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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera skolans inkluderingsproblematik för att se hur två utvalda 

grundskolor uppfattar och organiserar arbetet med inkludering av särskoleelever. 

 

- Hur uppfattar respondenterna begreppet inkludering? 

- Hur upplever biträdande rektorer att inkludering av särskoleelever realiseras i teori 

och praktik? 

- Hur upplever lärare med specialpedagogisk kompetens att inkludering av 

särskoleelever realiseras i teori och praktik?  

- Vilka möjligheter respektive hinder ser respondenterna med inkludering av 

särskoleelever? 

Metod 
Studien har en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjupersonerna valdes genom ett bekvämligt riktat urval. Totalt sett genomfördes fyra 

intervjuer som varade från 20 minuter upp till 50 minuter med två biträdande rektorer och två 

lärare med specialpedagogisk kompetens. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att 

därefter transkriberas och följas upp med resultatet utifrån frågeställningarna.  

 

Resultat 
Resultatet visar på att begreppet inkludering är svårt att definiera. Det förväxlas med begrepp 

som integrering och delaktighet. Utifrån dessa begrepp har respondenterna en ungefärlig bild, 

som de sedan försöker att arbeta aktivt efter i skolan. I förhållande till forskning och litteratur 

visar det sig att det endast sker delvis och att skolorna verkar i en segregerande riktning då 

särskolan figurerar i en relativt avskild del från övriga skolan. I arbetet med inkludering 

uppstår även en rad dilemman som skolorna ställs inför och det sker en ständig vågkamp i 

arbetet med inkluderingen av särskoleelever.  

 

Slutsats 

De berörda skolorna verkar sakna konkreta riktlinjer för tillvägagångssättet med inkludering. 

Dessutom speglas arbetet av ett föråldrat förhållningssätt och det ges en delad bild av vad 

man vill åstadkomma i arbetet med inkludering av särskoleelever.
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1. Inledning 
 
De har kallats för ”idioter”, ”dårar”, ”sinnesslöa” och ”hopplösa fall”. Historien om 

människor i behov av särskilt stöd är kantrad av ett omfattande utanförskap. Den förtäljer oss 

om institutionalisering och har i vissa fall även innehållit tvångssterilisering och 

äktenskapsförbud i byggandet av det starka, svenska folkhemmet under 1930- och 40-talen.1 

Idag är dock synen en annan. I samhället talar man om ett inkluderande synsätt, och i skolans 

värld om ”en skola för alla”. Det tidigare rådande utanförskapet som denna grupp av 

människor har upplevt finns dock fortfarande kvar men i andra former. 

 
Idag är det en rättighet för barn med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada att gå i 

särskola, men de har också möjligheten att gå i vanlig skola. Särskolan är en egen skolform 

med egna kursplaner och har specialkompetens så att eleverna får tillgång till såväl resurser 

och stöd. Baksidan av myntet är dock att undervisningen i särskolan endast sker i nära 

anslutning till den vanliga skolan där eleverna sällan kommer i kontakt med skolans övriga 

elever. Den dåvarande handikappsombudsmannen Lars Lööw, skrev en kontroversiell 

debattartikel i Sydsvenskan år 2002, där han bland annat ifrågasatte särskolans existens: 

 
Särskolan är otidsenlig och bör avvecklas. Den bygger på ett förlegat institutionstänkande. 

Särskolans elever bör i görligaste mån beredas plats i grundskolan, men med det personliga 

stöd som kan behövas.2 

 
Utifrån de erfarenheter och upplevelser som vi, författarna av studien, har genom arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning på diverse specialskolor/särskolor, kan vi se att dessa elever 

undervisas i separata undervisningsgrupper. De är dessutom avskiljda från övrig undervisning 

såväl lokalmässigt som undervisningsmässigt. Vi är intresserade av att veta hur man i dagens 

grundskola upplever att arbetet med inkludering av särskoleelever till övriga skolklasser 

fungerar. På vilket sätt ges dessa barn förutsättningar för att kunna inkluderas från 

grundsärskolan till grundskolan? Hur ser skolornas ledning och lärare i särskolan, på 

inkluderingsbegreppet? Vilka svårigheter respektive möjligheter stöter man på i arbetet med 

att inkludera dessa elever? 

 

                                                 
1 Jane Brodin, Peg Lindstrand, Perspektiv på en skola för alla, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s.17 
2 Lars Lööw, ”Särskolan har spelat ut sin roll”, Sydsvenska Dagbladet, 2/6 2002, s.4 
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1.1 Definitioner och centrala begrepp 
 

Nedan presenteras ett antal definitioner av studiens centrala begrepp. Enligt den pedagogiska 

lektorn, tillika docent, Claes Nilholm har innebörden av dessa förändrats över tid genom olika 

personers synsätt och perspektiv. Det medför att de är svåra att definiera på ett konkret sätt, 

framförallt begreppet inkludering.3 Då en av frågeställningarna i studien är att urskilja 

respondenternas tolkningar av inkludering, presenteras de berörda begreppen ur en allmän 

definition. De definitioner som presenteras nedan återger den syn som vi anser speglar 

rådande diskussion och litteratur, både historiskt sett och nutida definitioner. 

  

Integrering 

Ingemar Emanuelsson, professor och forskare inom specialpedagogiken, säger att den 

ursprungliga betydelsen av begreppet integrering skiljer sig delvis från hur man idag använder 

sig av det. Begreppets ursprungliga och egentliga betydelse handlar om en sammanhållen 

gemenskap av olika individer där man tillåts vara sig själv med sina egna förutsättningar utan 

att för den delen behöva bli kränkt.4  

 

När den gemensamma skolan för alla fick sin absoluta genomslagskraft under 1960-talet 

användes begreppet i ett brett sammanhang. Personer med funktionsnedsättning skulle, enligt 

integreringens betydelse, komma ifrån det institutionsbaserade livet de levde i och istället 

vara en del av det övriga samhället. Begreppet blev sedermera en beteckning av en 

organisationsförändring där man främst har flyttat avskiljda och annorlunda elever från 

specialklasser till en ”vanlig grupp” med extra resurser för att kompensera de svårigheter som 

individen kan ha. I och med detta förlorade begreppet den ursprungliga ideologiska 

målsättningen där svårigheter skulle lösas i den gemensamma gruppen och användes mer som 

en speciell metod för den enskilde individen.5 Emanuelsson anser att den senare betydelsen 

av begreppet har medfört att man i en misslyckad integreringssituation letar orsaker till en 

eventuellt misslyckad integrering och söker egenskaper hos individen som leder till 

segregering och skuldbeläggande.6 

                                                 
3 Claes Nilholm, ”Inkludering av elever ‘I behov av särskilt stöd’ – vad betyder det och vad vet vi?”, Forskning i 
fokus 28, (Myndigheten för skolutveckling, 2006), s. 7 
4 Ingemar Emanuelsson, ”Integrering/Inkludering i svensk skola”, i Integrering och inkludering, red. Jan 
Tossebro, (Lund: Författarna och Studentlitteratur, 2004), s.103 
5 Ibid., s.104 
6 Ibid., s.110 
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Enligt Sjöblom och Jönssons åsikt om omorganiseringen innebär det inte att eleven är 

integrerad då man endast befinner sig i samma lokal som övriga, det innebär snarare att man 

är lokalintegrerad. För att en individ ska vara helt integrerad krävs att miljö, arbetssätt och 

aktiviteter anpassas efter individens behov och förutsättningar, och att man ser till hela 

gruppen och inte endast individen i sig.7 

 

Segregering 

Integrerings motsats är segregering. Nationalencyklopedins definition av segregation lyder 

”Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”.8 Enligt Emanuelsson anses segregering 

vara ett hot mot utvecklingen av det tidigare förekomna begreppet integrering. Han menar att 

segregering är ett hot mot demokratin och mänskliga rättigheter, och det är utifrån detta hot 

som målet med att integrera människor i samhället blir betydelsefullt. Segregering leder till 

utpekandet av dem som är annorlunda vilket i sin tur leder till att avskilja dessa. Han menar 

att målet med segregering, likt Apartheid, är att stöta ut de som avviker från mängden för att 

kunna bevara denna intakt.9 

 

Inkludering 

Emanuelsson beskriver begreppet integrering som motsägelsefullt genom att man börjat 

urskilja individer och skapat ett behov för skolan att differentiera elever med 

funktionsnedsättning. Som konsekvens har det blivit att man idag hellre använder sig av ordet 

inkludering.10 Idrottslärare Susanne Nylund menar att ur ett skolperspektiv syftar 

inkluderingsbegreppet till att alla elever omfattas och deltar i en inkluderande 

undervisningssituation, utan separata och åtskiljande åtgärder.11 Enligt Peder Haug, professor 

i pedagogik, härleds begreppet till människors rättigheter och social rättvisa. I detta avseende 

förflyttas fokus från individen och dess funktionsnedsättning till att handla om elevers rätt till 

deltagande. Istället för att anpassa eleven till skolans undervisningssituationer genom 

specialpedagogiska åtgärder försöker man istället att anpassa undervisningen efter elevens 

förutsättningar. Haugs definition av inkludering innebär att de skillnader som förekommer 

mellan barn accepteras, och att barn ska ta del av de erfarenheter som de får i skolan. 

Undervisningen skall vara individuellt tillrättalagd men inom ramen av samma skola och 
                                                 
7 Nina Sjöblom, Camilla Jönsson, En plats för alla: om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem, 
(Stockholm: Synskadades riksförbund, 2001) 
8 Nationalencyklopedin, segregation, 2009-11-18 
9 Emanuelsson, s.101-120 
10 Ibid., s.110 
11 Susanne Nylund, ”Att komma igång”, i Passa mig, red. Eva Fors, (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004), s.24 
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klassrum. Med detta som bakgrund ska eleverna dock inte bli stigmatiserade eller utstötta utan 

skolan ska vara tillrättalagd och likvärdig för alla.12 Även om Haugs tankar om 

inkluderingsbegreppet är tio år gamla är de enligt oss i allra högsta grad aktuella. De ger en 

konkret definition av en människosyn som vi själva instämmer i. 

 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Särskolans historia 

Enligt SOU-rapporten Handikapp i skolan infördes allmän folkskola i Sverige 1842, vilket 

innebar att alla barn skulle ges undervisning. Barn med funktionsnedsättning lämnades dock 

utanför den ordinära undervisningen, och fick delta i så kallade minimikurser anordnad för 

fattiga och obegåvade. De obegåvade ansågs som ”vanartiga” då de hade olika funktions- 

eller rörelsehinder, och undervisades på speciella anstalter och institutioner.13 Enligt 

forskarna Eva Hjörne & Roger Säljö skulle de normala och friska barnen skyddas från de 

vanartiga och avvikande, vilka ansågs smitta och verka till skada för sina kamrater.14 Utifrån 

dessa institutioner inspirerades samtliga landsting att under första delen av 1900-talet skapa 

egna särskoleinternat eller del i sådana hos annat landsting. Vid denna tidpunkt börjar man 

också införa specialklasser i den allmänna skolan för barn som av olika anledningar inte kan 

nå de uppsatta målen, då barnen börjat bedömas genom vetenskapliga tester för att spåra och 

särskilja. Det man letade efter var beteenden som inte motsvarade det skolan definierade som 

”normalitet”, och barnen tillskrevs avvikelser och diagnoser.15 

 

På 1960-talet hände det mycket för det vi idag kallar för särskolan. Visionen om ”en skola för 

alla” påbörjades och begreppet individualisering av undervisning infördes. De elever som var 

i behov av särskilt stöd skulle få det i och med att den individuella skolgången anpassades 

inom ramarna för den enskilde elevens klass. Samtidigt infördes skolplikt för samtliga barn 

med utvecklingsstörning. Då bedrev man verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i 

olika former och benämningar där de kunde få hjälp; till exempel i hjälpklass, läsklinik, 

observationsklass, Cp-klass och talklinik.16 Bengt Persson, lektor i specialpedagogik, menar 

                                                 
12 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, (Stockholm: Liber, 1998), s.21 
13 Skolverket, Handikapp i skolan: Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till 
nutid (SOU, 2005:270), s.17-18 
14 Eva Hjörne, Roger Säljö, Att platsa i en skola för alla, (Stockholm: Norstedts Akademiska förlag, 2008) 
15 Skolverket, 2005, s.16 
16 Ibid., s.27 
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att man då arbetade för en fortsatt utökad segregering av vissa elever genom en satsning på 

hjälpklasser för de svagt begåvade barnen. Dessa barn kunde då förväntas få en mer 

harmonisk skolgång i sådana grupper.17  

 

Under 1970-talet börjar skolundervisningen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

att kritiseras. Därav växer integreringsbegreppet fram i syfte om att uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och i personers levnadsvillkor. Karin Lundström, som under åren 1958 – 

1972 hade ansvaret för handikappfrågorna inom dåvarande Skolöverstyrelsen, beskriver hur 

denna integrering av särskoleelever kunde ske:  

 

Samverkan sker framför allt i skolans verksamhet utanför klassrummet: idrott och gymnastik, 

lägerskola, fritidssysselsättning i skolan, deltagande i skolmåltider, bibliotekets aktiviteter 

etc. Samundervisning med vanlig klass kan i viss utsträckning även ske i skolämnena.18 

 

Tjugo år senare, på 1990-talet, kommunaliseras särskolan och skolgången normaliseras för 

särskolans elever. Här sammanställs också en gemensam läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet; Lpo94.19 Det innebar att både särskolan och den övriga skolan innefattades 

under samma läroplan. I november 1995 tillsatte regeringen en kommitté ”för att utreda 

ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun när det gäller elever med 

funktionsnedsättning samt vem som ska finansiera verksamheten”.20 En utgångspunkt i 

kommitténs arbete är visionen om ”en skola för alla”. Enligt kommittén innebar visionen 

bland annat att eleven ska få ”optimala utvecklingsmöjligheter i en miljö där självkänslan och 

den positiva självuppfattningen är stark, dvs. i en miljö där man upplever delaktighet och 

gemenskap”, och det ska vara i en miljö som inte är segregerande.21 

 

Enligt Emanuelsson ska man i dagens läge arbeta enligt styrdokumentet Lpo94 som fokuserar 

på undervisningens utformning och miljö. Det ska arbetas med lösningar inom hela 

utbildningsmiljön som behöver tas i beaktning, samt att specialpedagogiska behov 

                                                 
17 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, (Stockholm: Liber AB, 2001), s.15 
18 Skolverket, Handikapp i skolan: Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till 
nutid (SOU, 2005:270), s.29; se Statens Offentliga Utredningar, Handikappad – Integrerad – Normaliserad: 
Delbetänkande av integrationsutredningen (SOU 1980:34), s.31  
19 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet: Lpo94, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1994 
20 Skolverket, 2005, s.43 
21 FUNKIS – Funktionshindrade elever i skolan (SOU 1988:66), s.48 
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problematiseras.22 Rekryteringen till särskolan går via ett elevvårdshälsoteam som ska finnas 

på samtliga svenska skolor, bestående av bland annat skolsköterska, rektor och psykolog på 

skolan. Teamet har som uppgift att utreda och hitta de elever som är i behov av särskilt stöd 

och lägga fram förslag för eventuell skolgång i särskolan. I slutändan är det dock föräldrarna 

som avgör om deras barn ska placeras i särskolan eller inte.23  

 

1.2.2 Styrdokument 

Nedan presenteras internationella och nationella styrdokument som direkt handlar om vilka 

rättigheter personer med funktionsnedsättning har. Till skillnad från deklarationer är 

konventioner en internationell överenskommelse som är rättsligt bindande, i det här fallet 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.24 Deklarationer är 

däremot inte rättsligt bindande utan bör ses som en internationell rekommendation och en 

gemensam uppfattning av hur deltagarna i deklarationen ska agera.25 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Den här konventionen ligger till grund för läroplaner, skollag och skolförordningar. Den 

innebär att de deltagande staterna i FN, som undertecknat överenskommelsen, har juridiskt 

bundit sig att följa upp vad som skrivs i konventionen.26 Den undertecknades den 30 mars 

2007, av 82 länder och däribland Sverige.27 Detta innebär att Sverige från januari 2009, skall 

följa konventionens innehåll samt med jämna mellanrum rapportera till FN om hur den 

efterlevs.28 Konventionens syfte är att främja, skydda, och säkerställa ”det fulla och lika 

åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”.29 

 

Från konventionen, som innefattar skolgången för barn med funktionsnedsättning kan man i 

en artikel gällande utbildning finna bland annat ett utdrag som säger att ”ändamålsenliga 

individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga akademiska och 

                                                 
22 Emanuelsson, s.117 
23 Eva Hjörne, Excluding for inclusion, (diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004), s.41  
24 Nationalencyklopedin, konvention, 2009-11-09 
25 Brodin, Lindstrand, s.94 
26 Svenska Unescorådet, Riktlinjer för inkludering – Att garantera tillgång till utbildning för Alla, 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008), s.6 
27 Regeringskansliet, Socialdepartementet, FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2008:23), s.11 
28 Ibid., s.33 
29 Ibid., s.189 
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sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering”.30 I enlighet med 

konventionen ska en överenskommelse följas gällande tillgången till en integrerad 

grundutbildning av kvalitet. Tillgången ska vara densamma för alla individer, med eller utan 

funktionsnedsättning, då man inte ska utestänga någon från det allmänna 

utbildningssystemet.31 

 

Salamancadeklarationen  

Salamancadeklarationen från 1994, som är undertecknad av Sverige, är en rekommendation 

till 92 regeringar och 25 internationella organisationer med riktlinjer för hur ”en skola för 

alla” ska förverkligas.32 Tankarna i deklarationen bygger på att alla människors skillnader är 

normala och att undervisningen i sig måste anpassas till barnet och inte tvärtom. I inledningen 

av deklarationen skriver man att begreppen ”inclusive education” och ”inclusion” är 

återkommande och att de i den här texten är direkt översatta till integration.33 I deklarationen 

lägger man stor vikt på att alla elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp som 

krävs utifrån elevens förmåga.34 Deklarationen fastslår bland annat att alla barn så långt som 

möjligt ska undervisas tillsammans, oberoende av eventuella skillnader och svårigheter. Den 

uttrycker också att integrering och delaktighet är viktiga verktyg i kampen mot segregering. 

Sverige bör alltså följa rekommendationen om att erbjuda undervisning av barn med särskilda 

behov inom det ordinarie undervisningsväsendet.35 I deklarationen går det att utläsa följande: 

 

Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med 

behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller att 

sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör 

vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har klart påvisats att 

undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller sociala 

behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa.36 

 

För att visionen ”en skola för alla” en dag ska bli verklighet krävs, enligt deklarationen en 

reform inom pedagogiken vilket innebär ett förändrat förhållningssätt och en positiv 

                                                 
30 Socialdepartementet, (2008:23), s.74 
31 Ibid. 
32 Brodin, Lindstrand, s.108 
33 Svenska Unescorådets skriftserie, Salamancadeklarationen och Salamanca +10, (2006/2), s.9 
34 Ibid., s.10 
35 Ibid., s.18 
36 Ibid., s.14 
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inställning till utveckling. Skolan som institution gör, enligt deklarationen, idag inte 

tillräckligt för att detta skall ske och menar att det är genom engagemang, övertygelse och 

vilja som visionen kan införlivas. ”De strävanden som görs mot ”en skola för alla” är visionen 

om en helt annan skola än den vi har idag. (---)Undervisningen ska äga rum tillsammans med 

övriga elever”.37 

 

Nationella styrdokument 

I den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo94, finns varken begreppen inkludering eller 

integrering inskrivna.38 Delaktighet är däremot ett av begreppen som återfinns och som 

relateras till vikten av kunskap om ens kulturarv samt de demokratiska principerna för vilka 

rättigheter och möjligheter som präglar vårt samhälle. Läroplanen förespråkar att alla inom 

skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd.39 Bland annat går det att läsa gällande 

rektorns ansvar att elevernas undervisning och elevvårdsverksamhet ska gå till på så sätt att 

eleverna får det särskilda stöd och hjälp de behöver, samt att ”resursfördelning och 

stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör”.40  

 

Lpo94 beskriver också att elevernas utbildning aldrig kan utformas på samma sätt för alla och 

att det inte finns endast en utstakad väg att gå. Vidare säger läroplanen att ingen i skolan ska 

diskrimineras, vilket även innefattar de barn som har funktionsnedsättning. Skolan har ett 

särskilt ansvar att ge elever med särskilda behov den utbildning de har rätt till för att nå de 

uppsatta målen, utifrån deras behov och förutsättningar.41 

 
1.3 Forskningsläge 
 
1.3.1 Forskning inom tre inkluderingsperspektiv 

Nilholm kategoriserar en del av den rådande specialpedagogiska forskningen i tre olika 

perspektiv; det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt 

dilemmaperspektivet. Genom dessa perspektiv urskiljer han likheter och skillnader som 

förekommer bland forskningens synsätt på specialpedagogik och inkludering. Dessa 

                                                 
37 Svenska Unescorådets skriftserie, s.19 
38 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet: Lpo94, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1994 
39 Ibid., s.12 
40 Ibid., s.17 
41 Ibid., s.3-4 

8 
 



perspektiv är, enligt honom, avgörande för hur man tolkar och tillämpar begreppet 

inkludering.42  

 
Det kompensatoriska perspektivet är det traditionella perspektivet som är dominerande inom 

specialpedagogiken i skolan idag. Man försöker inom det perspektivet att identifiera, 

kategorisera och kompensera de brister och problem som finns hos individen.43 Nilholm 

placerar in forskarna Bryan G. Cook och Barbara R. Shirmer i det kompensatoriska 

perspektivet. De ifrågasätter i en av sina vetenskapliga artiklar specialpedagogiken och vad 

det är som karaktäriserar den, för att slutligen fastställa att det i princip är tre kriterier som 

måste uppfyllas om specialpedagogiken ska ses som speciell: 

 

- Effektiva utbildningsmetoder som måste ha utvecklats för att passa personer med 

funktionsnedsättning. 

- Metoder genomförda med garanterat resultat: metoder måste ha testats innan de 

genomförs. 

- Unikt i fråga om specialpedagogik: det ska vara omöjligt att använda det om det inte 

används inom specialpedagogiken.44 

 

När dessa kriterier uppfylls så är specialpedagogik nödvändigt och då lägger de särskild vikt 

vid det sista kriteriet. Uppfylls inte det så är inte användandet av specialpedagogik 

nödvändigt i skolan. Om det däremot används effektiva och beprövade metoder kan 

specialpedagogiken tillföra unika metoder för att hjälpa elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar. De båda poängterar att det endast är en fråga om arbetsfältets 

oförmåga att tillsätta empiriskt bekräftade metoder och tekniker som bidrar till att riskera 

specialpedagogikens fulla innebörd. De anser att vi i dagsläget måste använda oss av metoder 

som vi vet är fungerande för att på så sätt effektivisera och statuera specialpedagogikens 

betydelse och kvarlevande.45 

 

En forskare som har haft betydelse inom Nilholms kritiska perspektiv, som växt fram genom 

kritik mot det kompensatoriska perspektivet, är professor Thomas M. Skrtic. Till skillnad 

från Cook och Shirmer, kritiserar han specialpedagogiken som kunskapsområde. Där Cook 
                                                 
42 Nilholm, 2006, s.29 
43 Ibid., s.17 
44 Cook & Shirmer, ”What's 'special' about special education?”, The Journal of Special Education, 37, (2005:3), 
pp. 200-205 
45 Ibid., pp.200-205  

9 
 



och Shirmer ser specialpedagogiska åtgärder som en metod för en lyckad specialpedagogik, 

ser Skrtic den samma som en fråga för hela skolan, inte bara för specialpedagogiken. Han ser 

specialpedagogiken som en konsekvens av skolans misslyckande och kräver en 

omorganisering av skolans organisation och verksamhet. Specialpedagogernas profession 

inom skolan, innebär att den ”normala läraren” känner sig otillräcklig i hanteringen av barn 

med funktionsnedsättningar.46 

 

Skrtic är, liksom Cook och Shirmer, för en diagnostisering inom specialpedagogiken. Det 

som skiljer sig åt är att Skrtic väljer att diagnostisera skolan som institution.47 Skrtic påpekar 

att elever placeras och sätts in i olika segregerade fack endast för att ge organisationen 

legitim behörighet att bruka specialpedagogiken. Han anser att inkluderande misslyckanden 

inte får skuldlägga individen utan att man istället får se till skolans ansvar. Även om 

kategorisering och diagnostisering är en nackdel för individerna så är det en fördel för skolan 

i att undvika organisatoriska förändringar.48 

 

Alan Dyson och Alan Millward är båda professorer i specialpedagogik. De anser att inom ett 

konkret utbildningssystem där man ska undervisa elever med olika förutsättningar, uppstår en 

rad dilemman av etisk och politisk karaktär. Dilemmat uppstår i och med att samtidigt som 

man ska möta elevers olikheter, ska alla elever också få ut något gemensamt ur utbildningen. 

Då menar de att det kan vara en risk att enbart utgå från ett perspektiv på grund av skolans 

komplexa värld. Dessa två forskare kategoriserar Nilholm till dilemmaperspektivet, ett tredje 

perspektiv vid sidan av de två tidigare nämnda. Perspektivet utgår från den moderna skolan 

där man ser till individens olikheter utifrån erfarenheter och kunskaper. Tanken med detta 

perspektiv är att fokusera på den komplexitet skolans undervisning medför i och med hur 

dilemman uppstår och framförallt hanteras, snarare än att ge en metod som besvarar dilemmat 

i sig. Den öppnar upp en väg mellan de två tidigare perspektiven i ett försök att sammanföra 

dessa.49 

 
 

                                                 
46 Thomas M. Skrtic, “A political economy of learning disabilities”, Learning disabilities Quarterly, (2005:28), 
p. 149 
47 Ibid., p. 151 
48 Thomas M. Skrtic, “Disability and democracy: reconstructing (special) education for postmodernity” (New 
York: Teachers College Press, 1995), p.176 
49 Clark, C., Dyson, A. och Millward, A.,” Theorising special education. Time to move 
on?” in Theorising Special Education, red. C. Clark, A. Dyson och A. Millward, (London: Routledge, 1998), 
p.158  
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1.3.2 Mot en inkluderande skola? 
Mot en inkluderande skola är en rapport producerad av Specialpedagogiska institutet, som var 

en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor, men heter 

numera Specialpedagogiska myndigheten.50 Rapporten är en jämförande studie som syftar till 

att se hur skolledare ser på organisation, genomförande och förutsättningar för 

specialpedagogiska insatser. En slutsats av denna undersökning visar på att de rektorer som 

valt att organisera verksamheten i fungerande arbetslag också såg specialpedagogen som en 

handledande resurs. Detta medförde att man i första hand tillsammans försökte hitta lösningar 

som inte stängde ut elever från den ordinarie klassen. De rektorer som inte ansåg eleven som 

gemensamt ansvar för arbetslaget och skolan, ville gärna att specialpedagogen gick in i 

specialundervisningsfunktionen som lärare i små segregerade grupper, både inom som utanför 

den egna skolan. De först nämnda rektorerna verkade alltså i en inkluderande riktning medan 

de senare fungerade exkluderande.51 

 

1.3.3 Excluding for inclusion? 

Forskaren Eva Hjörnes utgångspunkt i sin avhandling är den svenska skolans politiska 

ambition och motto ”en skola för alla”. Hon har studerat skolans elevhälsoteam som omfattar 

såväl medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Avhandlingen 

behandlar de dilemman och svårigheter som den svenska skolan ställs inför när det kommer 

till elever med diverse svårigheter.52  

 

Hjörne klargör att skolan har skapat institutionella arenor som ett försök att kunna hantera 

dessa dilemman för att undvika att misslyckas i sitt uppdrag.53 Elevvårdteamets arbete är ofta 

institutionaliserat och rutinmässigt. Alla i elevvårdsteamet var överens om att förlägga 

orsaken till elevernas skolproblem på eleverna själva. Därmed frånsäger skolan sitt eget 

ansvar rörande elevernas skolproblem. Det visar sig att de inblandade i teamet har ett 

destruktivt sätt att se på eleverna i sig: ”(...) they describe weakness of the pupil rather than 

their strenght.”.54 Det råder även en stor konsensus i diskussionerna som föranleder de beslut 

som tas, där elevernas situation sällan är det som problematiseras. Man diskuterar inte 

                                                 
50 Eva Heimdahl Mattson, Mot en inkluderande skola? – Elevers syn på specialpedagogiska insatser, 
(Stockholm: Specialpedagogiska institutionen, 2008:00112) 
51 Ibid. 
52 Hjörne, s.56 
53 Ibid., s.41 
54 Ibid., s.49 
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huruvida vissa skolmiljöer är opassande för en del av eleverna och hur dessa miljöer kan 

anpassas för att stödja elevens behov. Hjörne visar även att elever med särskilda behov 

kategoriseras som avvikande och därmed utesluts från den ordinarie undervisningen och 

placeras i särskilda undervisningsgrupper. Syftet med detta ska vara att eleverna ska få 

möjlighet att återvända till den ordinarie undervisningen men detta sker väldigt sällan.55 

 
1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

 
Det forskningsläge vi presenterat ovan beskriver dels den inkluderingsproblematik som kan 

uppstå, men även hur man kan arbeta för att underlätta och möjliggöra inkludering av 

särskoleelever i skolans värld. Inkluderingsdilemmat på den skola som Hjörne studerat 

grundar sig i elevhälsoteamets förmåga att endast se elevernas svårigheter och inte till hur 

skolan kan förändra sig för att underlätta för eleverna. Hjörne förklarar att skolan står inför 

diverse dilemman, därmed kan vi placera in detta i Nilholms dilemmaperspektiv. Enligt 

Hjörne kategoriserar elevhälsoteamet särskoleelever som avvikande och placerar dem i 

särskilda undervisningsgrupper. Man diskuterar inte huruvida skolans miljö kan förändras 

vilket, i likhet med Cook och Shirmers syn på specialpedagogik, tyder på att man fokuserar på 

elevens svårigheter och inte på skolans brister. Ser man till Nilholms kategoriseringar landar 

detta inom det kompensatoriska perspektivet. 

 
Rapporten Mot en inkluderande skola? har sin utgångspunkt i skolans val att organisera och 

genomföra specialpedagogiska insatser. Där återfinns dock en liknande problematik, som i 

grund och botten handlar om de dilemman skolan ställs inför och vilka vägar de väljer att 

arbeta med. Den skola som enligt rapporten arbetade i en exkluderande riktning valde direkta 

specialpedagogiska insatser istället för den skola som arbetar i en inkluderande riktning, som 

väljer att hitta gemensamma lösningar med specialpedagogen som resurs. Det innebär i sin tur 

att eleven inte utestängs från sitt ordinarie klassrum. 

 
 
 
 

 

 

 
                                                 
55 Hjörne, s.49 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att analysera skolans inkluderingsproblematik för att se hur två utvalda 

grundskolor uppfattar och organiserar arbetet med inkludering av särskoleelever. För att 

konkretisera syftet använder vi oss av nedanstående frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar respondenterna begreppet inkludering? 

- Hur upplever biträdande rektorer att inkludering av särskoleelever realiseras i teori 

och praktik? 

- Hur upplever lärare med specialpedagogisk kompetens att inkludering av 

särskoleelever realiseras i teori och praktik?  

- Vilka möjligheter respektive hinder ser respondenterna med inkludering av 

särskoleelever? 

 
1.5 Teoretiskt ramverk 
 
Den svenska skolan har genom tiderna präglats av olika filosofiska traditioner och 

pedagogiska synsätt. Dessa synsätt har haft en stor inverkan på tankarna om kunskap och 

lärande och hur denna process går till. En av dessa filosofiska traditioner är det 

sociokulturella perspektivet som förknippas med den kulturhistoriska utvecklingsteorin som 

den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij grundade. Den sociokulturella teorin innebär att 

lärande utgår från ett samspel med andra människor och kollektiv där kommunikation och 

språkanvändning är två centrala delar.56 

 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, har vidareutvecklat Vygotskijs 

kulturhistoriska utvecklingsteori till den sociokulturella utvecklingsteorin. Enligt denna teori 

måste man se lärandet som en komplex process. Lärandet sker i det sociala samspelet i en 

social gemenskap, eftersom människan föds och växer upp i en social värld. Därmed måste 

man därför ta hänsyn till faktorer såsom etnicitet, kön, ålder etcetera.57 Utifrån den 

sociokulturella teorin handlar lärande till största delen om uppfattade helheter, att det är ur 

helheten som detaljerna blir möjliga att uppfatta och förstå.58 Säljö menar att det är med hjälp 

                                                 
56 Roger Säljö, Lärande i praktiken, (Stockholm: Prisma, 2000), s.65-67 
57 Säljö, s.85 
58 Ibid., s.136 
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av kommunikation med andra som vi blir delaktiga i sätt att beteckna och beskriva världen, 

och som gör att vi kan samspela med människor i olika aktiviteter.59  

 

Miljön har även den en stor påverkan på lärandet enligt Säljö, eftersom individen påverkas 

olika i varierande miljöer. Beroende på vilken miljö individen befinner sig i följer även en rad 

rutiner och regler vilket gör att individen handlar på ett sådant sätt som är relevant i den givna 

situationen.60 Säljö benämner skolan som en institutionalisering av lärande och att man inom 

denna institution får olika normativa pedagogiska ideologier som förespråkar vissa specifika 

metoder för att lära sig diverse färdigheter.61 Han beskriver skolan som en lång 

kommunikativ tradition där det kan vara svårt att ändra mönster, pedagogiska modeller och 

accepterande lärandestrukturer för hur man interagerar.62 

 

Det är skolans definition av lärande som är den rådande normen och avgör om någon lyckas 

eller misslyckas.63 Normen, som har ett starkt historiskt fäste i skolan, styr vilka metoder som 

är normalt i elevers lärande. Följer inte eleverna denna norm, segregeras de från 

klassrummen.64 På så sätt väljer man att skuldlägga eleverna, genom att det är oproblematiskt 

och att man undviker att hamna i diskussioner om skolans svårigheter, samt att lärarnas 

profession inte ifrågasätts. Skolans överordnade målsättning är att förmedla kunskaper, och 

för den elev som är mottaglig för denna typ av förmedlande sker inlärningen friktionsfritt. För 

den eleven som inte är det uppstår dock olika slags problem. Säljö menar, att dessa problem 

kan tolkas som en konsekvens för elevernas olika handikapp eller brister av medicinsk natur. 

Istället för att lyfta bort eller utestänga individer från undervisningen anser han att man som 

en alternativ strategi måste se till vad det är som skapar dessa svårigheter för eleverna.65 

 
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att inkludering ska kunna uppnås är att 

elever, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, möts i olika sammanhang. Med 

det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk kan vi på så sätt förstå resultaten av 

intervjuerna i ett nytt och bredare sammanhang, som grundar sig i det sociala samspelet och 

möten människor emellan. Den sociokulturella teorins innebörd legitimerar 

                                                 
59 Säljö, s.82 
60 Ibid., s.129 
61 Ibid., s.206 
62 Ibid., s.137 
63 Ibid., s.206 
64 Ibid., s.222 
65 Ibid., s.223-224 
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inkluderingsbegreppets betydelse eftersom samspel, gemenskap och kommunikation är 

viktiga förutsättningar för en inkluderande miljö. Kopplingen mellan den sociokulturella 

teorin och inkluderingsproblematiken tydliggörs i den senare delen av diskussionen.   

 
2. Metod 
 
2.1 Kvalitativ intervju 
 
För att nå syftet med vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod, där 

rektor och en specialpedagog på två skolor intervjuas. Vårt intresse ligger i att försöka få en 

djupare förståelse för våra intervjupersoners tankar och upplevelser om inkludering. Steinar 

Kvale är professor i pedagogisk psykologi och menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter samt avslöja deras uppfattning av världen de lever i.66 Vi har valt att använda oss 

av en halvstrukturerad intervju för att ge respondenterna utrymme att själva reflektera över 

deras arbete med inkludering och hur de upplever att arbetet fungerar (se bilaga 1). Modellen 

innebär varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär och baseras på fasta 

frågeområden och en del fasta frågor som utvecklas genom obestämda följdfrågor. De fasta 

punkterna i intervjun gör att vi har möjlighet att tematisera intervjusvaren på ett överskådligt 

sätt, samt att det underlättar vid redovisning av intervjusvaren. På det här viset ges en 

tydligare struktur samtidigt som man får den djupare förståelse vilket metoden är avsedd 

för.67 

 
2.2 Urval 
 
Utgångspunkt för studien är att studera två grundskolor, med inriktning på de tidigare åren, 

där en rektor och en specialpedagog intervjuas på vardera skola. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar anser vi att rektor och specialpedagog är de befattningar som är i högsta grad 

involverade i arbetet med inkludering och det är även de som fastställer premisserna för hur 

man ska arbeta med inkludering. Valet baseras på att deltagarna kan bidra med relevant 

information, har en stor insikt i ämnet samt att de kan återge sina egna tankar och 

erfarenheter. 

 

                                                 
66 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 2009), s.17 
67 Ibid., s.43 
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Studien syftar inte till att skapa en representativ undersökningsgrupp då vi endast är 

intresserade av specifikt utvalda grundskolors arbete med inkludering. Det är två olika 

urvalsmetoder som vi har utgått ifrån i valet av grundskolorna; riktat urval samt 

bekvämlighetsurval. Vi har valt grundskolor inom en närliggande kommun och detta val är 

det riktade valet. Orsaken till att vi valt just denna kommun beror på att en av oss har genom 

sin VFU-period inom samma kommun kommit i kontakt med en person som genom sin 

profession har kunskap om kommunens grund- och särskolor, där av bekvämlighetsurvalet. 

Utifrån personens kunskap har vi därefter fått kontaktuppgifter till flertal skolor, varav vi valt 

ut två skolor som studiens forskningsobjekt. 

 
I och med att rektorerna på skolorna inte var tillgängliga under intervjuerna ställde de 

biträdande rektorerna upp. Den tjänsten och befattningen skiljer sig endast genom att rektorn 

är platschefen som tar de slutgiltiga besluten, annars är de båda med i ledningsgruppen och 

medverkar i de beslut som tas på skolorna. Befattning specialpedagog visade sig endast en av 

respondenterna besatt, den andra var en lärare med specialpedagogisk kompetens. 

 
Respondenternas bakgrund 

Nedan följer en kort sammanfattning om de fyra intervjuobjektens bakgrund samt funktion på 

skolan. För att undanröja respondenternas identitet har vi döpt dem till fiktiva namn. Samtliga 

intervjuer inleddes med grundläggande frågor som gick ut på att kort beskriva sin 

professionella bakgrund, hur de hamnade på sin nuvarande skola samt vilken funktion de har 

på skolan idag utifrån deras uppdrag. 

Sofia – Biträdande rektor på Skola A 

Sofia har arbetat i över 20 år på skola A, och har idag tjänsten biträdande rektor. Trots 

tjänsten som biträdande rektor hjälper Sofia till med att såväl handleda lärarkollegor som att 

tala med eleverna utifrån sin specialpedagogiska kompetens. 

Fanny – Lärare med specialpedagogisk kompetens på Skola A 

Fanny är inte utbildad specialpedagog men har vidareutbildat sig inom specialpedagogik 

under hennes verksamma tid i skolan, genom diverse kurser. Hon har lång erfarenhet då hon 

arbetat länge inom skolväsendet. Idag arbetar hon som lärare med specialpedagogisk 

kompetens i en klass i särskolan.  
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Vanessa – Biträdande rektor på Skola B 

Den biträdande rektorn på Skola B berättar att hon gått en lärarutbildning i ett annat land än 

Sverige, där hon även fick sin examen som speciallärare med inriktning särskola. Hon 

utbildade sig senare vidare till rektor genom rektorsutbildningen i Sverige.  

Britta – Lärare med specialpedagogisk kompetens på Skola B 

Britta har en examen som specialpedagog och har arbetat med barn och ungdomar i över 30 

år. Befattningen specialpedagog fick hon efter att ha gått en utbildning på en lärarhögskola i 

Sverige. Som specialpedagog arbetar hon dels som handledare för andra kollegor men även i 

ett klassrum i särskolan där hon direkt undervisar eleverna. 

 

2.3 Procedur 
 

Vi var båda överens om vilket övergripande område studien skulle handla om, osäkerheten 

låg däremot i studiens fördjupning. För att få hjälp med problemet kontaktades en person med 

styrelseuppdrag inom utbildningsförvaltningen, inom specialpedagogik, som har stor insikt i 

ämnet. Efter ett givande möte kontaktades en person som i sin kommunövergripandefunktion 

vidarebefordrade kontaktuppgifter till fyra skolor inom kommunen. Dessa kontaktades via e-

post där de fick tid att svara på om de ville medverka eller inte. För att bekräfta eller avböja 

intervju upptogs återigen kontakt med skolorna via telefon. Några av de kontaktade skolorna 

visade saknat intresse, då de inte hade tagit sig tid att läsa e-posten eller svara på den skickade 

förfrågan. Efter samtal via telefon med de kontaktade skolorna, tackade endast två skolor ja 

och efter överväganden beslutades att arbetet med studien skulle gälla dessa två skolor. 

 

Intervjuerna genomfördes på berörda skolor, på en avskild plats som respektive respondent 

utsett. De varade från 20 minuter upp till 50 minuter, där allt spelades in med en diktafon. 

Innan intervjuernas påbörjades förklarades studiens syfte noggrant, samt information om 

studiens etiska överväganden såsom integritet, konfidentialitet och respondenternas frivilliga 

medverkan. Den huvudsakliga talan fördes utav en person under intervjuerna medan en andra 

person antecknat fortlöpande för att hjälpa intervjun framåt och med följdfrågor av intresse 

och relevans.  
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet 

Att försöka ha en stark tonvikt på reliabilitet är viktigt för att studien ska bli tillförlitlig. Det 

gäller att vi håller isär våra egna värderingar och objektivitet. Intervjuerna har genomförts på 

ett sätt så att ledande frågor undviks där intervjuarens värderingar och åsikter kan lysa genom. 

Genom att vara två intervjuare kan den semistrukturerade intervjun ge mer, då fler relevanta 

följdfrågor kan uppkomma. Nackdelen med att vara två intervjuare kan vara att respondenten 

kan känna sig i underläge, och att detta i sin tur kan påverka svaren. Eftersom grundskolorna 

förändras med tiden i form av nya elever, nya diagnoser, ny personal osv. är det svårt att 

reproducera studien i ett senare tillfälle utifrån samma förutsättningar. Det är en 

förändringsprocess huruvida intervjupersonerna ger olika svar till olika intervjuare vid olika 

tidpunkter, därmed minskas reliabiliteten för vår studie. Professor emeritus Jan Trost förklarar 

ovan nämnda förändringsprocess genom att människan inte är statisk och att dennes 

föreställningsvärld förändras, vilket i sin tur innebär att svaren i sig förändras i tid och rum.68 

 

Validitet 

För att ha kontroll över validiteten är det viktigt att ha en förförståelse för hela arbetet. Utifrån 

detta gäller det att förstå varje företeelse i sitt meningssammanhang/kontext. Studien utgår 

från den hermeneutiska traditionen som vetenskap, och i tolkningsarbetet av resultatet 

förhåller vi oss till den hermeneutiska cirkeln.69 Först läses textresultatet av i sin helhet utan 

egna värderingar för att få en förförståelse för texten. Därefter plockas delar ut i texten där 

den bearbetas och tolkas utifrån sitt sammanhang.70 

 

2.5 Forskningsetisk diskussion 
 

Ett problem med intervjuerna kan vara om intervjupersonerna tolkar studien som kritik riktat 

mot hur skolorna arbetar med inkludering. Det kan i sådana fall resultera i att 

intervjupersonerna svarar vad de tror att vi vill höra snarare än deras egna erfarenheter. Det är 

därför viktigt att de får reda på studiens syfte i tid, samt att relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson blir tillitsfull och öppen. Intervjupersonerna måste också ha klart för sig att 
                                                 
68 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s 101 
69 Per-Johan Ödman, ”Handlingens hermeneutik”, i ”Kunskapande metoder”, red. Bengt Gustavsson (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), s. 80 
70 Kvale, s.226 
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intervjuerna sker helt och hållet med respekt för respondenternas integritet och anonymitet, 

och att de dessutom är konfidentiella. Respondenterna har därför döpts till fiktiva namn i syfte 

att undanröja deras identitet.  

 
3. Resultat 
 

Nedan följer en redovisning av de resultat som kommit fram genom de intervjuer som 

genomförts med respondenterna. Resultatet redovisas enligt rubriker som har sitt ursprung i 

studiens frågeställningar. Resultatet har vi selekterat det som vi anser vara de centrala delarna 

från intervjuerna för att på så sätt besvara studiens frågeställningar. Var och en av 

respondenterna har inte citerats under respektive tema då de val av citat som presenterats, 

görs utifrån studiens frågeställningar. 

 

Skola A - Biträdande rektor: Sofia 

Skola A – Specialpedagog: Fanny 

Skola B – Biträdande rektor: Vanessa 

Skola B – Specialpedagog: Britta 

 

3.1 Respondenternas uppfattning om begreppet inkludering 
 

Respondenterna hade tydliga svårigheter att beskriva en konkret definition av begreppet 

inkludering. Det innebar att begreppen ”en skola för alla” och integrering togs upp i samband 

med respondenternas definition av begreppet inkludering. 

 

Det finns flera olika definitioner av dessa begrepp, och det märks även på respondenternas 

svar. I intervjufrågorna användes begreppen inkludering och ”en skola för alla”. Läraren på 

skola B, Britta (B), menar att ”en skola för alla” är en skola för var och en.  

 

Två utav respondenterna kände en osäkerhet i vad begreppet innebär. Biträdande rektor på 

skola A, Sofia (S), säger att hon inte vet vad som menas med ”en skola för alla”. Hon säger att 

det är samma sak som inkludering och menar att ”alla är med på sina villkor”.  
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Biträdande rektor på skola B, Vanessa (V) ger en liknande uppfattning om begreppet: 

 

(V): Ja, en skola för alla har vi pratat om så länge sedan så att jag har varit i kontakt med 

den för så länge sen. Jag har inte en riktig bild av vad en skola för alla innebär. Men jag 

misstänker om att alla elever går i klassen. 

 

Något som dök upp i samtliga intervjuer var begreppet integrering, utan att begreppet nämnts 

i någon intervjufråga. Begreppets betydelse visade sig medföra en osäkerhet och förvirring, 

Sofia tydliggör detta:  

 

(S): Så vad jag tänkte säga var att vi har ju egen kursplan precis som grundskolan och jobbar 

efter, och det är det det handlar om och då är det ju det här hur vi ska integrera. (---)För vi 

har ju skrivit ”vi ska integrera”, men vad betyder det? 

 

Läraren på skola A, Fanny (F), ger först en förklaring på begreppet inkludering, men utökar 

sin definition genom att förklara vad integrering innebär utan att det frågats om det. Hon 

förklarar att ”om man är integrerad då är man med precis hela tiden” och ”en del i den andra 

klassen”. 

 

Vanessa uppger också en osäkerhet, och vill ändra på begreppens betydelse. Hon önskar att 

alla begrepp som har med inkludering att göra var ”mental delaktighetskänsla oavsett i vilken 

form och i vilket rum undervisningen sker och att eleverna umgås med varandra trots 

olikheter”. 

 

När det kom till definitionen av begreppet inkludering rådde det delade meningar. Britta 

baserar sin definition först utifrån ett hälsoperspektiv, och vidgar sin definition senare under 

intervjun. 

 

(B): Inkludering för mig, det är att barnen ska må bra i den gruppen som de vistas i, att det är 

på barnens villkor. (---)Inkludering på rätt sätt, med rätt stöd, för var och en efter deras 

behov. 

 

De övriga tre hade gemensamma utgångspunkter i sin definition av inkludering utifrån graden 

av delaktighet. Fanny förklarar att inkludering handlar om att man är delaktig i väldigt 
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mycket, men man har ändå tid att vara för sig själv. Vanessa talade även hon om delaktighet, 

men ur ett mentalt perspektiv. 

 

(V): Inkludering betyder mentalt för mig, att känna sig delaktig i skolans gemenskap om vi 

pratar nu om särskolan. Alltså inkludering kan handla om olika saker i olika kontexter men i 

den här kontexten för mig är det: hur delaktig känner sig eleven i skolan. 

  

Sofia talar också om delaktighet, men lägger tonvikt på orden alla och tillsammans. 

  

(S): Ja alltså det finns ju så många vackra ord, men just att alla ska få vara med. (---) Ja 

alltså med våran integrering, inkludering, det är ju egentligen att vi ska kunna vara 

tillsammans. Det är egentligen det de handlar om. 

 

3.2 De biträdande rektorernas upplevelse av arbetet med inkludering 
 

3.2.1 Övergripande styrning - i teorin 

Både Sofia och Vanessa berättar att skolorna har ett uppdrag, och det är att allt arbete på 

skolorna organiseras genom arbetsplaner som utförs utifrån alla styrdokument. Därifrån 

diskuterar man också skolornas värdegrund. Eftersom båda skolor ligger inom samma 

kommun ingår de båda i samma kommunövergripande arbetsutskott för särskolan som består 

av fyra rektorer från olika skolor. Informationen från dessa utskottsmöten som äger rum en 

gång i månaden förmedlas sedan vidare till en annan grupp bestående av pedagoger från varje 

särskola i kommunen som träffas på konferenser tre till fyra gånger om året. Under 

konferenserna diskuteras olika uppdrag och arbetsmoment som rektorernas utskott bestämt 

och hur de ska arbeta med detta i respektive skola. Bland annat har rektorerna arbetat fram 

mål för särskolan i de olika ämnena och mallar för individuella utvecklingsplaner. Sofia 

menar att dessa konferenser fungerar bra då det är en jämn fördelning av arbetet, samt att hon 

hoppas att arbetet ska komma till en nivå där utvecklandet av arbetet känns naturligt. 

 

(S): Alla har liksom en uppgift att sprida sig i. Det fungerar faktiskt. Sen så ska vi utvärdera 

nu, för nu känner jag att nu är vi igång. Och det kan bli sen en uppföljning, där man kan 

dokumentera lite bättre. ”Nu har vi gjort det här och det blev så här och så vidare”.  Men 
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vad man hoppas är att man ska få igång någonting som fortsätter därför att det känns 

naturligt. 

 

3.2.2 I klassrummet – i teorin 

När det kommer till arbetet i klassrummet och konstellationer av lärare på särskolan anser 

Sofia att det är bra att använda sig av två pedagoger i varje klass som kompletterar varandra, 

istället för en elevassistent och en lärare som man använt tidigare. Hon använder sina 

specialpedagoger mycket genom handledning i arbetet med alla sorters pedagoger på skolan, 

både inom särskolan och inom grundskolan.  

 

(S): Men jag har gjort så att jag har två pedagoger i varje klass. Därför att jag tycker att det 

blir ett bättre arbete då också, de vet vad dom håller på med och pratar samma språk. Det 

blir mycket mer utvecklande också. 

 

Vanessa använder sig också av två lärare, fast med en extra elevassistent som är absolut 

nödvändig. Därmed är de i nuläget tre lärare på fem elever, vilket hon anser behövs. Helst 

använder hon sig av lärare som har en bakgrund som lärare i grundskolan innan de flyttar över 

till särskolan. 

 

(V): Sen av olika anledningar har vi också lärare som anställts utifrån men med den 

tankegången att vi väljer lärare som vill bygga en relation med eleverna och det är ju den 

första inkluderingen: att känna delaktighet i sitt klassrum, att känna delaktighet med läraren. 

 

3.2.3 Praktiskt inkluderingsarbete 

Båda rektorerna anser att de, tillsammans med sina lärare på skolorna, arbetar aktivt med 

inkludering fastän de menar på att det är ett komplicerat arbete. De använder sig av orden att 

vara tillsammans, när de pratar om vilka sätt de inkluderar särskoleeleverna på. För att 

inkludera särskoleeleverna är båda lärarna överens om att en metod består i att använda sig av 

mänskliga resurser som besitter spetskompetens. Vanessa har använt sig till exempel av 

kommunens hörselpedagog som kommer ut och pratar i klasserna. Sofia använder sig bland 

annat av en lärare som är specialiserad inom musik. Den läraren går då ibland in i en 

grundskoleklass tillsammans med en del särskoleelever och har sedan en lektion i musik 

gemensamt. 
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(S): Hon går in i en lågstadieklass och tar med sig våra minsta särskoleelever och så har dom 

musik ihop. Det är när dom gör saker och tittar på vararandra som dom kommer på att ”det 

var inte så konstigt det här”. Dom är väldigt lika egentligen. 

 

Vanessa nämner också att särskoleeleverna gör så mycket som möjligt tillsammans med de 

övriga eleverna. Till exempel handlar det om medverkan på elevens val, idrottsdagar och i 

olika skoltävlingar, men också aktiviteter utanför skolans miljöer som utflykter och 

studiebesök. Detta sker oftast med personal från särskolan men ibland utan, då de bedömer att 

det inte är nödvändigt.  

 

Likabehandlingen är en del i en gemensam metod som båda rektorerna pratar mycket om, och 

det är arbetet med upplysning och kunskap. Sofia uttrycker en önskan om att personalen ska 

arbeta likadant med särskoleeleverna som med de övriga eleverna. 

 

(S): Och jag går ut och säger att vi måste säga till särskolans elever också när det är fel, dom 

får ju inte bara bete sig och står alla tysta och är häpna. Man måste säga till dom på precis 

samma sätt. 

 

Båda rektorerna är eniga om att det är viktigt att ge både elever och personal information och 

kunskap om särskolans verksamhet. Till exempel tycker Vanessa att det viktigaste hon kan 

göra i sin funktion som biträdande rektor, i arbetet med inkludering, är att utveckla kunskap 

om verksamheten både för lärarna och för eleverna. 

 

(V): Vad är den bästa belöningen? Jo, att lära sig saker. Jag har frågat i utvecklingssamtal 

med alla lärare om när de känner sig lyckade och de svarar att det är när den där lilla 

polletten ramlar ned och man ser den där glimten i ögonen. 

 

3.3 Lärarnas upplevelse av arbetet med inkludering 
 

3.3.1 Övergripande styrning – i teorin 

Båda skolorna har en policy att gå efter där de på respektive skola har åtaganden som de ska 

arbeta efter. Båda respondenter anser att rektorn har det största ansvaret för arbetet med 
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inkludering och känner att de får stöd och förtroende att realisera detsamma. På skola A har 

de skrivit ner i sin handlingsplan att de ska integrera eleverna, men Britta tycker inte att det 

efterföljs. Det gemensamma forum de har är med arbetslagsamordnarna, men där anser hon 

att de inte arbetar effektivt och tycker särskolan bör ta mer plats.  

 

Britta berättar att skola B har ledord skrivna i särskolans handlingsplan, bland annat orden 

delaktighet och trygghet. På personalnivå arbetar de på särskolan med arbetslag, där Britta 

sitter som utvecklingsledare i ett av de två. Tillsammans med en kommunövergripande grupp 

har de möte en gång i veckan, där de varannan vecka ingår i arbetslagsträffarna som innebär 

att hela skolans arbetslag samlas. Hon anser att det finns gott om forum där de kan möta andra 

på skolan.  

 

3.3.2 I klassrummet – i teorin 

På skola A ligger särskolan för sig i utkanten på en av byggnaderna som skolan består av. 

Men för inte så länge sen flyttade en av särskoleklasserna till samma byggnad som skolans 

mellanstadium. Fanny anser att det är ett litet steg mot inkluderingen då de åtminstone är 

lokalintegrerade. I klassrummet på skola A är de två vuxna på fyra elever med blandade 

funktionsnedsättningar, och det är få jämfört med tidigare år. Vad det beror på tror hon dels är 

det faktum att särskolan är i ständig förändring, dels är det på grund av föräldrarna som idag 

väljer att ha kvar sina barn i grundskolan mer än tidigare. Fanny menar även att arbetet med 

inkludering underlättar om man är så många vuxna som möjligt i särskolan. Ett stort antal 

vuxna, särskolepersonal, gör att eleverna kan få den hjälp de behöver för att må bra, samt att 

de kan få möjligheter till stöd och hjälp när de deltar i den övriga skolans undervisning. 

  

På skola B pratar Britta om hur särskolans fysiska miljö har ändrats och hur den är belägen 

idag. Tidigare har de inte haft någon särskola, men sen tre år tillbaks så finns det utifrån 

Brittas initiativ särskola på hennes skola. Anledningen till att hon ville ta det initiativet anser 

hon vara att särskoleelevernas uppväxtmiljö och deras sociala nätverk spelar stor roll i hur de 

mår psykiskt. I hennes särskola har de i klassrummet två arbetslagsgrupper uppdelade i 

ålderskategorier som innefattar nio vuxna fördelat på 15 till 16 elever. Hon anser att det 

antalet lärare behövs då det annars skulle vara svårt att genomföra en bra undervisning utan 

att eleverna blir lidande.  
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3.3.3 Praktiskt inkluderingsarbete 

Båda respondenter menar att de försöker arbeta aktivt med inkludering av särskoleeleverna. 

På Fannys skola har de så pass mycket personal på ett litet antal elever, att en inkludering kan 

ske tillsammans med övriga klasser på till exempel slöjden, idrotten, elevens val och ute på 

museum. Dock ändrar hon sig senare under intervjun angående deras arbete med inkludering 

och beklagar sig över att de endast har ett samarbete mellan särskolan och den övriga skolan. 

Som ett ytterligare steg mot inkludering säger Fanny att de arbetar mycket med upplysning på 

hennes skola, både för alla elever på skolan och för övrig personal på skolan. De bjuder också 

in de övriga klasserna för att visa hur de har det på särskolan och hon säger att besökarna blir 

förvånade över att särskolans arbetssätt inte skiljer sig så mycket från deras eget, då även de 

arbetar efter grundskolans kursplaner.  

 

(F): Det är en viktig bit att de barnen får ställa sina frågor. (Rektorn) går ju runt i vissa 

klasser och berättar om särskolan också men att få komma in till oss och känna atmosfären 

hos oss och se hur det ser ut, det är viktigt! 

 

Britta på skola B anser också att mängden personal spelar en stor roll i arbetet med 

inkluderingen av särskoleeleverna. Personalen ska finnas där för eleverna och bidra med stöd 

och hjälp. Om inte de vuxna är med kan eleverna förbli osynliga och otrygga i sin skolgång. 

Hon arbetar direkt med eleverna, och hon har som mål att försöka hitta de vägar och kanaler 

som fungerar bäst för dem. Där är hennes uppgift att hitta lösningar, inte problem. Britta 

nämner att ledorden i arbetet med inkluderingen är att försöka arbeta efter elevernas 

förutsättningar och villkor. Andra saker som hon arbetar efter är att eleverna ska må bra 

psykiskt.  

 

(B): Vi vill att barnen ska lyckas, vi vill att barnen ska känna sig tillfreds med sig själva och 

få en bra självkänsla, bra självförtroende, att dom duger. Och då… på det viset finns vi och 

stödjer. Det fungerar faktiskt ganska bra för oss, och för barnen. Vi ser att dom har det bra. 

 

Precis som på Fannys skola deltar särskoleklasserna i skola B i olika aktiviteter som elevens 

val, idrotten, vissa utflykter och tävlingar på skolan. Något som Britta nämner är att förutom 

detta deltar även eleverna i skolans olika arbetslag, där de får vara tillsammans med ett lag 

med tillhörande klasser. I övrigt arbetar de på Brittas skola efter ledordet livskunskap, vilket 
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gör att hon tar med sina elever till andra miljöer så mycket som möjligt där de får lära sig 

saker om hur det vardagliga livet fungerar. 

 

3.4 Hinder med inkludering av särskoleelever 
 

Här redovisas den del av resultatet som behandlar begreppet hinder i vår sista frågeställning. 

Nedan framförs de mest framträdande hinder som alla respondenter tycker sig stöta på i 

arbetet med inkludering av särskolelever. De är kategoriserade i teman som; okunskap och 

osäkerhet, rädsla, lokaler, full inkludering, trygghet och utmaningar samt ”vi emot dem” 

 

3.4.1 Okunskap och osäkerhet 

Sofia och de båda lärarna, Fanny och Britta, anser att det är finns en osäkerhet i bemötandet 

av särskoleelever på grund av att man inte vet hur man ska hantera dessa. Britta förklarar att 

det fortfarande finns lärare som tycker att det är konstiga barn som går i särskolan, vilket hon 

tycker är tråkigt. Sofia anser att osäkerheten även uppstår i och med att de övriga eleverna och 

lärarna sällan träffar särskoleeleverna. Hon kopplar ihop den osäkerhet som kan uppstå med 

okunnighet och brist på utbildning inom det specialpedagogiska området.  

 

(S): Alltså man kan vara duktig som lärare men man kanske inte har, så att säga, den rätta 

utbildningen eller vad man nu ska kalla det. Då skapar det en sån här liten osäkerhet; Är jag 

rätt nu, kan jag det här riktigt? 

 

3.4.2 Rädsla 

Rädsla är ett av de nyckelord som återkom i flera av intervjuerna när vi talade om de 

svårigheter man stöter på i arbetet med inkludering. Lärarna på de olika skolorna har en 

överensstämmande syn på vart rädslan kommer ifrån; osäkerhet och rädslan för det okända. 

Fanny förklarar detta genom de frågor som kan uppkomma i mötet med särskoleeleverna och 

personalen på grundskolan. 

 

(F): Det är mycket rädsla... Hur ska de göra? Hur ska de göra om ett av våra barn får ett 

utbrott? Hur ska de andra barnen reagera? De tror ofta att våra barn är mycket svårare än 

vad de är, alltså vi har ju otroligt fina barn. 
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Sofia ser det ur ett historiskt perspektiv där hon förklarar att man tidigare hade en annan 

människosyn som grundar sig i rädslan för det okända. Hon förklarar att det än idag finns en 

rädsla, om än inte lika stark, för elever med funktionsnedsättningar. 

 

(S): Det är några som har bestämt det. Jag tror man har haft en väldig rädsla för vad det här 

är för människor. Jag menar dom ansågs ju vara idioter, nästan som djur tidigare. Det är ju 

dom allra svagaste vi har. 

 

3.4.3 Lokaler 

I intervjuerna med biträdande rektor och läraren på Skola B framkommer inte direkt någon 

problematisering av att särskolan delvis ligger avskiljt från delar av den övriga skola. Bilden 

som både läraren och biträdande rektorn på skola A ger är att trots att särskolan är belägen på 

ett avskiljt sätt från den övriga skolan så behöver särskoleeleverna sin trygghet och en 

hemvist där de kan känna lugn och ro. Båda är dock rörande överens om att särskolans fysiska 

placering i skolan utgör ett hinder för en ökad inkludering. Sofia tror dock att det krävs 

mycket för att detta ska kunna genomföras. 

 

(S): Där kan det finnas en vision men då måste man ju bygga om, ha andra lokaler liksom. 

För att få till det här att man kanske får sitta där man sitter bäst för att kunna koncentrera 

sig, då måste du ha det annorlunda. Idag har du en bänk oftast och där ska du sitta och där 

ska du göra allt och det funkar inte för alla. 

 

Fanny anser att särskolans segregerade tillvaro på skolan utgör ett av de största problemen för 

att möjliggöra inkludering. Ett första steg är dock taget i och med att en klass ska 

lokalintegreras i grundskolans lokaler.  

 

(F): Nu fick jag till det i höst, så att vi har en klass här inne i (huset där resterande 

grundskola finns) och det är ju nu det händer saker(…)Det som har varit förut det är att vi 

finns bredvid, vi tittar på varandra, men det är först när vi gör någonting tillsammans som 

det händer någonting. 
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3.4.4 Full inkludering 

När vi talade med respondenterna om full inkludering fick vi relativt entydiga svar av såväl 

biträdande rektorer som lärare. Alla respondenterna ser svårigheterna med full inkludering där 

ord drömvärld och idealvärld nämns. Sofia, Fanny och Britta säger att det är genomförbart 

med de rätta resurserna. Vanessa ser kritiskt till vad full inkludering kan innebära och redogör 

vidare för de praktiska problem som kan uppstå i arbetet mot denna drömvärld. 

 

(V): I och för sig helt hedersvärt men jag har sett vad som händer med såna här drömvärldar 

när man försöker praktiskt att tillämpa det. Man lämnar eleverna med: bara någon tar hand 

om det. (---) Det är ju befängt att påstå att det är full inkludering om en elev sitter i ett 

klassrum med helt egna uppgifter jämfört med de andra eleverna i vissa ämnen. Är det 

inkludering? 

 

3.4.5 Trygghet och utmaningar 

Samtliga respondenter lägger vikt i att eleverna ska känna sig trygga i sin skolmiljö och i 

särskolan men att de samtidigt inte ska bli alltför beroende av särskolepersonalen. Vanessa 

berättar om den tidigare omsorgssyn som funnits, men att skolan måste arbeta för att komma 

bort från den uppfattningen om att särskolan är mysig. Vanessa säger att det under de senaste 

åren varit fokus på att utveckla kunskapen för att ”komma ifrån den här synen att tryggheten 

är allt, alltså det här att det är mysigt”. 

 
Även Fanny hävdar att tryggheten är betydelsefullt för särskoleeleverna men att det finns en 

baksida med att de alltid har särskolepersonalen med hela tiden. 

 

(F): Men i regel så är våra barn väldig väldigt fina och harmoniska och trygga i sin 

skolmiljö. De är ju jättetrygga med oss vuxna och därför fungerar de absolut jättebra i större 

grupper i regel och uppför sig alltså som små änglar… men det blir ganska fyrkantigt och de 

har våra ögon på sig hela tiden. 

 

3.4.6 ”Vi emot dem” 

Respondenterna ser att ”Vi emot dem – mentaliteten” finns på skolorna, men de har olika syn 

på varför det är på det viset. Fanny tycker att det finns en ”vi emot dem – mentalitet” på 
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skolan men visar stor förståelse för hur mycket de andra lärarna har att göra, samt att den 

problematiken är vanlig i landet över lag. 

 

Biträdande rektor på Skola A ser det ur ett historiskt perspektiv. Hon framhåller att särskolan 

inte funnits speciellt länge och beskriver den syn och det förhållningssätt som tidigare fanns 

om dessa människor. 

 

(S): Jag tycker att det har varit isolerande… men om man tänker också att särskolan har 

funnits väldigt kort tid egentligen. Men barnen har ju funnits hela tiden. Men dom har ju varit 

mera undangömda… det har ju varit institutioner och så. Nu har man ju släppt ut dom liksom 

för att finnas ute i samhället. 

 

På Skola B ger biträdande rektor en bild av en skola där alla vill arbeta framåt men där idén 

med inkluderingen inte alltid delas av alla lärare som med mycket annat. 

 

(V): Alla är inte de som vill ha Montessori på skolan, alla vill inte jobba på lågstadiet eller 

mellanstadiet utan det beror på vem det är. Man får göra det bästa av det man har och få 

stöttning till det så att man kan vara någon i sina egna ögon först och främst. 

 

3.5 Möjligheter med inkludering av särskoleelever 
 

Här redovisas den del av resultatet som behandlar begreppet möjligheter i vår sista 

frågeställning. Nedan framhävs de mest framträdande möjligheter som respondenterna 

upplever att det finns i arbetet med inkludering av särskolelever. De är kategoriserade i teman 

som; kunskap och upplysning, lokaler, full inkludering, samt trygghet och utmaningar. 

 

3.5.1 Kunskap och upplysning  

Alla respondenterna är rörande överens om att utveckla arbetet med upplysning, eftersom det 

är ett bra sätt att öka kunskapen för hela skolan om elever med funktionsnedsättningar. Sofia 

arbetar i dagsläget med att gå ut i klasserna och prata om varför man går i särskolan. Hon tror 

att detta arbete bland annat bidrar till att minska spänningen kring värderingarna i begreppet 

utvecklingsstörning. Detta anser hon resulterar i att övriga elever inte längre tycker att 

begreppet är konstigt. Förutom arbetet med att upplysa och sprida kunskap till personal och 
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elever i skolan beskriver man på båda skolorna vikten av att få in ny kunskap. På Skola A får 

lärarna, främst inom särskolan, vidareutbilda sig inom specialpedagogiken. Britta på skola B 

använder sig av värdefull kunskap från Habiliteringen71. Enligt henne får man kontakt med 

denna resurs genom att föräldrar kontaktar Habiliteringen, som i sin tur besöker de berörda 

elevernas skolor.  

 

Vanessa anser att det är extremt viktigt att ha kunnig och kompetent personal som arbetar 

med särskoleeleverna. Hon drar paralleller med hur skolor anställde lärare i svenska som 

andraspråk:  

  

(V): Kommer ni ihåg det här alla lärare i svenska som andraspråkslärare? Då anställde man 

Kreti och Pleti från gatan utan specifik utbildning att ta hand om de här barnen där man 

skulle ha behövt en specialist och det är lite samma sak med särskoleeleverna. 

  

3.5.2 Lokaler 

Som tidigare nämnt är särskolan på Skola A segregerad trots att den finns i samma byggnad 

som en del av grundskolan. Trots detta ser såväl Sofia som Fanny möjligheter med att 

inkludera särskolan till den ordinarie grundskolan. Sofia tror att det krävs nyfikenhet och att 

vilja våga prova för att kunna lyckas men att det krävs en del. 

 

(S): Det är så mycket som hänger ihop alltså, både det, ledningen och sedan också att man 

har förståelse för att det behövs resurser och att man kanske behöver bygga om. Ibland säger 

vi att vi inte har lokaler för den verksamhet vi bedriver. Det tror jag det är överallt 

egentligen. Men möjligheter finns det! 

 

Fanny betonar att även om eleverna bör inkluderas så behöver de en egen hemvist att komma 

till. När vi undrade om man skulle kunna anpassa lokalerna och undervisningen efter 

särskoleelevernas behov svarar Fanny följande:  

 

(F): Ja det tror jag, för det finns ju många barn i grundskolan som skulle behöva sin egen 

liten hemvist, det är ju det. Hade man det lokalmässigt så tror jag att det skulle fungera 

                                                 
71 Handikapp & Habilitering är en självständig resultatenhet inom Stockholms läns landsting som erbjuder råd, 
stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. (Stockholm läns landsting, 
Handikapp och habilitering, Om handikapp och habilitering)  
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utmärkt, alldeles utmärkt. Men ligger vi så, då kan man utnyttja lokalerna på ett annat sätt. 

Då blir det inte det här med särskolan och så. 

 

3.5.3 Full inkludering 

På Skola A uttrycker såväl läraren som biträdande rektor att man ser full inkludering som en 

vision att sträva efter, men de ser däremot relativt små möjligheter i att uppnå denna vision. 

Ingen av dem tror att de kommer att få uppleva full inkludering under sin resterande tid på 

skolan eller för den delen livstid. Fanny tycker dock att man har kommit en bit på vägen mot 

full inkludering. Samtidigt tycker hon inte att särskolan ska försvinna helt och hållet men att 

den ska finnas som ett klassrum i grundskolan. Hon förklarar hur hon själv skulle vilja att det 

praktiskt ser ut: 

 

(F): Då skulle jag flytta ifrån särskolan. Ha ett eget klassrum precis som Lotta, på låg, och 

vara med i deras planeringar: Vad kan vi göra tillsammans, vad måste vi göra med våra 

barn, vad behöver de för resurser och vilka tillfällen de behöver det? Vilka ska vara i 

särskolan och vilka ska integreras och hur ska samarbetet vara? 

 

3.5.4. Trygghet och utmaningar 

Lärarna på de båda skolorna talar om att eleverna måste utmanas i sin vardag för att kunna 

klara sig i livet efter skolan. Britta berättar att eleverna behöver lära sig vardagliga sysslor och 

samspelet med andra människor:  

 

(B): Vi är ute mycket för det är viktigt att våra barn lär sig att lösa sin vardag när dom är lite 

äldre. Veta hur man beter sig när man går och handlar, hur man beter sig, hur läser man 

dom här sociala koderna. 

 

Fanny utvecklar resonemanget och hon är här tydlig med att särskoleeleverna inte får leva i en 

skyddad verkstad utan att man måste utmana dem: 

 

(F): Men de måste ut, de måste ut. För att de kan inte gå i vår skola i hela sitt liv och vara så 

skyddade, så skyddade för så kommer inte livet att se ut, tyvärr! De måste möta lite motstånd 

och är vi med och stöttar dem så funkar det, jättebra. 
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4. Sammanfattande diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat utefter de fyra frågeställningar som 

studien grundar sig på. Resultatet sätts i relation till delar av tidigare forskning och relevant 

litteratur. Det teoretiska ramverk som studien utgår från ligger till grund för analys av 

studiens resultat. Syftet med denna studie är att analysera skolans inkluderingsproblematik för 

att se hur två utvalda grundskolor organiserar och uppfattar arbetet med inkludering av 

särskoleelever. 

 

Hur uppfattar respondenterna begreppet inkludering? 

Idag pågår det en relativt förvirrande diskussion gällande begreppet inkludering och vad 

begreppet i sin tur står för. Trots att såväl Salamancadeklarationen samt FN:s konvention om 

rättigheter för barn med funktionsnedsättning ger tydliga riktlinjer om hur begreppet 

inkludering ska realiseras går uppfattningarna isär. Själva definitionen av inkludering är även 

den väldigt komplex och omfångsrik, då förändringar i tid och synsätt har sin inverkan på de 

olika definitioner som diskuterats. Trots att vi endast fokuserade på begreppet inkludering i 

våra intervjufrågor så var integreringsbegreppet återkommande vilket tyder på att 

respondenterna hade svårigheter med att hålla isär begreppens betydelse. 

 

På frågan om hur de uppfattar begreppet inkludering ger de snarare en bild av integrering än 

inkludering. De beskriver deras uppfattning om integrering, trots att frågan endast berörde 

inkludering. Däremot stämmer respondenternas syn på integrering överens med den 

ursprungliga synen på begreppet från 1960-talet som Emanuelsson beskriver. Likt den 

definitionen säger respondenterna att integrering handlar om att alla är med i en gemenskap. 

Detta synsätt speglar även Roger Säljös sociokulturella teori där lärande utgår från är ett 

samspel med andra människor och kollektiv. Utifrån denna teori kan man ifrågasätta 

definitionen av gemenskap på en skola, i vilken mån den sociala gemenskapen sker för elever 

med särskilda behov och hur pass delaktiga är de i den sociala gemenskapen med resterande 

skola.   

 

När respondenterna konkret nämner inkludering handlar det om att barnen ska må bra och 

vara delaktiga efter sina förutsättningar. Det innebär att de lägger fokus på elevens 

förutsättningar och inte på vilka sätt skolan kan anpassa miljön efter elevens förutsättningar. 

32 
 



Detta härleder vi med Säljös resonemang om att skolan som institution har svårt att förändra 

sina pedagogiska metoder och miljöer och väljer hellre att utestänga och skuldbelägga eleven. 

Något som också kan kopplas till samma resonemang är Cook och Shirmers grundtankar om 

specialpedagogik. Där förespråkas tidigare beprövade specialpedagogiska metoder för att 

kompensera den diagnostiserade eleven. Det sociokulturella perspektivet innebär i denna 

kontext att det är skolans definition av lärande som är den rådande normen och som avgör 

vilka som lyckas eller misslyckas. Man utgår från den rådande normen i skolan och väljer att 

hjälpa eleven utifrån normen snarare än att förändra normen. 

 

Hur upplever biträdande rektorer att inkludering av särskoleelever realiseras i teori och 

praktik? 

De biträdande rektorerna anser sig arbeta aktivt med inkludering men påpekar att det är ett 

komplicerat arbete som ställer höga krav. I såväl det teoretiska som det praktiska arbetet med 

inkludering ger de biträdande rektorerna flera konkreta exempel över hur det går till väga. 

Praktiskt sett använder de sig framförallt av praktiska ämnen och aktiviteter för att inkludera 

särskoleeleverna i den övriga skolverksamheten. Det tolkar vi som att eleverna från särskolan 

får vara delaktiga med andra elever under dessa aktiviteter men återvänder sedan till 

särskoleverksamheten. Enligt Salamancadeklarationen bör specialklasser inom en viss skola 

vara undantagstillstånd endast avsedda för sällsynta fall. I dessa fall har det då klart påvisats 

att undervisning i vanlig klass inte är möjligt på grund av att dessa elevers sociala och 

undervisningsrelaterade behov inte kan tillfredställas. Konsekvenserna blir att den aktiva 

inkludering som skolornas biträdande rektorer arbetar med blir paradoxal eftersom de delvis 

arbetar segregerande. Något som också är intressant är att skolornas praktiska arbete med 

inkludering kan kopplas samman med integreringsarbetet Karin Lundström beskriver från 

mitten av förra århundradet där särskoleeleverna integrerades i praktiska aktiviteter. Detta ger 

en fingervisning av det föråldrade synsättet som existerar även idag på de berörda skolorna. 

 

Respondenterna är rörande överens om att det är viktigt med mänskliga resurser som har 

spetskompetens. Det är något som även Cook och Shirmer påpekar; effektiva 

utbildningsmetoder som måste ha utvecklats för att passa personer med funktionsnedsättning. 

Detta kan även kopplas med Lpo94 där det står att ”resursfördelning och stödåtgärder 

anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör”. 
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Hur upplever lärare med specialpedagogisk kompetens att inkludering av särskoleelever 

realiseras i teori och praktik? 

De sätt som skolan väljer att organisera arbetet med inkludering är en avgörande faktor för 

om skolorna verkar i en inkluderande eller en exkluderande riktning. Detta var även 

slutsatserna i rapporten Mot en inkluderande skola?. Åsikterna om hur studiens berörda 

skolor organiserar arbetet med inkludering skiljer sig åt bland respondenterna. Även om 

skolans specialpedagoger arbetar som handledande resurser verkar det som att skolan verkar i 

en exkluderande riktning, då undervisningen för särskoleelever bedrivs i mindre grupper.  

 

Skolledningens syn, riktlinjer och organisation är väldigt viktig för vilka vägar skolans 

inkluderingspolitik tar. Anmärkningsvärt är att specialpedagogerna dels har en funktion som 

handledare men även att de arbetar direkt med eleverna i klassrummen. Det faktum att det 

krävs en förändrad och förtydligad människosyn som genomsyrar hela skolans verksamhet är 

av stor vikt i detta arbete. Även om lärarna är exceptionellt duktiga i det direkta arbetet med 

särskoleeleverna och som handledare krävs det att hela skolan verkar i en och samma 

riktning.  

 

En annan faktor som kan sättas i samma kontext som den sociokulturella teorin är den fysiska 

placeringen av särskolorna. De båda särskolorna är placerade i utkanten av den övriga skolan 

vilket i sin tur gör att elever från den övriga skolan och särskolan sällan möts i spontana 

sammanhang. I och med detta upprätthåller man den historiska synen på människor med 

särskilda behov som annorlunda, då särskolan i sig blir en institution i skolan. Inom den 

sociokulturella teorin menar Säljö att man, beroende på vilken miljö man befinner sig i, agerar 

efter fastställda regler och rutiner vilket gör att man handlar på ett sådant sätt som är relevant 

för den givna situationen. Detta innebär att alla på skolan handlar efter normen att särskolan 

befinner sig avskiljt från övrig skola vilket medför att en osynlig dörr skapas mellan särskola 

och övrig skola. 

 

Vilka möjligheter respektive hinder ser respondenterna med inkludering av särskoleelever? 

De hinder respektive möjligheter som respondenterna uppmärksammat och själva stött på i 

arbetet med inkludering medför att de ställs inför olika dilemman, något som Nilholms 

dilemmaperspektiv grundar sig på. Respondenterna nämner att eleverna å ena sidan ska känna 

sig trygga i sin skolmiljö, särskolan, men att de å andra sidan vill utmana eleverna så att de i 

framtiden kan hantera sin vardag. Ett av de berörda skolornas dilemman som visar sig, är den 
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okunskap och rädsla som framförallt lärarna påstår finns bland övrig personal på skolorna. 

Rädslan kan kopplas ihop med den rädsla för det okända som mötet med personer med 

funktionsnedsättningar historiskt genomsyrats av.  

 

På Skola A anser både läraren och den biträdande rektorn att deras särskola är fysiskt avskiljd 

från den övriga skolverksamheten. Det krävs dock, enligt dem, en ombyggnation av skolan 

för att inkludering ska kunna lyckas, vilket i dagsläget är svårt och utgör ett hinder i arbetet 

för att eleverna ska kunna inkluderas. Det sammankopplas med ledorden i den sociokulturella 

teorin, som innebär att lärandet sker i det sociala samspelet i en social gemenskap. 

 

Vid frågan om full inkludering var alla respondenter överens om att det var en slags drömbild. 

De menade dock att det fanns en möjlighet, om än liten, att det skulle kunna vara 

genomförbart med tillgång till de rätta resurserna. Det kopplas samman med FN:s mål med 

full inkludering, där resurserna och deras individanpassade stödåtgärder nämns som en 

avgörande faktor. 

 

4.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Studien fokuserar på inkludering i grundskolans yngre åldrar eftersom det är den 

ålderkategorin vår lärarexamen är riktad mot, och förhoppningsvis är det där vi kommer att 

vara verksamma. Eftersom det finns en mängd olika faktorer som påverkar skolans arbete 

med inkludering i skolan kan dessa vara värt att ha i åtanke för en fortsatt studie. Hänsyn hade 

kunnat tas till bland annat skolans ekonomiska resurser, barnens diagnoser, personalens 

utbildning.  

 

Något som studien visade var att det finns en enighet i respondenternas syn på full 

inkludering. Det skulle vara intressant att hitta en eller flera skolor som faktiskt arbetar med 

full inkludering och undersöka hur detta arbete bedrivs. Vidare skulle det även vara intressant 

att se hur dessa skolor definierar begreppet inkludering för att se om det skiljer sig från våra 

respondenters definition av begreppet.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide med frågor 
Studiens syfte: 

Syftet med studien är att analysera skolans inkluderingsproblematik för att se hur två utvalda 

grundskolor uppfattar och organiserar arbetet med inkludering av särskoleelever. 

 

Frågeställningar: 

- Hur uppfattar respondenterna begreppet inkludering? 

- Hur upplever biträdande rektorer att inkludering av särskoleelever realiseras i teori 

och praktik? 

- Hur upplever lärare med specialpedagogisk kompetens att inkludering av 

särskoleelever realiseras i teori och praktik?  

- Vilka möjligheter respektive hinder ser respondenterna med inkludering av 

särskoleelever? 

 

Inledning: 

- Beskrivning av studiens syfte 

- Beskrivning av frågorna 

- Intervjuns upplägg, de medverkandes funktion 

- Information om konfidentialitet, anonymitet och integritet 

 

Intervjutema: 

- Bakgrund, funktion 

- Beskrivning av arbetsplats 

- Begreppsdefinition 

- Beskrivning av arbetssätt 

- Vision med inkludering 

- Full inkludering 

- Möjligheter/Hinder i arbetet med inkludering 

- Utvecklingsmöjligheter 

 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Syftet med denna studie är att analysera skolans inkluderingsproblematik för att se hur två 

utvalda grundskolor organiserar och uppfattar arbetet med inkludering av särskoleelever.  

 

Frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar respondenterna begreppet inkludering? 

- Hur upplever biträdande rektorer att inkludering av särskoleelever realiseras i teori 

och praktik? 

- Hur upplever lärare med specialpedagogisk kompetens att inkludering av 

särskoleelever realiseras i teori och praktik?  

- Vilka möjligheter respektive hinder ser respondenterna med inkludering av 

särskoleelever? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Svenska: inkludering, delaktighet, särskola, delaktighet, integrering, behov av särskilt stöd, 

handikapp, utvecklingsstörning, SOU 

Engelska: inclusive education, inclusion, integration, segregation, functional disabilities, 

education, theories 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Stadsbibliotekets bibliotekskatalog, Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, CSA, Riksdagen/dokument, Google, Google Scholar, Skolverket 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: inkludering, integrering, särskola, behov av särskilt stöd 
Stadsbibliotekets bibliotekskatalog: inkludering, integrering, särskola, behov av särskilt stöd 
CSA:  Inclusive education, inclusion*, integration and education, segregation and education, 
functional disabilities, 
Google Scholar: inclusive education, inclusive education + theories,  integration + education  
Riksdagen/dokument: SOU, handikapp, särskola, inkludering, behov av särskilt stöd 
Skolverket: Handikapp, särskola, inkludering, behov av särskilt stöd 
 

 

 

 



 

Kommentarer 

Det finns på dessa valda ord relativt många träffar, då de huvudsakliga orden var inkludering 
och särskola. I inledningsfasen av arbetet kontaktade vi människor som visste hade stor insikt 
i ämnet. Därefter kunde vi få en bra inblick i ämnet genom rekommenderade forskare, 
författare, uppsatser, avhandlingar, tidsskrifter m.m. På så sätt kunde vi sålla den stora 
mängd material vi funnit till att använda oss av relevant material.   
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