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Detta arbete har som syfte att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt 

skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i 

grundskola. Jag har intervjuat sex skolchefer och sex politiker med kvalitativa intervjuer och 

undersökt hur informanterna ser på möjligheten att elever från särskola får sin utbildning i 

grundskolan. Jag har även undersökt hur informanterna beskriver arbetet med integrering 

mellan grundskola och särskola. Resultatet visar att informanterna såg olika på möjligheten 

för elever från särskola att få sin utbildning i grundskolan. De respondenter som såg det som 

möjlighet för elever med utvecklingsstörning att få sin utbildning i grundskola, hade 

annorlunda uppfattningar om skolans mål, elevernas möjligheter till socialt samspel och 

lärarnas kompetens än de som såg mera hinder. De respondenter som ansåg att det fanns 

hinder för elever med utvecklingsstörning att få sin utbildning i grundskola, betraktade 

skolans mål främst i relation till elevers individuella utveckling, de såg svårigheter i socialt 

samspel och en omöjlighet för lärare att anpassa undervisningen. Respondenterna uppger att 

kommunerna styrde på olika sätt, antingen genom tydliga politiska mål eller genom 

ekonomin. Alla informanter ansåg att lärarens kompetens är den viktigaste faktorn för att 

inkludering ska lyckas. Men även här gick tankarna isär om vad som är möjligt. Några av 

informanterna såg möjligheterna till kompetensutveckling och att anställa den kompetens som 

behövs, medan andra såg det som att utmaningarna för lärarna skulle bli för stora ändå. Rektor 

sågs som den som har ansvar för att kompetensen finns, samt att lärarna får det stöd som 

behövs. Ingen kommun uppgav ekonomi som en faktor som påverkar om inkludering är 

önskvärt eller inte. I relation till tidigare forskning om möjligheter för inkludering av elever 

med utvecklingsstörning, har denna studie om politikers och skolchefers uppfattningar lyft 
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fram flera viktiga aspekter, såsom betydelsen av hur respondenter ser på skolans uppdrag och 

mål, samt betydelsen av lärares kompetens, stöd till lärare och medveten politisk styrning. 

 

 

Nyckelord: individintegrerad elev, inkludering, integrering, särskola, 

utvecklingsstörning,  
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1. Inledning 
 

I mitten på 2000-talet var jag i en situation där min sons skola sade till mig som förälder 

att jag fick välja. Antingen skulle min son få 3000 kr till extra läromedel och få sitta i ett 

hörn i klassrummet med dem eller också skulle han flyttas till särskolan i en stad 4 mil 

bort. Han hade nyss fått diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Det blev ett väldigt tufft 

beslut för mig som förälder. Det hade varit uppenbart en längre tid att han inte ”hängde 

med” i den ordinarie undervisningen och att kamratrelationerna inte riktigt fungerade. Han 

hade fått ångest av sin situation och fått mediciner mot detta. Valet för mig kändes som ett 

val mellan pest och kolera. Vi fick hälsa på på särskolan som var belägen på en större 

skola i staden, men i en avgränsad del av skolan där de eleverna inte ”behövde” träffa de 

andra eleverna på skolan. Jag grät inombords men tog beslutet att sonen skulle må bäst av 

en flytt för alternativet, som kändes som exkludering i grupp, kändes ändå värre. 

Flytten var inte smärtfri för varken sonen eller mig men efter ett tag visade det sig att jag 

fattat rätt beslut. Sonen fick en bästis för första gången på många år och han trivdes på 

skolan. 

Sedan några år jobbar jag själv med inkludering av särskolebarn i grundskolan. För en tid 

sedan träffade jag en skolläkare.  Han hade en mycket bestämd uppfattning. Han sa att 

barn med utvecklingsstörning ska gå i särskolan. Integrering i grundskolan är av ondo och 

att ångestproblematiken min son fick, händer ALLA barn som vi försöker integrera.  

Att utmaningarna är större än vi har fått lära oss på utbildningen till specialpedagog har 

jag förstått. Är det utmaningar vi inte kan klara av? Jag tittade mig omkring och blev varse 

att det såg olika ut i olika kommuner med hur många barn som är integrerade i 

grundskolan och hur många som går på särskolan. Enligt statistik från skolverket så är 

medeltalet för alla Sveriges kommuner att 11 % av särskoleeleverna är integrerade i 

grundskolan 2015-2016. I tre av kommunerna är alla särskoleelever integrerade i 

grundskolan medan 60 kommuner inte har några integreringar alls (Skolverket, 2016 ).  

Enligt paragraf 8 och 9 i skollagen från 2010 ska det både vara lika tillgång på utbildning 

och att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den ordnas. Där finns även en 

hänvisning till diskrimineringslagen som har till ändamål att motverka diskriminering och 

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet. Skollagen 

är den lag som styr skolans verksamhet (2010:800). Hur stämmer det här överens? Det 

http://www.skolverket.se,/
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känns relevant att undersöka hur skolpolitiker och skolchefer tänker om särskoleelevers 

möjligheter att få sin utbildning i grundskolan. 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa en bakgrund till mitt forskningsområde. Jag har 

funderat mycket på vilka områden som behöver finnas med för att jag ska kunna dra några 

slutsatser av min undersökning. Att förklara begreppen utvecklingsstörning, särskola samt 

inkludering kändes ganska naturligt. Likaså att berätta om historiken, vilka lagar som styr 

samt hur det ser ut i vår omvärld. Den del som jag dock ser som viktigast är att visa på hur 

samspelet mellan människor fungerar och dess betydelse för möjlighet till utveckling i olika 

miljöer. 

 

2.1 Utvecklingsstörning 

 

Jag använder begreppet utvecklingsstörning trots att man numera i diagnosmanualer använder 

beteckningen intellektuell funktionsnedsättning. Detta på grund av att begreppet 

utvecklingsstörning lever kvar i forskning och lagar, bland annat i skollagen (2010:800). 

För att någon ska diagnosticeras med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning) enligt diagnosmanualen DSM-5 ska tre olika kriterier vara uppfyllda 

(American Psychiatric Association. DSM-5, 2013).  

Det ska finnas brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, 

planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter. 

Det ska även finnas brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når 

upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende 

och socialt ansvarstagande. Slutligen ska dessa brister ha visat sig under utvecklingsperioden, 

alltså innan personen fyllt 18 år. De här kriterierna ska styrkas såväl genom klinisk 

bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning. I diagnosmanualen 

skiljer man på fyra grader av utvecklingsstörning: mycket svår, svår, medelsvår och lindrig 

(American Psychiatric Association. DSM-5, 2013).   
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Begreppet utvecklingsstörning är ändå inte entydigt utan varierar i olika kulturer och under 

olika tider. Det kan ses som en personegenskap eller som något som uppkommer i samspelet 

mellan individ och miljö (Granlund & Göransson, 2011). Gemensamt för alla definitioner är 

ändå att utvecklingsstörning innebär att man har problem med det abstrakta eller logiska 

tänkandet samt med processhastighet och arbetsminne. (Milerad & Lindgren, 2014).  Detta 

ger inlärningssvårigheter och brister i förmågan att självständigt klara anpassning i det dagliga 

livet. Ofta finns också avvikande tal- och språkutveckling, motoriska svårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Detta medför också ofta känslomässiga symtom som oro eller 

ängslan samt depression. Graden av utvecklingsstörning bedöms av intelligenskvoten (IK) 

samt den adaptiva förmågan (anpassningsbarhet). Har man en IK på under 70 har man en 

utvecklingsstörning. Det har ca 1,5 % av befolkningen. Intelligensen betraktas som en 

generell personegenskap som i sin tur antas påverka hur vi resonerar, tänker och löser 

problem (Milerad & Lindgren, 2014). 

Syftet med att diagnostisera utvecklingsstörning kan vara att bestämma om en person har rätt 

till stödåtgärder till exempel rätt till särskola eller stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service 

(Granlund & Göransson, 2011). Om syftet är att bestämma personens rättigheter utgår man 

inte enbart från intelligenskvoten utan tar mer hänsyn till hur personegenskaperna samspelar 

med miljöns utformning. Kunskap är en konsekvens av lärande, minne och 

omvärldssammanhang. Personer med utvecklingsstörning kan till viss del lära in kunskap och 

bearbeta information bara det upplevs tillräckligt ofta och i lagom tempo samt kan kopplas till 

tidigare erfarenheter.  

 

2.2  Särskola 
 

Särskolan är en egen skolform som ingår i det obligatoriska skolväsendet avsedd för elever 

som inte når upp till kunskapskraven på grund av utvecklingsstörning. Det obligatoriska 

skolväsendet styrs av skollagen (2010:800) där kapitel 11 särskilt styr hur särskolan ska vara 

formad. När en elev misstänks ha en utvecklingsstörning ska en utredning göras i samråd med 

elevens vårdnadshavare. Utredningen omfattas av fyra delar: en pedagogisk, en psykologisk, 

en medicinsk och en social del. Sedan prövas mottagandet i särskola av elevens hemkommun 

(Skolverket, 2013). 
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Sedan 2011 har särskolan en egen läroplan (Skolverket, 2011) där även kursplaner, 

kunskapskrav och timplan finns med.  Särskolan är uppdelad i två avdelningar. 

Grundsärskolan är till för barn som förväntas lära sig läsa, skriva och räkna. Träningsskolan 

är för de barn som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen, men som 

behöver mycket träning i att klara vardagssituationer. I grundsärskolan har man tolv ämnen 

medan träningsskolan har fem stora ämnesområden. Det som skiljer särskolans timplan från 

grundskolans är att i särskolan har man mer tid till de praktiska ämnena (Skolverket, 2011). 

För att få undervisa i grundsärskolan ska man förutom att ha utbildning i ämnena, även ha en 

speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning (Riksdagen, 2011). Detta är ett 

krav som inte gäller för grundskolans lärare som utan specialkompetens är behöriga att 

undervisa i en grundskoleklass där det finns integrerade grundsärskoleelever. Om den 

integrerade eleven är i behov av särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven krävs dock en 

utbildad speciallärare/ specialpedagog (Skolverket, 2013a). 

 

2.3  Styrdokument 
 

Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan och hur 

skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning (2010:800). 

Den är beslutad av riksdagen. I kapitel 3 står hur skolan ska förhålla sig inför barns och 

elevers utveckling mot målen. Detta gäller alla barn oavsett vilken skolform de går i. För de 

elever som inte har så lätt att nå kunskapskraven ska särskilt stöd ges. I första hand ska stödet 

ges i klassrummet tillsammans med klasskamraterna, men i de fall detta inte är tillräckligt för 

att eleven ska nå kunskapskraven kan undervisningen ges enskilt eller i annan 

undervisningsgrupp. Det viktigaste är att eleven får så goda möjligheter som möjligt att nå 

kunskapskraven och att i övrigt utvecklas så långt det är möjligt.  

Enligt paragraf 8 och 9 ska det även vara både lika tillgång på utbildning och att utbildningen 

ska vara likvärdig oavsett var i landet den ordnas. Där finns även en hänvisning till 

diskrimineringslagen som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet (2010:800).  

I skollagen står begreppet integrerad elev. Integrering innebär då att en elev i grundsärskolan 

kan få sin utbildning inom grundskolan om de huvudmän som berörs är överens om detta och 
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elevens vårdnadshavare medger det. Omvänt gäller också att en elev från grundskolan kan få 

sin utbildning i grundsärskolan (2010:800). Det viktiga är att bestämmelserna som avser den 

ursprungliga skolformen gäller för den integrerade eleven. Rektorn för den skolenhet där 

eleven får sin undervisning får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som 

krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning. Fullständig inkludering kan inte uppnås 

då de olika skolformerna har olika läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av 

regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I 

läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer 

för arbetet.  

I Lgr 11 betonas att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 

att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (sid 8).  Det 

står även att utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Dessutom ska 

utbildningen främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. 

2011 fick vi i Sverige nya läroplaner, nya kursplaner, nytt betygsystem, ny skollag samt att 

det infördes lärarlegitimationer för att bli behörig att undervisa. Kraven har tydliggjorts, vilket 

visas bland annat av att beteckningen ”mål att uppnå” nu ersatts av ordet ”kunskapskrav”. Lpo 

94 gällde för alla elever medan Lgr 11 endast gäller för förskoleklass och grundskolan. 

Särskolan och specialskolan har återigen egna läroplaner. En sådan tillbakagång mot ett större 

organisatoriskt särskiljande av elever strider mot tanken på en mer inkluderande skola 

(Barow, 2013).  

 

2.4  Inkludering 
 

Integrering och inkludering används ibland med olika innebörder i lagtexter, intentioner och 

forskning. I skollagen används inte ordet inkludering alls utan där skrivs ”integrerad elev”. 

Bakgrunden till att båda orden används är att många forskare och praktiker på 80-talet var 

missnöjda med att begreppet integrering för mycket började förknippas enbart med var elever 

med funktionsnedsättningar skulle placeras (Nilholm & Göransson, 2013). Integrering kom 
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att betyda att det var eleven som skulle anpassa sig till skolan och inte skolan som skulle 

anpassa sig till eleverna, därför lanserade de ordet inkludering istället (Barow, 2013). 

Enligt Skolverkets lägesrapport (2009) är rumslig integrering viktig men inte tillräcklig för att 

en inkluderad undervisning ska ske. De säger att alla tre aspekterna, rumslig, social och 

didaktisk, troligtvis behövs för att en integrering ska bli meningsfull. Rumslig betyder då att 

eleven ska placeras i samma klassrum som grundskoleelever, social betyder att eleven också 

ska känna tillhörighet till klassen och didaktisk står för att eleven också ska få undervisning 

på sin nivå.  

Ibland ges ordet inkludering ändå olika innebörd, menar Nilholm och Göransson (2013). De 

talar om tre nivåer i definitionen av inkludering.  I den placeringsorienterade definitionen så 

räcker det med att eleven befinner sig i samma klassrum som klassen. Det blir alltså det vi 

ovan definierat som integrering. Den individorienterade synen är att om eleven når målen och 

har sociala relationer så är det inkludering. Man har då inte sagt något om det finns någon 

identifikation med gruppen, ett vi. Den gemenskapsorienterade synen innebär att det ska leda 

till att alla ses som likvärdiga och att alla ska anpassa sig efter varandra. Egelund, Haug och 

Persson (2006) tolkning av ordet är också kopplat till den gemenskapsorienterade synen. De 

använder ordet integrering men beskriver det vi ovan definierat som inkludering. De säger att 

integreringens princip är att hela skolan ska förändras i en integrerande riktning så att 

elevernas olikheter blir till resurser i den dagliga samvaron, därför blir det fel att tala om olika 

delar i integrering. Elevgruppen är bara en del i elevens värld och integrering som begränsas 

till att eleven blir integrerad i en klass behöver inte innebära någon större delaktighet i vidare 

sammanhang. (Egelund m fl. 2006). 

Inkludering ska alltså på ett tydligare sätt fånga idén om en skola för alla, där skolan anpassas 

efter eleverna och inte tvärtom, det vill säga systemförändring i stället för individanpassning. 

Inkludering ska inte vara någon specialmålsättning för vissa ”avvikande” elever utan det ska 

vara processer som växer fram i grupper, processer som ska resultera i att samtliga elever blir 

behandlade som likvärdiga och fullvärdiga medlemmar (Barow, 2013). Tanken med 

inkludering är att den enskilde individen ska kunna utvecklas inom ramen för en social 

gemenskap som är förpliktigande för alla. Alltså hänsynen till varje enskild individ ska tas 

tillvara inom ramen för kollektivet. Begreppen används med överlappande betydelse men 

Nilholm (Nilholm & Göransson, 2013) säger att det är viktigt att skilja på inkludering och 

integrering. Inkludering är att helheten ska anpassa sig till delarna medan integrering är att 

delarna ska anpassa sig till helheten. Han tror att det delvis saknas ord för det gemensamma i 
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skolan eftersom allt fokus är på individnivå. Undervisningen ska vara så individualiserad nu 

för tiden, att det blir svårt att föra fram en idé om en helhet som ska vara på ett visst sätt. 

Individuella anpassningar och inkludering kan ses som två sidor av samma mynt, men 

förväntningarna på mer individuell inriktning i undervisningen kan motverka inkludering.  

Det finns en del paradoxer i inkluderingstanken. Det första är att med ambitionen att inkludera 

har man sagt att de som ska inkluderas står utanför gemenskapen (Sandström, Nilsson & 

Stier, 2014). Det vill säga, de har klassats som annorlunda och exkluderade, då bara 

exkluderade kan inkluderas. Med detta sägs också att de inte ska vara som de är utan bli som 

alla andra. Denna paradox måste varje specialpedagog vara medveten om och ta hänsyn till då 

den får konsekvenser för elevernas lärande och framtida livschanser. En annan paradox är att 

inkludering stannar vid en öppen inbjudan till en skola för alla, utan att de för den skull blir 

inkluderade, delaktiga eller respekterade för vilka de är. För med inbjudan kommer krav på ett 

man ska acceptera skolan som beslutsfattarna anser att den ska fungera, medan inkludering 

förutsätter en högre grad av jämlikt inflytande och självbestämmande än vad skolan idag 

erbjuder – i praktiken (Sandström m. fl. 2014).  

Inkludering innebär alltså att skolan bör lägga om hela sin verksamhet, så att den passar så bra 

som möjligt för absolut alla dem som går där (Nilholm & Göransson, 2013). Om den 

individuella delen får för stor plats kan det motverka inkludering. Inkluderingsbegreppet 

skulle byta fokus från hur elever som sågs som avvikande skulle kunna anpassas till skolan, 

till att se hur skolan skulle kunna anpassa sig till det faktum att elever är olika. 

Dilemmat handlar alltså om att det är svårt att alltid gynna både kollektivet och den enskilde 

lika mycket. Något måste vara överordnat. Som begreppet inkludering är formulerat så är 

kollektivet överordnat den enskilde (Egelund m.fl, 2006). Inkludering handlar om ideologiska 

övertygelser och politiska ställningstaganden, där bärande värden handlar om demokratisk 

grundsyn, jämlikhet, jämställdhet, likvärdighet, tolerans och mångfaldens olika dimensioner 

(Sandström m. fl. 2014). Den gemensamma utgångspunkten (i den svenska kontexten) är att 

vissa elever ska inkluderas med hjälp av lagstiftning, läroplaner och pedagogiskt 

förhållningssätt. Inkludering kan ses både som ett pedagogiskt förhållningssätt och en politisk 

strategi – där dessa är att betrakta som två sidor av samma mynt.  

 

2.5   Inkludering och elever med utvecklingsstörning 
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Idén om en inkluderande undervisning där elever utan funktionshinder undervisas 

tillsammans med elever med funktionshinder, till exempel utvecklingsstörning, har inte 

utvecklats från ett didaktiskt idésammanhang. Idén har sitt ursprung i ett handikappolitiskt 

sammanhang på 60-70- talet då normalisering och integrering var stora frågor (Göransson, 

2004). Fram till dess hade människor med utvecklingsstörning ofta vistats på institutioner 

men nu kom kritik mot dessa institutioner. Man ville skapa normala levnadsvillkor för 

personer med utvecklingsstörning. Exempel på det normala livet var att ha kontakt med andra 

människor. Integrering, att personer med utvecklingsstörning ska leva bland andra människor 

blev en väg att nå normalisering, men integrering blev även ett mål i sig. Idén om 

normalisering har sin styrka av att den har politiska implikationer men däri ligger också dess 

svaghet. Både integrering och normalisering kan tolkas på olika sätt av olika människor. Ett 

sätt att se är att personer med utvecklingsstörning ska tränas i att ta till sig de beteenden som 

anses som normala och därigenom få tillgång till socialt värdefulla roller. Ett annat sätt att se 

är att normalisering är att personer med utvecklingsstörning ska ha rätt till likvärdiga villkor 

som andra till exempel i form av boende, ekonomi, fritidsaktiviteter med mera (Brusén& 

Hydén, 2000).  

På 80-talet fanns det en global rörelse som jobbade med frågan, en så kallad 

inkluderingsagenda. Den ledde fram till Salamancadeklarationen som undertecknades av 92 

stater och 25 internationella organisationer. Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i 

Salamanca i Spanien. Den betecknas som det viktigaste dokument som någonsin skrivits inom 

specialpedagogik (Malmqvist 2015).   I Salamancadeklarationen uppmanas alla regeringar att 

i sina riktlinjer och anslagstilldelningar jobba för att alla elever, oavsett individuella skillnader 

och svårigheter, ska gå i samma skolor. Tanken med detta var inte bara att utveckla en 

pedagogik som gav möjlighet även för barn med grava skador och funktionshinder att få en 

god undervisning tillsammans med andra barn, utan även att motarbeta diskriminerande 

attityder i samhället och göra hela samhället inkluderat (Unescorådet 2006). 

1994 togs beslut om en gemensam läroplan för både grundskoleelever och särskoleelever i 

Sverige, av den svenska regeringen. Därmed betonades att samma värdegrund gällde alla 

elever, med eller utan funktionshinder. Men 2011, trots FN:konventionen och 

Salamancadeklarationen, togs beslut i rakt motsatt riktning. Särskolan fick återigen en egen 

läroplan (Fritiof, 2012). Beslutet 2011 föregicks av Carlbecksutredningen vars syfte var att se 

över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. De skrev i sitt 

betänkande om utgångspunkterna som var en långsiktig vision för den svenska skolan att alla 
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elever skulle bli sedda och bemötta och få en undervisning där allas behov skulle tillgodoses 

(SOU, 2003:35). Precis som i Salamancadeklarationen och FN:s deklaration för mänskliga 

rättigheter påtalas i Carlbecksutredningen att de grundläggande värderingar som utvecklas 

och befästs i skolan har betydelse för hur vårt framtida samhälle kommer att se ut och att de 

därför pläderar för inkludering och samverkan. Inkludering och samverkan handlar ytterst om 

hur man ser på olikheter, på delaktighet och samhörighet och inte minst på ansvar. De 

kommer fram till att det finns sådana brister i organisation och övergripande planering och så 

stora olikheter mellan kommuner och skolor att likvärdigheten kunde vara hotad. Skolans 

uppdrag är entydigt och alla människor har samma rätt till en likvärdig utbildning med en 

gemensam värdegrund. I en sammanhållen skola skulle ungdomar få möjligheter att mötas 

och utveckla sin förståelse för, och tolerans mot, olikheter. Carlbecksutredningen konstaterade 

också att inkludering och samverkan ställer krav på genomtänkta strategier för organisation, 

undervisning, resurser och resursfördelning samt på personalens kompetens. Framför allt 

skulle det krävas en pedagogisk ledning som medvetet och insiktsfullt arbetar för att främja 

inkludering. De visar på att skolledarnas erfarenheter och kompetens är betydelsefulla 

faktorer för att kunna organisera, leda och stödja skolans arbete så att kvalitén i utbildningen 

höjs (SOU, 2003:35).  

I slutet av 90-talet tog dåvarande statsministern fram en nationell handlingsplan för att visa att 

de handikappolitiska frågorna är en fråga om mänskliga rättigheter, inte bara en fråga om vård 

och omsorg. 2011 beslöt regeringen om en ny handlingsplan som har sin utgångspunkt i FN- 

konventionen. I den finns tre mål formulerade: en samhällsgemenskap med mångfald som 

grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i 

samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor. För att nå dessa mål ska det 

funktionshinderspolitiska arbetet särskilt inrikta sig på att identifiera och undanröja hinder för 

full delaktighet, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning samt ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 

förutsättningar för självständighet och självbestämmande (Ineland, Molin & Saur, 2013). 

 Frågan om inkludering har alltså haft en ganska liten roll i det pedagogiska samtalet. Inte 

heller idén om en skola för alla har sitt ursprung i didaktiken. Det har varit en politisk idé om 

att göra en köns-, klass- och etnicitetslikvärdig skola. Utbildningsteknologiska idétraditioner 

handlar mest om att forskningsmässigt hitta en metod för inkludering utan att beröra konkreta 

bitar som betyg, skolbyggnader och schemaläggning. Läroboken är också för många en idé 

om att det finns en ”normalportion” kunskaper som alla elever ska lära sig på samma sätt 
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(genom boken) och samma sak (det som står i boken). Samtalet om inkludering har alltså 

pågått i 50 år men det finns en tröghet i det pedagogiska samtalet (Göransson, 2004). 

Skolverkets statistik från 2013 (Skolverket, 2013b) visade att var femte elev med diagnosen 

utvecklingsstörning var integrerad i grundskoleklass, minst halva skoldagen, och så hade det 

varit under en längre tid. I 17 av landets kommuner där grundsärskolan har kommunen som 

huvudman var samtliga elever integrerade i grundskolan. Integrering av särskoleelever i 

grundskolan ökade dramatiskt i slutet på 90-talet och början på 2000 eftersom många länder, 

utifrån olika deklarationer, integrerade allt fler av särskolans elever i den ordinarie 

undervisningen (Avramidis & Norwich, 2010). Nyare statistik från skolverket visar dock att 

antalet integreringar har minskat så att medeltalet av integreringar för alla Sveriges kommuner 

är att 11 % av särskoleeleverna är integrerade i grundskolan 2015-2016. I endast tre av 

kommunerna är alla särskoleelever integrerade i grundskolan medan 60 kommuner inte har 

några integreringar alls (Skolverket, 2016). 

 

2.6   Inkludering och gemenskap 

 

Ambitionen att personer med funktionshinder ska leva i samhället, integrerade och delaktiga 

har många fördelar. Ett problem har dock varit upplevelsen att man som funktionshindrad 

måste förändra och anpassa sig, normaliseras (Tössebro, 2004). När institutionerna för 

personer med utvecklingsstörning lades ner på 60-talet ökade de utvecklingsstördas relationer 

till familjemedlemmar medan andra relationer minskade. Relationer till andra människor har 

stor betydelse för vår välfärd och vår livskvalitet. Mönstret för de flesta människor är att man 

söker sig till de människor man tycker bäst om eller som man har mest gemensamt med. 

Likheten skapar en känsla av trygghet. Detta var också en av de centrala diskussionerna inför 

institutionsavvecklingen. Persson (i  Sandström m. fl, 2014) menar att inkludering är att 

betrakta som handlingar som bidrar till att skapa demokratiska relationer mellan individer i en 

gupp. Det innefattar såväl pedagogiska arbetssätt och övergripande förhållningssätt till 

människor i den egna omgivningen. Haug (1998) menar dock att det krävs mer än en 

organisatorisk förflyttning av elever från särskolan in i ett klassrum eftersom det annars finns 

en risk att inkludering blir det samma som osynliggörande och avsaknad av individuell 

anpassning. Tideman (2004) skriver också att den inkluderade eleven riskerar att bli mer 

utanför, isolerad och ignorerad i en grundskoleklass, än i en specialgrupp som särskolan.  Han 
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menar vidare att inkluderingen kan bli en fysisk närvaro utan mening, och avsaknad av sociala 

kontakter.  

Kamratrelationers bidrag till barnets kognitiva och sociala utveckling är ett unikt bidrag vilket 

innebär att samspel med föräldrar och andra vuxna inte kan ersätta samspelet med andra barn. 

Den jämbördighet som föreligger i relationen barn emellan ger ett annat bidrag till 

utvecklingen än den ojämlikhet och det dominans- och beroendeförhållande som föreligger 

mellan barn och föräldrar/andra vuxna. Nordström (2002) kallar denna jämbördighet för 

horisontell, medan ojämlikheten kallas vertikal. Relationer mellan barn är dock inte alltid 

horisontella. Barn skiljer sig åt i t.ex. intellektuell kapacitet och fysisk skicklighet, därför 

växlar samvaron mellan barn genom att ibland vara horisontell och ibland vertikal. I de 

jämlika relationerna utvecklas normer och värden som att ta hänsyn, att ta den andres 

perspektiv, tolka situationer och att kunna uttrycka sig. Detta beroende på att båda har samma 

behov av att relationen ska fortsätta.  

Nordström (2002)  har tittat på de två ovanstående typerna av relationer. Resultatet visar att 

barn med utvecklingsstörning till stor del samspelar med andra barn med funktionsnedsättning 

på ett jämbördigt sätt. Där pendlar deltagandet mellan olika förhållningssätt till vad som 

erbjuds i form av handlingsmöjligheter – ett aktivt eller passivt deltagande, ensamaktiviteter 

eller samspel med någon vuxen. Det aktiva samspelet är ett horisontellt samspel som kan ha 

vertikala inslag.  Däremot visar undersökningen att samspelet och relationer med barn utan 

funktionshinder sker på ojämlika villkor. Om barnen med utvecklingsstörning är med och 

leker får de oftast underordnade roller och har inte samma möjligheter att påverka leken som 

de andra barnen. Där blir relationerna till största delen vertikal.  Ofta väljer i stället de 

utvecklingsstörda barnen bredvid- positioner eller helt enkelt att hålla sig till de vuxna. 

Barnen är själva tydliga med att det främst är i skolan de har kamrater. På hemmaplan är de 

ofta ensamma eller väljer att leka med barn som är mycket yngre. Ju äldre barnen med 

utvecklingsstörning blir desto ensammare blir de i regel.  

Att tillhöra och vara accepterad i en grupp jämnåriga kamrater som tänker och agerar som 

man själv och har liknande intressen är utvecklingsbefrämjande (Barow, 2013). Prince och 

Hadwin (2011) har gått igenom undersökningar angående betydelsen av gemenskap och 

delaktighet för elever med särskilda behov. De kommer fram till att det är de viktigaste 

faktorerna för framgång i skolan, men om elever i behov av stöd får detta lättare i särskola än 

i vanlig skola går inte att få fram, enligt rapporten. Det finns så många olika aspekter som 
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spelar in, men Haug (1998) argumenterar utifrån vad han kallar ett demokratiskt 

deltagarperspektiv där social rättvisa just är rätten att få delta i en gemenskap.  

 

2.7  Sammanfattning av bakgrund 
 

Särskolan är en egen skolform som ingår i det obligatoriska skolväsendet avsedd för elever 

som inte når upp till kunskapskraven på grund av utvecklingsstörning. Elever med 

utvecklingsstörning kan välja att läsa sin utbildning som integrerad elev på en grundskola och 

läser då efter särskolans kursplan men i en grundskoleklass (2010:800). Läroplanen betonar 

att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet (Skolverket, 2011). Skolan har alltså ett ansvar både för den personliga 

utvecklingen men även för samhällsutvecklingen. Skrivningen i läroplanen gör att 

undervisningen ska vara inkluderande även om utbildningen är integrerande. Det vill säga att 

timplanen är annorlunda men att på de lektioner eleven är med sin klass ska hänsyn tas på 

flera nivåer både rumslig, social och didaktisk nivå (Skolverket, 2009). Nordström (2002)  

pekar på att samspelet mellan barn med utvecklingsstörning och barn utan funktionshinder 

sker på ojämlika villkor vilket kan bli ett hinder för inkludering. 

Förutom Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006) så förordar FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter (Svenska FN- förbundet, 2016), inkludering, och även regeringens 

handikappolitiska mål från 2011 om att samhället ska utformas så att människor med 

funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet samt får jämlikhet i levnadsvillkor, kan ses 

som riktning mot inkludering (Ineland m. fl., 2013). 

Utöver styrdokumenten finns alltså en styrning av skolan i form av politiska beslut men också 

genom hur skolan diskuteras i medier, säger Nilholm  och Göransson (2013) Ett problem 

uppstår enligt dem när det blir oklarheter om vilken pedagogisk filosofi som ska ligga till 

grund för skolan. Ett exempel på detta är när en typ av mål slås fast i skollag och läroplan 

medan andra mål lyfts fram i den offentliga debatten. Det är därför också viktigt att diskutera 

hur målen för en inkluderande utbildning sammanfaller och/ eller avviker från de mål som är 

framskrivna i styrdokumenten. 
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3. Syfte och avgränsning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt 

skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i 

grundskola. 

Frågeställningar: 

 Hur ser informanterna på möjligheten att elever från särskola får sin utbildning i 

grundskolan? 

 Hur beskriver informanterna arbetet med integrering mellan grundskola och särskola? 

 

4. Tidigare forskning 
 

Här har jag sammanfattat den forskning som finns inom området integrering och inkludering 

av särskoleelever i grundskolan. 

 

4.1  Inkludering och nationella utbildningssystem 
 

Gruppen elever med utvecklingsstörning är en grupp som är svår att beskriva internationellt 

då det finns olika lösningar i olika länder. 

Utbildning och skola har i Sverige alltid varit en politisk fråga och har förknippats med den 

svenska välfärdsmodellen. Ett samhälle för alla och en skola för alla har varit en del i den 

demokratiska strävan. Skolan är dock inte bara en fostran till samhällsmedborgare utan ska 

också ta tillvara på statens intressen, säger Assarsson i Barow och Östlund (2012) . Mer 

marknadsanpassning av utbildningssystemen leder till krav på ökad effektivitet och högre 

kvalité. Det förväntas ske genom ökad konkurrens, rankning, mätning/tester, tidiga betyg och 

att ett större ansvar överförs till eleverna och deras föräldrar (Malmqvist, 2015). Utbildning är 

därmed ett medel både för nationens sammanhållning och för att främja dess ekonomiska 

utveckling. Det blir en konflikt mellan de olika målen, då det inte går att se kunskaper som 

värdeneutrala om man hävdar vikten av en kunskapsskola där internationella 

kunskapsmätningar styr vad som är värdefull kunskap. Det här gör att de elever som fått 
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diagnoser, som till exempel utvecklingsstörning, kommer till korta i strävan efter ökande 

kunskapskrav (Göransson, Nilholm & Magnusson, 2012). Det finns en risk att värden som 

tillskrivs inkluderande undervisning, såsom utveckling av medborgarskap och en känsla av 

gemenskap och kritiskt tänkande, solidaritet, glädjen att lära etc. kommer att bli lidande när 

det yttersta målet är prestation. Internationella kunskapsmätningar har blivit den dominerande 

informationskällan för nationella utbildningssystem. Black- Hawkins (2010) har undersökt 

sambandet mellan prestation och integration. Hon visar i sin studie på en spänning mellan 

krav utifrån ekonomiska och politiska omständigheter i flera länder bland annat England, där 

politiker varit bekymrade eftersom det samtidigt råder sparsamhet och ett krav på ett mer 

inkluderande skolsystem. Hon menar att i England har regeringens politik i allt högre grad 

fortsatt strävan mot inkludering.  Detta då man anser att tillhörighet bidrar till att uppnå 

positiva resultat för barn och ungdomar. En viktig drivkraft mot inkludering i skolan har varit 

att barn som placerades i särskilda skolor var i underläge till sina vanliga kamrater, på grund 

av bristande kontakt med elever som inte var i särskilda behov, och begränsad tillgång till 

vanliga läroplaner och undervisningsmetoder. Övergången till utbildningspolitiken mot 

inkludering kom som ett resultat av en kombination av utvecklingen inom områdena politik, 

utbildning och sociologi. Den utvecklingen resulterade i skollagen 1981. Dessa reformer 

baserades till stor del på Warnock rapporten som kom 1978 och som instruerade 

myndigheterna att, när så är möjligt, se till att barn med behov av särskilt stöd skulle utbildas i 

vanliga skolor (Warnock, 1978). Warnock har dock sedan dess ändrat åsikt och agiterar nu 

kraftigt för särskolans bevarande (Hornby, 2011). Hon säger att vi måste sluta se särskolan 

som något som hindrar barnen från att lära sig något om livet. En särskola kan vara det enda 

stället där ett känsligt barn kan lära sig något alls. 

Alla delar dock inte uppfattningen att England har jobbat mot inkluderande undervisning. 

Enligt Runswick-Cole (2011) är det uppenbart att marknadsorienteringen av skolpolitiken, 

med syfte att höja kunskapskraven för att förbättra arbetskraften och nationell konkurrenskraft 

i en globaliserad ekonomi, samtidigt ger en smal läroplan som främjar en "gemensam kultur ” 

och också utvecklar en snäv syn på utbildning med fokus på läs- och skrivkunnighet, 

räknekunskaper och vetenskapstest. Författaren citerar ur den konservativa / liberala, 

demokratiska koalitionsregeringens regeringsförklaring. Hon menar att de mest utsatta barnen 

förtjänar allra högsta kvaliteten på vården och att de vill förbättra diagnostisk bedömning för 

skolbarn, förhindra onödig nedläggning av specialskolor och ta bort inriktning mot 

integration. När marknadskrafter styr de politiska kraven medför det alltför ofta uteslutning av 
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barn, säger hon. Hon hävdar att det inte har varit någon inkludering i England. Visst har 

England skrivit under internationella konventioner och åtaganden för att sträva mot 

inkludering, men det har bara varit retorik och inte praktik. Samtal med både elever, föräldrar 

och vård/omsorg visar att skolor förblir utestängande utrymmen för funktionshindrade barn. 

Det är inte förvånande att vissa barn och familjer då inte vill ha en inriktning mot inkludering. 

Segregering uppfattas som en välkommen paus från den hårda verkligheten i "inkluderande" 

system. Hon hävdar att regeringen har motarbetat inkludering snarare än bidragit till att 

utveckla det. Är det dags att avsluta arbetet mot inkluderande undervisning, frågar hon i den 

provocerande titeln. Hon besvarar frågan med ett tydligt: nej, det är dags att prova 

inkludering.  

Alla de tre skandinaviska länderna har undertecknat Salamancadeklarationen. Ordet 

inkludering började användas i Norge. I Danmark använde man uttrycket ”Den rymliga 

skolan” och i Sverige som vi hört ”en skola för alla”.  Vad som läggs in i uttrycken och hur 

det i verkligheten är, sägs det dock ingenting om (Egelund m.fl., 2006).  

Särskola som egen skolform finns inte i något annat nordiskt land än i Sverige (Svärd  & 

Florin, 2011). Norge var först med tankarna på en skola för alla. Begreppet användes redan 

1739 även om det inte är klarlagt om verkligen alla barn avsågs. Begreppet integrering 

försvinner alltmer i det norska skolsystemet eftersom det innebär att eleven ska anpassa sig 

efter skolan och inte tvärtom. Dock är det i Norge inte fritt från diskussioner om 

inkluderingen. En fråga som Nilsen (2008) ställer är om nationell politik verkligen borde 

fortsätta sträva mot samma akademiska mål för alla elever, eller om skolan istället borde 

anpassa sig efter alla olika elever. Hur kan man till exempel förändra de standardiserade 

läroplanerna för att möta mångfalden i elevpopulationen? 

I den internationella forskningsdebatten om inkludering framgår tydligt betydelsen av 

nationella utbildningssystem. På grund av inkludering i utbildningssystemen har USA, 

Storbritannien och Australien infört lagar mot diskriminering. Men i många andra avseenden 

har användandet av ordet inkludering stannat vid att förändra språket och inte praxis och ju 

mer ordet används utan att förändra praxis desto mer urvattnat blir det, säger Armstrong, 

Armstron och Spaldago (2011) som gjort en empirisk studie om utvecklingen av inkluderande 

perspektiv på undervisning. Nya Zeeland har investerat miljontals dollar i uppdrag, rapporter, 

policyförändringar, organisationsförändringar och finansieringsmekanismer i sin strävan att 

stödja inkluderande undervisning och få till social rättvisa, allmän utbildning och allt vad 
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inkludering innebär. Men politisk retorik skiljer sig markant från praktiken, å ena sidan hur de 

avsikter och förväntningar som återspeglas i politiken är och å andra sidan hur de översätts till 

inkludering. Selvaraj (2015) hävdar att staten överlåter allt för mycket åt andra aktörer att 

ansvara för att inkludering blir möjlig, samtidigt är resurserna väldigt begränsade när det 

gäller själva genomförandet. En annan punkt är ideologisk och ligger i bristen på förståelse 

för historiska perspektiv på utslagning. Man behöver förstå vad som lett fram till, och varför 

inkluderingssträvan en gång antagits. Det ger en stark grund för förståelse av ett politiskt 

projekt mot orättvisa konstrueringar av identiteter. Dock tänker författaren att det finns 

möjligheter att få till ett inkluderande undervisningssystem även om det krävs mer än 

välmenande politik (Selvaraj, 2015). 

Det finns alltså starkt motstridiga åsikter om vilka nationella undervisningssystem det 

egentligen finns i världen och även vad som är önskvärda system. 

 

4.2  Faktorer viktiga för inkludering 
 

Det är viktigt att titta på olika faktorer med påverkan på inkludering. Dudley-Marling & 

Burns (2014) som har undersökt utbildning för barn med funktionshinder påtalar att det finns 

två olika perspektiv att se på specialundervisning och därmed även på inkludering. 

Underskottsperspektiv, som fortsätter att dominera i specialundervisning, har fokus på att 

hjälpa eleverna att övervinna brister för att passa in i normala skolmiljöer. Ett socialt 

konstruktivistiskt perspektiv på specialundervisning är inriktat på att se allas olikheter och 

utgår från att bristerna finns i miljön kring eleven. Det blir då omgivningen som åtgärdas. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver samma perspektiv men använder 

begreppen kategoriskt och relationellt perspektiv. De här olika synsätten gör samtalen om 

inkludering problematiska.  

 Jordan och Stanovich (2001) menar att det finns relativt få belägg för att en placering av en 

integrerad elev i grundskolan skulle ge en bättre undervisning än om eleven går i särskolan. 

Lärares inställning och skolans attityd till inkludering samt skolans kultur är en viktig del för 

att få till en fungerande integrering. De undersökte nio olika lärare och tittade på deras 

förhållningssätt och relationer till eleverna. I sina undersökningar har de funnit att även om 

integrering är en mänsklig rättighet finns det många lärare som visar en ovilja till att stödja 

elever i behov av särskilt stöd när de är placerade i vanliga skolor. De fann dock att de lärare 
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som såg sig som ansvariga för alla sina elever och som jobbade medvetet mot en inkluderande 

miljö nådde längre och att deras elever hade högre självförtroende.  Engelbrecht, Oswald, 

Swart och Eloff (2003), som gjort en studie särskilt för att undersöka hur stressnivåerna 

påverkades hos lärarna när de hade en elev med utvecklingsstörning i klassrummet, pekar på 

olika skäl till varför lärare är ovilliga att integrera elever med speciella behov i vanliga skolor. 

De pekar på att lärarna känner att de inte har den kunskap och kompetens som behövs för att 

undervisa dessa elever och att de känner en stress över att behöva anpassa undervisningen 

efter två läroplaner. Lärarna i deras undersökning ansåg också att lärmiljön de undervisade i 

var för bristfällig för att ta emot elever i behov av särskilt stöd.  

Det behövs en förändring hos läraren, en öppenhet för inkludering och byggande av en 

lärandemiljö med tillit och stöd, för att integrering ska lyckas, säger Avramidis och Norwich 

(2010) som också undersökt lärarnas attityder till inkludering. Lärarna behöver få 

handledning, utbyte av andra lärare och samarbete med team och rektor. Genom att förbättra 

lärarnas förutsättningar och kompetens kan deras inställning till integrering bli mer positiv. 

Därför behövs mycket stöd till den lärare som jobbar med inkluderade elever. Enligt 

Avramidis och Norwich (2010) så visar deras undersökning att lärarnas engagemang ofta 

dyker upp senare när de fått kompetens och erfarenhet. Även Gal (2010) påtalar vikten av att 

undanröja hinder, vilket inkluderar brist på direkt stöd för eleven och brist på indirekt stöd för 

läraren i skolan och det allmänna utbildningssystemet, men även otillgängliga miljöer som 

kan begränsa barns delaktighet. Hon har också undersökt lärares attityder och hon ser att 

attityderna påverkas av lärarnas ålder, erfarenhet, utbildning samt arbetsbelastning. Med mer 

kunskap blir lärarna tryggare och lägre arbetsbelastning ger större engagemang.  

För en effektiv inkluderande undervisning är det viktigt att undervisningen ses som den 

komplexa praxis det ofta är. Man måste kombinera ämnesundervisning och anpassning av 

undervisning/läroplan med hänsyn till den sociala interaktionen inom gruppen. Beslutsfattare 

förespråkar ofta inkluderande undervisning utan en förståelse för de pedagogiska metoderna 

som lärare behöver använda, säger Nind och Wearmouth (2006), som undersökt konsekvenser 

för pedagogiken när man inkluderar barn i behov av särskilt stöd i vanliga klasser. Det finns 

undersökningar om vilka metoder som kan fungera, säger de, men att läsa sådana ger bara 

idéer att arbeta med – det ger inte ett recept att följa. Det gäller att beslutsfattarna kan stödja 

lärarna att anta ett reflekterande arbetssätt. Man behöver uppmuntra en interaktiv pedagogik 

som bygger på dialog mellan lärare och deltagare, samt deltagare – deltagare. Aktivt lärande 

utgår från deltagarnas egna erfarenheter och tidigare kunskaper och har tydliga lärandemål . 



 
 

23 

   

Det blir ett konstruktivistiskt lärande i stället för bara överföring av kunskap . Det gäller att se 

alla elever som delaktiga i inlärningsprocessen och anpassa efter vilka eleverna är (Nind 

&Wearmouth, 2006).  

En bortglömd resurs i inkluderingsarbetet är föräldrarna. Swart, Engelbrecht, Eloff och 

Pettipher (2004) som undersökt föräldrarnas tankar, påtalar att varken föräldrar eller lärare 

hade fått någon utbildning i att arbeta med varandra. De säger att det finns en mycket stor 

betydelse av att skolan bygger relationer med föräldrarna. Lärare och föräldrar måste jobba 

tillsammans och också få gemensam utbildning kontinuerligt för att inkludering ska lyckas. 

Föräldrarna behöver också hjälp att aktivt bygga relationer med alla människor med vilka 

deras barn kommer i kontakt, såsom rektorer, lärare, kamrater, andra föräldrar, assistenter och 

andra yrkesgrupper.  

Rektorerna har det övergripande ansvaret för att se till att inkludering fungerar. I en 

undersökning om rektorernas förhållningssätt till inkludering visar Lindqvist (2013) att 

rektorerna förhöll sig ganska okritiskt till inkludering. De problematiserade inte frågan utan 

förhöll sig ganska lojala mot det rådande skolsystemet. Det visade sig också att de hade olika 

uppfattningar om vad inkludering kan innebära. Dock ansåg de sig viktiga för att få till 

inkludering och de var överens om att kommunikation, dialog, trygghet och skapandet av 

goda relationer på skolan var viktiga för att få till inkludering. I en fallstudie av Hoopey och 

McLeskey (2013) sammanfattar rektorernas viktigaste uppgifter för att få till inkludering som 

att rektorerna behöver investera i och ta hand om lärarna. Det vill säga se till så att lärarnas 

arbetsbelastning inte blir för hög genom att avlasta dem från yttre tryck, lyssna på deras idéer 

och problem, visa dem förtroende samt ge dem rätt kompetensutveckling. 

De faktorer som är viktigast för att inkludering ska bli möjligt är alltså lärarnas inställning, 

föräldrarnas medverkan samt stödet från rektor.  

5. Metod 

 

I detta kapitel redovisar jag hur jag har gått tillväga för att genomföra min undersökning. Jag 

redovisar också hur jag utsett mina informanter samt beskriver metoden och etiken i min 

undersökning. 
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Då jag vill få reda på vad politiker och andra beslutsfattare tänker om integrering bestämde 

jag mig för att den bästa undersökningsmetoden var en kvalitativ intervju. Den kvalitativa 

intervjun syftar till att få reda på nyanserade beskrivningar om olika kvalitativa aspekter av 

informanternas livsvärld (Kvale & Brinkman, 2010). Det är beskrivningar av specifika 

situationer och handlingar som tas fram och inga allmänna åsikter. Den kunskap som 

produceras i en intervju är ett samspel mellan intervjuaren och informanten och kan göra att 

båda kan ändra uppfattning om det man pratar om. Jag ville dock inte enbart ta reda på hur 

informanterna tänkte och tyckte utan även få fram faktisk information om hur det är i 

praktiken. Där är formuleringen av frågorna ändå viktigare. Dessutom finns ett 

maktförhållande som man behöver vara medveten om. Till exempel Kvale och Brinkman 

(2010)  lyfter fram betydelsen av att vara medveten om att det är jag som intervjuare som 

inleder samtalet samt bestämmer intervjufrågor och bestämmer vilka frågor som ska följas 

upp samt när samtalet ska avslutas. Det blir en enkelriktad dialog där jag också har 

tolkningsföreträde.  

En kvalitativ intervju är till skillnad från en strukturerad intervju djupare med friare frågor 

och följdfrågor som kan varieras på olika sätt. I den strukturerade intervjun är frågorna 

bestämda i förväg medan det i den kvalitativa intervjun endast är frågeområdena som är 

bestämda i förväg. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Frågorna kan omformuleras så 

att respondenten uppfattar dem på ett enkelt och tydligt sätt. Det finns en möjlighet att ställa 

följdfrågor. Metoden kräver dock att intervjuaren har goda förkunskaper och kan läsa 

respondenten (Kvale & Brinkman, 2010). 

 

5.1 Urval  
 

Utifrån uppsatsens syfte var det angeläget att välja kommuner med olika förutsättningar. 

Kommunerna var därför av olika storlekar och både tätbefolkade kommuner och 

glesbefolkade. Jag letade reda på informanterna via kommunernas hemsidor på Internet. Jag 

valde informanter från sex olika kommuner. Kommunerna arbetade inte på något särskilt sätt 

med integrering, det vill säga det var inte några kommuner som avvecklat grundsärskola helt 

eller kommuner som hade alla elever i grundsärskola. Alla de undersökta kommunerna ligger 

i mellanskiktet där olika sätt att anordna utbildning för elever med utvecklingsstörning är 
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representerade. Jag valde ut en skolpolitiker och en skolchef i varje kommun, alltså 

sammanlagt 12 informanter.  

 

5.2 Genomförande 
 

När jag bestämt mig för vilka jag ville intervjua så skickade jag ett mail med mitt missivbrev. 

Jag skickade även med mina intervjufrågor så att informanterna skulle få en uppfattning om 

vad samtalet skulle handla om. Missivbrevet och intervjufrågorna finns som bilaga sist i 

arbetet. Efter att jag fått ett positivt svar på mitt mail följde jag upp med att ringa så att vi 

kunde bestämma tid samt bestämma på vilket sätt intervjun skulle ske. Alla tillfrågade var 

mycket positiva till att låta sig intervjuas. Tre stycken träffade jag och hade intervju med på 

deras arbetsplatser. De intervjuerna spelade jag in med diktafon för att senare transkribera. 

Sex stycken intervjuade jag via Skype. De intervjuerna spelade jag in via programmet Skype 

Recorder som startar automatiskt så fort jag ringer eller blir uppringd via Skype. Även dessa 

transkriberade jag efter samtalen. Två av informanterna intervjuade jag via telefon. Jag hade 

högtalartelefon med diktafon bredvid. En av mina informanter kände sig obekväm med Skype 

och var på för långt avstånd för ett personligt möte, vilket gjorde att hen valde att skriva svar 

på mina frågor som hen sedan mailade mig.  

Efter intervjuerna transkriberade jag samtalen ordagrant ord för ord och med tre punkter för 

att markera pauser. En tydlig betoning markerade jag genom att använda versaler.  

 

5.3 Analys 
 

När jag genomfört alla intervjuer så analyserade jag materialet genom att jämföra svaren jag 

fått på varje frågeställning.  Jag använde mig av en dataanalysmodell som beskrivs i Fejes och 

Thornberg (2009 s.127) som är en analysmodell i sju steg. Steg 1 Att bekanta sig med 

materialet: I detta steg gällde det att jag efter att intervjuerna var transkriberade satte mig in 

vad dessa handlade om. Steg 2 Kondensation: Här försökte jag urskilja de mest viktiga 

uttalanden i intervjuerna. Steg 3 jämförelse: Därefter jämförde jag de olika citaten och jag 

försökte finna likheter och skillnader i materialet. Målet var att urskilja variation eller 
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skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta skulle jag som forskare också 

leta efter likheter.  

Steg 4 Gruppering: I detta steg grupperades de skillnader och olikheterna jag funnit för att 

försöka sätta dem i relation till varandra och finna passande kategorier att dela upp dem i. Steg 

5 artikulera kategorierna: Denna fas innebär att likheterna står i fokus och att jag försökte 

finna essensen i de likheter som upptäckts. Steg 6 namnge kategorierna: Kategorierna 

namngavs. Detta för att få fram det viktigaste i materialet. Steg 7 kontrastiv fas: I detta steg 

undersökte jag om de olika passagerna kunde rymmas inom flera kategorier. Jag ville få så 

entydiga kategorier som möjligt. 

 

5.3 Etiska överväganden 

 

Forskningens övergripande mål är att vinna ny kunskap för att vi bättre skall förstå den värld 

vi lever i och för att om möjligt förändra den till det bättre (SOU 1999:4). Dock behöver alla 

vara medvetna om att forskning alltid är mer eller mindre intressestyrd.  Något sådant som 

”ett förutsättningslöst kunskapsbyggande” torde inte vara möjligt att uppnå.  Jag har hela 

tiden reflekterat och tagit ställning, så att min uppsats ska bli moralisk acceptabel och hålla 

god kvalité. Det finns många regler att förhålla sig till när man sysslar med forskning. 

Forskningsetik är dock inte statisk. Min förförståelse är en faktor som påverkar studiens 

utformning. Jag har beskrivit mina tidigare erfarenheter i inledningen för att tydligt visa vad 

som påverkat mig. 

Jag har följt de fyra huvudreglerna i forskningsetiska principer: Det första är 

informationskravet som innebär att jag som forskare skall informera informanterna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet innebär 

att informanterna själva får bestämma om de vill vara med. Jag skickade missivbrev (bilaga 1) 

där jag presenterade mig och beskrev min studie. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om alla i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag förvarar dem på min 

lösenordsskyddade dator.  Till sist nyttjandekravet som handlar om att uppgifter om enskilda 

inte får användas till annat än forskning (http://codex.vr.se/ ). 

 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

http://codex.vr.se/
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Att undersöka trovärdigheten och tillförlitligheten är att ifrågasätta arbetet. Det är något som 

ska ske kontinuerligt under hela arbetet (Kvale & Brinkman, 2010). Validitet (trovärdighet) är 

i första hand om man i studien undersöker det man avsett att undersöka. I min studie avsåg jag 

att undersöka hur skolpolitiker och skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för 

elever med utvecklingsstörning i grundskola. Informanterna har fått berätta fritt utifrån öppna 

frågeställningar. Jag förberedde mina intervjuer genom att göra en intervjuguide. 

Intervjufrågorna redovisas som bilaga två.  Reliabiliteten (tillförlitligheten) handlar om om 

undersökningen kan göras om och få samma resultat av andra intervjuare, eller om jag skulle 

göra om det igen (Kvale & Brinkman, 2010).  Som intervjuare och informant påverkar man 

varandra ömsesidigt, då människan inte har någon statisk kärna, utan hela tiden påverkas i 

interaktion med andra. Nya tankar föds både hos intervjuaren och den intervjuade. 

Tillförlitligheten kan också påverkas i andra steg av processen. Hur transkriberingen är gjord 

och hur analysen är genomförd påverkar tillförlitligheten. Jag transkriberade så snart som 

möjligt efter intervjuerna, för att komma ihåg kroppsuttryck som kunde påvisa olika känslor. 

Jag transkriberade ordagrant ord för ord och med tre punkter för att markera pauser. En tydlig 

betoning markerade jag genom att använda versaler. Jag numrerade kommunerna och döpte 

informanterna till C för chef och P för politiker för att kunna se vem som sagt vad. 

I detta arbete är syftet upplevelsebetonat och någon absolut sanning söks inte. Studien är 

också väldigt liten och man kan inte dra några långtgående slutsatser av resultatet. Man kan 

inte utesluta att min förförståelse och mina erfarenheter påverkar hur jag tolkat resultatet, men 

dem har jag redovisat i inledningen så man som läsare ska kunna förhålla sig till dem.   

6. Resultat  
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av min undersökning genom att besvara 

mina frågeställningar.  

 

6.1   Informanternas tankar  
 

Det fanns stor variation i hur informanterna uppfattade möjligheten för elever från särskola att 

få sin utbildning i grundskolan. I respondenternas uttalanden kunde olika uppfattningar 
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skönjas när det gäller hur de såg på möjligheterna och hur de såg på skolans uppdrag, hur de 

såg på samvaro mellan eleverna samt hur de såg på lärarnas kompetens. 

 

6.1.1   Möjligheter att få utbildning i grundskolan. 

 

Informanterna uttryckte olika åsikter om möjligheten för elever från särskola att få utbildning 

i grundskola. Medan vissa såg det som en självklarhet, framhöll några att det finns hinder för 

det. De som såg det som självklarhet tyckte att undervisningen alltid borde utgå från elevernas 

förutsättningar och behov. Att alla elever oavsett svårigheter utvecklar gruppen och att det är 

lärarnas skyldighet att anpassa efter alla. Det är inte lätt men något vi i skolan måste förhålla 

oss till, säger de. 

”Det krävs ju ett annat tänk men det tänket borde vi ju alltid ha till alla elever” (P4). 

”Jag tror på det totala mötet i klassrummet. Att ha barn med särskilda behov med utvecklar 

ju alla i gruppen”(P2). 

”Det är bara att anpassa utbildningen utifrån det och hantera det helt enkelt”(C4). 

Bland informanter som såg att hindren övervägde, sågs både elevens perspektiv och lärarens 

perspektiv. En aspekt som gör att det inte alltid är möjligt, enligt några av informanterna, är 

att eleverna från särskolan behöver längre tid på sig för att uppnå kunskapskraven och att det 

inte alltid kan göras när man också ska ta hänsyn till övriga klassen. Dessutom tänkte de att 

elever från särskolan behöver en annan pedagogik än grundskolebarn. 

”Om vi fokuserar på barnen som tillhör särskolans personkrets så behöver de ibland en 

långsammare inlärningstakt och kanske mer tillrättalagd pedagogik och den kanske inte alltid 

kan göras inom klassens ram” (C6). 

En annan aspekt som lyftes fram är den ökade arbetsbörda lärarna får när de ska jobba efter 

två läroplaner och ta hänsyn till olika problem som kan uppstå. Det kräver väldigt mycket mer 

planering för att få både undervisning och det sociala samspelet att fungera. Ett av problemen 

som lyftes var också risken för att särskoleeleven skulle bli mobbad.  

”Man måste vara väldigt observant på mobbing och gruppen och jobba väldigt mycket. Det 

går inte bara att lägga upp en studieplan och tänka att det här ska fungera, det är många 
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saker att ta hänsyn till. Varje integrerad elev skulle jag säga kräver väldigt mycket planering 

för att det ska bli det här lärandet som det är tänkt” (C1). 

 

6.1.2  Individ eller samhälle 

 

Respondenterna återkom till skolans mål när de diskuterade huruvida det var möjligt för 

elever inskrivna i särskolan att få sin utbildning i grundskolan. De som såg det som en 

omöjlighet hänvisade till skolans kunskapsmål. Jag kunde se olika uppfattningar om målet 

med utbildningen. Några ser skolans uppgift som samhällsutvecklande. De tänker att skolan 

även har målet att utveckla samhället på längre sikt och att om man särskiljer barnen med 

utvecklingsstörning så missar man lärandet att vi människor är olika. Det finns ju även andra 

grupper av barn med handikapp. Den här gruppen informanter ser särskiljandet som en fara. 

”Samhället består ju av olika människor och det är i sig ett lärande som är jätteviktigt. Om vi 

skulle börja exkludera alla barn som har olika handikapp då tror jag att vi får ett otäckt 

samhälle. Jag ser ju att det finns en vinst att ha de här eleverna i klasserna”(C2). 

De som såg möjligheterna i att integrera elever från särskolan i grundskolan påtalade 

styrdokumenten som viktiga för deras positiva inställning till inkludering. De såg det som att 

Lgr 11 tydligt pekade på inkludering för alla elever och de pekade även på 

Salamancadeklarationen. 

”Jag tror ju att i enlighet med lgr 11 och så tror jag att Salamancadeklarationen… i enlighet 

med det ser man ju att inkludering är oftast bättre om eleverna har sådana behov så de klarar 

av inkludering, så har man ju märkt att det ger väldigt mycket positiva effekter” (P4). 

Andra fokuserar helt på individen. Det lyftes fram att särskolan har blivit tydligare nu med 

den nya läroplanen. Förut fokuserades det mycket på den sociala biten i särskolan, medan 

kunskapsbiten kom i skymundan. Nu känner informanterna att kunskapsbiten gått framåt och 

några såg det som att det skulle vara bättre för särskoleeleverna att gå i särskolan. Det är här 

individen som är överordnad, både dennes möjlighet att utvecklas mot kunskapskraven men 

även dennes möjlighet att få kamrater. 

”Rent socialt mår eleverna bättre i särskola. Särskolan är mycket bättre nu än för 20 år 

sedan då det är högre och tydligare krav”(C3). 
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För några informanter var tillhörigheten i särskolan självklar och inkludering inte alls 

eftersträvansvärt men där föräldrar ändå väljer inkludering. 

”Ibland kan det också vara kulturella aspekter, tradition eller brist på information som gör 

att vårdnadshavare har svårt att acceptera att deras barn ska ha en fysisk placering i 

grundsärskolan” (C5). 

 

6.1.3   Social samvaro 

 

Informanterna återkom också till betydelsen av social samvaro i sina uttalanden om 

möjligheterna för att få sin utbildning i grundskolan.  

De som såg inkludering positivt uppfattade den sociala samvaron som en möjlighet, att alla lär 

sig att samspela även med dem som är olik en själv, medan andra ser den som ett hinder. 

Bland de som ser det som en möjlighet finns två perspektiv. Dels för den integrerade eleven 

att hen får en tydligare utveckling genom att ha förebilder bland grundskolans barn. 

”Möjligheterna tycker jag är att eleverna kan utvecklas genom att umgås och vara med andra 

elever. Även andra svenska elever utvecklas ju genom att lära av varandra och det tycker jag 

är exakt samma sak med en särskoleelev, att de utvecklas genom att vara med andra elever” 

(C4). 

Men de ser också fördelar för dennes klasskamrater, att klasskamraterna utvecklas bättre 

socialt genom att umgås med barn med funktionshinder. De lär sig andra värden när de 

behöver ta mera hänsyn. 

”Jag såg ju hur eleverna utvecklades på ett annat sätt när de interagerade med de här 

eleverna. De tog mera hänsyn… de pratade… de utvecklades i det emotionella, tycker jag. 

Sociala samspelet blev så otroligt mycket bättre när vi hade integrerad verksamhet” (P2). 

 De informanter som ser den sociala samvaron som ett hinder uttrycker att de inte tror på 

möjligheten, utan tänker att den inkluderade eleven riskerar att bli mycket ensam. De menar 

att det kan fungera när eleverna är mycket unga, men att de integrerade eleverna sedan inte 

hänger med i utvecklingstakten och därför blir utanför och inte får den sociala kontakt som 

den behöver. 
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”Det vi kan se är väl att ju äldre eleven blir, ju svårare kan det ha varit med den här 

integreringen och att det kan bli gapet, alltså mellan vanliga elever eller hur jag nu ska 

uttrycka mig, hur de mognar och utvecklas och vill lite andra saker medans den integrerade 

eleven kanske fortfarande har behov av lek eller annat och då har det varit svårt” (C6). 

 

6.1.4   Lärarens kompetens och förhållningssätt 

 

Alla informanterna ansåg att lärarnas kompetens för att bemöta alla elever i klassen är det 

viktigaste. De som hade en mer positiv syn på inkludering menar att det är möjligt att utbilda 

och att anställa lärare med kompetens. De talade om variation av elever och att lärarna 

behöver kompetensutveckling. Vikten av att ha tillgång till specialpedagogisk kompetens 

påtalas av de flesta informanterna. Det behövs både i form av specialpedagog och 

speciallärare, säger de. Det är ju olika professioner som ska komplettera varandra och jobba 

på olika nivåer. 

”Jag tror att det måste finnas välutbildade specialpedagoger och speciallärare, för det är två 

yrkeskategorier som kompletterar varandra. Dels då specialläraren som kanske jobbar mera 

en till en eller finns ute i klass och jobbar mot eleverna, men jag tror också att vi måste ha 

specialpedagoger som vägleder och handleder lärarna som har de här eleverna” (C2). 

Det är viktigt att det på grundskolan även finns kompetens i de särskilda kunskaper som idag 

finns på särskolorna. Informanterna är överens om att lärarkompetensen är en av de svåraste 

utmaningarna när man ska ha särskoleelever i grundskolan. Mer utbildning påtalas av alla. 

Det finns inte tillräckligt idag på skolorna, säger informanterna. Flera efterlyser utbildning i 

de specifika kunskaper som finns i särskolan, till exempel tecken som stöd. 

”Vi behöver ju ha den särskilda kompetens som finns i särskolan också. Både när det gäller 

lärande, undervisning och arbetssätt t ex när det gäller tecken som stöd, struktur och tydliga 

ramar” (C3).  

En av informanterna säger dock att även om eleven placeras på särskolan är det inte säkert att 

eleven får optimala förutsättningar för det. Hen är inte övertygad om att bara för att man har 

en speciallärarutbildning mot utvecklingsstörning så klarar man alla problem. Det finns även 

andra faktorer som är viktiga. 
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”Jag tänker också att per automatik att det finns den här utbildningen hos lärarna på 

grundsärskolan så är det inte fixt och färdigt med det heller, så tänker jag” (C1). 

Kompetensen hos lärarna som behövs är inte bara att undervisa och kunna lägga 

undervisningen till rätta för eleverna. Det behövs även en relationskompetens, både i 

förhållandet till eleven och till dennes föräldrar. Man behöver se varje elev och ta tillvara 

föräldrarnas kunskap om sitt barn.  

”och att man också har föräldrarna med sig i dialog. Så att man tittar på varje elev, för den 

ena integreringen är inte lik den andra och det måste man stå ut med för att klara av. Så det 

krävs att det finns stabilitet och förutsättningar och bra dialog”(C1). 

De som såg flera hinder med inkludering talade om att det var för svårt för lärarna att anpassa 

undervisningen för alla. De ser i kvalitetsrapporter att elever från särskolan har svårare att nå 

sina kunskapskrav och de lägger ansvaret på lärarnas kompetens och förhållningssätt och de 

känner sig inte säkra på att lärarna kan anpassa undervisningen. 

”Jag tror det är bra med inkludering men det är ju under förutsättning att läraren kan 

anpassa undervisningen. Förr i tiden stoppade man bara in eleven i en klass och lät den sitta 

och jobba i sin bok medan alla andra jobbade i något annat och det var ju inte bra. De 

eleverna fick ju inte förutsättningarna och det påverkade ju även alla andra. Det blev ingen 

bra stämning i klassen” (P5). 

”Det som jag kan utläsa i våra kvalitetsredovisningar är att de elever som är ensamma om 

sina behov har oftast lite svårare att klara… därför att dom har… antagligen för att lärarna 

har svårt att arbeta med en elev och att man är osäkra på arbetssättet” (P6). 

De säger att vi har många andra grupper som vi behöver anpassa för också. I dag har många 

kommuner stor invandring som ställer höga krav på lärarna. Gruppen elever som är i behov av 

särskilt stöd ökar kraftigt. Sammantaget blir det för svårt för lärarna, ansåg de.  

”Någonstans finns det väl en gräns, även för den mest kompetente läraren, att anpassa för 

alla när man har en sådan stor spännvidd som vi har i våra klasser, många språkgrupper, vi 

har även barn i behov av särskilt stöd och har man då även särskoleelever så måste man 

verkligen kunna spela på många instrument (C5)” 
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6.1.5 Stöd till läraren från omgivningen  

 

Jobbet med integrerade elever kräver mycket av den personal som jobbar direkt med eleven. 

Både lärandet och elevens sociala situation måste fungera. Det kräver mycket förståelse från 

chef och kollegor till den personal som jobbar med detta för att personalen ska orka med. 

”… i forskningen så pratar man ju om typ fyra perspektiv… och att det kan vara svårt att 

tillgodose alla de perspektiven. Och jag kan se att en del lärare när det är enorm stress ... jag 

ska inte säga ångest, men det väcker… ja, en känsla av att inte räcka till ” (C1). 

Stödet behöver vara dels mentalt, till exempel i form av handledning eller samtal men också 

hjälp med planeringar och liknande. Informanterna ser rektor som den som har ansvaret för att 

förutsättningarna blir så bra som möjligt. 

” att läraren får stöd av rektor kring planering så att förutsättningarna blir så goda som 

möjligt”(C6) . 

Flera av informanterna lägger stort ansvar på rektor. Det är hen som har det övergripande 

ansvaret att se till att den kompetens som behövs finns. Stödet från rektor behövs på flera 

olika nivåer. Den första förutsättningen är valet av personal. Det gäller att förstå vilken 

kompetens som behövs och att kunna rekrytera eller utbilda sådan.  

”Så egentligen är nyckelfigurerna i denna fråga rektorerna och deras förmåga att rekrytera 

och att säkerställa att personal som vill gå vidare får den chansen via lärarlyft och annat” 

(C2) . 

Nästa steg är att rektor kan se den kompetens som finns och ta tillvara på den.  

”Det krävs av rektor att hen ser till att titta på den kompetens hos lärarna som man har, för 

att säkerställa en trygg, konstruktiv och lärorik undervisning för varje elev”( C3). 

Enligt informanterna räcker det inte med att rektor rekryterar rätt personal och tar tillvara på 

deras kunskaper. Hen måste också ta aktiv del i planeringen av utbildningen dels för att det 

ska bli så bra som möjligt för den integrerade eleven men också för att säkerställa att gruppen 

får det den behöver och att läraren har tillgång till de resurser som behövs. 

”Jag lägger stort ansvar, och jag har höga förväntningar, på att rektor tar ansvar för 

planering av både klass och individ när man har integrerade elever. Ja, framförallt när man 
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har integrerade elever så att man verkligen ser på att gruppen får, att alla elever får, det de 

ska och att det finns resurser kopplade till gruppen” (C1).  

 

6.2  Informanternas beskrivningar  
 

Även om vissa frågor, som vilken som är den viktigaste faktorn för att inkludering ska vara 

möjlig, är relativt samstämmig så skiljer det sig ändå väldigt mycket mellan informanterna 

hur man jobbar och om man tycker att inkludering av särskolebarn i grundskolan är möjligt 

eller ens eftersträvansvärt. I respondenternas uttalanden syns en variation av hur de arbetar 

med integrering. Det varierar bland kommunerna hur de jobbar, framförallt med avseende på 

styrning och strategier, stöd till personal samt ekonomi och resurser. 

I en kommun finns ingen särskola överhuvudtaget då elevunderlaget för detta inte finns. 

Avstånden är stora i den kommunen och orterna är små. Där är inkludering enda möjligheten 

om man inte väljer att skicka sitt barn 14-20 mil bort till en annan kommun, vilket hänt i 

något fall. 

 

6.2.1   Styrning och strategier 

 

Respondenterna beskriver olika sätt för hur styrning i kommunerna går till och vilka strategier 

man använder för att styra dit man vill. I de flesta kommunerna finns en samsyn och ett 

samarbete mellan skolchef och skolpolitiker, vad gäller målsättningen om särskolebarn ska 

inkluderas i grundskolan eller inte.  

Några kommuner styr med hjälp av elevpeng och målbeskrivningar. Det rör sig om 25-30% 

förstärkning i tjänst som den ansvariga rektorn får i budget när hen tar emot en inkluderad 

elev samt att mottagande skola får kompetensutveckling för personalen för att kunna möta 

elevens behov. 

”En grundsärskoleelev som är integrerad i grundskolan kan ibland behöva särskilt stöd för 

att nå grundsärskolans kunskapskrav. Mellan 25-30% förstärkning i tjänst får ansvarig rektor 

i utökning i sin budget i vår kommun”( P5). 
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 Styrningen kan också göras direkt av politikerna där man sätter upp mål som kommunen ska 

leva upp till.   

”Sen har vi i vår kommun jobbat med 10 olika strategier som politiken har beslutat om, där 

en är inkludering och då är det inkludering av alla så att säga. Alla ska med, men alla ska 

ha möjlighet att finnas i det vanliga klassrummet. Det kan ju vara en särskoleelev eller 

någon med ADHD eller Asperger eller traumatiska upplevelser” (P2) . 

I en kommun är alla yngre barn inkluderade och särskolan finns för barn från årskurs 5.  Där 

är det ett politiskt beslut som lett fram till den utvecklingen. Det politiska beslutet som snart 

är 10 år gammalt har dock uppfattats olika av skolchef och politiker som ingen av dem var 

med när beslutet togs. Politikern säger att beslutet var att låta föräldrarna välja, medan 

skolchefen säger att man aktivt skulle jobba mot mer inkluderande verksamhet. Det tog bara 

något år efter beslutet innan alla med barn i de lägre åldrarna hade valt att vara kvar på sin 

hemskola och särskolan för de yngre barnen försvann.  

”Jag blev förskräckt över att så många föräldrar valde inkludering. Det var tänkt som ett 

alternativ för föräldrar”( P1). 

”… har man jobbat väldigt aktivt med att flera elever skulle ges möjlighet att läsa i den 

formen istället för på ren särskola” (C1). 

Då det är olika storlek och elevunderlag i de undersökta kommunerna så ser 

förutsättningarna olika ut. Alla kommuner säger att det är föräldrarna som får välja om 

eleven ska fortsätt som integrerad elev på sin hemskola eller flyttas över till särskolan dock 

ställs frågan på olika sätt. I de kommuner som är mer positiva till inkludering ställs frågan 

utifrån utgångsläget att eleven ska gå kvar i sin klass men att man kan välja särskola om man 

hellre vill. 

”Vi ska förändra lärprocesserna så att alla barn ska nå sina drömmars mål om man 

uttrycker sig på det sättet, och det inkluderar ju så klart även barn i särskolan. Så att det är 

hela den process som heter inkludering, den syftar ju till att den så långt möjligt och med 

alla till buds stående medel ska ha våra barn kvar i sitt sociala sammanhang” (C2). 
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I de kommuner som har färre inkluderingar ställs frågan annorlunda och det är om föräldrarna 

särskilt begär det som inkludering kan förekomma. När eleven får sin diagnos tas den med till 

särskolan för att hälsa på och utgångsläget är att eleven ska börja där, men familjen får reda 

på att man kan välja integrering om man hellre vill det. 

”Som jag beskrev i början är det inte ofta vårdnadshavare frågar efter möjligheten till 

integrering. Det finns ett stort förtroende för vår grundsärskola och besöken där inför 

eventuellt mottagande leder för det mesta till en placering där”(C5). 

6.2.2 Stöd till personal 

 

Det ser också olika ut i kommunerna hur man stödjer lärare som jobbar med inkluderade 

elever. De flesta pratar dock om specialpedagoger på skolan, central elevhälsa samt 

assistenter som hjälper till. Fortbildning av personalen är framgångsrika strategier i de 

kommuner som mer medvetet jobbar med frågan om integrering av särskolebarn i 

grundskolan. Det gör att man kan inkludera flera barn. 

” I det arbetet har vi arbetat med att utbilda personalen och det har varit väldigt 

framgångsrikt. För 4 år sedan hade vi en lång kö på resursskolan men nu är den mindre just 

genom att man fått kompetens på hemmaplan då” (P2). 

Flera av informanterna påtalar att det inte bara är särskolebarn man behöver fortbilda 

personalen för. Det finns många olika grupper barn som det behöver anpassas för. Nu har 

många kommuner stor invandring och även många barn med olika diagnoser. I flera 

kommuner har man tydliga strategier för att få lärarna att utvecklas mot inkludering i stort. 

”Dels har vi ett begrepp som heter den röda tråden men i den så ingår att jobba med det 

specialpedagogiska förhållningssättet, att helt enkelt möta Kalle , Achmed och Nisse på den 

nivå de befinner sig. Då måste jag ha verktyg för att nå dem vilket jag tycker att våra 

pedagoger har utvecklat” (C2). 

En kommun har, utöver specialpedagoger på skolorna också andra kompetenser som stöttar 

vid inkludering av elever från särskolan. Där pratade man om en pedagog vid särskolan som 

har som uppdrag att på halvtid stötta skolor med inkluderade elever. Att all personal som 

jobbar med inkluderade elever får träffas och diskutera tillsammans ses också som viktigt. 
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”Det ligger en halvtid på en sådan tjänst, att hjälpa varje rektorsområde… och det är också 

en person, biträdande rektor, som har grundsärskolan, som också ansvarar för att hålla i 

nätverk och fortbildning så han bjuder in …” (C1).  

I en kommun hade man inte någon specialpedagog i direkt anslutning till skolan. Där hade 

man en fritidspedagog, som man ansåg som väldigt duktig, som handledde outbildade 

assistenter en gång i veckan.  

”Jag menar på att man behöver inte alltid ha specialistkompetensen så att det är en specialist 

som jobbar med barnet utan man kan lösa det på andra sätt” (C4).  

 

6.2.3 Ekonomi och resurser 

 

Ingen av informanterna lyfter brist på pengar eller medel som ett problem. Inkludering är inte 

ett sätt att spara pengar, utan det är mer ideologiska motiv hos de kommuner som jobbar för 

att få till inkludering, säger informanterna. De vill att eleverna ska få tillgång till skolor på sin 

hemort och få fortsätta i sin gamla klass. 

”Vi har jobbat intensivt med begreppet inkludering, utan att det för den skull handlar om att 

vi försöker spara pengar, utan att vi låter barnen få finnas i sitt sociala sammanhang, som jag 

nämnde, så tycker jag att vi lyckas väldigt väl”(P4).  

Inte heller kan man se att det saknas resurser på skolorna, varken personella eller tekniska.  

Eleverna får tillgång till det de behöver och informanterna kan se att de utvecklas väl. 

”De här barnen presterar bra, de resurser som rektor har att tillgå för detta har man inte lyft 

som ett problem eller ett hinder, utan det… peppar, peppar ta i trä, ska jag väl säga. Det 

fungerar på det sätt som vi har tänkt oss” (P2). 

”Vi har inte fått några rapporter som säger att det inte skulle fungera med de resurser som 

finns” (P1). 

Däremot är ett område som har blivit mer problematiskt de senaste åren, när det gäller 

inkludering, platsbrist i skolorna. I flera kommuner uppger man att trånga lokaler är ett stort 

problem. Man har helt enkelt fått så många nya elever att alla lokaler är fulla och det inte 

finns utrymme till att gå undan när så behövs. Detta gör att det blir lättare att placera 
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särskoleelever på den fysiska särskolan än att försöka inkludera dem på grundskolan. 

Möjligheter till att kunna gå undan i ett grupprum eller annat utrymme om den inkluderade 

eleven behöver det är numera begränsad på många av skolorna. Detta upptas som ett problem 

av flera av informanterna.  

”Man vill ta hand om de barn som hör till skolan och det handlar inte om viljan utan om 

utrymmet. Man har skaffat kompetensen att ta hand om dem, men just nu är lokalernas brister 

och utformning problemet. Tyvärr väldigt stort… vi bygger massor just nu…”( P3). 

 De kommuner som ser inkludering som något positivt uppger i högre grad att de försöker 

anpassa sina skolor till de inkluderade särskoleeleverna. En skolchef uppger att man byggt om 

en skola för 3 miljoner för att anpassa för en elev. 

”Jag kan väl säga så här att vi försöker anpassa. Vi har gjort en ombyggnad på en skola för 3 

miljoner för EN integrerad elev”( C1). 

 

6.3 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visar att informanterna ser olika på möjligheten för elever från särskola att få sin 

utbildning i grundskolan. Några ser möjligheterna och tänker att det är bara att förhålla sig till 

det faktum att elever är olika, medan andra tänker att svårigheterna blir för stora. Det finns 

också olika tankar om vilket målet med utbildningen är. De som är positiva till inkludering ser 

målet som att påverka samhällsutvecklingen i stort medan de andra ser målet som 

individbaserat. De olika kommunerna styrde på olika sätt, antingen genom tydliga politiska 

mål eller genom ekonomin. De styrde även med hur frågan till föräldrarna ställdes.  

 Alla informanter ansåg att lärarens kompetens är den viktigaste faktorn för att inkludering 

ska lyckas. Men även här gick tankarna isär om vad som är möjligt. Några av informanterna 

såg möjligheterna till kompetensutveckling och att anställa den kompetens som behövs, 

medan andra såg det som att utmaningarna för lärarna skulle bli för stora ändå. Rektor sågs 

som den som har ansvar för att kompetensen finns samt att lärarna får det stöd som behövs. 

Ingen kommun uppgav ekonomi som en faktor som påverkade om inkludering är önskvärt 

eller inte. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel ska jag redovisa mina egna tankar utifrån bakgrunden och min undersökning 

samt mina tankar om metod, urval och procedur. 

 

7.1  Metoddiskussion 
 

Då syftet med detta arbete var att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt 

skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i 

grundskola, var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågeställningar det givna 

valet. Eftersom metoden kräver att intervjuaren har goda förkunskaper (Kvale & Brinkman, 

2010) så läste jag väldigt mycket forskning innan jag började intervjua. Min förförståelse 

både som förälder till ett barn med utvecklingsstörning och som specialpedagog där jag 

arbetat med inkludering av särskoleelever i grundskolan har jag sett som en förutsättning till 

detta arbete, men det kan även ha varit ett hinder då det kan ha styrt mig vid tolkningen av 

resultatet. Jag har redovisat min förförståelse och mina erfarenheter i inledningen. Skälet till 

att genomföra kvalitativa intervjuer är att i den kvalitativa intervjun får den intervjuade 

möjlighet att ge så uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Frågorna kan 

omformuleras så att respondenten uppfattar dem på ett enkelt och tydligt sätt. Jag hade tre 

huvudfrågor samt ett antal följdfrågor, men ändå möjlighet att utifrån de svar jag fick ställa 

flera frågor. Då informanterna fick frågorna redan i förväg så hade de haft möjlighet att tänka 

igenom vad de tyckte redan innan intervjuerna, vilket gjorde att intervjuerna flöt mycket lätt. 

Dock tyckte några av politikerna att flera av mina frågor var ”verksamhetsfrågor” och hade 

inga svar på dessa då politiker enligt dem inte ska lägga sig i verksamheten. Därav har dessa 

färre redovisade svar.  

Jag intervjuade informanterna på olika sätt beroende på tillgänglighet och möjlighet. Tre 

informanter träffade jag personligen och intervjuade på deras arbetsplatser. Svårigheter med 

dessa intervjuer var att det tog ganska lång tid, då det var lång restid och de behövde planeras 

mer omständligt än de övriga intervjuerna. Sex informanter intervjuade jag via Skype som för 

mig var en mycket positiv upplevelse. De intervjuerna var tidsbesparande då jag inte behövde 

åka. Både jag och informanterna kunde sitta på för oss båda självvalda platser, men ändå se 

varandra under intervjuerna. Att inspelningsprogrammet gick igång automatiskt utan att jag 
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behövde göra något för det var också bra. Vid ett tillfälle bröts samtalet och jag fick ringa upp 

igen. Det var lite störande men inte något stort problem. Två informanter intervjuade jag via 

telefon på grund av olika omständigheter. En hade helt enkelt glömt bort vår avtalade skypetid 

och när jag ringde upp på vanliga telefonen bestämde vi snabbt att göra intervjun där och då. 

Den andra var inte bekväm med Skype och avståndet var långt.  Jag har funderat om detta på 

något sätt påverkar mitt resultat då svårigheterna med dessa intervjuer var flera. Dels missade 

jag ansiktsuttryck som också kan ge en hel del information, dels blev svårigheten att spela in 

samtalet större. Kvalitén på inspelningen blev inte så bra, vilket gjorde att transkriberingen 

blev svårare.  

En informant skickade sina svar skriftligt. Detta gjorde att jag inte på samma sätt kunde följa 

upp med följdfrågor, men jag kände ändå att jag fick svar på det jag ville veta. Jag blev lovad 

att om jag hade följdfrågor fick jag gärna höra av mig igen. Fördelen där var att jag inte 

behövde transkribera det samtalet. 

 Jag har inte sett någon skillnad i tid eller utvecklande av ämnet beroende på sätt att intervjua. 

De skillnader som finns i dessa områden bedömer jag att beror på andra faktorer som hur 

engagerade informanterna har varit i ämnet. Den intervju som gick snabbast tog 20 minuter 

och den som tog längst tid varade i närmare en timme och ändå fick jag i det fallet mer 

information via mail några dagar efteråt.  

 Intervjuerna är mycket utspridda i tid då det skiljde ett halvår mellan första och sista. Jag har 

funderat på om detta kan ha påverkat resultatet då utvecklingen sker mycket snabbt på 

området med inkludering. Genom att direkt efter intervjuerna transkribera ordagrant och ta 

med pauser samt markera ord som informanterna tryckte på, kunde jag få med ångestnivå och 

tvekanden. Det underlättade min analys men som Kvale & Brinkman (2010) förklarar så är 

samhällsvetenskapliga undersökningar, till skillnad från naturvetenskapliga, inte en exakt 

vetenskap, utan den bygger på ett samspel och hur jag tolkat både det uttryckligt sagda samt 

pauser och kroppsuttryck.  

 

7.2  Resultatdiskussion 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt 

skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i 



 
 

41 

   

grundskola. De respondenter som såg det som möjlighet för elever med utvecklingsstörning 

att få sin utbildning i grundskola, hade annorlunda uppfattningar om skolans mål, elevernas 

möjligheter till socialt samspel och lärarnas kompetens. Till exempel såg de skolans uppdrag i 

relation till samhället som viktigt, de betonade betydelsen av samspel mellan elever med olika 

förutsättningar och såg lärares kompetens att bemöta alla elever i skolan som viktig. De 

respondenter som ansåg att det fanns hinder för elever med utvecklingsstörning att få sin 

utbildning i grundskola, betraktade skolans mål främst i relation till elevers individuella 

utveckling, de såg svårigheter i socialt samspel och en omöjlighet för lärare att anpassa 

undervisningen. Det är intressant att diskutera dessa olika sätt att se på möjligheter för elever 

med utvecklingsstörning att få sin utbildning i grundskola i ljuset av skolans olika mål. 

Göransson m. fl. (2012) påtalar att det blir en konflikt mellan skolans olika mål, det 

samhällsutvecklande målet och det individutvecklande målet. Men skolan är numera inte bara 

en fostran till samhällsmedborgare utan ska också ta tillvara statens ekonomiska intressen, 

menar Assarsson i Barow och Östlund (2012). Det här gör att de elever som fått diagnoser, 

som till exempel utvecklingsstörning, kommer till korta i strävan efter ökande kunskapskrav, 

menar Runswick-Cole (2011). Det kan vara så att marknadsorienteringen av skolpolitiken, 

med syfte att höja kunskapskraven för att förbättra arbetskraften och nationell konkurrenskraft 

i en globaliserad ekonomi, gör det svårare att samtidigt jobba för att samhället ska utformas så 

att människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet samt får jämlikhet i 

levnadsvillkor. 

När det gäller möjlighet för elever från särskolan att få sin utbildning i grundskolan lyfter 

informanterna även vikten av lärarnas kompetens. De som hade en mer positiv syn på 

inkludering menar att det är möjligt att anställa lärare med kompetens. De ansåg även att 

lärarna kan och bör få kompetensutveckling. De menar att det behöver finnas både 

välutbildade specialpedagoger och speciallärare på skolorna. Informanterna anser att lärarna 

behöver få handledning, utbyte av andra lärare och/ eller samarbete med team och rektor. De 

som såg inkludering som en möjlighet satsade mycket på kompetensutveckling och såg det 

som ett sätt att förbättra lärarnas förutsättningar och kompetens och att bidra till att deras 

inställning till integrering blir mer positiv. Informanterna betonade att kompetensen hos 

lärarna är den viktigaste förutsättningen för att integrering ska lyckas. Flera forskare till 

exempel Avramidis och Norwich  (2010) samt Jordan och Stanovich (2001) har poängterat 

betydelsen av lärarens kunskap och kompetens för lyckad inkludering. De fann att de lärare 

som såg sig som ansvariga för alla sina elever och som jobbade medvetet mot en inkluderande 
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miljö nådde längre och att deras elever hade högre självförtroende (Jordan och Stanovich, 

2001) och att lärarnas engagemang ofta utvecklas senare när de väl fått kompetens och 

erfarenhet (Avramidis & Norwich, 2010). Engelbrecht m fl, (2003) pekar på att lärarna känner 

att de inte har den kunskap och kompetens som behövs för att undervisa dessa elever och att 

de känner en stress över att behöva anpassa undervisningen efter två läroplaner. Lärarnas 

kompetens framstår således som ett angeläget område i arbetet med att skapa god lärmiljö för 

elever med utvecklingsstörning i grundskolan. 

Respondenterna berättar att de arbetar med stöd till lärarna på olika sätt. De flesta berättar om 

specialpedagoger på skolan, central elevhälsa samt assistenter som hjälper till. Fortbildning av 

personalen är framgångsrika strategier i de kommuner som mer medvetet jobbar med frågan 

om integrering av särskolebarn i grundskolan. Stödet till lärare som jobbar med inkluderade 

elever behöver vara stort. Stödet behöver vara dels i form av hjälp med planeringar och 

liknande men också i form av mer mentalt stöd till exempel i form av handledning eller 

samtal. Gal (2010) menade att brist på direkt stöd för eleven och brist på indirekt stöd för 

läraren i skolan och det allmänna utbildningssystemet är ett av det största problemet när 

integrering inte fungerar. Rektors stöd och ansvar beskrivs som väldigt viktigt och en 

förutsättning precis som Lindqvist (2013) påvisar. Hon menar att kommunikation, dialog, 

trygghet och skapandet av goda relationer på skolan är viktiga för att få till inkludering. 

Informanterna lägger också stort ansvar på rektorerna för att se till att kompetensen finns, 

genom anställningar och/eller fortbildningar och i många kommuner ger det bra resultat. Att 

ansvaret läggs på rektorerna är helt i linje med SOU (2003:35) som visar på att skolledarnas 

erfarenheter och kompetens är betydelsefulla faktorer för att kunna organisera, leda och stödja 

skolans arbete så att kvalitén i utbildningen höjs. Lindqvist (2013) menar dock att många 

rektorer förhåller sig okritiska till inkludering och har olika uppfattningar om vad inkludering 

innebär. Det är därför relevant att undersöka hur politiker med skolan som ansvarområde samt 

skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med utvecklingsstörning i 

grundskolan.  

Vad gäller frågan om hur informanterna arbetar med integrering mellan grundskola och 

grundsärskola varierade uppfattningarna i frågor som styrning av verksamheten och strategier 

för att leda mot målet, men också vad gäller hur stödet till personalen organiserades. 

Informanterna var ense om att ekonomin inte hade någon betydelse vid valet av att placera 

eleven i särskola eller som inkluderad elev. Däremot hade platsbrist en stor betydelse, enligt 

dem. En del kommuner styrde med tydliga mål mot inkludering medan andra endast gav en 
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ekonomisk kompensation.  Hur man ställde frågan till föräldrarna var också ett sätt att styra. 

Selvaraj (2015) hävdar att staten överlåter allt för mycket åt andra aktörer att ansvara för att 

inkludering blir möjlig, samtidigt är resurserna väldigt begränsade när det gäller själva 

genomförandet. En annan faktor som påverkar inkludering är ideologisk och ligger i bristen 

på förståelse för historiska perspektiv på utslagning. Man behöver förstå vad som lett fram 

till, och varför inkluderingssträvan en gång antagits, menar hon. Det ger en stark grund för 

förståelse av ett politiskt projekt mot orättvisa konstrueringar av identiteter. Hon tror på 

inkluderingstanken men menar det behövs mer än välmenande politik för att det ska kunna 

genomföras. Runswick-Cole (2011) tror också på inkludering men hävdar att den strävan som 

sagts vara mot inkludering hittills enbart har varit retorisk. Det är dags att börja jobba mot 

inkludering nu, manar hon. Vikten av en medveten politisk styrning framgår alltså i denna 

studie. Idag verkar det inte vara entydigt om inkludering är önskvärt eller inte. Vill vi ens ha 

inkludering, om vi ser nationellt?  De flesta informanterna är överens om att det är önskvärt, 

men inte alla. Det beror på om man fokuserar på individen eller samhället. Ska skolan vara 

den instans som lägger grunden till att nå samhällets mål: en samhällsgemenskap med 

mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder blir fullt 

delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor? (Ineland m.fl., 2013). Eller ska 

skolan främja nationens ekonomiska utveckling och möta dess krav på ökad effektivitet och 

högre kvalité (Malmqvist 2015)? Vi har gått från att på 60-talet placera personer med 

utvecklingsstörning på institutioner till att de idag ska ha ska ha rätt till likvärdiga villkor som 

andra. Går det att nå både målet om likvärdighet och målet om ökad kunskapsutveckling 

idag? Varken informanterna eller forskare verkar vara överens i dessa frågor. Läroplanen 

betonar att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande 

i samhällslivet (Skolverket, 2011). Skolan har alltså ett ansvar både för den personliga 

utvecklingen, men även för samhällsutvecklingen. Skrivningen i läroplanen gör att 

undervisningen ska vara inkluderande även om utbildningen är integrerande för de elever som 

tillhör särskolan, men undervisas i grundskolan. 

 

 

Som avslutning citerar jag en av mina informanter: 

 

 ” ….alltså det är en jätteutmaning…. Det ÄR en jätteutmaning…” 
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8. Slutkommentarer 
 

I detta avsnitt ska jag försöka argumentera för varför min undersökning har specialpedagogisk 

relevans och mina tankar om vilken forskning som behövs i framtiden. 

 

8.1 Specialpedagogisk relevans 

 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och 

metoder från till exempel psykologi, pedagogik, sociologi, handkappvetenskap, 

kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska 

kunskapsområdet fokuserar såväl specialpedagogiska teorier och kunskapsbildning som 

organisationer och verksamhet, kan man läsa på Linköpings universitets hemsida. 

(https://www.ibl.liu.se/ ) och på Göteborgs universitet säger man ”I ämnet specialpedagogik 

möter du samspelet mellan individ och utbildningsmiljö, där inkluderings- och 

exkluderingsprocesser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är centrala 

teman” (http://utbildning.gu.se/)  

I mitt arbete har jag just försökt att undersöka inkluderingsprocesser i utbildningsmiljön på 

organisations och samhällsnivå, genom att titta på hur skolchefer och skolpolitiker tycker och 

tänker i frågan. Jag anser detta är en viktig fråga då det berör hur vi vill att samhället ska se ut 

i förlängningen. Detta är en mycket liten studie och det går inte att dra så långtgående 

slutsatser. Mer forskning behövs på området. 

8.2 Vidare forskning 

 

Vidare forskning kan beröra mer om hur det ser ut i svenska skolor när det gäller inkludering. 

Hur ser lyckade exempel ut? Speciellt hur man gör rent praktiskt för att få till den sociala 

aspekten känns angeläget att undersöka. Är det skillnad på lärarnas attityder i de kommuner 

som har mycket inkludering kontra de kommuner där inkludering är mer sporadiskt 

förekommande? Jag skulle även vilja gå högre upp och undersöka hur politiker på riksnivå ser 

på inkludering av elever från särskolan i grundskolan. 

https://www.ibl.liu.se/pedi/forskning/specped?l=sv
http://utbildning.gu.se/


 
 

45 

   

Inkludering av särskolebarn är, enligt mitt sätt att se, ett viktigt område att forska vidare om 

på många olika sätt. Det gäller hur vi ska få till det samhälle vi vill ha i framtiden. 
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Bilaga 1  Missivbrev 
 

    Österfärnebo 2015-10-27 

 

 

Förfrågan om intervju 

Jag heter Helen Söder och läser till specialpedagog på Mälardalens högskola i Västerås. Jag 

ska nu skriva mitt examensarbete. Ämnet jag har valt är integrering av elever från särskola i 

grundskoleklasser. Syftet med detta arbete är att undersöka hur politiker med skolan som 

ansvarområde samt skolchefer uppfattar möjligheten att skapa god lärmiljö för elever med 

utvecklingsstörning i grundskola. 

Jag undrar om ni skulle vilja delta i min undersökning. Jag tänker mig halvstrukturerade 

intervjuer med personer som påverkar skolan i ett antal kommuner. Intervjun kan hållas 

genom ett personligt möte eller om det passar bättre, genom ett samtal via skype eller telefon. 

Intervjun beräknas ta cirka en halvtimme i anspråk och kommer att spelas in för att senare 

kunna transkriberas och analyseras. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och ni kan 

närsomhelst välja att avsluta er medverkan. Jag kommer att förvara intervjuerna på min 

lösenordsskyddade dator och det kommer inte att i det färdiga arbetet gå att identifiera 

enskilda informanter. 

 

Frågeställningar som intervjun kommer att handla om : 

 Hur ser ni på möjligheten att elever från särskola får sin utbildning i grundskolan? 

 Hur vill ni beskriva arbetet med integrering mellan grundskola och särskola? 

 

 

Vid frågor kontakta mig på telefon 070- 2756521 eller mail helen.soder@avesta.se, eller min 

handledare Nina Klang på Mälardalens högskola tel 021-107337 mail: nina.klang@mdh.se 

Mvh Helen Söder 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

 

1. Huvudfråga 
Hur ser du på möjligheter för elever från särskola att få utbildning tillsammans 
med elever i grundskola? 
 
Följdfrågor 
Vilka hinder- och möjligheter ser du för den integrerade eleven? 
Vilka hinder- och möjligheter ser du med integrering mellan särskola och 
grundskola för övriga elever? 

2. Huvudfråga 
Hur arbetar ni med integrering mellan grundskola och särskola? 
 
Följdfrågor 
Hur samverkar ni för integreringen? 
Hur ser det ut för en särskoleintegrerad elev i din kommun idag? 
 

3. Huvudfråga 
*Vilka resurser anser du behövs på skolan, när det gäller arbetet för en lyckad 
integrering?  
 
Följdfrågor 
*(personal, kompetens, lokal, miljö, läromedel, handledning) 
*Vad anser du att läraren behöver för kompetens i arbetet med såväl grund-
som särskoleelever?  
 
*Hur stödjer ni den integrerade elevens möjligheter till socialt samspel och 
kamratrelationer i grundskola? 
 
*Hur stödjer ni den integrerade elevens möjligheter till utveckling och lärande 
i grundskola? 
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