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Abstract 
 

Studier visar att särskoleelever gör större framsteg rent kunskapsmässigt och får bättre 

delaktighet i samhället efter avslutad skolgång om de går inkluderat i grundskolan jämfört 

med en placering i särskolan. FN:s barnkonvention, Salamanca deklarationen och den 

Svenska skolans styrdokument har starka kopplingar till inkludering och ”en skola för alla”. 

Syftet med studien är att belysa en inkludering av en individintegrerad särskoleelev i 

grundskolan utifrån olika perspektiv; elevens, rektors, specialpedagogens, klass-

föreståndarens, elevassistents och elevens vårdnadshavares perspektiv. Eleven valdes efter 

samråd med skolan eftersom man ansåg att detta rörde sig om en lyckad individintegrering. 

Metoden har varit intervjuer och observation i klassrum.  

Mitt resultat överensstämmer till större delen med skolans uppfattning, att det är en lyckad 

individintegrering. Den största vinsten för eleven är att han har fått vara kvar i sin närmiljö 

och han är accepterad för den han är. Informanterna nämner också ökade kunskapsvinster och 

förmågan att ta större ansvar i en mer komplex miljö. Det finns delar som kan 

vidareutvecklas, till exempel ännu bättre anpassning till särskolans kursplaner. Det kommer 

också fram att kommunikationen mellan skolan och hemmet är oerhört viktigt. Här upplever 

vårdnadshavaren att det inte riktigt har fungerat fullt ut. 

Vidare har det framkommit några nyckelord som kan passa in på de flesta inkluderingar. 

Trygghet och acceptans går i hand i hand med social gemenskap. Kunskap och självständighet 

bidrar till känslan av få lyckas tillsammans med alla andra. Personalen måste få utrymme till 

att utveckla sin kompetens och tid till att reflektera över ”en skola för alla”, för att skapa ett 

gott klimat som vilar på värdegrunden. Detta kan också göra att personalen känner sig trygg i 

sin roll och därmed får ett annat intresse för inkluderingen och därmed kan skapa en grund för 

ett fungerande allsidigt bemötande. 
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1. Problembakgrund 

 

Studier visar att särskoleelever gör större framsteg rent kunskapsmässigt och får bättre 

delaktighet i samhället efter avslutad skolgång om de är inkluderade i grundskolan jämfört 

med en placering i särskolan (Salamancadeklarationen, 2006, Tideman et al., 2004:230). För 

att vara en hel människa måste man vara hel socialt, det krävs en stor kunskapsbas och en god 

social självkänsla. Studier visar också att alla vinner på inkludering, de som inkluderats lär sig 

bättre och fungerar bättre i vuxenlivet. Samtliga elever får större förståelse för mångfald och 

en ökad acceptans för olikheter. Det borde vara en mänsklig rättighet att få utbildning på sin 

hemort. Undervisningen blir billigare och samhällskostnaden minskar då individens behov av 

stöd minskar. (Tideman et al, (2004:230–234). En nackdel som nämns är att inkluderingen 

kan ske på individens sociala bekostnad, det kan vara svårare att bygga upp varaktiga 

relationer som inkluderad i den vanliga skolan. 

På senare tid har antalet inskrivna barn i särskolan ökat. Till detta kan läggas de barn som inte 

klarar av att leva upp till målen för betyget godkänt. Lars H. Gustafsson (2002:31) skriver att ”det 

som uppfattas som normalt ”enligt normen” upptar en allt mindre del av det statistiska 

normalområdet. Det håller alltså på att bli alltmer onormalt att vara normal.” Detta talar för att 

fler och fler barn kommer att få problem i skolan. Genom att skapa en välkomnande närmiljö 

uppbyggd kring en inkluderande skola kan man samtidigt utveckla ett integrerat samhälle och 

förändra sociala perspektiv (Salamanca deklarationen 2/2006:16). Min personliga reflektion 

är att ”en skola för alla” är första steget mot ”ett samhälle för alla”. Genom att lära sig att 

acceptera och respektera det annorlunda redan i tidig ålder tar man bort rädslan som bygger 

upp känslan av främlingskap inför det man inte känner till. Detta talar starkt för att man bör 

påskynda arbetet med ”en skola för alla” och den värdegrund som ligger bakom den. 

Detta är en lång process, där det är viktigt att ta tillvara den kompetens som finns inom de båda 

skolformerna. Detta kan lösas ”med ökad flexibilitet, valmöjligheter, användning av hjälpmedel 

och höjd personalkompetens inom och mellan skolformerna.” (SOU 2004:98). Detta ser jag som 

ett första steg mot en total integrering av grundsärskolan och vanliga grundskolan.  

I dagsläget finns två olika uppfattningar, om hur man ska behandla utvecklingsstörda elevers 

skolgång. Carlbeckskommittén förespråkar att endast en skolform borde finnas (SOU 

2004:98), medan regeringens ståndpunkt är att samhället är i behov av två skolformer, det vill 

säga en obligatorisk grundskola och en obligatorisk särskola. 
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De finns starkt stöd för ett inkluderande synsätt i den värdegrund som dagens skola vilar på. 

Internationellt sett finns ett flertal deklarationer som verkar för att skapa en skola för alla, 

bland annat finner man stöd för detta i FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen. 

Sverige har ratificerat båda dessa dokument. Således avspeglar de sig också i den Svenska 

skolans styrdokument, där det klart och tydligt framgår att man på varje skola ska verka för 

”en skola för alla”. 

Jag vill i denna uppsats studera hur inkludering av särskoleelever i grundskolan värderas och 

har därför valt att studera en individintegrerad elev som enligt gällande definitionen går i 

grundskoleklass, men följer särskolans läroplan. Begreppet inkludering står för att elever i 

behov av särskilt stöd ges plats i vanliga skolan i syftet att skapa en skola för alla. Inkludering 

är ett ord som är populärt att använda i skolvärlden och står för ett politiskt korrekt tänkande.  

 

1.1. Problemformulering 

 

Jag vill i detta examensarbete belysa hur man resonerar kring en individintegrering genom att 

intervjua några av de personer som dagligen medverkar i den. Jag har valt just denna 

inkludering därför att den upplevs som en lyckad inkludering av skolans specialpedagog och 

rektor. Det kan vara lätt för en skola att säga att här har vi en lyckad inkludering när man 

upplever att allt fungerar som det ska kring eleven. Genom att intervjua personer i olika 

befattningar, vill jag se om alla intervjuade har samma uppfattning om vad en lyckad 

inkludering kan vara eller om man beskriver olika perspektiv beroende på vilken relation man 

har till den berörda eleven. Jag vill också försöka skapa mig en uppfattning om eleven själv 

upplever inkluderingen som lyckad eller om det bara är skolan som står bakom denna 

uppfattning.  
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1.2. Syfte 

 

Syftet är att belysa en inkludering av en särskoleelev i grundskolan utifrån olika perspektiv; 

elevens, rektors, specialpedagogens, klassföreståndarens, elevassistents och elevens 

vårdnadshavares perspektiv. 

Vad behövs på skolnivå, gruppnivå och individnivå för att det ska bli en inkludering som 

värderas som lyckad?  

Hur upplevs inkludering av de huvudpersoner som deltar i inkluderingen. Är alla inblandade 

överens om att inkluderingen är en så kallad lyckad inkludering?  

Ser man olika för- och nackdelar om man är rektor, specialpedagog, klassföreståndare, elev 

eller förälder?  

Ovanstående frågor besvaras genom intervjuer och en observation. 

 

1.3. Avgränsningar 
 

Jag har valt att fokusera intervjuerna kring endast en, av skolan ansedd, lyckad inkludering på 

grund av studiens begränsade omfattning.  
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2. Metod och analys 
 

Denna uppsats bygger på en intervjustudie som har kompletterats med en observation. Jag har 

valt att genomföra intervjuer med fem personer som alla befinner sig, i olika befattningar, runt 

om den för studien utvalda eleven. Under intervjuerna med skolans personal och elevens 

förälder framkom att eleven har svårt för att svara på frågor om han inte känner personen som 

ställer frågorna. För att en intervju ska vara meningsfull måste informanten känna sig trygg i 

situationen. Då jag inte har någon relation till eleven, föll det sig därför naturligt att istället 

genomföra en observation. Vidare bör beaktas att eleven på grund av sitt funktionshinder har 

svårt att ge mer utförliga svar i en intervjusituation. Jag följde eleven och hans klass under en 

skoldag. På schemat denna dag fans både praktiska och teoretiska moment. Under den utvalda 

dagen följde jag klassen som en tyst observatör. Jag presenterad mig och sa att jag kom från 

Lärarutbildningen i Halmstad och hade till uppgift att följa en skolklass under en dag. 

Observationen genomfördes som en ostrukturerad observation. Jag ville inte med min närvaro 

störa den naturliga klassrumssituationen eller samspelet eleverna emellan under rasterna. Jag 

var framförallt inriktad på att se det sociala samspelet mellan den för studien utvalda eleven 

och hans klasskompisar, men också hur undervisande lärare och assistenten förhåller sig till 

eleven och begreppet ”en skola för alla”. 

Jag har fått möjlighet att följa en elev i årskurs 9. Jag valde denna elev efter att ha varit i 

kontakt med skolans specialpedagog. Inkludering av denna elev betraktas av skolan som 

lyckad och är därför lämplig att studera. Det är en elev med autismliknade drag som är 

inskriven i särskolan sedan ett par år tillbaka. Han har följt sina klasskamrater från förskolan 

och går nu i nian. Övergången från årskurs 6 till årskurs 7 innebar att han till stor del fick nya 

klasskamrater och ökade krav på att hantera en mer komplex miljö. Skolorna ligger inom 

samma område så att skolvägen och en del gemensamma lokaler kände han redan till. Han bor 

i en liten by, där ”alla känner alla” några mil från kommunens huvudort. Kommunens 

särskola är belägen i huvudorten. Valet att gå inkluderat i grundskolan istället för att gå i 

särskolan grundades till större delen på vikten av delaktighet och trygghet i det lilla samhället. 

Under sina 10 år i skolan har han hela tiden haft samma elevassistent.  

Intervjuer har genomförts med elevens rektor, specialpedagog, klassföreståndare, assistent 

och vårdnadshavare. Jag valde dessa för att de alla finns runt elevens vardag i skolan, men 
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sannolikt har lite olika infallsvinklar på hur de betraktar inkluderingen ifråga och inkludering i 

största allmänhet.  

Intervju valdes som metod framför enkätstudie för att söka nyanserade, mer svårtillgängliga 

och djupgående svar. Maj-Britt Johansson Lindfors (1993, s 123) skriver ”att språket är 

överlägset som informationskälla då det kan användas för att uttrycka alla andra symboler, 

exempelvis kan språket användas för att beskriva en handling”. Intervjuerna har hållits med 

öppna frågor och har mer förlupit som ett samtal. Detta för att jag ville fånga in deras 

personliga reflektioner. Något man lätt missar i en alltför styrd frågeuppställning där man får 

välja mellan givna svarsalternativ (Andersson Bengt-Erik, 1994: 73-74). Man kan säga att 

informationen ska samlas in på ett sätt att informatören känner sig fri att återge sina 

ståndpunkter. Strikt formulerade frågeformulär som inte tar hänsyn till samspelet mellan de 

som deltar i intervjun är därför inte att rekommendera (Johansson Lindfors Maj-Britt, 1993, s 

119-120). Frågor är ställda utifrån två teman (se bilaga 1), som den intervjuad har fått prata 

fritt runt. Utifrån behov har jag ställt följdfrågor. Följdfrågor har också ställts för att styra 

intervjun åt det håll som uppsatsens syfte krävt. Det vill säga att jag har använt en metod som 

Bengt-Erik Andersson (1994: 76-78) kallar halvstrukturerad. Sammanfattningsvis kan man 

säga att utredande samtal har genomförts med en halvstrukturerad uppsättning frågor. 

Eftersom informanterna inte fick tillgång till mina frågor i förväg, så är deras svar 

oförberedda och spontana. Det var också min avsikt med att inte låta dem titta på 

intervjufrågorna i förväg. Detta för att jag ville ha deras spontana syn på inkludering och inte 

vad de trodde att jag ville ha ut av det eller det som uppfattas som politiskt korrekt. Mer 

förberedda svar hade nog kunnat ge fler infallsvinklar hos var och en av informanterna och 

mer utförliga svar. Valde dock bort det alternativet för att undvika riktade svar. 

Alla intervjuer har av praktiska skäl utförts i skolans lokaler. Intervjuerna har spelats in på 

band som finns hos författaren. Alla intervjuer är renskrivna i sin helhet. Alla intervjuade har 

blivit erbjudna att läsa utskrifterna från intervjuerna, men alla tackade nej till erbjudandet. 

I det här fallet fann jag det mindre intressant att koda materialet för att kunna se statistiska 

skillnader då underlaget är alldeles för litet. Jag anser att jag har kunnat överblicka materialet 

utan kodning. Jag har använt materialet som en hjälp för att hitta åsikter och värderingar kring 

begreppet inkludering. Jag har både sökt efter gemensamma nämnare och direkta skillnader i 

olika ståndpunkter, utifrån intervjufrågorna. Jag har sökt i materialet efter något som förenar 

alla de intervjuade, och om det finns något i materialet som gör att de fem intervjuade faller ut 
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i två eller fler kategorier kring en eller flera frågor. Jag har också sökt i materialet efter 

nyckelord som kan sammanfatta vad de intervjuade finner extra viktigt för att uppnå en 

lyckad inkludering. 

 

2.1 Etiska ställningstaganden 
 

Inför denna studie kontaktade jag både skolans rektor och elevens föräldrar för att få deras 

samtycke för studien. 

Eleven i studien har en diagnos inom det Autismliknande spektrat. Han anses saknar 

sjukdomsinsikt och betraktar sig själv som alla andra. Detta har gjort att jag ansåg det direkt 

olämpligt att försöka intervjua honom om begreppet inkludering eftersom det kunde upplevas 

som kränkande. Under intervjuerna med framförallt hans vårdnadshavare och 

klassföreståndare framkom det att eleven måste känna sig trygg med omgivningen för att 

kunna fungera socialt och kunna svara utförligare på frågor. Då jag inte har någon tidigare 

relation till eleven valde jag istället observation som metod för att få med hans skolsituation i 

studien. Det optimala hade naturligtvis vara att både genomföra en intervju och en 

observation. Men av etiska själ valde jag att bara genomföra observationen. Under 

observationen fick klassen ingen information om varför jag egentligen var där. Detta är också 

ett etiskt ställningstagande från min sida. Eftersom eleven saknar sjukdomsinsikt blir det svårt 

att informera klassen om att jag var där för att studera en individintegrering, utan att förvirra 

eleven i fråga. Jag ville heller inte att de skulle känna till syftet för att undvika att de vill 

framstå i god dager inför observatören. Jag ville att det skulle vara så likt en vanlig dag som 

möjligt. 

2.2. Metodens styrkor och svagheter 
 

Metodens styrkor anser jag vara att det är en beprövad metod. Jag anser att jag har fått deras 

spontana syn på inkludering precis som jag önskade, eftersom de inte fick någon möjlighet att 

förbereda sig. Att de har fått prata relativt fritt kring begreppen har gett varje informant 

möjlighet att lämna mer än en syn på begreppen. Alla informanter har reflekterat kring både 

positiva och negativa effekter av inkludering. Jag upplever att valet av metod har gett mig de 

svar jag behövde för att kunna genomföra studien på ett tillfredställande sätt. 
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Detta är första gången jag genomförde en mer omfattande intervjustudie. Naturligtvis hade en 

med erfaren intervjuare kunnat styra intervjuerna på ett mer professionellt sätt. Jag upplever 

dock att jag har fått ut det jag behövde ur intervjumaterialet. 

Observationen kunde med fördel ha genomförts under en betydligt längre tid. En skoldag 

säger betydligt mer än en lektion, men minst en vecka hade nog varit bättre. En längre 

observationsstudie hade gett en bättre helhetsbild av klassen. Farmför allt hade jag fått se fler 

lärare i sitt arbete med klassen och också fått tillfälle att följa flera serier med lektioner med 

en och samma lärare. Då hade jag också på ett naturligt sätt kunnat närma mig eleven och 

bygga upp ett förtroende för att kunna genomföra en intervju. 
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3. Styrdokument 
 

Här följer en kort sammanfattning om vad lagar och styrdokument förespråkar för barn i den 

Svenska skolan och då speciellt barn i behov av särskilt stöd. Att skapa en skola för alla är av 

internationellt intresse, därför finns det många internationella dokument som reglerar detta. 

Sverige har ratificerat dessa dokument och är därför skyldiga att leva upp till dessa regler. 

Dessa dokument har olika mycket stöd hos olika politiska partier. Detta medför att hur skolan 

ska förhålla sig till dessa dokument förändras med vilket politiskt styre Sverige har. Detta gör 

att det är svårt för skolorna att få till stånd ett arbetssätt som är hållbart över tid. Istället för att 

lägga sin tid på hur man ska göra varje inkludering till en lyckad inkludering, måste man 

förhålla sig till nya regler på organisationsnivå. 

 

3.1. FN:s barnkonvention 

 

FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade 

dokumentet 1990 och förbinder sig därmed att leva upp till konventions krav på rättigheter för 

barn. Konventionen kom till för att förstärka de mänskliga rättigheterna som antogs i 

Genèvedeklarationerna 1924 och tillägg 1959. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 

41 är ”sakartiklar” och slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna 

handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. 

Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man 

brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”. (Barnombudsmannen, 2008).  

Jag har ändå valt att lyfta ut några delar som är extra relevanta för den här studien. 

Konventionen beskriver vilka rättigheter alla barn i världen borde ha rätt till. I artikel 1 

framgår att konventionen gäller alla människor under 18 år. I artikel 2 framgår att det gäller 

alla barn ”utan åtskillnad av något slag”. Artikel tre fastslår att alla åtgärder som vidtas kring 

ett barn, ska göras med barnets bäst i främsta rummet. 

I artikel 28 binder sig konventionsstaterna till att tillhandahålla alla barn utbildning. I artikel 

23 står ” konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 

åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under de förhållanden som säkerhetsställer värdighet, 

främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället [ ] säkerställa att 
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det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning [ ]. 

(Lärarnas handbok, 2006, s 145-164) 

 

3.2. Salamanca deklarationen 
 

Salamanca deklarationen togs fram och fastställdes i Salamanca, Spanien 1994. Deklarationen 

grundar sig i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. I Salamanca deklarationen 

samlas man kring begreppet inkludering för att beskriva arbetet mot en skola för alla. Detta 

har lett till att många länder nu använder sig av det begreppet. Nedan presenteras några 

grundläggande satser som är relevanta i det här sammanhanget. 

 

• varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå 

och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, 

• varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

• utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt 

att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 

• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 

dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 

• ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 

samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 

funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela 

utbildningssystemet.(Salamanca deklarationen 2/2006:11) 

 

Vidare anger Salamanca deklarationen att”[] Skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn 

till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. [] 

Många barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin skoltid 

särskilda pedagogiska behov [] Den uppgift som den integrerade skolan står inför är att 

utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har förutsättningar att med framgång ge 

undervisning åt alla barn, däribland dem som har grava skador och funktionshinder. Fördelen 

med sådana skolor är inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla 

barn. Inrättandet av sådana skolor är ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat 
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samhälle. En ändring av det sociala perspektivet är ofrånkomlig. Alltför länge har personer 

med funktionshinder betraktats av ett samhälle som har koncentrerat sig mer på deras 

svårigheter än på deras möjligheter.” .(Salamanca deklarationen 2/2006:16) 

 

3.3. Carlbecks-kommittén 
 

Carlbeck-kommitténs utgångspunkter för utredningen (SOU 2004:98) var att höja kvalitén i 

undervisningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Syftet var även att 

arbetet och principen om ”en skola för alla” skulle stärkas. Utredningen menar att kontakterna 

och samverkan mellan skolformerna grundskola/särskola ska öka. Med ökad flexibilitet, 

valmöjligheter, användning av hjälpmedel och höjd personalkompetens inom och mellan 

skolformerna kan en kvalitetshöjning ske. För att få ett inkluderande samhälle där alla är 

accepterade, måste arbetet börja i förskolan/skolan. Genom att leva och lära tillsammans, 

utvecklas förståelse och tolerans för att alla är olika. Därför ska vi sträva efter att alla elever 

undervisas tillsammans. Skolledningens ansvar är att förmedla attityden om att alla barn i 

skolan är allas ansvar och att alla personal på skolan samverkar på ett naturligt sätt. Genom att 

alla skolans personalgrupper deltar i samma möten och sammankomster kan värderingar och 

attityder påverkas och utgöra grunden för arbetet på skolan. Genom attitydförändringar, vilka 

erhålls genom ökad kunskap, erfarenhet och kompetens kan skolorna verka för ett arbete för 

den inkluderande skolan, ”en skola för alla”, där alla är välkomna och självklara i 

gemenskapen. (a.a.) 

 

3.4. Skollagen och Lpo 94 
 

De delar av skollagen som är relevanta för studien kommer delvis att presenteras senare i 

texten.  

I skolans styrdokument står att de ska främja aktningen för varje människas egenvärde… 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde [] 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lpo 

94:1).  
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Grundskolan och särskolan har samma läroplan att utgå ifrån, Lpo 94. Båda skolformerna 

bygger på samma demokratiska värden och värdegrund. Skillnaderna ligger i att de har olika 

mål att uppnå. Särskolans elever har kunskapsmål att uppnå utifrån egen förmåga i slutet av år 

fem och efter avslutad skolgång. Efter avslutad skolgång får man i särskolan ett intyg, om 

eleven eller elevens vårdnadshavare begär det kan man få intyget omsatt till betyg. De betyg 

man kan få är G och VG. Strävansmål och mål att uppnå finns också för vart och ett av de tolv 

ämnena som man kan läsa i grundsärskolan. (www3.skolverket.se) 

I skollagen står det att ”utbildningen inom varje skolform skall vara likformig oavsett var i 

landet den anordnas” (Skollagen 1 kap § 2). Detta bemöts i Lpo 94:2 med följande text ” En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” 

 

3.5. Kommunal skolplan 
 

Någon kommunal skolpolicy för den aktuell kommun finns inte att läsa då de är under 

revidering och uppbyggnad och därför inte har hunnit bli antagna av barn- och 

utbildningsnämnden. På den aktuella skolans hemsida kan man dock läsa att skolan ska vara 

en ”mötesplats” där det råder trygghet och trivsel, alla ska visa hänsyn och respekt inför 

varandra. Undervisningen ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar. 

 

3.6 Sammanfattning av styrdokumenten 

 

När man läser de dokument och lagar som reglerar den svenska skolan, finner jag det svårt att 

finna stöd för någon annan skolform än ”en skola för alla” där alla barn ska tas emot och 

bemötas utifrån deras individuella behov. Det blir snarare svårt att förstå hur vi i Sverige kan 

ha två separata skolsystem. Förutom vinsterna med att skapa förutsättningar för ett samhälle 

för alla, skulle ”en skola för alla” kunna underlätta skolgången för alla barn som inte lever 

upp till betyget G. Idag hamnar dessa barn ofta i ett ingenmansland. De platsar inte i vanliga 

skolan, men de är inte heller särskoleberättigade. 
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Dessa dokument visar också på hur svårt det här med inkludering är. Det skapas hela tiden 

nya dokument för att man ska kunna leva upp till barnkonventionens krav. Samhället har svårt 

att ta till sig de individer som inte lever upp till normen för hur man ska uppföra sig och bete 

sig. Att jobba med attitydförändringar tar tid och kräver ett hårt arbete. Detta arbete är en 

förutsättning för att dokumenten ska återspeglas i vardagens skolarbete och slutligen i hela 

samhället.  
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4. Forskningsbakgrund 
 

Detta kapitel kommer att behandla den forskning som ligger bakom begreppen inkludering 

och ”en skola för alla”. I början av detta avsnitt kommer jag också att göra en sammanfattning 

av vad ett funktionshinder är, vad utvecklingsstörning och autism är och hur man går till väga 

för att ställa dessa diagnoser. Jag kommer också in på hur dessa diagnoser används för att 

sortera elever mellan grundskola och särskola. 

 

4.1. Begreppet funktionshinder 

 

Begreppet funktionshinder är viktigt eftersom den svenska skolan ska bereda plats för alla 

barn och ungdomar. Det är också viktigt att förstå att ett funktionshinder många gånger är 

kopplat till den miljö person befinner sig i och inte till individen personligen 

Ordet handikapp kommer ifrån engelskans ”hand in cap” och härrör ursprungligen från ett 

spel där vinnaren får ta ett pris ur en mössa (hand in cap). Efter andra världskriget försköts 

betydelsen till att åsyfta en funktionsnedsättning hos en individ som försvårade dennes 

livssituation (Tideman Magnus, 2000:40). Under senare år har en mer relativ syn på 

handikapp begreppet tagit plats i samhället. 

”Handikapp är inte en egenskap hos en person med skada eller en sjukdom. 

Handikapp är i stället ett förhållande mellan skada eller sjukdomen och 

personens omgivning. Det är således fullt rimligt att tala om verksamhet som till 

följd av bristande anpassning och omtanke förorsakar svårigheter eller reser 

hinder för människor med skador eller sjukdomar. Detta synsätt…som 

egentligen flyttar handikappet från den enskilda människan till dess 

omgivning…är väsentligt, ty det lägger ett ansvar på alla huvudmän, samhälliga 

som enskilda, att verksamhet som de bedriver ska vara tillgänglig.”  

(Socialtjänstlagen, prop. 1979/80:1) 

En person kan med andra ord vara handikappad i vissa miljöer eller sociala situationer, men 

behöver inte vara det i andra miljöer eller sociala situationer. En hörande individ, som inte 

kan teckenspråk, blir handikappad i en grupp med hörselskadade individer. Utifrån detta ska 
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vi inte prata om handikappade människor utan om människor med funktionshinder. (Tideman 

Magnus, 2000:41). Idag används begreppet funktionshinder mer allmänt, än begreppet 

handikapp. 

 

4.1.2. Utvecklingsstörning 

 

Funktionshindret utvecklingsstörning är inte av direkt relevant för just det här arbetet 

eftersom den för studien utvalda eleven inte har någon utvecklingsstörning. Detta arbete syftar 

dock till att belysa hur man kan lyckas med en inkludering. Individinkludering omfattar både 

elever med autism och elever med utvecklingsstörning. Därför har jag valt att ta med en 

sammanfattning av begreppet utvecklingsstörning, för att göra arbete mer allmängiltigt.  

Begreppet utvecklingstörning baseras på tre olika synsätt till detta kan också läggas en 

medicinisk definition. Tideman Magnus., (2000) lyfter fram de fyra olika synsätten. 

Psykologisk synvinkel. Detta innebär att man mäter individens intellektuella förmåga genom 

psykometrisk mätning. Resultatet pekar ut vilka som är utvecklingsstörda utifrån en 

intelligenskvot (IQ), alla under IQ 70 räknas som utvecklingsstörda. Detta värde är 

godtyckligt satt som två standardavvikelser från medelvärdet. Detta bygger alltså på samma 

populära normalfördelningskurva som vårt tidigare betygssystem också vilade tungt på. I 

USA har man höjt IQ gränsen till 75 med följd att fler barn definieras som utvecklingsstörda. 

(Frithiof Elisabet, 2001:14–15; Tideman Magnus, 2000:42). Att man ändrat på IQ gränsen i 

USA och följderna av det visar ganska tydligt hur godtyckligt denna gräns är. Idag finns ett 

tydligt glapp mellan att inte ha förmågan att nå betyget G och gränsen för att klassas som 

utvecklingsstörd. Detta gör att en grupp elever blir utan det extra stöd, av kompetent personal, 

de har rätt till. Jag menar dock inte att man ska höja IQ gränserna för utvecklingsstörning i 

Sverige, utan att man måste ge stöd åt alla elever i en gemensam skola för alla. 

Social synvinkel. Denna definition varierar över tid utifrån vilka krav samhället ställer på 

sina invånare. De som på grund av sitt funktionshinder inte klarar av att leva efter de krav 

som samhället ställer räknas som utvecklingsstörda. (Tideman Magnus 2000:42) 

Administrativ synvinkel: Utvecklingsstörning är en nedsättning av de begåvningsmässiga 

funktionerna som gör att ett barn blir i behov av särskild undervisning eller särskilt stöd. Detta 
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är i praktiken en sammanslagning av de två ovan nämnda synsätten. (Tideman Magnus 

2000:42) 

Medicinsk definition: Här ligger utgångspunkten i de biologiska eller medicinska avvikelser 

individen har, till exempel kromosomförändringar. Diagnosen ställs tillsammans med en 

psykologisk mätning av de intellektuella funktionerna. Detta innebär att man kan ha 

kromosomförändringar och andra medicinska avvikelser utan att för den skull betraktas som 

utvecklingsstörd. (Tideman Magnus 2000:42) 

Utvecklingsstörnig kan sedan i sin tur delas in i tre stadier: A, B och C.  

C innebär en djup utvecklingsstörning där man bara förstår och agerar i det som händer här 

och nu. B är en svår till måttlig utvecklingsstörning, innebär att man förstår sin omgivning 

som en helhet men inte kan överblicka det frånvarande. A är lätt utvecklingsstörning, detta 

innebär att man förstår att det finns nutid och dåtid och att man har en allmän uppfattning om 

tillvaron. Spännvidden inom stadierna är enorm och behovet av hjälp och stöd varierar 

kraftigt.(Tideman Magnus, 2000:43) 

Att med hjälp av diagnoser ge vissa elever en biljett till extra stöd kan både skapa 

stigmatiseringar för den enskilda individen och göra att pengarna för extra stöd bara tillskrivs 

de individer som har en diagnos av något slag. Här återkommer vi till att ”en skola för alla” 

inte bara innebär att elever med funktionshinder och med ”normala” förutsättningar ska 

beredas plats i skolan. ”En skola för alla” ska ge just alla elever samma förutsättningar för en 

lyckad skolgång. (Tideman et. al., 2004:19) 

 

4.1.3. Autism 

 

Begreppet autism är centralt i examensarbetet då den i arbetet betraktade eleven är 

diagnostiserad inom autism spektrat. 

Autism innebär en allvarlig störning av den sociala förmågan, kommunikationsvårigheter och 

beteendestörningar. Det innebär ofta att en person med autism blir fixerade vid bestämda 

rutiner och ofta har snäva intresseområden. Autism framträder ofta tidigt, i regel före tre års 

ålder och följer med som ett funktionshinder genom hela livet. Autism täcker också ett brett 

spektra av olika funktionsnedsättningar och har många undergrupper, till exempel Aspergers 



16 

 

syndrom. Många individer med autism har också en utvecklingsstörning som 

tilläggshandikapp. (Tideman Magnus, 2000:43) 

 

4.2. Grundskola eller särskola? 
 

I detta avsnitt följer en redogörelse för vilka barn och ungdomar som är berättigade till 

särskola och hur man väljer skolform. 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de har en 

utvecklingsstörning eller autism skall tas emot i särskolan. Grundläggande bestämmelser om 

obligatoriska särskolan återfinns i skollagen och särskoleförordningen. Den obligatoriska 

särskolan omfattar två parallella former, grundsärskolan och träningsskolan. Elever i 

obligatoriska grundsärskolan har skolplikt i nio år. De har dock rätt till ett frivilligt tionde 

skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Grundsärskolan följer samma läroplan som 

grundskolan sedan 1994. Undervisningen liknar undervisningen i grundskolan. De läser i stort 

sett samma ämnen, men de anpassas i omfattning och svårighetsgrad utifrån eleverna. Detta 

innebär att de har egna kursplaner och kunskapskriterier. I träningsskolan är undervisningen 

mindre teoretisk och mer inriktad på att ge eleverna upplevelser, att minnas, känna igen och 

kommunicera (Frithiof Elisabet, 2001:16, Tideman Magnus, 2000:45, www3.skolverket.se).  

Inom särskolan finns en särskild undervisningsform, individuell integrering. Detta innebär att 

en elev som är inskriven i särskolan, men går i en vanlig grundskoleklass. Elever som 

undervisas i grundskolan, följer grundsärskolans kursplan. Detta sker i samarbete med 

särskolan både i form av rådgivning till personalen och ekonomiskt stöd till 

specialundervisning. (Tideman Magnus, 2000:46) 

I skollagen står;[ ] barn, som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål därför att de 

har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, har rätt till/skall erbjudas 

undervisning i särskolan [ ] (Skollagen 1985:1 100 kapitel 3 § 3). För att man ska få tillgång 

till särskolan krävs diagnosen utvecklingsstörd, autism eller autismliknande tillstånd. 

Beroende på vilken infallsvinkel man väljer beskrivs tillståndet olika, men gemensamt anser 

man att fenomenet psykisk utvecklingsstörning innefattar en hämmad förståndsutveckling 

som kommer till känna redan under barnaåren (Frithiof Elisabet, 2001:13). År 1994 lade man 

till tillstånden autism och autismliknande tillstånd därför att man ansåg att denna personkrets 
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också är i behov av särskilt stöd. I de fall där eleven har en lätt utvecklingsstörning kan det 

vara svårt att avgöra vilken skolform som är den rätta. SOU 1991:30 skriver att det är viktigt 

att ha en formell prövning med psykologiska och pedagogiska utredningar samt ett 

läkarutlåtande som grund för om en elev ska tas emot i grundsärskolan eller inte. Sedan 1996 

är det föräldrarna som fattar det avgörande beslutet om barnet ska skrivas in i grundsärskolan 

eller vanlig grundskola. I de fall där träningsskola är aktuell är det rektor som beslutar om 

inskrivning där. Det finns också en stor gråzon av barn som ligger över IQ 70 men som ändå 

saknar förmåga att nå de relativt höga kunskapsmålen som ligger till grund för betyget 

godkänd. (Frithiof Elisabet, 2001:14–17) 

Frågan om grundskola eller särskola är viktig i fråga om begreppet ”en skola för alla”. 

Återigen stöter vi på problemet med de elever som inte platsar i något av de två skolsystemen. 

Genom att sorter våra elever i grupper med mer eller mindre dugliga elever försvårar vi 

förutsättningarna för ett samhälle för alla. Vi ger heller inte förutsättningar för att skapa 

förståelse för alla individer i samhället, så som Lpo 94 förespråkar, eftersom en del individer 

bara återfinns på ett fåtal skolor. Till detta kommer också att särskolorna oftast ligger i 

centralorten för att samla kompetensen kring en grupp elever. Detta gör att man skiljer 

eleverna från deras lokala hemmiljöer och gör dem till främlingar i sina egna kvarter. Stöd för 

särskolor finner man då man tittar på elevens sociala liv. Det verkar många gånger lättare att 

finna varaktiga kamratrelationer i särskolan jämfört om man går individintegrerat i 

grundskolan (Jonson Marie, 2008). 

 

4.3. ”En skola för alla” 
 

”En skola för alla” har funnits som begrepp sedan 1968. Enligt gällande skollag och 

förordningar har alla barn haft skolplikt och rätt till utbildning sedan dess (Emanuelsson 

Ingmar, 2007:10). 

Redan 1979 var 90 % av alla grundsärskolor lokalintegrerade i grundskolan. I samband med 

detta överfördes huvudmannaskapet för särskolan från landstinget till kommunerna successivt 

fram till 1996. (Frithof Elisabet, 2001). Anledningen till överföreningen från landsting till 

kommun kan ses ur två perspektiv, som båda påverkar varandra. Det första är en generell 

förändring i välfärdssamhället och det andra är en följd av det handikapp ideologiska 

utvecklingen (Tideman Magnus, 2000). Men att nyttja samma lokaler är inte att vara 
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inkluderad. Det måste också finas förutsättningar för att mötas och samspela på lika 

förutsättningar. För att komma till rätta med detta problem började man jobba för att alla 

elever skulle vara inkluderade på samma villkor. 

 

4.4. Inkludering 
 

Ordet inkludering betyder ”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan 

att våld görs på deras individuella karaktäristiska och förutsättningar” (Emanuelsson Ingmar, 

2007:13). Haug Peter (1998:20) väljer den norska tolkningen av begreppet, det vill säga att 

barn ska ges en möjlighet att bo hemma hos sina vårdnadshavare och därmed kunna gå i sin 

lokala skola. Mara Westling Alodi (2005:4) skriver att det engelska ordet inclusion har 

etablerats internationellt när man talar om att en skola anpassas för att ta emot alla elever, och 

att skolan uppskattar olikheter. Integrering används mer när det gäller en individ som 

integreras. I denna studie betraktas endast en elev som integrerats. Han är skolans enda 

individintegrerade elev. Man har tidigare haft två individintegrerade elever och kommer 

framöver att ta emot fler. Ur denna aspekt borde man kunna kalla skolan ifråga för 

inkluderande. I uppsatsen förekommer både ordet integrering och ordet inkludering. I både 

litteraturen och hos informanterna verkar det råda en viss förvirring kring begreppen, framför 

allt äldre litteratur använder bara ordet integrering, då inkludering är ett relativt nytt som 

begrepp.  

Inkluderande undervisning och integrering är begrepp som är mycket starkt kopplade till ”en 

skola för alla”. Det är ett mål att sträva mot, som med tiden har blivet mer omfattande men 

också allt tydligare uttryckt i styrdokumenten (Emanuelsson, Ingmar, 2007:10). Samtidigt 

som det visar sig allt tydligare att dessa mål inte är lätta att leva upp till. En orsak till 

svårigheter i konkreta skol- och undervisningssituationer är att majoritetsbeslut inte kan 

garantera att alla medverkande individer omfattar samma värderingar och synsätt. Det finns i 

så gott som alla skolor och arbetslag värderingar och intressen som står i konflikt med 

varandra, vilket leder till dilemman i utvecklingen och genomförande av ett inkluderande 

synsätt. Kompromisslösningar i sådana situationer tenderar oftare att leda till traditionellt 

etablerade segregerande lösningar än nydanande integrerande lösningar. (Emanuelsson 

Ingmar 2007:11) 
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Segregerande integrering är det tankesätt som har gett upphov till dagens specialpedagogik. 

Experter beslutar utifrån elevens individuella behov vilken skolform som är mest lämpad för 

elevens kommande utveckling. Eleven erbjuds kompensatorisk hjälp för att på bästa sätt 

kunna anpassa sig till skolans och samhällets krav. Det är alltså eleven som ska anpassa sig 

till omgivningen och inte tvärtom. Kopplingar kan dras mellan den segregerade integreringen 

och det kompensatoriska perspektivet. (Haug, Peter 1998:22–23).  

Till följd av detta har det uppkommit ett annat tankesätt för att komma till rätta med den 

segregerande integreringen. Det kallas inkluderande integrering och tanken bakom detta är 

att alla barn ska undervisas i den klass som de geografiskt hör till, eller själva har valt. Alla 

barn deltar i samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning. De skillnader som 

finns mellan olika barn ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning i samma 

klassrum. Skolan ska bli likvärdig inför alla och alla elever ska bli likvärdiga inför skolan. 

Alla lärare ska ha tillräcklig kompetens för att undervisa alla barn och det ska inte finnas 

någon skillnad mellan specialundervisning och undervisning. Därmed blir det aldrig aktuellt 

med någon specialpedagogik. Skolan ska kunna ta emot och arbeta med alla barn. (Haug 

Peter, 1998:23–24) 

Det finns två olika uppfattningar kring hur elever med särskilda behov ska bemötas i skolan. 

De har båda sin grund i politiken och påverkar därför skolans verksamhet i och med 

maktskiften i regeringen. Den innovativa uppfattningen har sina rötter i socialdemokratin 

och är orienterad mot gemenskap och medborgarkompetens. Uppfattningen vilar på en 

demokratisk värdegrund. Här väger ämnes kunskaper lika tungt som praktiska kunskaper, 

kultur och socialträningen får ta stor plats. Konkurrens, examination och betyg ska inte 

dominera. Detta skapar förutsättningar för inkluderande integrering. (Haug Peter, 1998:25 ) 

Den restaurerande uppfattningen har sina rötter i de borgliga partierna. Alla ska gå i 

skolan, men skolgången behöver inte se likadan ut för alla. Man förespråkar en individuell 

utbildning med många val. Man ska kunna differentiera elever både utifrån nivå och också 

ämne. Teoretiska studier och ämneskunskaper ska premieras och betyg och examination är 

viktigt. Uppfattningen vilar på behovs och effektorienterad värdegrund. Den segregerande 

integreringen härrör ur dessa tankegångar. (Haug Peter, 1998:25) 
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4.4.1. Olika vägar för att nå inkludering  

 

I forskningen talar man om olika teoretiska perspektiv som elever, lärare, och organisationer 

kan ta på specialpedagogik. De teoretiska perspektiven beskriver hur aktörerna kan förhålla 

sig till ”en skola för alla”. Nilholm Claes (2007:25–87) beskriver i sin bok Perspektiv på 

specialpedagogik tre olika förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd.  

De första kallar han det kompensatoriska perspektivet. Det går ut på att man identifierar 

problemgrupper. Sedan söker man efter framför allt neuroligiska och psykologiska processer 

som kan bidra till bättre förståelse för gruppens problem. Utifrån detta föreslår man metoder 

och åtgärder för att kompensera de problem som gruppen uppvisar. Man lägger med andra ord 

problemet hos individen. Individerna skiljs från den stora klassen.  

Det andra perspektivet kallas för det kritiska perspektivet. Det har uppkommit som kritik 

mot det kompensatoriska perspektivet. Det har också sin utgångspunkt i en allt mer 

individinriktad politik och kravet på ”en skola för alla”. Här ligger tyngdpunkten på att 

orsaken till skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven. Elevers olikheter bör ses som en 

resurs i skolan. Man anser att en diagnos är en fördel för skolsystemet, men inte för individen. 

Därför måste skolan ta sitt ansvar för att alla ska få tillgång till utbildning, och inte söka 

kryphål som kan förenkla uppdraget.  

Det tredje perspektivet kallar han dilemma perspektivet. Det har sitt ursprung i framför allt 

kritik mot det kritiska perspektivet, men även mot det kompensatoriska perspektivet. Här 

menar man att skolan bör utformas utifrån den naturliga variation som finns bland barn, 

istället för att integrera avvikande barn i miljöer som inte passar dem. Det är inte bara 

specialpedagogiken som behöver ses över utan hela utbildningssystemet. Även om man 

lyckas avskaffa specialpedagogiken kommer vi alltid att stöta på barn som skiljer sig från 

mängden, här i ligger ett dilemma. Alla elever är inte lika, undervisningen kan därför aldrig 

bli perfekt. Det handlar om att hela tiden mäta fördelar mot nackdelar i detta dilemma och 

välja vad man tror är rätt, samt att omvärdera gång på gång.  

Enligt Nilholm Claes (2007) dominerar det kompensatoriska perspektivet fortfarande i våra 

skolor, medan det kritiska perspektivet dominerar forskningen. Skolor med mångkulturellt 

upptagningsområde tenderar att vara dem som hanterar inkluderingsfrågor allra bäst (PM, nr 

2, 2008). 
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4.5. Två olika modeller för analys av inkludering 
 

Elisabet Frithiof (2001:43) beskriver Meijer och Pijls (1994) modell med sex steg för 

inkludering. Första nivån är fysisk integrering. Detta kallas också lokalintegrering och 

innebär kort och gott att särskola och vanlig skola återfinns i samma geografiska område, 

helst i samma byggnad. Nästa nivå är terminologisk integrering, då har man noga tänkt 

igenom vilket språkbruk som används på skolan, etiketterring och diskriminering får inte 

förekomma. Administrativ integrering innebär att elever som har en utvecklingsstörning 

omfattas av samma regelverk som övriga elever. Social integration uppfyller man om 

intensiva och regelbundna sociala kontakter upprätthålls mellan elever med och utan 

utvecklingsstörning. Samma långsiktiga mål och studieplaner krävs för att nå 

studieintegration. Slutligen ska alla elever undervisas tillsammans, i samma lokal, på samma 

gång, av samma lärare och i samma studiekurs för att nå psykologisk integration. ”Skolans 

slutmål i integrationsperspektiv är att alla elever deltar i en icke segregerad grupp i en 

klassrumsmiljö där det råder social integration.” Fritiof Elisabet (2001:43) 

Elisabet Frithiof (2001:42) presenterar ytterligare en modell enligt Nirjes integreringstankar i 

sex nivåer från 1977. Första punkten är fysisk integrering, det vill säga lokalintegrering. 

Funktionell integrering betyder att särskoleeleverna har tillgång till t.ex. samma aula, matsal 

och fysiksal. Social integrering handla om att ha samma attityder, uppträdanden, respekt och 

aktning i alla mellanmänskliga kontakter. Personlig integrering innebär att man öppnar 

dörrar och underlättar för att alla ska kunna skapa och upprätthålla betydelsefulla relationer. 

Att ha samma rättigheter och möjlighet till delaktighet och ansvar när det gäller sin egen 

utbildning, utveckling och framtid oavsett om man är särskoleelev eller grundskoleelev 

innebär att man är samhälligligt integrerad. Nirjes sex punkter avslutas med organisatorisk 

integrering som är de former som stödjer och upprätthåller övriga aspekter. 

Vissa punkter i de båda modellerna är påfallande lika, en del kan tyckas häpnadsväckande, 

men det speglar nog bara hur svårt det här med integrering är. Med tanke på att Nirjes modell 

skrevs 1977, så har det inte hänt allt för mycket på många skolor fram till idag.  

Steg ett i båda modellerna handlar om lokalintegrering. Nirjes modell tar ett steg längre på det 

här planet och pratar om vikten av att använda samma lokaler som ett viktigt steg i 

integreringen. Meijer och Pijls två följande steg med terminologisk och administrativ 
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integrering dvs. ett genomtänkt språkbruk, ingen diskriminering och samma regelverk för 

samtliga elever är väldigt lik Nirjes tredje steg som handlar om att ha samma attityder, 

uppträdanden, respekt och aktning i alla mellanmänskliga kontakter. Båda modellernas fjärde 

steg framhåller vikten av att kunna skapa och upprätthålla relationer. Det femte steget handlar 

om att alla elever ska ha samma rätt till utbildning och en framtid. Meijer och Pijl tar här ett 

steg längre och menar att alla elever ska följa samma långsiktiga mål och studieplaner. 

Individintegrerade elever följer inte samma långsiktiga mål och studieplaner som övriga 

elever, men de följer samma grundläggande strävansmål. Det är endast kursplaner och de 

generella mål att nå som skiljer sig. För att uppnå detta måste alla Svenska kursplaner skrivas 

om, så att alla elever har möjlighet att nå målen. Detta skulle också gynna den stora grupp 

elever som idag inte når målen för G, men som inte betraktas som utvecklingsstörda. På sista 

punkten skiljer sig modellerna åt. Meijer och Pijl förespråkar att all undervisning ska ske i 

samma lokal, med samma lärare, samtidigt i samma studiekurs. Detta är för mig det som 

måste vara det slutgiltiga målet med integrering. Hit måste man nå för att kunna kalla en 

individintegrering för lyckad. Nirjes sista punkt handla om de former som stödjer att man på 

skolan kan leva upp till de övriga punkterna. Detta tror jag är jätteviktigt. Det måste finnas en 

skolledning som kan leda hela skolan på rätt väg i dessa svåra frågor. 

 

4.5.1 Analys modell 
 

Jag har plockat de jag anser är de bästa bitarna ur de båda modellerna och skapat en egen 

sammanfattande modell av Meijer och Pijls modell och Nirjes modell som redovisas nedan. 

Den bygger också på sex steg för integrering. Modellen är något anpassad till svenska skolan 

när det gäller studie integration. 

Fysisk integrering Alla elever finns i samma byggnader och använder samma lokaler. 

Administrativ integrering Alla elever följer samma regelverk. All personal på skolan har ett 

genomtänkt språkbruk och uppträdande. Ingen diskriminering eller etikettering får 

förekomma. 

Social integrering: intensiva och regelbundna sociala kontakter upprätthålls mellan elever 

med och utan funktionsnedsättning. 
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Studieintegrering Alla elever följer samma läroplan. Har samma strävans mål, men olika 

uppnående mål. 

Psykologisk integrering. Undervisningen sker i samma lokaler, med samma lärare, samtidigt 

i samma studiekurs. 

Organisatorisk integrering de former som stödjer och upprätthåller övriga aspekter. 

 

Systemet som kräver diagnos för tillgång till särskolan rimmar mycket illa med alla dokument 

och förordningar som stödjer ”en skola för alla”. Man kan här konstatera att många svenska 

kommuner inte lever upp till vad skollagen och Lpo94 förespråkar. Detta innebär också att 

Sverige inte lever upp till FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen. Arbete med 

inkludering är svårt. Att acceptera det annorlunda och hitta flexibla arbetssätt kräver personal 

som är mycket förändringsbenägna och har en positiv människosyn. En stor del av problemet 

ligger sannolikt i just det att alla arbetslag är sammansatta av många individer med olika 

synsätt och värderingar precis som Ingmar Emanuelsson (2007;10-11) skriver. Skillnaden 

mellan segregerande- och inkluderandeintegrering är stor. Att jobba med inkluderande 

integrering ställer högre krav på eleverna, lärarna och skolledningen, men det öppnar också 

upp för ett klassrum där alla elever får hjälp utifrån sin förmåga. Eftersom de olika synsätten 

har en politisk grund måste skolorna ställa om efter varje maktskift, detta tar mycket kraft 

ifrån den dagliga verksamheten. Jag tror dock att skolorna måste organiseras om och 

betygsystemet ändras för att man ska kunna leva upp till den innovativa uppfattningen. Den 

innovativa uppfattningen hämtar sitt stöd i FN:s barnkonvention och de andra förordningarna 

på ett sätt som den restaurerande inte gör. Vägen till framgång känns på många sätt krokig, 

men det rör åtminstone på sig på forskningsplanet. Det gäller att få skolorna med sig från det 

kompensatoriska tänkandet till dilemma perspektivet. Jag tror också att det är viktigt att förstå 

att en klassrumslösning inte alltid är bäst för den enskilda individen. Ibland kan det till och 

med vara nödvändigt med undervisning i liten grupp för att orka ta emot information. 

Återigen det krävs stor flexibilitet och en förmåga att hela tiden söka nya lösningar utifrån 

varje enskild individ. Jag finner styrkan i teorierna i att det finns många människor som lägger 

mycket tid och kraft på att försöka lösa detta svårlösta dilemma och svagheten i att man hela 

tiden skiftar i grundförutsättningarna för att lyckas i och med maktskiftena i regeringen. 
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5. Resultat 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet utifrån observationen och intervjustudien. Det är ett 

omfattande material. Jag har valt ut relevanta delar kopplade till studiens syfte. 

 

5.1 Observation i klassrum 
 

Jag följde eleverna under en dag då de hade moderna språk först. Detta läser eleven som ett 

extra tillval, eftersom man inte läser något extra språk i särskolan. Efter det var det idrott och 

slöjd följt av lunch sedan musik. Jag gjorde sällskap med ett par av eleverna, bland annat den 

elev som jag var där för att följa, under lunchen. Eleven tyckte nog att det var lite besvärligt 

att ha med en extra person under lunchen. Han svarade mycket kortfattat om jag ställde 

direkta frågor till honom. Annars var han tyst och åt. Så fort han var färdig gick han. Så jag 

blev kvar tillsammans med ett par av hans klasskamrater. Denna händelse gav mig extra stöd 

för att en observation var bästa sättet att komma åt hans skolupplevelser på, tillsammans med 

den information jag fick ut av de övriga informanterna  

Den dagen jag följde eleven och hans klass blev mycket väldigt tydligt. Eleven verkar vara 

accepterad och omtyckt i sin klass. På språklektionen hade man tävlig om viket lag som 

kunde gissa ordet först när en från varje lag ritade en förklaring till ordet på tavlan. Alla 

deltog, alla hejade på alla. Ingen gjorde miner eller något annat när det var hans tur att rita. På 

idrotten hade två elever till uppgift att genomföra en lektion. Här sticker eleven ut lite, han 

klarar inte alla rörelser, skuttar fram när man ska jogga, men ingen tycker att det är konstigt. 

De som står närmast försöker hjälpa honom så att rörelserna ska bli rätt. Han är glad och 

deltar precis som alla andra. På musiken och idrotten är elevassistenten inte med, han tar sig 

själv mellan de olika lektionerna och får med sig rätt material. På slöjden behöver han 

elevassistentens hjälp, det är många moment som ska genomföras och bli rätt när man gör en 

egen pall. På språklektionen finns elevassisten med som stöd. 

Det märks också att elevassistenten och eleven känner varandra väldigt väl. Det behövs inte 

mycket, en blick, ett ord, för att eleven ska komma igång och jobba. Elevassistenten hjälper 

gärna alla i klassen i mån av tid. Specialpedagogen berättar att om elevassistenten är sjuk så 

träder hans klasskamrater in på hennes plats, utan att någon ber dem göra det. De är också 
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väldigt måna om att han mår bra, om någon gör något otrevligt mot eleven så säger 

klasskamraterna ifrån och berättar också för någon av skolans personal om vad som har hänt. 

 

5.2 Uppfattning av ”lyckad” inkludering 
 

Det finns ingenting som kan säga exakt vad en lyckad inkludering är, det är upp till 

betraktaren. Här redovisar jag vad informanterna uppfattar som en lyckad inkludering. 

”Att få in något bland de vanliga” svarar elevens vårdnadshavare på frågan vad inkludering 

är, sedan fortsätter hon: ”jag tycker nog egentligen att integrerad, det är ju ingenting. För det 

heter ju att var och en ska ses på den nivå där den är [] det ska man göra med alla barn []det 

är ju ingen skillnad när det är integrering. [] För skolans del är det nog mest ett ord. Att vi 

har en integrerad”. På gymnasiesärskolan uppfattas detta som något ovanligt, det trycks 

mycket på att han är integrerad särskoleelev. Vårdnadshavaren säger ”integrerad 

särskoleelev, jag tycker att det låter så dumt.” För att inkludering ska vara lyckad menar hon 

att man ska bli sedd och accepterad för den man är. 

Specialpedagog säger: ”Inkludering är för mig hel samhörighet, delaktighet, aktivitet och 

gemenskap, de bitarna måste vara med om man ska prata om inkludering [] alla ska inte göra 

lika, utan man ska vara accepterad utifrån de egna förutsättningarna”. När detta uppfylls har 

man en lyckad inkludering.” 

Klassföreståndaren uttrycker följande kring begreppet lyckad inkludering ”När det ger något 

för båda parter. När eleven som är inkluderad känner att den kan ha kvar sitt sociala 

umgänge, sina kompisar, men kan få utmaningar och undervisningssteg som den inte hade 

fått i särskolan. Samtidigt som det fungerar i klassen och de övriga eleverna i klassen lär sig 

att den här eleven är väldigt speciell på sitt sätt men vi accepterar och gillar den eleven som 

den är.” Hon nämner också att hon ibland tycker att det kan gå till överdrift och att det ibland 

kanske hade varit bättre för vissa elever att vistats i en lugnare miljö, hon tänker då särskilt på 

elever som har det väldigt svårt socialt, att det helt enkelt blir för jobbigt för eleven. 

Rektor menar att om utveckling av kunskaper och färdigheter går hand i hand med social 

tillhörighet så att eleven trivs i skolan då har man lyckats med inkluderingen. Eleverna som 

går på skolan ska få ut något av det som skolan ska ge. [] kunskap och färdigheter först och 

främst och så ska de ju ha en social tillhörighet [] inkludera för inkluderandet skull, om man 
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ser att eleven inte får någonting till godo av det, det är fel [] det ska vara utifrån individen, 

inte att vi i skolan ska säga vi är duktiga för vi har inkluderat 10 stycken.” 

 

5.3 Vad krävs för en lyckad inkludering på skol-, grupp-, och individnivå? 
 

På skolnivå är det kompetens hos personalen som nämns av flest informanter (3/5). Elevens 

vårdnadshavare menar att det också behövs ett intresse hos personalen för att det ska lyckas, 

en positiv vilja att arbeta med inkludering. Specialpedagogen nämner utöver kompetens att 

eventuellt kan miljöanpassningar krävas. Skolan måste ha en tydlig värdegrund att stå på för 

att ha ett gemensamt förhållningssätt. Rektor nämner att elevvårdskonferenserna är viktiga för 

att samla all information kring eleven och att kontakterna mellan skolan och föräldrarna ska 

hellre vara för täta än för glesa. Klassföreståndaren nämner att det krävs tid och stöd att 

anpassa undervisningen. I tabell 5.1 redovisas vad de olika informanterna finner viktigt för att 

en inkludering ska fungera på skolnivå, gruppnivå och individnivå. 

Den sociala gemenskapen och öppenhet mot övriga elever nämns på ett eller annat sätt av alla 

på gruppnivå. ”Barnen behöver kunskap och utbildning för att man ska förstå, att man ska ha 

beredskap och ett arbetssätt, som gör att barnen kan få möjlighet att reflektera och få redskap 

i det man bemöter.” (Specialpedagogen). Klassföreståndaren säger att det är viktigt med en 

öppenhet emot övriga elever, men att det också är viktigt att förmedla att samma regler och 

gränser gäller för alla elever. 

På individnivå har de olika informanterna lite olika aspekter. Vårdnadshavaren nämner att det 

är viktigt att någon på skolan har som uppgift att se den inkluderade eleven, så att det finns 

någon att vända sig till, till exempel klassföreståndare eller assistent, så att uppgiften inte 

läggs på ett helt arbetslag. Specialpedagogen säger att individuellt ska man träna det som är 

svårt, men att eleven måste kompenseras i vissa ämnen för att belastningen inte ska bli för 

tung och så att man inte förlorar kunskapsinnehållet i en text, i till exempel historia, för att 

läsningen i sig är så krävande. Rektorn säger att det är viktigt att utforska elevens behov och 

att utifrån dem anpassa undervisningen och klassföreståndaren säger att det är viktigt att 

eleven fungerar socialt för att eleven ska orka med vardagen i en stor grupp. 
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Informant/nivå Skolnivå Gruppnivå Individnivå 

Rektor Kompetens 

Täta kontakter med 

vårdnadshavare 

Introducera elevens behov för 

all personal 

Fungerande social 

gemenskap 

Öppenhet mot övriga 

elever 

 Utforska elevens behov och 

anpassa undervisningen utifrån 

dessa 

Special- 

Pedagog 

Kompetens 

Ev. miljöanpassning 

Tydlig värdegrund och 

gemensamt förhållningssätt 

Fungerande social 

gemenskap 

Öppenhet mot övriga 

elever 

Arbetssätt och 

arbetsmetoder ska 

fungera för hela 

gruppen 

Tid för reflektion och 

redskap för att för att 

hantera det man möter 

Träna det som är svårt, men också 

kompenseras ibland för att nå bästa 

resultat 

Klass- 

föreståndare 

Kompetens 

Tid och stöd för anpassning 

av undervisningen 

Fungerande social 

gemenskap 

Öppenhet mot övriga 

elever 

Gemensamma regler 

och gränser 

Eleven måste fungera socialt i den 

stora gruppen för att orka med 

skoldagen 

Vårdnads- 

havare 

Intresse för inkludering hos 

personalen 

Fungerande social 

gemenskap 

Öppenhet mot övriga 

elever 

Intresse för att möta 

elever med andra 

behov 

Det måste finnas en person som är 

ytterst ansvarig för elevens tid i 

skolan, t.ex. en assistent eller 

klassföreståndaren 

 

Tabell 5.1 Informanternas uppfattning om vad som krävs på skolnivå, gruppnivå och individnivå för att lyckas 

med en individintegrering.  

 

5.4 ”En skola för alla” 
 

”En skola för alla” är ett begrepp som inte elevassistenten och vårdnadshavaren känner till. 

Rektor menar att ”en skola för alla” är ” en skola där många elever, alla elever, får sina 

behov tillgodosedda [] det handlar om allas lika värde i en skola för alla.” 

Klassföreståndaren menar att det är en ”skola där vi möter alla elever på deras villkor[] 

oavsett handikapp, förmåga eller bakgrund, man måste möta varje elev på dens nivå och göra 

det så bra som möjligt.” Både specialpedagogen och klassföreståndaren nämner att det inte är 

skolans sak att avgöra om inkluderingen är lämplig eller inte, de jobbar utifrån gällande 

styrdokument och det är elevens föräldrar som väljer i vilken skola eleven ska gå. Skolans 

uppgift är att göra inkluderingen så bra som möjligt. Vårdnadshavaren funderar på att det 

kanske inte passar alla att gå i ”en skola för alla”, till exempel om man har problem med att 

vistas i stora grupper. Dessa tankar har också klassföreståndaren, rektorn och 
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specialpedagogen. Rektorn säger att det är oerhört viktigt att vara lyhörd för hur eleven mår 

och att vara öppen för att det kan finnas andra lösningar som passar just den eleven bättre. 

Man måste akta sig för att inkludera för inkluderandet skull.  

 

5.5 Särskolans kursplaner 
 

Följande resonemang förs kring huruvida alla lärare som undervisar eleven jobbar utifrån 

särskolans kursplan. 

Elevens vårdnadshavare säger ”En del lärare tar inte ner ämnet på elevens nivå utan tycker 

att elevassistenten ska omvandla det till honom och kör sitt race [] det får tips av 

specialpedagogen[] men det märker man ju att det tar ju inte alla lärarna till sig på samma 

sätt, har inte det intresset heller[] de är ju inte utbildade för detta och de har ju säkert många 

åsikter om det här med inkludering i all ära…det är ju inte så lätt [] det har jag full förståelse 

för.”  

Rektor säger att alla lärare känner väl till och jobbar utifrån särskolans kursplaner för det har 

man lagt ner tid på och gått igenom tillsammans. Avslutningsvis säger hon ”ansvarig 

klassföreståndare har koll på det och då förmedlar ju hon detta” 

Klassföreståndaren menar att ungefär hälften av lärarna arbetar utifrån särskolans kursplan. 

Eleven i fråga har lätt för att memorera och får han bara rätt triggerpunkter, till exempel att 

elevassistenten säger att det börjar på den här bokstaven, så kan han återge stora mängder 

fakta. Detta gör att, som klassföreståndaren uttrycker sig, ” en del lärare [har] tyckt att man 

kan köra på rätt så vanligt, utan att man tar så mycket hänsyn till vad det står i kursplanen [] 

han får väl hänga med och jag kan väl sätta betyg som jag vill ändå, även om han är 

särskoleinskriven.” 

Elevassistenten säger att hon har fått mycket mer hjälp med att omvandla material till eleven 

på högstadiet än vad hon fick på låg- och mellanstadiet. Där gjorde hon nästan allt material 

själv. Däremot anser hon att de hade mer kunskap om autism och hur man jobbar med barn 

som är annorlunda på låg- och mellanstadiet, ”jag får mer hjälp här, men de hade mer vana 

där.” Ibland måste hon säga ifrån och förtydliga att det är lärarens roll att omvandla 

materialet och hennes jobb att sedan förklara det för eleven. 
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Rektor säger att ” lärarna känner att, jag har 30 elever och du [elevassistenten] har en. Det 

är ju pedagogen [] som ska lägga upp undervisningen, [] det är inte alltid det fungerar []. I 

regel ser elevassistenten vari svårigheterna ligger, [men] det är inte elevassistentens sak att 

tillrättalägga undervisningen.” 

Det är elevassistenten som är kommunikationslänken mellan skolan och hemmet, huvuddelen 

av all information går genom henne och elevens kontaktbok. På frågan om klassföreståndaren 

upplever att det krävs mer kontakt med hemmet när hon arbetar med en särskoleinskriven elev 

jämfört med de övriga eleverna svarar hon: ”Det blir inte mer information än på en vanlig 

elev, för den övriga informationen, som är mer, tar ofta elevassistenten”. I den här frågan 

uttrycker de alla att det finns en vinst i att elevassistenten har jobbat med eleven under så lång 

tid och här en mycket nära relation med elevens familj. Klassföreståndaren säger: ” eftersom 

de har haft den kontakten väldigt länge [ ] så är det väl mer så att man lämnar över en del 

information.” 

Elevens vårdnadshavare säger ”mycket har ju gått genom elevassistenten, vi har inte haft så 

mycket med lärarna att göra [] hade det inte gjort det hade man ju fått prata mer med dem 

[lärarna] än jag hade gjort med mina andra barn [när de gick på samma skola].” 

 

5.6. Fördelar och nackdelar med vanlig skola 
 

I de följande frågorna blir det bara spekulationer om vad man kan tänka sig varit bättre och 

sämre med att gå i vanlig skola alternativt att gå i särskolan eftersom man aldrig riktigt kan 

veta det rätta svaret.  

Sammantaget så tycker alla att han har haft framför allt stora sociala fördelar med att ha gått i 

vanlig skola. Han har fått varit kvar i det lilla samhället, där alla känner honom och ingen 

tycker att det är något konstigt med honom. Han har ett stort socialt nätverk. Viktigast av allt 

är att han själv inte ser sig som konstig, han är en del av sitt samhälle. Detta har gjort honom 

till en mycket trygg person. Vårdnadshavaren tror att särskolan är lite mer omhuldad och att 

man inte på samma sätt är en del i samhällets verklighet om man går i särskolan. ”Ibland har 

det ju hänt något, och det har blivit slagsmål och så. Så då har han ju sett, som jag ser det, 

verkligheten. Alla är inte jättesnälla [] han har fått möta konflikter, det har varit nyttigt.”  
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Man är också överens om att han har utvecklats mer kunskapsmässigt. En fördel med att ha 

varit inskriven i särskolan som vårdnadshavaren nämner är att eleven har fått möjlighet att 

lyckas. Att få IG skulle ha varit väldigt jobbigt för eleven, då han är väldigt noga med att göra 

bra ifrån sig. 

En annan fördel som alla nämner är att även lärare och de övriga eleverna har haft fördelar av 

inkluderingen. Eleverna har lärt sig att acceptera att alla inte är lika och att respektera det. 

Klassföreståndaren upplever att det numera är lättare för eleverna att möta andra elever, med 

eller utan utvecklingsstörning, som är annorlunda. Det är helt enkelt inget konstigt, man får 

vara som man är. Lärarna har fått en ny utmaning och en möjlighet att utvecklas när det fått 

tänka i nya banor. 

Klassföreståndaren tror att eleven har kommit längre kunskapsmässigt i vanliga skolan, men 

kanske hade lärt sig att tänka mer själv och uttrycka egna åsikter i särskolan. Då hon tror att 

en lägre undervisningsnivå i särskolan kanske hade underlättat utvecklandet av just den biten 

för eleven, men hon känner inte till hur man jobbar i särskolan. 

Alla uttrycker att eleven inte själv ser sig som annorlunda och att möten med andra 

särskoleelever har därför blivit problematiska. Detta nämns både när man funderar på hur 

eleven skulle ha påverkats av att gå i särskolan istället och i samband med övergången till 

särgymnasiet till hösten. Om han hade gått i särskola från första början hade det kanske inte 

varit ett problem för honom. 

 

5.7 Där åsikterna går isär 
 

En fråga som ger olika svar är hur arbetet med elevassistenten ska bedrivas. Skolan är av 

åsikten att det hade varit bäst för eleven att byta assistent i samband med övergången till 

högstadiet. Elevassistenten och vårdnadshavaren menar att just detta, att eleven har haft 

samma assistent under 10 år, har gjort eleven så trygg att han nu kommer att klara av steget att 

flytta och gå särgymnasiet på internat. Här blir det klassföreståndaren som ställer sig 

mittemellan. Hon problematiserar kring båda åsikterna och kan se för och nackdelar med 

båda.  
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Elevassistenten ”att han har fått tryggheten att få ha samma assistent, det tror jag är väldigt 

viktigt”, Det som krävs är ju då så lite annorlunda folk som möjligt, att ha samma person som 

han känner sig trygg med, plus att man får jobba med alla andra runt omkring”. 

Klassföreståndaren: ”det är jätteviktigt att sådana här elever får en assistent som är med, sen 

är det jätteviktigt att den här elevassistenten kan arbeta bort sig själv så mycket som möjligt 

[] de känner varandra så väl att han behöver bara titta på elevassistenten för att veta vad hon 

vill och hon vet precis vilken grej hon ska säga, när han ska göra en sak, för att leda honom 

rätt. Hade det inte varit någon som vetat så hade han kanske varit lite mer självständig i sitt 

sätt att gå vidare i det steget”. Hon kan också se att det har varit en enorm trygghet, både för 

eleven och för familjen, att det har varit samma assistent under alla dessa år.” 

Vårdnadshavare upplevde som väldigt jobbigt att man ville byta assistent inför högstadiet. 

Hon tror att det hade varit lättare om det hade funnits någon färdig person att presentera, men 

det fanns det inte. Deras trygghet sattes i gungning, det var mycket nytt ändå inför högstadiet 

och det här med assistentbytet blev en utmaning för mycket. 
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6. Analys 
 

I analysen av resultatet faller två saker tydligt ut. Det första är att man mycket tydligt kan se 

en ökad professionalisering, i fråga om förhållningssätt till inkludering, i stigande 

tjänstgöringsgrad. Det märks tydligt att både rektor och specialpedagog är vana vid att 

reflektera och problematisera kring inkludering och ”en skola för alla”. Klassföreståndaren 

står tydligt förankrad i det pedagogiska arbetet och hon ger den mest verklighetsförankrade 

(som jag ser det) bilden av hur arbetet bedrivs i vardagen kring eleven både i avseende hur 

andra lärare jobbar i frågan och hur inkluderingsarbete utformas med de övriga eleverna. Det 

är hon som är ansvarigt för det vardagliga pedagogiska arbetet och som fungerar som spindeln 

i nätet och knyter samman alla dessa personer kring den berörda eleven.  

Elevassistenten står med en fot i skolan och en fot hos vårdnadshavarna. Här kommer den 

personliga relationen mer fram och de känslomässiga aspekterna av inkluderingen blir mer 

tydliga. Hos vårdnadshavarna är de det känslomässiga aspekterna som dominerar och avgör 

hur man tänker och känner kring inkluderingen. Det finns en tydlig skillnad mellan skolan och 

hemmet där elevassistenten befinner sig mittemellan. 

Efter bearbetning av materialet kom jag fram till följande modell, där man kan säga att ”tänka 

med hjärnan” dominerar hos rektorn för att minska för varje informant i följande ordning 

specialpedagog, klassföreståndare, assistent, vårdnadshavare. ”Att tänka med hjärtat” stiger i 

omvänd ordning. Rektor och specialpedagogen utrycker sig mycket professionellt, visar 

tydligt vad lagen och styrdokumenten förväntar sig av dem, tillsammans med 

klassföreståndaren ser de främst utveckling, både kunskapsmässigt och emotionellt, blandat 

med utmaningar för att hela tiden sträva framåt som ett tydligt mål. Medan elevassistenten 

och vårdnadshavaren uttrycker ett större behov av trygghet både för eleven och för hemmet. 

Vissa utvecklingssteg som skolan uttrycker kan uppfattas som alltför utmanande för hemmet. 

Med detta menar jag inte att man i skolan saknar ”hjärta” eller att man i hemmet inte alls 

tänker med ”hjärnan”. Naturligtvis finns både ”hjärta” och ”hjärna” med hos alla informanter, 

men de framträder lite olika tydligt beroende på vilken relation man har till eleven. Det är 

naturligt att man värderar olika aspekter i hemmet och i skolan, eftersom skolan har till 

uppgift att rätta sig efter sin profession och gällande styrdokument. 
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Det andra är att alla är rörande överens om vad en lyckad inkludering är ur elevens perspektiv. 

Alla nämner att eleven har fått finnas kvar i sin sociala gemenskap och på så sätt blivit en del 

av det lilla samhället som eleven bor i. Man har på den lilla orten skapat ett ”samhälle för 

alla” där alla känner till eleven och accepterar eleven som den är. Detta har skapat en enorm 

trygghet för eleven och därmed även vårdnadshavarna.  

 

6.1. Analys utifrån min inkluderings modell 
 

I kommande avsnitt vill jag använda mitt resultat för att se vilka olika nivåer av integrering 

som den betraktade skolan har uppnått med sin individintegrering. Jag utgår ifrån den modell 

som jag skapade utifrån de två olika modellerna som Elisabet Frithiof (2001:42–43) 

presenterade i sin text, det vill säga Meijer och Pijls modell och Nirjes modell. Modellerna 

bygger på inkludering av en hel särskola i vanlig skola, men jag tycker man kan anpassa 

modellerna till individintegrering.  

Fysisk integrering uppfylls i och med att han är en av eleverna på skolan. Administrativ 

integrering uppfyller man, då man bejakar samma attityder, uppträdanden, respekt och 

aktning i alla mellanmänskliga kontakter, någon etikettering eller diskriminering förekommer 

inte. De följer också samma regelverk. Den sociala integrationen har man gett 

förutsättningar för, i och med att han själv är trygg och på egen hand skapar och upprätthåller 

betydelsefulla relationer. Utifrån det svenska systemet och min modell tycker jag att man kan 

säga att han är studieintegrerad. Systemet skulle dock kunna göras om så att det bättre passar 

”en skola för alla”. Eleverna undervisas tillsammans, i samma lokal, på samma gång, av 

samma lärare och i samma ämne, så man uppfyller psykologisk integration. Han deltar i en 

icke segregerad grupp i en klassrumsmiljö där det råder social integration. Han har samma 

rättigheter och möjlighet till delaktighet och ansvar när det gäller sin egen utbildning, 

utveckling och framtid. Avslutningsvis upprätthåller och stödjer skolans organisation 

ovanstående aspekter, det vill säga organisatorisk integrering. Detta stärker min åsikt om att 

detta är en lyckad inkludering. 
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7. Diskussion 

 

I diskussionen kommer jag att problematisera kring både teoridelen och resultatdelen samt 

belysa vad en lyckad inkludering kan innebära.  

Jag har själv gått på högstadiet i en skola som hade hörselskadade elever lokalintegrerade. Vi 

fanns i samma lokaler, åt i samma matsal, men hade aldrig med varandra att göra. Framförallt 

så här i efterhand kan jag uppleva att detta var ganska märkligt. Varför fick vi inte lära oss lite 

teckenspråk, varför gavs inte möjlighet till möten mellan oss? Idag har jag själv en son med 

en språkstörning. Vi använder tecken som stöd för att göra språket tydligare. Jag har en klar 

fördel av att redan som barn mött tecken. Men det var inte skolan som gav oss denna kunskap, 

det var vår egen nyfikenhet som drev oss. Flera klasskamrater hade föräldrar eller syskon som 

var hörselskadade och de delade glatt med sig av sina kunskaper. Men vi vågade aldrig 

försöka prata med dem som var hörselskadade.  

Att jag själv har ett barn med en utvecklingsstörning har också lett till en hel del funderingar 

kring vilken skolform vi ska välja för honom. Vilka för- och nackdelar finns det med de olika 

skolformerna, vilka rättigheter har han? Det var nog framför allt detta och ett stort mått av 

nyfikenhet som fick mig att välja detta ämne för min uppsatts. 

Efter att ha utfört denna studie, instämmer jag till stor del med skolans uppfattning att det är 

en lyckad individintegrering. Detta stödjer jag framför allt på hur väl eleven i fråga trivs och 

fungerar i skolan, men också på den information jag har fått av informanterna. Ytterligare 

stöd för detta får jag då jag anser att man uppfyller kraven för den modell för inkludering jag 

satte samman för att analysera mitt resultat, baserat på de båda modeller som Elisabet Fritiof 

(2001) presenterar. Visst finns det delar som kan bli bättre. Dit hör till exempel det här med 

användandet av särskolans kursplan. All personal är också individer, detta handlar om ett stort 

förändringsarbete som kommer att ta tid. Precis som Ingmar Emanuelsson (2007:11) skriver 

så finns det i alla arbetslag och skolor värderingar och intressen som gör att man inte kommer 

överens om en lösning. Vidare skriver han att kompromisslösningar ofta leder till mer 

traditionella segregerande lösningar än nytänkande. Här anser jag att skolledningen har en 

viktig roll att fylla, genom att ge tydliga visioner och att arbeta aktivt med värdegrunden.  

Det finns hos vårdnadshavaren en tydlig besvikelse i samband med sonens högstadietid. 

Mamman känner att bemötandet inte har fungerat fullt ut. Jag får uppfattningen att hon många 
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gånger känt sig överkörd av skolans vilja, framför allt i början. Hon uttrycker att många på 

skolan har saknat ett äkta engagemang och intresse för hennes son. Samtidigt menar hon att 

det har fungerat mycket bra i skolan för hennes barn och att det är hennes egen upplevelse av 

skolgången som överskuggas av att bemötandet inte fungerat fullt ut. 

 

7.1 Styrdokumenten 
 

Det första man slås av då man läser skollagen är att dess värderingar inte är förenliga med de 

två skolformer vi har i Sverige idag. Kan vi lära oss att visa solidaritet med de svaga och 

utsatta, akta människolivets okränkbarhet om vi aldrig konfronteras med de individer texten 

åsyftar? Det har gått 20 år sedan 90 % av alla särskolor var lokalintegrerade i vanliga skolan, 

men de följande stegen för inkludering tycks långt borta om man ser generellt på Svenska 

skolan. Räcker det med att en del av dessa individer finns i samma byggnad på ett antal 

utvalda skolor i våra kommuner för att leva upp till skollagens värdegrund?  

När man läser litteraturen får jag en känsla av att man hela tiden försöker skapa nya begrepp 

och metoder för att lösa inkluderingsfrågorna utan att det händer särskilt mycket i praktiken. 

Det är politiskt korrekt att tala för ”en skola för alla”, men ack så svårt att få med alla på tåget. 

Problematiskt blir det också för barnets föräldrar som ska fatta ett beslut om särskola eller 

vanlig grundskola, det blir väldigt svårt att veta vad som är bäst, då man aldrig kan utvärdera 

det alternativ man inte valde. Tydligare blir det om man går ifrån den ena skolformen till den 

andra, då kan man i alla fall jämföra före och efter förflyttningen. Det sägs ofta att en 

förflyttning till särskolan ska vara tillfällig och målet alltid är att eleven ska komma tillbaka 

till sin ursprungliga klass. Specialpedagogen säger att man kan flytta mellan skolformerna och 

komma tillbaka. Särskolan jobbar annorlunda och i ett annat tempo, det kan därför bli svårt att 

komma tillbaka till sin gamla klass därför att man ligger studiemässigt efter. Peter Haug 

(1998:18) skriver att de är väldigt sällsynt att elever som plockats ut ur klassen klarar av att ta 

igen den kunskapsbrist som är orsaken till specialundervisningen, ännu mer sällsynt är det att 

de når upp till samma nivå som de tidigare klasskamraterna. Detta problem försvinner om 

man skulle lyckas införa ”en skola för alla” på alla Svenska skolor i praktiken. Då har man sin 

klasstillhörighet och får den hjälp man behöver på ett och samma ställe. 

I Sverige är idag ca 0,4 procent av befolkningen diagnostiserade som psykiskt 

utvecklingsstörda. Man räknar inte in de andra sätten att diagnostisera utvecklingsstörda eller 
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personer med autismliknade tillstånd i den här statistiken, trots att de också är berättigade till 

särskola. En ökad andel diagnostiserade återfinns under skolåldern, då man diagnostiserar 

utifrån behov av hjälp och stöd, siffrorna går då upp emot 2 %, för att sedan avta under vuxen 

ålder. Detta speglar skolans krav på intellektuell förmåga (Frithiof Elisabet, 2001:14). Skolan 

arbetar med kunskapsdefinierade mål som är anpassade utifrån normalbegåvade elevers 

prestationsförmåga. Om man istället anpassar undervisningen till varje enskild elevs förmåga 

till utveckling och inlärning skulle man kunna undvika att funktionshinder blir ett handikapp. 

Det är först när förväntningar och förutsättningar inte överensstämmer med funktionshindret 

som omvandlingen från funktionshinder till handikapp sker. (Jonsson Marie, 2008). Jag finner 

det svårt att ändra ordet handikapp i den här texten, då jag tycker att meningarna förlorar sin 

innebörd då. Staten ålägger skolan ett stort ansvar när det gäller att ge stöd och hjälp åt de 

elever som är i behov av stöd, då framför allt de som inte når målen men av andra själ nämns 

också. Det finns ingen information om hur stödet ska utformas mer än mål och riktlinjer. Det 

är sedan kommunernas och slutligen den lokala skolans ansvar att tolka dessa och att utforma 

verksamheten. (Persson Bengt, 2001:19–21) 

Så de elever som går i särskolan idag är inte så många. Om dessa elever istället skulle gå på 

sin lokala skola skulle det sannolikt inte röra sig om särskilt många elever per skola. 

Problemet är kanske att bibehålla kompetensen som man idag har på särskolan. Men i 

Carlbecks-kommitténs utlåtande menar man att det finns lösningar på det. De skriver att ”med 

ökad flexibilitet, valmöjligheter, användning av hjälpmedel och höjd personalkompetens inom 

och mellan skolformerna kan en kvalitetshöjning ske.” (SOU 2004:98). Detta ser jag som ett 

första steg mot en total integrering av grundsärskolan och vanliga grundskolan. Intressant är 

också Lars H. Gustafsson (2002:31) tankegångar, han skriver att ”det som uppfattas som 

normalt ”enligt normen” upptar en allt mindre del av det statistiska normalområdet. Det 

håller alltså på att bli alltmer onormalt att vara normal.” Detta talar för att fler och fler barn 

kommer att få problem i skolan. På senare tid har antalet inskrivna barn i särskolan ökat. Till 

detta kan läggas de barn som inte klarar av att leva upp till målen för betyget godkänt. Detta 

talar starkt för att man bör påskynda arbetet med ”en skola för alla” och den värdegrund som 

ligger bakom den. 
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7.2. Segregering och inkludering 

 

Många lärare säger stolt att de har elever inkluderade i klassrummet, men att de på grund av 

särskilda behov behöver sitta bakom en skärm längst bak i klassrummet. Är detta inkludering? 

Man har börjat prata om individualintegrering som ett begrepp. Man ”pekar ut” en person och 

kallar den integrerad. (Rocksén Jan, 2007:5). Jan Rocksén (2007:5) menar att detta i själva 

verket en inkluderande segregering. Vidare skriver Frithiof Elisabet (2001:42) att integrering 

kan innebära en särbehandling. Begreppen integrering och flexibilitet måste gå hand i hand. 

”Genom att integrera på ett flexibelt sätt kommer man närmare integreringsmålet” (Frithiof 

Elisabet, 2001:42). Specialpedagogen säger ”När man har fokus på inkludering, redan har en 

segregering i tankarna, eftersom man sätter ut den man ska inkludera”. Det vill säga att man 

genom att peka ut någon för inkludering redan där egentligen segregerar eftersom man 

särbehandlar en enskild elev.” Att man idag pratar om inkluderingar som därigenom blir 

segregeringar kanske bara är ett övergångsstadium i arbete mot en skola för alla, önskvärt är 

väl att skapa ”ett samhälle för alla”. Kanske måste vi tillåta oss att peka ut dessa elever under 

en tidsperiod, innan det börjar betraktas som ”normalt” att alla elever går tillsammans i 

samma skola. Därmed inte sagt att det är bra att placera enskilda elever bakom en skärm.  

Det finns en skola i Hotings kommun som jobbat med inkludering av upptagningsområdets 

samtliga elever, oavsett handikapp, under 30 år. När jag läser texten av Marieanne 

Salomonsson (2007) ”Skola i glesbyggd”, får jag en känsla av att man här har fått med sig, 

kanske inte alla, men större delen av invånarna i området, så att det här faller sig helt naturligt 

att inkludera, därmed minskar den segregerande delen av inkluderandet i sig. Hon skriver ” Vi 

har haft elever med bl.a. rörelsehinder, språkförsening, multifunktionshinder, 

utvecklingsstörning, Downs syndrom och CP-skador. Kanske beror det på att eleverna känner 

varandra från det att de är små, som vi upplever att det inte är något konstigt i elevernas 

värld att några har funktionshinder” (Salomonsson Marieanne, 2007:49). 

 

7.3. Alla dessa perspektiv 

 

Att dela upp skolväsendet i två olika former, särskola och vanlig skola, tycker jag går att 

koppla till det restaurerande politiska uppfattningen och den segregerande integreringen. Det 

blir dock ohållbart om vi ska bryta upp rådande skolform i samband med varje maktskifte i 
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regeringen. En mer stabil lösning måste finnas. Jag tror att det alltid kommer att finnas elever 

som har så pass särskilda behov att de inte klarar av att gå i en stor klass i den vanliga skolan, 

men väldigt många av särskolans elever skulle klara av det. Ett flytande schema där man går 

vissa lektioner i helklass och vissa i mindre grupp skulle fungera för många. Då får man både 

social tillhörighet och förutsättningar för att orka jobba. Ett exempel på detta arbetssätt 

beskriver (Müntzing Gunilla och Voss-Wikström Christina, (2007:36–47) då de bestämde sig 

för att slå ihop en särskoleklass och en grundskoleklass för att samverka ungefär 50 % av 

tiden. De hade alla ämnen tillsammans utom matematik och svenska med läsinlärning. På 

detta sätt skapade man ”en skola för alla” med en social gemenskap i den stora klassen och 

acceptans för det annorlunda. 

Informanternas syn på inkluderingen faller väl in under Claes Nilholms (2007:61–87) 

dilemma perspektiv. Man problematiserar kring inkluderandet och inser att ingen elev är lik 

den andra. Det finns inga helhetslösningar att tillgå.  

 

7.4. Fördelar och nackdelar med individintegration 
 

Det kommer alltid att finnas fördelar och nackdelar oavsett vilken skolform man väljer. Ingen 

skola är perfekt. Mara Westling Allodi (2005:38–39) har intervjuat föräldrar som har barn i 

särskoleklass eller barn som är individintegrerade i vanliga skolan. De som valde 

individintegrering gjorde det därför att de inte ville att deras barn skulle skiljas från 

gemenskapen med syskon och vänner i området där de bor. Oavsett om barnen gick i särskola 

eller vanlig skola stötte många av föräldrarna på problem, framför allt angående hur skolan så 

på deras barns förmåga till utveckling. Oavsett skolform verkar det som att en lyckad 

skolgång är avhängigt på hur undervisande lärare och skolledning förhåller sig till barn med 

utvecklingsstörning och en eventuell integrering.  

I min studie överväger helt klart fördelarna. Starkast framträder möjligheten att få bli kvar i 

sitt närsamhälle. Genom att skapa en välkomnande närmiljö uppbyggd kring en inkluderande 

skola kan man samtidigt utveckla ett integrerat samhälle och förändra sociala perspektiv 

(Salamanca deklarationen 2/2006:16). Jag tror att ”en skola för alla” är första steget mot ”ett 

samhälle för alla”. Genom att lära sig att acceptera och respektera det annorlunda redan i tidig 

ålder tar man bort rädslan som bygger upp känslan av främlingskap inför det man inte känner 

till.  
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En nackdel är att det inte finns något inkluderande gymnasium. Har man varit inskriven i 

särskolan så är man bara välkommen på särgymnasium. Det är alltså bara viktigt att vara en 

del av samhället tills man är 16 år. Elisabet Fritiof (2001:48) skriver att många forskare 

debatterar lämpligheten med integrering, till exempel finns det ingen adekvat arbetsmarknad 

som möter upp de utvecklingsstörda eleverna. Vidare menar man att integrationstanken är 

attraktiv, men svår att omsätta i praktiken. Samtidigt som man menar att integrationen ännu 

inte har nått sin möjliga utvecklingspotential ännu.  

Jonsson Marie (2008) har intervjuat två elever vid särskolan. Hennes syfte var att se om de 

verkligen kände sig utanför eller segregerade av att gå i en annan skolform. Båda har gått 

högstadiet i vanlig skola, detta har inte fungerat särskilt bra efter som de inte har fått det stöd 

och den hjälpen hade behövt. De är mycket nöjda med att gå på särgymnasiet, nu får de den 

hjälp de tidigare upplevde att de inte fick och de har numera vänner. De säger att de inte bryr 

sig om vad andra tänker, den ena eleven säger ”det enda jag bryr mig om vad de tycker är 

mina vänner och de vet ju hur allt är.” Arbetet med inkludering kan nog många gånger vara 

mer ett arbete för att förändra samhällets attityder, än att ge enskilda elever upprättelse. Ett 

problem som jag kan se med att gå inkluderat i vanliga skolan är att man kan uppleva att man 

alltid är sämst och att man kan ha svårt att bygga upp varaktiga kompisrelationer. När skolan 

är slut för dagen så står man där ensam. På särskolan kanske det är lättare att finna 

gemenskap. 

Kring mina tankar finner jag stöd i Tideman et al. (2004:230-234). De har utifrån en 

Amerikansk studie omvandlat en modell med åtta teman, fyra för och fyra emot inkludering. 

Denna modell använder de för att analysera det ganska omfattande material som ”Den stora 

utmaningen” bygger på. Man skriver bland annat att alla vinner på inkludering, de lär sig 

bättre, de fungerar bättre i vuxenlivet. Samtliga elever får större förståelse för mångfald och 

en ökad acceptans för olikheter. Det är en mänsklig rättighet att få utbildning på sin hemort. 

Undervisningen blir billigare och samhällskostnaden minskar då individens behov av stöd 

minskar. De negativa argumenten bygger på åsikter som att de utvecklingsstörda barnen har 

en negativ inverkan på de andra barnen, de kan uppträda störande, känsliga elever kan bli 

skrämda, social fostran är inte skolans huvudsakliga uppgift. Det finns en risk att 

inkluderingen blir en fysisk närvaro utan social samvaro. 
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7.5. Arbetet med elevassistenter 

 

Arbetet med elevassistenter är inte okomplicerat. För att lyckas med en inkludering krävs ofta 

att en elevassistent knyts till en eller flera elever. Specialpedagogen säger att detta är en 

mycket uppskattad grupp på skolan, men att kommunen satsar för lite på denna grupp. För 10-

15 år sedan var de flesta elevassistenter pedagogiskt utbildade, förskolelärare eller 

fritidspedagoger. Idag är de flesta utbildade av erfarenhet. Detta är naturligtvis en 

kostnadsfråga. Men samtidigt blir det lite konstigt då de elever som har mest komplexa behov 

har tillgång till lägst utbildad personal. Vidare nämner specialpedagogen att det är viktigt att 

elevassistenterna deltar i skolans övriga verksamhet. Deras arbetstid ska inte enbart vara 

förlag till den tid då eleven är i skolan. ”Genom att alla skolans personalgrupper deltar i 

samma möten och sammankomster kan värderingar och attityder påverkas och utgöra 

grunden för arbetet på skolan” (SOU 2004:98). 

Sen kommer problemet att förhålla sig professionellt till en individ som man ofta jobbar 

mycket intensivt med. Det är lätt att assistenten blir elev och gör elevens jobb säger rektorn. 

”Vi får aldrig bli curling-assistenter eller curling-lärare. Även dessa elever måste få lära sig 

genom lämpliga utmaningar.” (Salomonsson Marieanne, 2007:49) Det är svårt att finna en 

balans då elevassistenten naturligtvis är mån om att få behålla sitt jobb. De kanske borde 

knytas mer direkt till skolan än till enskilda elever. Elevassistenten ska egentligen avskaffa sig 

själv, barnet ska bli självständigt, och där går ju intressen   säkerligen kolliderar de, för 

avskaffar man sig själv så får man lägre tjänstgöringsgrad och en lägre lön. 

(Specialpedagogen) 

 

7.6. Bemötande 

 

Jag upplever det som att vårdnadshavaren egentligen är väldigt nöjd med sin sons skolgång, 

men att en skugga vilar över framför allt högstadietiden. Vårdnadshavaren har en känsla av att 

skolans ledning egentligen inte har något intresse för hennes barn, de gör det de måste göra, 

utan att se barnet och familjen bakom inkluderingen. Kanske på grund av att stor del av 

kommunikationen går genom assistenten. Det visar hur viktigt det är med direkt 

kommunikation mellan skolan och hemmet. Så att ”hjärnan” och ”hjärtat” får mötas. De 

strävar ju mot samma mål och har väldigt många fler tankar och värderingar gemensamma än 
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vad de själva tror. I själva verket upplever jag att det är på väldigt få punkter de inte resonerar 

lika. Bemötandet blir här extremt viktigt. Alla föräldrar vill känna sig trygga med sitt barns 

skolgång, men jag tror att föräldrar till barn i behov av särskilt stöd behöver mer stöd från 

skolan för att känna sig trygga.  
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8. Sammanfattning 
 

Vad som är en lyckad inkludering kommer vi aldrig att få ett konkret svar på. Det är helt 

individuellt vad som upplevs som lyckat och det är dessutom individuellt vad som krävs för 

att skapa en lyckad inkludering kring en elev. Någon enkel lösning står alltså inte att finna. 

Mara Westling Allodi (2005:55) skriver att det krävs att man har en vilja, kunskap och 

resurser för att anpassa verksamheten efter den individuella situationen. Utifrån vem det är 

som betraktar inkluderingen så kommer man att få olika svar beroende på vilken befattning 

och relation man har till själva eleven eller gruppen. Absolut viktigast måste vara att den eller 

de inkluderade betraktar inkluderingen som lyckad så att de trivs och utvecklas. Men i dessa 

sammanhang är det inte alltid så lätt att få några djupare och nyanserade svar från de eller 

dem som inkluderingen berör. Då blir det helt avhängigt på hur de runt omkring uppfattar och 

tolkar inkluderingen. Diagram 1.1 visar de nyckelord som kom fram hos var och en av 

informanterna när vi samtalade om vad en inkludering är och då framför allt vad en lyckad 

inkludering är. I diagrammet kan man också se att de olika informanterna har lite olika 

perspektiv och infallsvinklar på vad en lyckad inkludering är, man kan även ana förhållandet 

mellan hjärta och hjärna som jag nämnde i samband med analysen.  

Elevvårdskonferenserna är ett oerhört viktigt forum som måste vila på ett öppet och flexibelt 

arbetsklimat för att alla aspekter och nyanser av inkluderingen ska komma fram. 

Elevvårdsteamets arbete går ut på att skapa ett samförstånd genom samtal, så att alla har 

gemensamma förväntningar och kan enas kring ett åtgärdsprogram (von Wright Moria, 

2002:10). Det är också oerhört viktigt med ödmjukhet, att man vågar säga att det här klarar vi 

inte av, vi måste söka andra lösningar alternativt extern hjälp. Inkludering får aldrig bli ett 

begrepp som används för att framhålla skolan i bättre dager än vad den egentligen är. Att slå 

sig för bröstet och säga vi har en inkluderad elev, som i närmare granskning är en segregerad 

elev så som Rocksén Jan (2007:5, se ovan) beskriver det, får aldrig bli något att eftersträva. 

En del av dilemmat i arbetet med inkludering är att det aldrig går att luta sig tillbaka och säga 

att nu kan vi det här. En lösning fungerar ena dagen, en annan nästa, ingen individ är den 

andra lik, man kan samla på sig massor av erfarenhet men man måste ständigt vara flexibel 

och beredd på att tänka om. 
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Diagram 1.1. Här redovisas de nyckelord som jag fann hos de olika informanterna i samband med att vi 

samtalade om vad en lyckad inkludering innebär. 

 

8.1. Nyckelord 
 

Sammanfattningsvis har följande nyckelord framkommit i analysen. Trygghet, både för 

eleven själv i en känd närmiljö, och att inte bli avskild från sitt samhälle Acceptans, de övriga 

eleverna då de lärt sig att möta en person som är annorlunda och därmed har lättare för att 

möta andra personer som är annorlunda. Utvecklingsstörda eller ej, det är ok att vara den man 

är, även om man är annorlunda. Att få lyckas tillsammans med alla andra och att vara en del 

av en social gemenskap, att få vara som alla andra med alla andra. Kunskap, ökad 

kunskapsbas för eleven i mer komplex och utmanande miljö. Självständighet att lära sig att 

hantera denna miljö på egen hand. Bemötande hur möter skolan eleven och vårdnadshavarna. 

Intresse för detta bemötande från skolans personal. Kompetens hos skolpersonalen för att 

möta elever som är annorlunda och göra dem till en del av den sociala gemenskapen och för 
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att kunna omvandla kunskapsmaterialet utifrån elevens behov. Tid att reflektera över ”en 

skola för alla” och att omsätta undervisningsmaterial. 
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9. Fortsatt arbete 
 

Det hade varit intressant att lämna ut en enkät till alla personal på skolan för att göra en 

bredare kartläggning kring inkludering, både av den i studien betraktade och av tidigare och 

kommande inkluderingar. Detta för att få en tydligare bild av hur personalen på skolan 

grupperar sig kring begreppet inkludering. Under intervjuerna har det kommit fram material 

om just tidigare och kommande inkluderingar, men de kommer inte att bearbetas i denna 

uppsats. Intressant hade det också varit att besöka en särskola och intervjua lärarna där samt 

att följa en grupp särskoleelever under en tid för att ge mer djup och perspektiv på studien. 

För att ge studien mer bredd hade det varit bra att följa upp med ytterligare ett par 

individintegrerade elever, både i samma kommun och i andra. Avslutningsvis hade varit bra 

att tillbringa längre tid med eleven som studien avser för att bättre komma åt hans perspektiv. 
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Bilaga 1 
 

Följande frågor har ställts till informanterna: 

 

Uppfattning av inkludering 

Vad är inkludering för dig? 

Vad är en lyckad inkludering för dig? 

Vad krävs för en lyckad inkludering på skolnivå, gruppnivå och individnivå? 

Vad är en lyckad inkludering ur den berörda elevens perspektiv? 

Vad betyder ”en skola för alla för dig”? 

 

Uppfattning av hur den vanliga skolan har påverkat eleven och hur man tror att 

grundsärskolan skulle ha kunnat påverka eleven. 

Vilka fördelar tror du eleven har haft av att gå i en vanlig skola? 

Vilka nackdelar tror du eleven har haft av att gå i en vanlig skola? 

Hur tror du att grundsärskolan skulle ha påverkat eleven om man valt det alternativet istället? 

 

 

 

 

 

 


