativ forskning bör ha en 
stabil bas i goda etiska ställningstaganden. Vi satte oss därför in i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska krav. Vi informerade respondenterna om syftet med studien och vad deras 
svar på våra intervjufrågor skulle komma att användas till. Vi var även noga med att påtala 
att de medverkade i intervjuerna och i arbetet på högst frivillig basis och att de när som helst 
kunde kontakta oss och bli bortplockade ur studiens resultat och analys. Den information 
och de svar vi fått i våra intervjuer kommer bara att användas i studien enligt 
vetenskapsrådets nyttjande krav. Vi har avidentifierat respondenterna med syftet att skydda 
deras identitet men även med motiveringen att personerna bakom pedagogrollen inte har 
någon väsentlig betydelse för vår studies resultat endast pedagogerna i deras 
yrkesverksamhet. Vi har även valt att genomföra intervjuerna i mer än en kommun dels då vi 
anser det gynna vårt resultat genom geografisk och sociologisk spridning men också för att 
det gynnar respondenternas anonymitet ytterligare. Det materialet vi byggt vår tolkning och 
analys på finns kvar i sin ursprungsform på inspelade filer. Vi har också tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets samtyckeskrav då alla respondenterna frivilligt har medverkat i studien. 
Den förförståelse som ligger bakom stödjer sig på observationer vi gjort i skolverksamheten 
genom VFU och tidigare erfarenheter som vi har av skolan och samhället i övrigt då dessa två 
enligt den hermeneutiska tolkningsansatsen inte existerar oberoende av varandra. 
Resultatet kommer även att grundas på att tre olika skolor har ingått i studien, en byskola, 
en tätortsskola och en stadsskola. Syftet är att se om skolans geografiska område har någon 
betydelse utifrån mångfaldsperspektiven som studeras i studien.  

4.3 Motivering till val av hermeneutisk metodansats. 
 
Vi har som tidigare nämnts valt att använda oss av en hermeneutisk metodansats. Enligt 
Patel & Davidsson (2011) är forskarnas förförståelse, tankar och kunskap en tillgång för att 
tolka och förstå respondenten. Detta har vi tagit fasta på då vi grundat vår förförståelse 
genom VFU och vikarietimmar ute i den verksamhet där vi också sedan mött 
respondenterna. För att kunna göra tolkningar utifrån hermeneutisk metodansats krävs 
förutom praktisk erfarenhet även teoretisk baserad erfarenhet för att skapa en fördjupad 
förståelse. Denna har vi skaffat oss genom att studera tidigare forskning, kurslitteratur samt 
lagar och förordningar. Även Egidius (1995) menar att den hermeneutiska tolkningen ger oss 
förklaringen till det tolkade genom att den sätter in det fenomen forskaren valt att tolka i ett 
sammanhang och då kan vi ta till oss tolkningen mot bakgrund av vår förförståelse. Slutligen 
menar Patel & Davidsson (2011) att hermeneutik syftar till att tolka hur mänskligt liv och 
existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket.  
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4.3.1Hermeneutik.  
 

Hermeneutik är i stora drag försök att förstå och tolka de människor man valt att studera 
och hur deras känslor, motiv och föreställningar kommer till uttryck i kontexter utifrån 
sociala och kulturella aspekter (Maltén, 1997). Tolkningen görs enligt Ödman (1994) i tre 
steg där det första steget är att uttrycka något i ord. Steg två är sedan att förklara det 
fenomen som uttryckts för att slutligen i steg tre sätta samman resultatet till en helhet.  

Viktigt för vår studie har varit det Alvesson & Sköldberg (2008) skriver nämligen betydelsen 
av upplevelser för att kunna genomföra en hermeneutisk tolkning. Enligt författarna är 
upplevelser grundläggande för tolkningsansatsen och ingenting som forskare med 
intentionen att tolka kan bortse från. Upplevelser menar de är inte något isolerat fenomen 
utan täcker helheten och har ett sammanhang. Detta skulle kunna vara en svaghet för 
ansatsen då flera parametrar kan påverka resultatet. Dels kan våra upplevelser från 
skolverksamheten och pedagogyrket ha spelat in i vår tolkningsintention och i analysdelen 
men respondenternas upplevelser har också i hög grad påverkat deras svar. Detta är som 
redan nämnts grunden för hermeneutiken men det är också väsentligt att vara medveten 
om att detta kan påverka studien negativt när det gäller studiens reliabilitet.  

Studien grundar sig i en hermeneutisk ansats då begrepp, samtal och text är väsentliga och 
förkunskaper om studiens ämnen har en stor betydelse för genomförandet av studien. Den 
förförståelse från skolverksamheten som studien grundar sig i kommer från betraktelser och 
observationer från verksamhetsförlagd utbildning. Då arbetets delade grund har varit 
intervjuer är ansatsen hermeneutik relevant genom att ansatsen belyser den dialog som 
skapar de intervjutexter som tolkats, men även för att hermeneutik är grunden för litterär 
tolkning (Ödman, 2007). Dock grundar sig förförståelsen även i andra tidigare erfarenheter 
av skolan och samhället i övrigt då dessa faktorer inte existerar oberoende av varandra. 
 
Då arbetet med studien fortlöpt har nya frågor uppkommit som komplement till studiens 
syfte och frågeställning, en tendens som inom hermeneutik kallas den hermeneutiska 
cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln syftar på en förståelseprocess som varken har början 
eller slut och cirkelns olika delar är lika relevanta. Genom helheten skapas nya delar som i sin 
tur skapar en ny helhet. Det blir alltså en process som aldrig slutar då forskaren växlar från 
delar och helhet med intentionen att skapa sig en utsträckt uppfattning och förståelse för 
båda delarna. 

4.4 Urval   
 
Urvalet av respondenterna bestod av åtta pedagoger som var verksamma i årskurs 1-6. 
Urvalet gjordes på tre skolor som är belägna på olika geografiska bostadsområden, i olika 
kommuner. Detta urval gjordes med intentionen att mångfald är olika representerat utifrån 
var man geografiskt befinner sig. Urvalet föll på behöriga pedagoger med minst tio års 
yrkeserfarenhet och med kravet att de skulle ha varit i kontakt med mångfald tidigare i sin 
dagliga undervisning. Sistnämnda visade sig inte vara någon svårighet att uppfylla för 
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tillfrågade pedagoger då de alla hade denna erfarenhet. Studiens avgränsning innefattade till 
sist pedagoger som vi tidigare haft personlig kontakt med på ett eller annat sätt, då vi 
upplevde en viss tidsbrist i att få svar från kontaktade pedagoger i övrigt. Det visade sig vara 
enklare att få kontakt med de pedagoger vi redan varit i kontakt med tidigare. Det visade sig 
också att tidpunkten för studien krockade med det faktum att det stundade betygsättning 
för pedagoger verksamma i år 6. Flertalet av dessa kände därför att de inte hade tid att 
medverka i vår studie. De respondenter som gjort vårt resultat möjligt har därför varit de 
som haft tid att medverka i studien.  

4.5 Val av intervjuform 
 
Nylén (2005) beskriver att kvalitativ forskning kan bedrivas ur den vetenskapsuppfattning vi 
valt, som är hermeneutik. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod när vi gjorde våra 
intervjuer då vi ville nå ett djup. Nylén beskriver att de intervjuade ska befinna sig i den miljö 
de avser att spegla vilket i vårt fall är i skolverksamheten och i undervisningen. Hon skriver 
även att den kvalitativa forskningen handlar om att bedriva den i en naturlig miljö och det är 
där vi mött våra respondenter. Vår ambition har varit att förhålla oss aktivt till de olika 
erfarenheter som respondenter gett ord till men också att försöka förstå dem och kritiskt 
granska dem för att i slutändan sammanställa det till ett pålitligt och empiribaserat bidrag 
när det gäller deras svar. Under intervjuerna har respondenterna fått svara på samma frågor 
i samma ordningsföljd för att vidmakthålla standardiseringen och för att öka reliabiliteten. 
Intervjun har bedrivits genom öppna frågor. Vi anser oss ha fått stöd i detta i det Eliasson 
(2010) beskriver att det ger respondenterna goda möjligheter att få komma till tals.  
 
Målet med intervjuer i studien är bland annat att vi ska kunna nå ett verksamhetsperspektiv 
men även att vi i slutändan utifrån respondenternas svar ska kunna tolka och få en förståelse 
för hur upplever pedagoger ”En skola för alla”. 
 

4.6 Reliabilitet/tillförlitlighet 
 
Eliasson (2010) skriver att det är viktigt att det finns en hög reliabilitet och validitet från 
starten i en studie. Validitet beskriver hon genom att studien ska kunna mäta det som är 
meningen att den ska mäta. Hon påpekar även hur viktigt det är att variablerna täcker ens 
frågeställning och är väl relevant till ens syfte. De resultat som uppkommit i vår studie 
genom litteratur och forskning är väl relevanta till det syfte som tagits fram. Vi uppfattar 
därmed att studien har en hög validitet där även frågeställningen har besvarats. Relevant 
litteratur och forskning har därefter redovisats i analys och diskussion. Nylén (2005) 
beskriver att det empiriska materialet som samlats in under studien ska ske på ett 
vetenskapligt och trovärdigsätt som ska bli tillgängligt och läsligt för andra. Läsarens enda 
källa till den studerande miljön är den kunskap som presenteras av forskarna. Det innebär 
även att det ska finnas en medvetenhet kring den vetenskapliga fråga vi studerar och forskar 
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kring och att det ska spegla den verklighet vi befinner oss i. Hon beskriver även att man som 
forskare har till uppgift att aktivt förhålla sig till de olika erfarenheter man möter och försöka 
förstå dem. Att jämföra erfarenheter med varandra och kritiskt granska dem för att kunna 
lämna ett självständigt och vetenskapligt baserat bidrag till kunskapsutvecklingen, skriver 
Nylén är viktigt.   

Under intervjuerna har vi båda deltagit för att så långt det är möjligt säkerställa att 
tolkningen av intervjuerna ska bli så pålitliga som möjligt. Dock tolkas respondenters svar av 
oss under studiens gång då studien vilar på ett hermeneutiska synsätt och därmed kan inte 
intervjuerna anses vara objektivt genomförda. Därmed kan studiens resultat inte heller 
anses vara objektivt, dels för att resultatet till stor del vilar på de intervjufrågor vi ställt, de 
svar från respondenterna vi fått men också på den förförståelse vi haft från tidigare 
upplevelser ute i skolverksamheten.  

Kvale (2009) skriver att en intervju är ett levande samtal vars kärna lätt försvinner när sagda 
ord kommer till skrift. Därför har intervjuerna spelats in för att det lätt ska gå att återgå till 
respondenternas svar.  

Vårt låga respondentantal innebär att vårt resultat inte kan ses som en generell beskrivning 
för pedagog i allmänhet. Att få fram samma resultat för en liknande studie anser vi är 
möjligt, dock inte när det gäller de subjektiva tolkningar som skett utifrån respondenters 
svar. Eftersom att dessa tolkningar är grundade i vår egen förförståelse och därmed inte kan 
anses vara objektiva.  

5. Resultat 
 
Enligt Backman (1998) bör man i resultat delen försöka finna en gemensam nämnare för att 
öka undersökningens relevans, därför följs resultatet uppdelat i teman. En del av 
respondenternas svar har använts till den rubrik som skapats, där vi funnit det relevant att 
tillämpa. Intervjuerna finns dock transkriberade i sin helhet och sparade för eventuella 
framtida frågor. Denscombe (2004) skriver att det är viktigt att respondenter som deltar i en 
studie får tillräcklig information om den forskning som bedrivs. Därför har respondenterna i 
god tid kontaktats som deltagit i studien genom en mailkontakt. Vi har kort beskrivit vem vi 
är och sammanfattat vår studie när det gäller problem, syfte och frågeställningar. 
Respondenterna ville gärna få en ”försmak” på intervjufrågorna därför sände vi ut frågorna i 
stora drag innan de var färdigställda inför intervjutillfället. Vi uppfattar att detta kan ha 
påverkat resultatet i studien med att respondenter fått chans att tänka över frågorna och i 
vissa fall svarat utifrån det man velat höra. Men samtidigt så anser vi att frågorna i studien är 
både stora, komplexa och värda att få fundera kring innan ett samtal förs. Denscombe 
(2004) beskriver att det kan vara bra att möta sina respondenter i deras miljö för att undvika 
obehag eller stress. Respondenterna har därmed besökts på den plats och tid de varit 
bekväm med. Respondenter har gett oss sitt samtycke till att delta i vår studie. De har fått 
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information om att de när som helst får lov att avböja under studiens gång. Deras integritet 
är skyddad som Eliasson (2010) beskriver är viktigt att berätta om så är fallet. I studien är de 
anonyma och benämns enbart utifrån en byskola, en tätortskola eller en stadsskola. 
Respondenterna har tillgång till vårt nummer och mailadress dit de ständigt kan vända sig 
under studiens gång.  
 
Resultatet utgår från intervjuer med åtta respondenter. Respondenterna arbetar på olika 
bostadsområden, en byskola, en tätortskola och en stadsskola i olika kommuner. Tidigare 
har det nämnts att skolorna är utvalda men att respondenter inte är ett medvetet val på 
grund av den tidsbrist som funnits bland pedagogerna. Omedvetet är alla respondenter 
kvinnor i medelåldern, de jobbar som grundskolpedagog och har gjort det ett antal år. En del 
av dem har specialpedagogik med sig i sin utbildning. En respondent arbetar i en 
introduktionsklass.  Målet har varit att finna två till tre pedagoger på samma skola för att få 
en större bredd i studien och för att kunna öka trovärdigheten. 
 
Antalet elever med annat modersmål än svenska skiljs väsentligt åt i klassrummen beroende 
på vilken skola som besökts. I byskolan finns ingen elev med olik etnicitet.  En av 
pedagogerna beskriver ” Överlag har vi lite tid och resurser till modersmål i vår kommun”. 
Hon nämner också att det kan vara svårt att hitta en person med rätt språk i skolan om en 
elev skulle vara i behov av det. Om någon i lärarkåren haft samma modersmål skulle det nog 
kunna skötas där igenom, beskriver hon.   
 
I tätortskolan som besökts finns det ungefär två till tre elever i klassrummen som har en olik 
etnicitet. Pedagogerna beskriver att man hade behövt mer tid av modersmålspedagogen i 
sitt klassrum men på grund av att de är få fungerar inte detta. En del språk på skolan kan 
man tyvärr inte ta tillvara på under skoldagen då det inte finns anställda 
modersmålspedagog till alla språk, de tillgodoses därför utanför elevens skoltid.  
 
I stadsskolan som besökts finns det ungefär åtta till tio elever med olika etniciteter. Det 
beskrivs att arbetet med modersmålslärarna är bra och att de finns i klassrummet vid behov.  

5.1 ”Delaktiga och aktiva i undervisningen” 
 
Respondenterna i intervjuerna har svarat att inkludering är att alla elever är med i 
klassrummet oavsett den förmåga eller eventuella diagnoser man har. De säger även att 
inkludering för dem betyder att alla elever känner sig delaktiga och är aktiva i 
undervisningen som sker. Samtliga av respondenter uppger att inkludering framförallt 
handlar om att se individer och inte nationalitet. En pedagog från by skolan säger; 
 

Jag kopplar inte inkludering till nationalitet, utan att alla ska vara med oavsett. 
Inkludering betyder dock inte att all undervisning ska bedrivas i klassrummet, det är 
inte inkludering. Ibland behövs specifik träning och då är det bättre att gå iväg, men 
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jag ser inte detta som en segregation då jag spontant utifrån det begreppet kopplar 
det till människor med utländsk härkomst. 

 
Även vikten av att arbeta med alla resurser som finns i klassrummet anses vara nödvändig av 
respondenter för att kunna minska känslan av utsatthet hos eleverna och för att få en 
inkluderande verksamhet i klassrummet. Detta beskrivs tyvärr av respondenterna inte vara 
verkligheten, då tillgången till extra resurser är få.  

5.2 ”En komplex situation” 
 
Den problematik som tolkas av respondenters svar gällande segregering utifrån etnicitet 
anses vara en komplex situation. Det beskrivs att man som klasspedagog kan dra sig undan i 
vissa situationer på grund av en rädsla att råka kränka en elev i klassrummet genom att man 
inte har ett gemensamt fungerande språk. Respondenter ger även svar om att etnicitet kan 
handla om okunskap som leder till en rädsla som kan skapa låga förväntningar på elev med 
en olik etnicitet. En pedagog från en tätortsskola säger; 
 

Han/ hon förstår inte språket då kan jag som pedagog inte förvänta mig så mycket, 
men så är det absolut inte! Har man låga förväntningar som pedagog så skapar jag 
ingen utveckling hos eleven. Höga förväntningar därmed skapar utveckling. Vi måste 
visa att vi tror på dig! Om man har ett eller flera elev i sin klass med annan bakgrund 
än svenska gäller det att man som pedagog tar till vara på alla knep för att nå dem. Allt 
är tillåtet, kroppsspråk och bildspråk, allt som kan tillföra en förståelse för vad som 
pågår i klassrummet.  

 
Det tas även upp i intervjuerna av en respondent från en stadsskola gällande positiv 
segregation; 
 

Man måste fråga sig om en segregering ändå kan vara bra och om det inte vore bättre 
att ha en utbildning för de nyanlända som grundar sig på att eleven får lära sig baserna 
innan de klassplaceras. Eleverna kan ju ändå tillhöra en klass och få delta i alla 
estetiska ämnen. 

 
Respondenterna är ganska eniga i svar gällande att det inte alltid är ”allena saliggörande 
med inkludering”. De menar att det är viktigt att man ser utifrån alla elevs bästa och att 
detta inte bör ses som en segregerande skolform.  

5.3 ” Ett ansvar som måste genomsyra hela skolsystemet” 
 
Det tolkas utifrån respondenters svar att ”En skola för alla” är att alla elever ska vara med 
och att begreppet är ett ansvar som måste genomsyra hela skolsystemet ända från 
politikernivå till skolledare för att slutligen landa hos elever och föräldrar. Respondenter 
svarar att i sin undervisning utgår de ifrån vad eleverna kan, därifrån bygger de vidare sin 
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undervisning. Att skapa en förståelse för alla elever och en känsla av sammanhang i 
klassrummet beskrivs av respondenter som A och O för att skapa en gemensam skola som är 
till för alla. En pedagog från en tätortsskola säger;  
 

I dagens skola i den komplexa värld där mångfalden finns krävs både specialpedagoger 
och SvA- utbildning för varje pedagog, för att ha instrument att ta tillvara på 
mångfalden men även kunskapen om vad och hur man går tillväga. Alla pedagogerna 
är i behov av utbildning i ”Hur man skapar en skola för alla”.  Skollagen, Lgr 11 och 
skolverket trycker på att skolan och utbildningen ska vara likvärdig och ”En skola för 
alla” är stora fina ord som läggs ut i dokument utan några närmare direktiv eller 
eftertanke på hur de ska bli verklighet. Till den verkligheten behövs resurser, 
kompetensutveckling och samplanering på alla plan från politikernivå ner till de vuxna 
och elev som finns ute i den pedagogiska verksamheten. Det krävs att de som har den 
yttersta makten tar sitt ansvar, för de som utövar yrket gör så gott de kan.  

 
De flesta respondenter under intervjuerna påpekar att det finns för lite tid till utvärdering 
och reflektion mellan pedagogerna. Även relevant kompetensutveckling saknas. 
 

5.4 ”Alla elever ska få samma chans” 
 
Respondenter påpekar även vikten av att alla elev ska få samma chans när det gäller att 
uppnå mål och att det aldrig kan ske på samma tid. En pedagog från en tätortsskola säger;  
 

Det säger sig själv att en elev som har inlärningsproblematik av något slag behöver 
kunniga pedagoger med rätt utbildning men framförallt mer tid för att kunna nå 
samma mål som de elever utan problematik. Dessutom finns det en hel rad av 
problematik förutom elev med inlärningssvårigheter som kan ställa till det. Elev som 
har någon form av problematik oavsett inlärning eller social problematik har svårt att 
ta till sig kunskap, problemen måste lösas först. Eller elev med svenska som 
andraspråk där forskningen säger att det tar uppemot två år att tillägna sig ett 
vardagsspråk och uppemot tio år att behärska skolspråket.  Här fattas verkligen 
resurser.  

 
Det tolkas utifrån respondenter när det gäller att alla elever ska kunna uppnå samma mål på 
samma tid för att klara av kravnivåerna för att få ett godkänt som en omöjlighet. ”Det är som 
att säga att alla elev är homogena, kan och vet och har tillägnat sig exakt lika mycket vid en 
viss ålder. Det vet vi att så är inte fallet”, säger en pedagog från en stadsskola. 
 
Respondenter beskriver att det finns för lite resurser i klassrummet i många fall och att det 
är en fråga som måste lösas på rektorsnivå men även på en politikernivå. Pedagog påpekar 
även under intervjuerna att det finns för lite samplanering mellan klasspedagog, SvA- 
pedagog och modersmålspedagog. Mycket faller på att pedagoger inte finns tillgängliga för 
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planering samtidigt. Detta anses hos respondenterna vara en fråga som ska styras från 
rektorshåll, då tid för detta borde skapas. 
 

5.5 ”Erfarenhet är det mest väsentliga” 
 
Respondenter som intervjuats svarar att deras erfarenhet är det mest väsentliga när det 
gäller att ta till vara på de olikheter som de dagligen möts av i klassrummet. Ingen av 
respondenterna tar upp rektorn som en väsentlig informationskanal. Tvärtom svarar en 
respondent ”All dokumentation och pappersarbete tar väsentligt mycket tid från rektorn och 
gör att hon/han inte kan vara den pedagogiska arbetsledare hon/han är menad att vara”, 
säger en pedagog från en tätortsskola.    
 

5.6 ”Flickor och pojkar kan precis lika mycket”    
 
Respondenter svarar enhetligt att det finns vissa genetiska skillnader mellan pojkar och 
flickor med att det inte ska påverka hur man är som person. Det beskrivs att om man hör 
diskrimineringssynpunkter i klassrummet tar man upp den diskussionen direkt. 
Respondenter påpekar att det är viktigt att man har ett öppet klassrumsklimat med tydliga 
gränser för vad som är tillåtet och ständigt finns det tankar hos dem som rör genusfrågan. 
De försöker motverka traditionella könsmönster genom ordval i undervisningen och i 
klassrumssituationer. De arbetar med att flickor och pojkar kan precis lika mycket. 
Respondenters svar visar vidare att man visst ser skillnader mellan flickor och pojkar i 
klassrummen. Pojkarna har svårare att koncentrera sig, de får mindre gjort än flickorna fast 
de har lika lång tid på sig. Pojkarna är också mer högljudda och de tar för sig mer än 
flickorna. Flickorna beskrivs av respondenter som tystare och mer lågmälda. Det tas även 
upp att pojkarna kan få sämre betyg än flickorna.  
 

5.7 ”Föräldramedverkan” 
 
Ur ett socioekonomiskt perspektiv tar respondenter upp att man ganska tydligt kan se att de 
elever som har en bra relation till hemmet och ens föräldrar lyckas bra i skolundervisningen. 
Respondenter beskriver hur viktig föräldramedverkan är och att man kan se att elever till de 
föräldrar som inte sätter sig in i undervisningen oftast har eller får en elev som presterar 
sämre i undervisningen. En pedagog från en byskola säger; 
 

Rent praktiskt handlar det till exempel om att lägga mycket studietekniksträning under 
skoltid, erbjuda läxhjälp, ringa, maila och förbereda föräldrarna på att nu kommer det 
snart ett tillfälle som du för ditt barns skull behöver engagera dig i...och så vidare.  
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Respondenter beskriver att redan från första klass får eleverna uppgifter där föräldrarna 
behöver vara delaktiga. De beskriver att de inte till hundra procent kan täcka upp det 
engagemang och stöttning som eleverna behöver som fattas det hemifrån.  

5.8 ”En Klassresa” 
 

Respondenter beskriver även under intervjuer hur bostadsområden skiljs åt. Det nämns 
genom en förklaring av en ”klassresa”. En pedagog från en byskola säger; 

Nu lever vi ett område där det är mer jämt än vad det är i andra områden så jag kan 
väl inte känna att jag har de riktigt fattiga eleven som inte har råd att göra vissa saker 
till exempel kläder och aktiviteter även om jag självklart vet att andra har det bättre 
ställt än andra. 

En pedagog från en tätortsskola säger;  

Nu är … en mellankommun så det är kanske inte de här jätte karriär människorna som 
inte har tid med sina barn som jobbar till sex och har barnen på fritids…så är det inte 
här. Man har liksom fina kläder men man har ändå tid med sina barn. De som har de 
gott ställt…deras barn lyckas ganska bra i skolan också men så märker jag då att det 
finns arbetslösa och de har svårt att orka med. 

Backman (1998) menar att endast fakta som har direkt anknytning till uppsatsens 
frågeställning/ar ska redovisas under resultat rubriken. Stor vikt har lagts vid att endast 
redovisa de svar från respondenter som på ett eller annat sätt besvarar frågeställningarna i 
problemformuleringen. 

6 Analys 
 
Under detta kapitel analyseras primär- och sekundärdata med hjälp utifrån den förförståelse 
vi gått in med och som byggts upp under studiens gång. Samt med hjälp av litteratur och 
tidigare forskning och de intervjuer som gjorts. Tack vara det hermeneutiska inslag som 
studien vilar på kommer det ske ytterligare en tolkning och fördjupning utifrån de svar 
respondenter gett oss om ”En skola för alla” är möjligt i ett verksamhetsperspektiv eller om 
det befinner sig på en mer politisk/ideologisk nivå.  

6.1 ” En inkluderande utbildning” 

  
I tidigare forskning har det nämnts att skolverket (2011) vill skapa en ”En skola för alla” där 
varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och där så få elever som möjligt ska segregeras 
från. Haug (1998) beskriver en inkluderande utbildning som bygger på ett demokratiskt 
deltagande, lika värde och social rättvisa. Han skriver att det är en rättighet att få delta i den 
sociala gemenskap som sker i skolverksamheten på sina egna villkor liksom Wennergren 
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(2008) nämner i sin avhandling, att alla elever ska erbjudas att få inta rollen som aktörer. 
Respondenter som deltagit i studien genom intervjuer nämner att inkludering handlar om 
att alla ska vara med i klassrummet oavsett förmåga eller eventuell diagnos. Både 
Wennergren och respondenter har tagit upp KASAM. Wennergren beskriver den teoretiska 
utgångspunkten KASAM utifrån ett vi – perspektiv, att man ska känna sig unik och en del i ett 
större sammanhang. Respondenter nämner under intervjun hur viktigt det är att man 
bemöter alla elever i klassrummet utifrån deras behov. En respondent från en byskola 
beskriver att inkludering för henne inte betyder att all undervisning ska ske i klassrummet. 
Ibland behövs specifik träning och detta bör inte ses som segregerande. Wennergren 
beskriver i sin avhandling att det vi på ytan kan betrakta som segregerande kan ur en elevs 
synvinkel kännas som att man ingår i ett inkluderande sammanhang i klassrummet. En 
respondent från en staddskola som deltagit i intervjun berättar om en positiv segregation. 
Hon beskriver att det är viktigt att elever med olika etniciteter får en chans att först få växa 
in i sin egen grupp där de kan tillägna sig ett bas ordförråd i svenska men även få en 
förståelse för den svenska skolan och dess ”tysta regler” som finns innan de eleverna ställs 
inför hur de tillämpas i ett klassrum.  

6.2 ”En segregation att gå ut från klassrummet” 
En respondent från en tätortsskola har beskrivit under intervjun om en situation i sitt 
klassrum.  

För vissa kan det vara en segregation att gå ut ur klassrummet. Jag har speciellt en kille 
där det inte funkar. Det funkar inte längre för honom att gå ut för han känner sig 
utplockad då. Så då sitter han i klassrummet och får ingenting gjort, han är rädd för att 
missa något som händer i klassrummet. 

Respondenten beskriver för oss att hon ska testa att möblera om i sitt klassrum vilket gör att 
pojken ska få en chans att få känna sig inkluderad i skolundervisningen genom att göra en 
plats för honom och specialpedagogen tillsammans med de andra eleverna i klassrummet. 
På det sättet beskriver hon att pojken får befinna sig i ett inkluderande sammanhang men 
samtidigt för han det extra stöd han behöver. Tufvesson (2007) beskriver betydelsen kring 
hur man dels ska tänka och kunna göra skolans lokaler tillgängliga för alla genom att 
pedagoger i planeringen tar hänsyn till skolans lokaler och hur de kan användas på bästa 
sätt. Liksom representanten kom fram till att en möblering skulle kunna underlätta för den 
elev som hamnat i en svårighet i den dagliga undervisningen, håller Tufvesson helt med i sitt 
resonemang. Tufvesson beskriver rummets funktion som ett nyckelbegrepp för uttrycket ”En 
skola för alla”. Pojken som respondenten talat om i intervjun är en av de elever som känner 
att de hamnat utanför. Han är inkluderad i klassen men samtidigt är han segregerad då hans 
fulla potential inte kommer till sin rätt i klassrummet han dagligen befinner sig i. Precis som 
Vygotskij (2009) och Tufvesson (2007) tar upp kring hur viktigt det är att vikt läggs vid att alla 
rum görs tillgängliga för alla elever beskriver respondenter att det är viktigt att alla 
pedagoger får verktyg för att kunna arbeta på detta sätt.  
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6.3 ”Segregation kopplas till etnicitet” 
Under intervjuerna har respondenter gett svar om att etnicitet kan kopplas till segregation i 
skolverksamheten.  Andersson (2009) skriver om de sociala värdena inom skolverksamheten 
man kan se som segregationsskapande. Han beskriver likt Gruber att kulturella skillnader 
som religion och levnadssätt kan bidra till segregation med tanke på att det innebär 
skillnader mellan såväl människor med svenska som modersmål och människor med svenska 
som andraspråk. Andersson menar att de elever som har en utländsk bakgrund och därmed 
bristfälliga kunskaper i svenska kan uppleva segregation. Gruber (2008) skriver i sin 
avhandling att begreppet etnicitet tyvärr kan uppmärksammas för mycket i 
skolverksamheten, vilket leder till att det kan ses som ett problem i undervisningen istället 
för att det skapas fokus på åtgärder för att få till en inkludering. Hon skriver tillexempel att 
elever med en annan etnicitet kan ha lägre förväntningar på sig bland pedagogerna. Tidigare 
i studien har det tagits upp av respondenter om en komplex situation. Vilket innebär att man 
som klasspedagog kan dra sig undan på grund av rädsla för att kunna kränka en elev då man 
inte har ett gemensamt språk man kan kommunicera genom. Det beskrivs även att 
okunskapen om hur man ska gå tillväga skapar rädsla hos en. En respondent från en 
tätortsskola försöker förklara att om en elev inte förstår det språk som används i 
klassrummet via tal och skrift blir det automatiskt så att man inte har samma krav och 
förväntningar på denna elev som man har på de andra eleverna i klassrummet.  

6.4 ” Ett samband mellan det socioekonomiska och etnicitet” 
 
Högdin (2007) skriver i sin avhandling om det socioekonomiska och beskriver att man kan se 
ett samband mellan det socioekonomiska och etniciteten bland annat när det gäller 
klasskillnader och sociala relationer men även när det gäller kläder, mat, musik, konst och 
stil. Även Gruber (2008) beskriver i sin avhandling om elevers bostadsområden och att det 
kan ses som en faktor i skolverksamheten. En respondent från en stadsskola tar upp i 
intervjun att under hennes tid som pedagog har hon arbetat i skolor på olika 
bostadsområden. Detta beskrivs av henne som en ”verklig klassresa”. Ytterligare en 
respondent från en tätortsskola nämner under intervjun att den socioekonomiska biten gör 
skillnad när det bland annat gäller kläder och tillbehör samt resor och mobiltelefoner. Hon 
säger att ”vissa har rest landet runt medan andra knappt varit utanför stan”.  
 
Gruber (2008) skriver även att pedagoger har tolkningar och förväntningar på elevers 
beteende utifrån deras socioekonomiska situation. Hon beskriver att det kan vara lättare att 
hantera elever vars föräldrar har en annan etnicitet då de inte alltid ställer samma krav. 
Detta kan bero på att de har en annan kulturell bakgrund och synsätt med sig från sina 
hemländer. Respondenter som intervjuats beskriver för oss hur viktig föräldramedverkan är 
och att det kan ställa till bekymmer om man har en annorlunda syn på skolverksamheten då 
man ser föräldrarna som en viktig del när det gäller elevens prestation. De syftar på att all 
undervisning sker i skolan men att hemmet är en del av den träning som behövs. 
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6.5 ”Dilemma perspektivet” 
 

Det som upplevts svårt är att styrdokumentens definition av begreppet ”En skola för alla” är 
svårtolkat för så väl oss som av respondenter. Både tidigare forskning och respondenter 
diskuterar frågan när det gäller att förverkliga intentionerna med ”En skola för alla”. 
Respondenterna som intervjuats menar att läroplanens kunskapskrav inte är konstruerade 
så att alla elever når lägsta nivån och att det blir problematiskt när skolan ska värdera alla 
elever med samma måttstock. De påpekar även att ”En skola för alla” är ett ansvar som 
måste genomsyra hela skolsystemet ända från politikernivån till skolledare för att slutligen 
landa hos elever och föräldrar. Thorsson & Andersson (2007) skriver att de officiella 
styrdokumenten har framhållit länge att skolundervisningen ska vara integrerad och 
inkluderande men att det i praktiken har visat sig vara svårt att både kunna tillämpa och nå. 
Persson (2008) nämner dilemma perspektivet i vilket han syftar på hur svårt det är att tillföra 
”En skola för alla”. Tufvesson (2007) pratar om en ökad tillgänglighet när det gäller ”En skola 
för alla” och att det bygger på att specialpedagoger bidrar med sin kunskap kring hur alla 
elever nås utifrån sina egna unika förutsättningar. Detta resonemang skulle kunna innebära 
ett svar på en av respondenternas frågor från en byskola som kommit upp under intervjun 
som lyder; ”Hur når jag alla elev med min undervisning? Hur får jag alla med på tåget?” 
Även Ahlberg (2007) skriver att skolan behöver specialpedagogiskt stöd bland annat i 
arbetslagen för att utveckla den sammanhållna verksamheten vilket även tas upp av 
respondenter om att det finns för lite resurser i klassrummet, för lite samplanering, 
utvärdering och reflektion. Det beskrivs även av respondenter att man som pedagog har för 
lite instrument för att ta till vara på mångfalden bland annat gällande kunskapen.  

6.6 ”Rektorerna inte en väsentlig informationskanal”  
 

Respondenters svar på det stöd och information de får för att bedriva en inkluderad 
verksamhet sker oftast utifrån egna erfarenheter. Det tolkas som att de alla önskar sig en 
mer tillgänglig information och mer samarbete. Alla respondenter svarar att rektorerna inte 
är en väsentlig informationskanal när det gäller information kring en inkluderande 
verksamhet. Respondenter påpekar även att det är viktigt att man i sitt arbetslag delar 
erfarenheter och att det är viktigt för att kunna hantera sitt yrke och dels sin känsla av att 
kunna räcka till. Inkludering är som de nämnts tidigare att ”Att alla är med...” men hur de i 
sin undervisning ska få alla med är en fråga som de ständigt brottas med.  

6.7 ” Förväntningar beroende på könstillhörighet” 
 

Tidigare i studien har respondenter fört genus på tal som en skillnad mellan hur eleverna 
beter sig i klassrummet när det gäller att både synas och höras. Hirdman (2012) ger i sin 
avhandling sig in i debatten genom att ge eld åt föreställningen att flickor generellt vill vara 
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till lags. Hon menar att flickors utrymme att agera utanför normer och ramar kring hur de 
borde bete sig enligt allmän föreställning är mindre än för pojkar. Hon skriver att 
jämställdhetsdebatten egentligen borde vara onödig och att det är viktigt att skapa lika 
villkor i såväl ansvar och möjligheter för både män och kvinnor som individer. I de intervjuer 
som gjorts har samtliga respondenter vidmakthållit att de tänker på att inte göra skillnad 
mellan könen men samtidigt svarar de en efter en att de försöker få jämlikhet mellan könen. 
Respondenters svar när det gäller skillnader sett ur ett genusperspektiv har varit att det finns 
genetiska skillnader mellan pojkar och flickor men att det inte behöver påverka hur man är 
som person. Skillnaderna som respondenter framhäver under intervjun mellan flickor och 
pojkar är att pojkarna ha svårare att koncentrera sig och de får mindre gjort på samma tid 
som flickorna. Flickor beskrivs som tystare och mer lågmälda medan pojkarna ses som 
högljudda och att de tar för sig mer. Högdin (2008) skriver i sin avhandling att man redan 
från födseln socialiseras in i vad som är lämpligt för ens könstillhörighet och att det finns 
förväntningar beroende på könstillhörighet, egenskaper och beteende. Hirdman (2012) 
skriver också att det finns en differential skillnad mellan flickors och pojkars betyg och 
motivation till att skaffa högre betyg. Hon utvecklar sitt resonemang genom att föra etnicitet 
på tal och sammanföra det med genus. Hirdman menar att flickor med invandrarbakgrund 
drivs av en önskan om att komma vidare. Detta är dock ingenting som kommit fram i någon 
av de intervjuer som har gjorts i denna studie.  Dessutom är genusdiskussionen utan 
relevans då fokus i studien legat på ”alla elever”, det vill säga oberoende av kön eller genus 
när det gäller svaga prestationer. Men å andra sidan är själva kön- och genusdiskussionen 
som sådan ständigt närvarande med tanke på läroplanens intentioner. 

7 Diskussion  
 

Under detta kapitel kommer metoddiskussion att tas upp, en diskussion utifrån skillnader i 
de tre olika skolornas bostadsområden och slutligen en diskussion som knyter ihop 
forskningsperspektiv med verksamhetsperspektiv utifrån de centrala begrepp som nämnts i 
studien. Egna tankar tas även upp i samband med detta. 

7.1 Metoddiskussion 
 

Genom att tagit del av litteratur och forskningsresultat gällande ” En skola för alla” utifrån ett 

mångfaldsperspektiv med underbegreppen etnicitet, genus och social klass, har vi valt att 
göra intervjuer för att få syn på studiens begrepp ur ett verksamhetsperspektiv. Tack vare de 
respondenter som ställt upp har vi fått chans till en inblick i skolans verksamhet samt svar på 
hur pedagoger upplever ”En skola för alla”. Inom hermeneutiska studier finns ingen 
möjlighet att generalisera det viktiga i en studies resultat och det har inte heller varit syftet 
med studien. Dock har vi samlat likheter i respondenternas svar och fört samman dessa till 
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teman. Teman som vi sedan sammanfattat med en rubrik, vilken vi tyckt vara relevant för 
respektive tema.  
 

7.2 Respondenternas svar utifrån de tre olika bostadsområdena skolorna 
befinner sig på 
 
Den slutsats vi kan dra är att de tre skolorna på de olika bostadsområdena är ganska eniga i 
sina svar gällande genus och inkludering. Svaren skiljer sig åt gällande etnicitet. Byskolan ger 
svar som att segregation handlar om etnicitet medan tätortskolan och en stadskola ser att 
en segregation är att vilken elev som helst får lämna klassrummet. En annan skillnad är svar 
angående den sociala klassen. En respondent från en stadsskola beskriver en ”klassresa” 
mellan olika bostadsområden medan respondenter på en byskola talar om att det finns en 
”status” bland föräldrarna. Alla elevers lika värde är ingenting som pedagoger själva har 
hittat på utan det står uttryckligen uttryckt i läroplanen Lgr11 (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011). När man jämför skolornas svar är de ganska eniga 
om elevers lika värde. Att det är något som ska genomsyra hela skolsystemet och vara 
väsentligt i skolundervisningen. Alla respondenter ger svar på att ”En skola för alla” handlar 
om att alla ska vara delaktiga och aktiva i den skolundervisning som sker och att det därmed 
skapas en inkludering. Pedagogerna nämner även att det är viktigt att eleverna har en känsla 
av sammanhang, KASAM, i klassrummet men att det inte är något man pratar öppet om i 
klassrummet utan det finns dagligen i atmosfären. De diskuterar att det är viktigt att man 
utgår från vad eleverna redan kan och att det ska finnas en förståelse för alla elever i 
klassrummet. Respondenter är ganska eniga om att det är viktigt att man ser individer och 
inte nationaliteter i klassrummet. Gällande det bostadsområde skolorna befinner sig på kan 
vi se att svaren skiljer sig åt i studien angående segregation. Byskolan benämner segregation 
utifrån etnicitet medan en tätortsskola och stadsskolan mer talar om att man ”plockar” ut 
elever från klassrummet.  När det gäller segregering säger respondenter att man låter alla 
elever få samma undervisning även om det klart och tydligt inte sammanfaller med deras 
individuella behov. Samtidigt föreligger det en viss uttalad rädsla kring att ”peka ut elever” 
genom att de eventuellt får lämna rummet. 
 
Skillnaderna som ses utifrån studien gällande det socioekonomiska är att respondenter från 
byskolan talar om att skolan är en frizon och att man tydligt kan se i byn att det finns en 
medvetenhet kring skillnader när det gäller den socioekonomiska statusen bland elever och 
deras familjer. Tätortskolan beskriver begreppet genom att det har en viss betydelse vilket 
bostadsområde man bor i och den sociala statusen ens föräldrar har. Respondenter kan se 
att detta påverkar undervisningen som sker. Stadsskolan är den skola där respondenter mest 
pekar på att olika bostadsområden kan ses som en ”klassresa”. 
 
Utifrån den hermeneutiska anda studien vilar på, utifrån tolkning och vår egen förståelse 
diskuterar alla tre skolor att det finns skillnader mellan pojkar och flickor, både när det gäller 
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deras beteende och sätt att hantera skolundervisningen på. Alla respondenter svarar att de 
ständigt har med sig genusfrågan i undervisningen och försöker motverka den. Pedagogerna 
på skolorna som besökts talar om att de ser individer och inte pojkar och flickor i sitt 
klassrum och att flickor och pojkar kan precis lika mycket.  

Den slutsats vi kan dra är att de tre skolorna på de olika bostadsområdena är ganska eniga i 
sina svar gällande genus och inkludering. Svaren skiljer sig åt gällande etnicitet. Byskolan ger 
svar som att segregation handlar om etnicitet medan tätortskolan och stadskol anser 
segregation som att vilken elev som helst får lämna klassrummet. En annan skillnad är svar 
angående den sociala klassen. En respondent från en stadsskola beskriver en ”klassresa” 
mellan olika bostadsområden medan respondenter på en byskola talar om att det finns en 
”status” bland föräldrarna.  

7.3 Avslutande resonemang 

7.3.1 ”Begreppet en skola för alla svårt att definiera” 
När studien skapades gick vi in med den förförståelsen att vi lever i ett globaliserat samhälle 
inte minst i skolan där vi finner den stora mångfalden. Därmed valde vi att studera ”En skola 
för alla” utifrån ett mångfaldsperspektiv med underbegreppen etnicitet, genus och social 
klass. Studien skapades med intentionen att det ska vara en självklarhet att alla elever ska 
inkluderas i skolan, vilket respondenter är eniga i. Det beskrivs tydligt i studiens intervjuer 
att begreppet ”En skola för alla” måste ta upp behovet av att alla ska vara med och att det är 
ett ansvar som måste genomsyra hela skolsystemet ända från politikernivå till skolledare för 
att slutligen landa hos elever och föräldrar. Begreppet ”En skola för alla” utifrån skolans 
styrdokument beskrivs tyvärr vara svårt att definiera, vilket innebär att det ställer stora krav 
på den enskilda pedagogen i klassrummet att själv tolka det som sägs och därmed kunna 
tillämpa en inkluderande undervisning utifrån detta i sitt eget klassrum.  

Respondenter beskriver att det sker för lite samplanering, utvärdering och reflektion mellan 
pedagogerna och att varje pedagog är i behov av utbildning i hur man skapar ”En skola för 
alla”. Det beskrivs att det saknas instrument hur man tar till vara på mångfalden som finns i 
klassrummet, liksom för lite kompetensutveckling. Även ett ständigt arbete och dialog med 
specialpedagog fattas. Persson (2008) beskriver likt respondenter att ”En skola för alla” bör 
få genomslag inte bara i retoriken utan även i den praktiska verksamheten och att det 
mångkulturella klassrum man befinner sig i medför pedagogiska utmaningar för 
pedagogerna som kräver en hög lärarkompetens.  

7.3.2. ”Sitter som fågelholkar” 
En respondent beskriver ett inkluderande arbetssätt under intervjun genom att man har en 
undervisning som är influerad av KASAM, en känsla av sammanhang. Under en senare del av 
intervjun nämner hon däremot att eleverna oftast sitter som ”fågelholkar” när de blir 
delaktiga i undervisningen som sker. Vi tolkar utifrån intervjuer att samtal om inkludering i 
klassrummen sällan sker vilket medför att eleverna ser ut som ”fågelholkar” när de väl blir 
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tillfrågade om att delta. Deltagande och aktivitet är även något som beskrivs vara 
huvudsyftet i ”En skola för alla” men tyvärr beskriver inte respondenter tydligt nog för oss 
vad detta innebär i deras undervisning.  

7.3.3 ”Uppmärksammar själva etniciteten för mycket i skolsammanhang” 
När det gäller elevers tidigare erfarenheter uppmärksammas de mest av respondenter i 
konkreta skolkunskaper. Vi hade önskat att respondenter beskrivit hur de använder sig av 
det mer tydligt och ingående. Vi har inte velat påverka respondenters svar och styra 
intervjuerna efter de svar vi vill höra därmed har det varit svårt att tolka hur de bedriver de 
tidigare erfarenheterna i sin undervisning mer än utifrån i ett konkret skolsammanhang.  

Gruber (2008) skriver i sin avhandling gällande etnicitet att man kan ”uppmärksamma” den 
alldeles för mycket i skolsammanhanget vilket leder till att det ses som ett problem i skolans 
undervisning, med fokus på hur man ska åtgärda det istället för att fokusera på att det ska 
ske en gemensam inkludering i klassrummet. Respondenter beskriver en okunskap och 
rädsla kring etnicitet. De svarar att man inte alltid har ett fungerande språk vilket kan leda till 
att det kan skapas låga förväntningar. Vi tolkar intervjuerna med respondenter att elever 
med en annan etnicitet behöver ha en bas med sig i språket för att det ska kunna ske en bra 
kommunikation i klassrummet. När eleverna inte har detta ställs det högre krav på 
pedagogerna i deras planering. Om kommunikationen brister mellan elev och pedagog är det 
kanske inte så konstigt att förväntningarna ser annorlunda ut, då man inte vet om eleven 
förstått det som sagts eller inte, exempelvis inför en skoluppgift. Givetvis ses detta arbeta 
som tidskrävande och respondenter beskriver att resurser behövs men att det inte finns 
tillgängligt för dem.  

Persson (2008) beskriver liksom respondenter att de finns en fara i att särbehandla elever 
som är svaga i sitt lärande då man lätt kan sänka ambitionsnivån för dem. Detta kan liknas 
med den teoretiska utgångspunkten i Rosenthaleffekten som beskrivits av Robert Rosenthal. 
Den handlar om att elevers resultat blir bättre om pedagogernas förväntningar på dem är 
höga. (Rosenthal, 2002). Respondenter i intervjun tar upp att som pedagog bör man ha höga 
förväntningar på sina elever i klassrummet och visa att man tror på dem, detta leder till 
utveckling.  

7.3.4”Omedvetet ser man flickor och pojkar utifrån förutbestämda meningar” 
I resultatdelen gällande genus svarar respondenter att man bemöter alla elever lika i 
klassrummet. Utifrån ett resonemang som förs av Högdin (2007) vill vi tolka deras svar. 
Högdin skriver i sin avhandling att man redan från födseln socialiseras in i förväntningar som 
ställs beroende på vilket kön man har. Tolkningsbart menar vi att pedagogerna omedvetet 
bemöter eleverna i sin undervisning dels utifrån förutbestämda meningar när det gäller 
flickor och pojkar. I studiens intervju beskriver en respondent att ” pojkarna har svårare att 
koncentrera sig och de får mindre gjort än flickorna på lika lång tid. Pojkarna är även mer 
högljudda och tar för sig mer. Flickorna däremot är mer tysta och lågmälda”. Vi har dragit 
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denna slutsats efter intervjun då respondenter benämner skillnader mellan flickor och pojkar 
som en grupp var för sig i vissa fall istället för enskilda individer.  

7.3.5. ”Differentiell bild av skolan” 
Begreppet social klass tas upp i studien och i intervjuerna. Elevers klasstillhörighet diskuteras 
liknande av de respondenter som deltagit gällande skolprestation. Det tar upp hur viktig 
föräldramedverkan är när det gäller elevernas prestationer och att man kan se en kulturell 
skillnad gällande etnicitet då man som pedagog känner att man måste vara ett större stöd 
för eleverna. När vi diskuterat har vi därmed tolkat under studiens gång att elever som har 
föräldrar med en annan etnicitet kan ha en differentiell bild av skolan. En anledning till detta 
har diskuterats tillsammans med en respondent där vi talade om att en orsak till det kan vara 
att de inte är vana vid den skolform som finns. Skolformer från en del andra länder är inte 
uppbyggt på det demokratiska synsätt som vi har i Sverige t.ex. när det gäller 
föräldramedverkan. Även språkförbistring tas upp som en av de orsaker som kan leda till 
förvecklingar i ett fungerande samarbete mellan skola och hem av respondenten. Vi ser 
detta som ett stort problem då den bild en förälder har om skolan inte alltid stämmer 
överens med verkligheten.  Självklart kan även en förälder med svensk bakgrund ha en 
differentiell bild och vara frånvarande när det gäller föräldramedverkan. En respondent ger 
ett svar om att en del lågutbildade föräldrar inte har samma kunskaper för att kunna hjälpa 
sitt barn som de högutbildade föräldrarna. ”En stor betydelse är hur man som förälder 
prioriterar skolan själv” anser en respondent från en tätortsskola. Vi tolkar svaret som att 
det oavsett föräldrars utbildning och vilka hemförhållanden som råder växer man upp och 
socialiseras omedvetet in i den sociala klass man befinner sig i. Vi syftar på att högutbildade 
föräldrar har en annan sorts böcker hemma, än lågutbildade, det kulturella utbudet ser 
annorlunda ut och att det kan ske ett annat samtal i dessa hem jämfört med i de låg 
utbildade.  
 
En ”klassresa” är även ett begrepp en respondent från en stadsskola tar upp när det gäller 
de bostadsområden hon arbetat i. Vi behöver inte ens en gång tolka detta påstående för att 
se att samhället i dag är uppbyggt utifrån den socioekonomiska klass vi tillhör. Vi tycker 
därför inte att det är konstigt att en respondent använder sig av en ”klassresa” under 
intervjun. 

8. Slutsats 
 
Den viktigaste slutsatsen vi kan dra av denna studie som skapats genom tidigare forskning, 
intervjuer och den vetenskapsmetod studien vilar på, hermeneutik, vilket bygger på vår 
förförståelse och att vi kunnat tolka det centrala begreppet ”En skola för alla” är att det 
måste genomsyra hela skolverksamheten. Hur ska vi skapa en miljö där alla får plats och hur 
kan vi se olikheter som en tillgång? En av de viktigaste förutsättningarna måste vara att alla 
på en skola vill det. En annan att det ges information om vad det innebär och möjligheter till 
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övergripande diskussioner om vad inkludering är. Man bör inte arbeta med inkludering 
ensam i klassrummet. Det är viktigt att all personal i skolan är delaktig och vet vad begreppet 
både innehåller och innebär för skolan. Att arbeta enhetligt på en skola är en kunskap vi 
kommer att bära med oss och att man tillsammans i arbetsgruppen kan tolka 
styrdokumenten så att ”En skola för alla” blir möjlig i praktiken och inte enbart å en politisk/ 
ideologisk nivå och därmed kan man sätta sin prägel på hela skolverksamheten. Detta sker 
inte om varje pedagog arbetar enskilt i sitt klassrum och tolkar var för sig. ”En skola för alla” 
har även medfört tankar hos oss som att det inte innebär att den ska vara lika för alla, utan 
det måste finnas resurser att tillgå för att alla ska få en chans till en likvärdig utbildning. Visst 
ska det vara OK att lämna klassrummet utan att det bör ses som segregerande så länge en 
elev känner att han/hon tillhör ett inkluderande sammanhang, en gemenskap och har en 
känsla av KASAM- begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som Aaron Antonovsky 
påpekat i sina studier.  
 
Zackari och Modigh (2000) tar upp att skolan erbjuder en gemenskap som är annorlunda och 
differentierad. Den ger möjligheter till möten mellan människor och deras erfarenheter. De 
beskriver att vi i vårt blivande yrke ska ordna positiva möten, skapa en miljö där olikheter 
dagligen möts och är delaktiga under en och samma verksamhet. Andersson och Thorsson 
(2007) skriver att arbeta inkluderande innebär att skapa ett rikare, tryggare och mer tolerant 
samhälle. Ett samhälle där individer kan ta tillvara på de mänskliga resurser som finns. 
Olikheter i skolverksamheten bör ses som en källa till utveckling. Man bör föra samman 
individer och förena istället för att ha fokus på varandras olikheter som skiljer individer åt. 
 
Ett av studiens fynd är att det som upplevs svårt med att göra ”En skola för alla” möjlig är att 
styrdokumentens definition av begreppet är svårtolkat för så väl oss som av respondenter 
som deltagit i studien.   

9. Vidare forskning 
 

Tankar som har väckts i studien genom intervjuer med respondenter i skolverksamheten är 
hur nyanlända elever ska kunna uppnå samma mål, på samma tid för att de ska klara av 
kravnivåerna och få ett godkänt betyg och samtidigt tillägna sig ett nytt språk. Även ett 
intresse har skapats angående om vad som krävs för att skolorna ska bli mer pedagogiskt 
effektiva. Krävs det en utbildning för att skapa ”En skola för alla”? Skollag och styrdokument 
säger att skolan ska vara till för alla. Forskningen säger att skolan behöver anpassas och 
förändras. Vems är ansvaret för att det ska ske, någon måste axla den bördan! Det är 
motstridigt, skollag och styrdokument kräver något som inte är förenligt med de praktiska 
villkor som råder i våra skolor idag. 
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Bilagor        

Bilaga 1 
Vad säger styrdokumenten? 

Grundläggande värden. 
I skolans värdegrund och uppdrag kan man i de grundläggande värdena läsa: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människor lika värde jämlikhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
Skolverket, sid.7). 

Förståelse och medmänsklighet. 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmågor till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, sid.7). 

Likvärdig utbildning. 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper.” 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 
skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. 
Skolan ska aktivt främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 
pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 
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sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, sid.8). 

God miljö för utveckling och lärande. 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 
omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 
självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i 
skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011, sid.10). 
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Bilaga 2 
 
Hej 2012- 11- 12              
Vi är två tjejer som läser till pedagog (Grundskolans tidigare år) på Högskolan i Halmstad 
med inriktning språk, kommunikation och skapande processer. 
Vi är nu inne på vårt tredje år det vill säga den sjätte terminen och avslutar våra studier i 
januari 2014, då vi äntligen kan gå ut och jobba med den yrkesutbildning vi strävat efter.  
Just nu håller vi på med vårt examensarbete som kommer att handla om Inkludering ur ett 
mångfaldsperspektiv men även ur ett etiskt, genus och socialt perspektiv.  
 
Vi har valt att arbeta med detta då vi i dag möts av ett globaliserat samhälle som bl.a., består 
av olika nationer, etniciteter och social klass det vi vill fånga och är av intresse av är att få syn 
på hur elev i skolans miljöer och verksamheter blir inkluderade, integrerade eller om det 
sker en viss segregering bland eleven utifrån de ovannämnda begrepp vi nämnt. Vi tänker 
studera skolagen och se vad sen säger jämfört med hur det ser ut i verksamheten. Vi är 
intresserade att få reda på hur skolan bemöter dessa frågor och hur det arbetas med i de 
enskilda klassrummen likaväl som i helhet i skolan. 
 
Vi är er evigt tacksamma för att du/ ni vill ta er tid för att kunna hjälpa oss och besvara det vi 
undersöker med den livserfarenhet ni besitter plus att ni ständigt befinner er i den 
verksamhet och område som vi vill undersöka. 
Om ni önskar ta del av vårt examens arbete när det är färdigt så lämna mer än gärna er e-
post adress till oss så mailar vi ut det efter den 15 januari 2013. 
Om ni har frågor eller vill kontakta oss kan ni göra det genom; 
Sandra Svensson                                                                                        Emma Warholm 
sassa_victum@hotmail.com                                                                    caleberger@live.se 
072-0368333                                                                                                072-2012110 
En än gång vill vi tacka er för att du/ni tar er tid till att förgylla vårt arbete mer er kunskap! 
Som inte blir detsamma utan er. 
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Intervju 
 
Vi vill börja med att ta reda på; 
• Hur stor är klassen? 
• Hur många är flickor? 
• Hur många är pojkar? 
• Hur många SvA - elever finns det i klassrummet(andraspråkselever)? 
• Hur många lärarresurser?  
• Hur ser samarbetet ut med modersmållärarna, andraspråkslärarna? 
 
 

• Vad tänker du på när du hör begreppen Inkludering och Segregering? 
 

• Är det möjligt att uppnå ”En skola för alla”, hur bör man arbeta? 
 

• Hur arbetar du med elevens lika värde i din undervisning? 
 

• Hur tar du tillvara elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper i 
undervisningen? Tänker du mer på detta om elevet har ett SvA- perspektiv? 

 
• Hur anpassar du undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? 

 
• Hur får du den kunskap du behöver för de elev som har ”särskilda behov” för att 

kunna inkludera dem i din undervisning? 
 

• Finns det segregation på denna skola och i så fall vilka effekter kan du se av det? 
 

• Hur försöker du motverka det traditionella könsmönstret hos flickor och pojkar i ditt 
klassrum? Kan du se någon skillnad mellan dem i klassrummet sett ur ett genus 
perspektiv? 

 
• Kan du märka av klass skillnader i din klass (socioekonomisk)? Hur upplever du och 

bemöter det? 
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