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Abstract 
 
Integration, inclusion and segregation are common notions in the academic world, but have 
different meaning for different people. The Carlbeck-committee stipulate that we shall work 
according to the notion of a school for all (SOU 2004:98). The curriculum and school law 
have been stipulating this for decades, but are we doing this? 
 
With this survey I wanted to investigate with a questionnaire, wich attitudes the teachers in a 
middlesized Swedish town have according to integration. My purpose was to investigate not 
only the teachers’ view, but also the teacher assistants’. I think that everyone, regardless 
education, play an important role in school. Everybodys oppinions and actions influences the 
educational activity. My survey shows that most of the staff think positive of integration, but 
my results also shows that the pupils do not get integrated to the same great extent. One 
important factor for a successful integration is, according to the litterature, the school 
management encouragment and that they show interest on the matter. In the municipality 
where I did my survey, the answers are scattered regarding if the school management 
encourage integration or not. Half of the answers show that the school management encourage 
it. This could be a reason why only 46 % of all pupils in special schools in this municipality 
are beeing integrated in ordinary schools. The results also show that there are several other 
reasons why the pupils do not get integrated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning  
 
Integrering, inkludering och segregering är vanligt förekommande begrepp inom skolans 
värld, men de betyder olika för olika människor. Carlbeck-kommittén framhäver att vi ska 
arbeta mot en skola för alla och våra styrdokument har i årtionden sagt att vi ska göra det, 
men förhåller det sig så?  
 
Jag ville med en enkätstudie undersöka vilken inställning grundsärskolans personal i en 
mellanstor svensk stad, har till integrering av deras elever i grundskolan. Medvetet valde jag 
att inte bara undersöka pedagogerna utan även elevassistenter. Jag anser att alla har en lika 
viktig roll i skolan och allas åsikter och handlingar spelar in hur verksamheten ser ut. Min 
undersökning visar att de flesta har en god tilltro till integrering, men resultaten visar ändå att 
eleverna inte integreras i lika stor utsträckning som personerna är positiva till integrering. En 
viktig faktor för en lyckad integrering är enligt litteraturen att skolledningen uppmuntrar och 
visar intresse. I min undersökningskommun är svarsalternativen utspridda gällande om 
skolledningen uppmuntrar till integration. Hälften av svaren visar att skolledningen 
uppmuntrar. Detta kan vara en orsak till att det endast är 46 % av alla grundsärskoleelever i 
kommunen som integreras i en grundskoleklass. Det finns även många andra orsaker till 
varför eleverna inte integreras.  

Nyckelord 
Integrering, inkludering, en skola för alla, personal i grundsärskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Nu när min undersökning är klar finns det personer som jag vill visa min tacksamhet till. 
Dessa personer har bidragit med sin kunskap och som varit betydelsefulla för slutresultatet av 
min studie. Först och främst vill jag tacka alla personer som deltog i min undersökning och 
som svarade på min enkät. Om inte alla dessa personer ställt upp, hade det inte blivit någon 
uppsats. Detta gäller även min sambo Mattias och mina närmsta kollegor, Anders, Maria, 
Susanne samt min rektor Bo. Tack vare dem har jag kunnat åka från arbetet när jag fått 
handledning samt utfört andra ärenden som rört min undersökning. 
 
En annan som hjälpt mig och som jag vill tacka är Hugo Wikström som arbetar vid Karlstads 
universitet. Trots att han inte var min handledare, har han hjälpt mig. Tack vare hans stora 
kunskap gällande enkätundersökningar samt hur man sammanställer resultatet, har jag kunnat 
bearbeta mina data på ett korrekt sätt.  
 
Den person som hjälpt mig allra mest är förstås min handledare Carin Roos. Med sitt positiva 
och stöttande sätt har hon kommit med kloka visdomsord som bidragit till mitt slutresultat. 
Utan hennes hjälp hade jag inte utmanats till att tänka vidare och längre i mina diskussioner. 
Hennes engagemang i min uppsats har varit stort och jag kände under hela resans gång hennes 
stöttning.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka Maria Norring som även hon skrivit en c-uppsats. Då vi har 
liknande inriktning på vårt valda ämne, har vi kunnat samarbeta till stor del när det gäller 
insamlande av redan existerande forskning. Vi har haft givande och oerhört lärorika 
diskussioner som har lyft mitt sätt att tänka gällande min undersökning. 
 
Karlstad den 3 juni 2006. 
Annelie Seppälä  
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1. Bakgrund 
 
Efter att ha arbetat inom grundsärskolan i snart sex år, har jag fått erfara att integrera 
grundsärskoleelever i en grundskoleklass, inte alla gånger är en självklarhet eller enkelt. Jag 
upplever att det många gånger är pedagogerna i grundskoleklassen som tycker att det är 
besvärligt och visar en ovilja inför mottagandet av elever. Om det beror på en okunskap i 
förhållningssätt och hur man ska lägga upp undervisningen kring eleven i fråga, om det beror 
på att de redan har elever i klassen med särskilda behov eller något annat, det kan jag inte 
svara på. Jag har även erfarenheten att eleven själv inte vill gå iväg till en grundskoleklass på 
integrering, antingen för att de tycker att undervisningen ligger på en för svår nivå eller att de 
känner sig ovälkomna, både av pedagogerna och av klasskamraterna. Det kan även vara så att 
det är grundsärskolepersonalen som inte vill integrera sina elever, man vill skydda dem.  
 
Trots mina dystra upplevelser har jag även positiva erfarenheter, där eleven känt sig 
välkommen och att det har fungerat bra, men de är dessvärre få. Jag upplever att det oftast är 
de nyutbildade pedagogerna som är mest positiva till att ta emot särskolans elever. Det kan 
bero på att de är hungriga och motiverade inför sitt nya arbete samt att de har sin utbildning 
färskt i minnet. Jag vill poängtera att det finns pedagoger som arbetat i många år som är 
jätteduktiga och gärna tar emot särskoleelever, men de är alldeles för få. Jag har den 
erfarenheten att det är enklare att integrera grundsärskolans elever i de lägre klasserna än när 
de kommer upp till de högre. Skulle det underlätta om grundskolans pedagoger fick 
kontinuerlig handledning? 
 
Med denna rapport vill jag undersöka hur personalen som arbetar inom grundsärskolan i en 
mellanstor svensk stad, upplever integrering från grundsärskola till grundskola. Har de 
liknande erfarenheter som mig?  
 

1.1 Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka grundsärskolans personals inställning till 
integrering av deras elever i grundskolan.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Nedan följer en sammanställning av litteratur och forskning som finns inom mitt valda 
undersökningsområde.  
 
Uttryck som idioter och icke bildbara kan uppfattas som stötande i dagens samhälle. Jag har 
ändå valt att använda mig av dessa begrepp i de delar av texten som beskriver tider då dessa 
har använts och är vanligt förekommande i litteratur om utvecklingsstördas historia. Jag är 
medveten om debatten som varit aktuell de senaste åren om att använda uttrycket 
utvecklingsstörning, då vissa forskare menar att man istället bör använda termen 
begåvningsnedsättning. I min studie har jag valt att använda mig av begreppet 
utvecklingsstörning, vilket även Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) förespråkar.  
 

2.1 Historia 
 
Den svenska folkskolan startade år 1842 och de elever som inte hängde med i undervisningen, 
fick oftast kvarsittning. Denna metod använde man sig av under många år (Vernersson, 2002).  
År 1879 startades den första hjälpklassen i Norrköping vilket blev allt vanligare under 1800-
talets senare år (Brodin & Lindstrand, 2004; Börjesson, 1997). I dessa klasser samlade man 
ihop elever med beteendestörningar och funktionsnedsättning. Dessa hjälpklasser dominerade 
specialundervisningen under en lång tid (Börjesson, 1997). 
 
Frithiof (2002) skriver att i folkskolan fick de elever som infann sig och hade de ekonomiska 
möjligheterna undervisning. Frågan om dessa barns begåvningsmässiga olikheter var ett 
didaktiskt problem, som läraren skulle lösa inom klassens ram. Kraven på eleverna ställdes 
olika. Svagbegåvade elever kunde läsa sin minikurs och dela bänk med mer begåvade elever. 
 
Synen på personer med utvecklingsstörning har under 1900-talet förändrats radikalt. Tideman 
(2000) menar att filantropernas optimistiska och omhändertagande syn ändrades under slutet 
av 1800-talet och en bit in på 1900-talet till institutionsförvaring av sinnesslöa, dåtidens 
benämning på bland annat personer med utvecklingsstörning. Motiv till åtgärder som 
sterilisering och inspärrning var att omvärlden skulle skyddas från de funktionshindrade.  
 
Enligt författarna Rabe och Nilsson (1996) var det i början av 1900-talet, vanligt att 
omhändertagna barn fick bo i särskilda barnsalar på fattighusen. Frithiof (2002) menar att 
segregationen mot slutet av seklet gällde främst fysiskt handikappade barn och ungdomar, 
som fördes till anstalt. På privata välgörenhetsinitiativ undervisades några idioter i 
pionjärernas hem. Försöken gällde bland annat dessa elevers utvecklingsmöjligheter. I Rabe 
och Nilssons (1996) bok kan man läsa att i och med 1918 års fattigvårdslag, togs beslutet att 
barn endast temporärt fick tas omhand på fattighusen för gamla. Fortsättningsvis togs de om 
hand av privata barnhem.  
 
Börjesson (1997) beskriver att det var i en offentlig utredning från 1936 som man skrev att ett 
av målen med den speciella undervisningen var att befria övriga elever från hämmande 
inflytande. Med stöd av 1944 års lag om undervisning och vård av sinnesslöa, skriver flera 
författare att barn med utvecklingsstörning som bedömdes vara bildbara fick rätt till 
skolgång. Denna lag kom att dela verksamheten i två delar där de bildbara fick gå i skolhem 
med Skolöverstyrelsen som huvudman och där Medicinalstyrelsen samlade de barn som inte 
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var bildbara på vårdhem (Brodin & Lindstrand, 2004; SOU, 1998:66). Grunderna till dagens 
särskola finns i sinnesslöskolan, där de främst strävade efter att få eleverna anpassade till 
samhället (Frithiof, 2002). År 1945 blev landstingen ansvariga för alla barnhem (Rabe & 
Nilsson, 1996).  
 
För att få mer homogena grupper skapades observationsklasser eller läsklasser på 1950-talet. 
10 år senare kunde eleverna få stödundervisning i vissa ämnen, så kallad klinikundervisning. 
Börjesson (1997) skriver vidare att på 1970-talet gjordes SIA-utredningen (Skolans Inre 
Arbete), som visade att specialarrangemang som observationsklasser inte fick så positiva 
effekter. Detta blev slutet för specialundervisningens expansion där organisationen byggde på 
specialklasser och kliniker.  
 
Molin (2004a) menar att undervisningen på 50- och 60-talet i första hand bedrevs på internat 
eller vårdhem. I Brodin och Lindstrands (2004) bok kan man läsa att år 1954 kom en ny lag 
som gav psykiskt utvecklingsstörda rätt till skolgång. Det var landstinget som ålades att 
inrätta en särskola för dem som inte vistades på institutioner eller andra vårdhem. Föräldrar 
till utvecklingsstörda barn hade små möjligheter att välja och råddes ofta till att lämna bort 
sina barn till institutionsvård. Det utlovades att deras barn skulle få tillgång till utbildning och 
vård av utbildad personal. Idag vet man att detta inte stämde. Ibland berodde det även på 
bristande ekonomiska resurser eller svårigheter att ta hand om barnet i hemmet. 
Påtryckningarna från samhället och okunskap hos allmänheten gjorde helt enkelt att det inte 
fanns plats för dessa barn. På den här tiden litade man på experternas råd, det var inte många 
som vågade ifrågasätta och kritisera dem, man ville sitt barns bästa och följde då experternas 
råd. Skolverket (1998) menade att om man flyttade på de onormala eleverna, gjorde man det 
för deras eget bästa. Samtidigt kunde man underlätta undervisningen för de normala. Något 
som sågs som en förutsättning för att återuppfostra de handikappade eleverna, var att flytta 
dem bort från hemmet. Det ansågs vara familjen och fattigdom som var orsak till elevernas 
svårigheter. 
 
Omsorgslagen som kom år 1967, syftade till att ytterligare förstärka de psykiskt 
utvecklingsstördas möjligheter att leva som andra människor. Från och med denna tidpunkt 
hade alla utvecklingsstörda rätt enligt svensk lag till undervisning samt sysselsättning 
(Karlsudd, 2002; SOU, 1998:66; SOU, 1999:63). Lagen sade även att en utvecklingsstörd 
både har en hämmad förståndsutveckling och behov av särskild omsorg (Everitt & 
Grunewald, 1986). Den utformades som ett komplement till den befintliga lagstiftningen. Det 
innebar att de utvecklingsstörda eleverna inte särskildes från övriga elever. De barn och 
ungdomar som tidigare inte haft rätt till undervisning, hamnade inom ramen av 
träningsskolans verksamhet (Karlsudd, 2002).  
 
Särskolan började alltmer lokalintegreras i grundskolan. Integreringstanken började ta form, 
men det var även ekonomiska motiv som låg bakom förändringen (Tideman, 2000). Ahlberg 
(2001) poängterar att efter SIA-utredningen blev en förändrad syn på elevers skolsvårigheter 
mycket tydlig. Man såg att svårigheterna inte bara relaterades till individen. Man såg nu även 
till skolan och det sociala sammanhanget som eleven var en del av. På 80-talet fortbildades en 
stor del av alla landets pedagoger i att kunna sträva mot en skola för alla. Tideman (2000) 
menar att fram till och med 1986 hade undervisning av elever med utvecklingsstörning 
reglerats med samma lag som omsorgen. Som ett led i normaliseringsprincipen (Nirje, 2003) 
blev särskolan införd under skollagen och omsorgerna under omsorgslagen. Enligt Karlsudd 
(2002) ville man att särskolan skulle närma sig grundskolan. Man beslöt då att ansvaret för 
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särskolan skulle flyttas från landstinget till kommunerna. Detta arbete var helt genomfört år 
1996.    
 

2.1.1 Särskola – grundsärskola och träningsskola  
 
Elever som man uppskattar inte kommer att uppfylla grundskolans mål för att de är 
utvecklingsstörda, ska tas emot i särskolan (Skolverket, 2002b; Skollagen med kommentarer 
2002, SFS 1985:1100). Samma gäller elever som fått ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada och elever med autism eller 
autismliknande tillstånd (Skollagen med kommentarer 2002, SFS 1985:1100).  
 
Rosenqvist (2001) skriver att år 1967 utformades särskolan som genuin skolform och följde 
då en relativt strikt indelning efter intelligens. Med andra ord gick en ganska skarp gräns 
mellan grundsärskola och träningsskola vid IQ 55. Denna gräns har suddats ut en hel del, på 
samma sätt som den övre gränsen för placering i särskola vid IQ 70. Likaså kan sägas, att 
särskolan numera gäller som namn för organisationen, medan några av särskolans elever är 
integrerade klasser i den ordinära grund- och gymnasieskolan.    
 
I Ett samhälle för alla (SOU, 1992:52) menar man att under 1990-talet övertog kommunerna 
ansvaret för särskolorna och en av anledningarna till det var att föra de olika skolformerna 
närmare varandra. Det innebar att eleverna hamnade inom samma organisation. Tidigare hade 
särskolan legat under landstingets ansvar och ett av målen var bland annat att nå de 
integreringsmål som formulerats av handikapputredningen, Ett samhälle för alla. Några av 
målen innebar bland annat att öka jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet för personer 
med utvecklingsstörning. Tideman (2000) säger även att ”till grund för kommunaliseringen 
låg ideologiska skäl, som att det skulle underlätta att genomföra integrering, men också 
administrativa och ekonomiska motiv i form av t ex möjligheter till rationaliseringsvinster.” 
(s.45).   
 
Blom (1999) skriver att man har märkt på senare år att det skett en markant ökning av elever i 
särskolan. Trots detta har man inte ändrat på villkoren för att ”passa” in i särskolan. Samma 
kriterier gäller som innan särskolan övergick från landsting till det kommunala. Elevökningen 
kan bland annat bero på att föräldrar och personal i grundskolan har fått en ökad insikt om 
särskola och att samarbetet mellan de två olika skolformerna har setts som positivt, vilket 
också inneburit en viss avdramatisering av särskoleinskrivningen. Frithiofs (2002) studie visar 
att en majoritet av lärarna tror att anledningen till den ökade elevinskrivningen, kan vara 
nedskärningar i skolan, sjukdomsdiagnoser, stress, oro och ökad utslagning. Samtidigt skriver 
Tideman (2000) om det ökade trycket på grundskolan och dess minskade resurser med bland 
annat specialundervisning. Blom (1999) lyfter även frågan om den ökade invandringen och de 
ändrade diagnostiseringsmetoderna, det ena kan nog inte utesluta det andra. Vad däremot 
Blom kommit fram till i sin studie är att fler barn med diagnosen DAMP (Dysfunktion i fråga 
om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorik-kontroll och Perception eller på engelska 
Deficits in Attention, Motor control and Perception) eller autism skrivs in i särskolan, vilket 
inte var fallet tidigare. En tredjedel av eleverna som skrivs in i särskolan gör det först efter att 
ha påbörjat sin skolgång. Svårigheterna tycks först ha visat sig när de börjat skolan eller att 
det är först då som svårigheter blir tydliga och då föreslås särskola som alternativ. Haug 
(1998) uttrycker att i ett sådant fall lägger man problemet hos eleven. Han menar att man bör 
fråga sig om det istället kan vara skolan som bär problemet. Börjesson (1997) hänvisar till 
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SOU 1974:53 som uttrycker att ”Begreppet elever med skolsvårigheter kan i viss mån ersättas 
av begreppet skola med undervisningssvårigheter.” (s.57). 
 
Våren 2002 tillsattes Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) vars uppdrag var att se över 
utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Kommittén anser bland 
annat att elever med autism endast ska tas emot i särskolan om de också har en 
utvecklingsstörning. I Sveriges skollag (2002, SFS 1985:1100) kan man läsa att, utbildningen 
i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en motsvarande utbildning 
som ges i grundskolan. Det står även att den obligatoriska särskolan innebär nio års skolplikt 
med en möjlighet till ytterligare ett tionde, frivilligt skolår, detta för att få möjligheten att 
komplettera utbildningen. Blom (1999) skriver att en elev i särskolan är inskriven i antingen 
grundsärskola eller träningsskola. Det finns ingen fastslagen gräns för vilka elever som går 
var. Elever som bedöms ha möjlighet att lära sig räkna, läsa och skriva går oftast i 
grundsärskola där de läser liknande ämnen som i grundskolan. Elever som går i 
träningsskolan kan inte tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Fem ämnesområden 
inryms i träningsskolans kursplan och de syftar till att utveckla eleverna efter deras egna 
förmågor. Skillnaden mellan grundskolan och särskolans kursplaner är framförallt att eleverna 
i särskolan ska efter sina egna förmågor nå upp till målen. Grundskolans elever skall nå upp 
till en viss nivå för att bli godkända.  
 
Karlsudd (1999) uttrycker att, för att få rätt att gå i särskola krävs att man först genomgår en 
social, psykologisk, medicinsk och pedagogisk bedömning. Efter att utredningarna är gjorda 
är det vårdnadshavarna som bestämmer om barnet ska gå i grundskola eller särskola. 
Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) förslår skärpta regler angående inskrivning av elever i 
särskolan och poängterar vikten av att vårdnadshavarna ska involveras i utredningen samt att 
de ska ha det avgörande beslutet om eleven ska gå i grundskola eller grundsärskola. Tidemans 
(1998) studier visar att vårdnadshavarna många gånger känner att de inte har någon 
valmöjlighet. De har känt att om inte barnet skrivs in i särskolan så får de inte det stöd som 
behövs.  
 
Kommittén (SOU 2004:98) förslår också en ändring i skollagen, där begreppen träningsskola 
och grundsärskola slås samman till ett begrepp, nämligen grundsärskola. Som Everitt och 
Grunewald (1986) skriver är det av stor vikt att särskolan har en stor spännvidd på sin 
undervisning samt betonar att det inte ska vara någon nedre gräns för intellektuell förmåga. 
Skolverket (2000) pekar på att elevkretsen som är inskriven i särskolan är mycket vid och 
med det har de mycket olika förutsättningar. Särskolan omfattar både elever som går i 
träningsskolan samt grundsärskolan. I Lpo94 står det att särskolan har gemensam läroplan 
med grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) men egna kursplaner (Skolverket, 
2002b). 
 
I Skolverkets (2002a) undersökning visade det sig att personalen i både grundskolan och 
särskolan är positiva gällande särskoleklassen. Där finns resurser och personal som kan möta 
elevens behov. Eleverna behöver inte känna sig misslyckade, som så många gör i en 
grundskoleklass. Eleverna får träffa andra elever med särskilda behov och får känna en 
tillhörighet. Föräldrarna får träffa andra föräldrar med barn som har liknade förutsättningar. 
En nackdel som personalen pekade på är, att eleverna inte får några utmaningar då miljön 
riskerar bli för tillrättalagd. Andersson (2003) skriver även att det finns fördelar med att 
placera elever i exempelvis specialklasser. Där arbetar ofta kompetenta och engagerade lärare 
som undervisar i ett lugnare tempo, samt man ställer inte lika höga krav som i grundskolan. 
Detta medför att eleverna får ett ökat självförtroende. Man arbetar utifrån ett 

- 5 - 



helhetsperspektiv och lärarna använder en metodik som är anpassad efter elevens 
förutsättningar.  
 
Enligt Skollagen (2002, SFS 1985:1100) ska alla elever som fullgör sin skolplikt i den 
obligatoriska särskolan, ges möjlighet till fortsatta studier i gymnasiesärskolan. I Carlbeck-
kommittén (SOU 2004:98) förespråkas att hemkommunen, vårdnadshavare och elev 
tillsammans beslutar om vilket program eleven ska gå.  

2.2 En skola för alla 
 
Den svenska utbildningspolitiken har i flera årtionden vilat på en tydlig ambition att skapa en 
skola för alla där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning (Haug, 1998; Skolverket, 
1998; Skolverket, 2002b), där så få elever som möjligt skall segregeras. Varje elev skall vara 
delaktig och ha inflytande över sin skolgång. Enligt läroplanen ska verksamheten utformas så 
att undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2002b). 
Hill (1996) säger: ”Placering av barn med utvecklingsstörning i en särskild skola innebär att 
idén om ’En skola för alla’ blir till ’En skola för nästan alla’.” (s.95).  
  
Vernersson (2002) hävdar att grunden för en skola för alla vilar på normalitetsbegreppet 
(Nirje, 2003). Man har pratat om elever med svårigheter. I begreppet ”en skola för alla” 
försöker man framhålla ett annat perspektiv nämligen att eleven kan befinna sig i svårigheter 
och istället bör då inlärningssituationen anpassas efter eleverna. Brodin och Lindstrand (2004) 
skriver att eleverna ska få det stöd de har behov av, utifrån sina förutsättningar, samtidigt är 
det också vissa elever som behöver mer stöd än andra.  
 
Skolverket (2002) menar att en skola för alla kan vara en skola där särskoleelever är i en 
grupp för sig, där deras klassrum är i en lokal vid sidan av grundskolans lokaler. Det kan även 
vara att elever som inte klarar grundskolans mål, placeras i smågrupper som är för sig själva. 
En skola för alla kan även vara en skola där alla elever undervisas tillsammans, i samma 
grupper. 
 
Haug (1998) pekar på att det behövs ”/…/ mycket mer än bara en organisatorisk förflyttning 
av elever från grupper och särskolor och in i klassrummet i normalskolan” (s.60). Haug 
skriver att faran med förflyttningen kan vara att, man osynliggör och inte anpassar 
undervisningen efter individerna. Även i framtiden kommer elever att ha olika förutsättningar 
och behov, detta måste vi respektera samtidigt som vi förändrar och anpassar undervisningen 
efter deras behov. 
 
Andersson (2003) tror inte att den nuvarande skolan passar alla elever, men hon önskar att 
den skulle göra det. Det är för stora klasser menar hon, samt att de elever som är i behov av 
enskilda instruktioner och nära vuxenkontakter, inte får det. De elever som mognar 
långsammare och är i behov av ett lugnt inlärningstempo, får det svårt i den stressande miljön 
som skolan ofta är idag. Brodin och Lindstrand (2004) tror att det först krävs förändrade 
attityder och att människor måste få mer kunskap om personer med funktionshinder för att nå 
målet en skola för alla. 
 
Det talas ibland om den stora utmaningen och hur viktigt det är att man försöker se 
olikheterna som en resurs. I lärarutbildningens slutbetänkande skriver de: 
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Den stora utmaningen är - utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt - hur förskolans och skolans 
personal skall hantera det faktum att elever har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. 
Hur skall elevers olikheter framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska 
arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (SOU 1999:63, s.192) 

 
Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) föreslår i sitt slutbetänkande att det ska göras ett tillägg i 
läroplanerna om samverkan och samarbetsformer, detta för att skolformerna ska prioritera 
detta område. De hävdar att det krävs möten i vardagen för att få en förståelse för andra 
människors olikheter och för att utveckla sin förståelse och tolerans mot dessa skillnader. Det 
är också bra om de olika skolformerna har samma skolledare, detta för att få igång 
diskussionerna om skolans lärande, bemötande och vision. 

2.3 Normaliseringsprincipen 
 
Nirje (2003) förde redan på 1950-talet och 1960-talet fram begreppen integrering och 
normalisering och framförallt under beteckningen normaliseringsprincipen. Den innebar att 
personer med funktionshinder så långt som möjligt skulle få möjligheten att leva som andra 
människor. 
 
Mer konkret innebar normalisering enligt Nirje (2003): 
 

• En normal dygnsrytm 
• Ett normalt veckomönster 
• En normal utveckling av livscykeln 
• Att val, önskningar och behov respekteras 
• Att få leva i en tvåkönad värld  
• Normala ekonomiska villkor  
• Normal standard på fysiska faciliteter (s.91) 

 
Tideman (2000) skriver att i och med missnöjet med 1950-talets omsorg på institutioner så 
sägs normaliseringsprincipen ha växt fram. Man ville att personer med utvecklingsstörning 
skulle få leva ett så normalt liv som möjligt, men det visade sig vara svårt att genomföra på de 
olika institutioner som fanns, vilka gav dem sämre livsvillkor än övriga människor i 
samhället. Så småningom började man avveckla institutionerna. Detta blev tillsammans med 
integreringstankarna de viktigaste frågorna inom handikappområdet. Han vill samtidigt 
poängtera att utvecklingen på integrerings- och normaliseringsområdet baserades på 
ekonomiska överväganden.  
 
I Brodin och Lindstrands (2004) bok står det att barn och ungdomar fick bo kvar hemma hos 
sina föräldrar, de fick tillgång till tekniska hjälpmedel, anpassade läromedel. De fick 
personliga assistenter och möjlighet att gå i den närliggande skolan. Personer med 
utvecklingsstörning fick möjlighet att växa upp med sina familjer istället för att särskiljas från 
samhället och isoleras på olika sorters institutioner och specialsjukhus. ”Den övergripande 
målsättningen med handikappolitiken är att personer med funktionshinder trots 
funktionshindret ska kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra människor" (Tideman, 
2000, s.50).   
 
Everitt och Grunewald (1986) poängterar att normaliseringsprincipen har samma giltighet för 
personer som blivit handikappade vid vuxenålder som för dem som är handikappade från 
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barn- och ungdomsåren. Funktionshindrades livssituation ska kunna se ut som andra 
människors levnadsvillkor.  
 
Börjesson (1997) diskuterar vad det innebär att normalisera. Han menar att genom att man 
normaliserar så visar man också vad ett avvikande, inte önskvärt beteende innebär. Inom 
skolans dörrar använder man ofta begreppet normalklass, man undervisar då elever som man 
anser tillhöra det normala, vanliga och önskvärda. Szönyi (2005) menar att det är det rådande 
samhället som avgör vad som är normalt och vad som är avvikande. Under förra seklet 
kallade man enstaka personer för sinnesslöa. Detta behöver inte innebära att man idag 
kategoriserar dem som utvecklingsstörda. Molin (2004a) skriver att vad som anses vara 
normalt kan bero på kultur, olika tider och epoker. Haug (1998) anser att vi alltför ofta tar 
sikte på det kompensatoriska perspektivet. ”Den bygger på tanken att man ska ge den enskilda 
individen möjligheter att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt tillrättalagd 
utbildning för att förstärka individens svaga sidor” (s.15). Han menar för att kunna genomföra 
detta är det viktigt att eleven genomgått en utredning som kartlägger starka respektive svaga 
sidor och utifrån detta gör man en individuell plan. Nilholm (2003) skriver också om det 
kompensatoriska perspektivet. Han menar att detta perspektiv bottnar i att man från 
medicinskt och psykologiskt håll vill diagnostisera människor så att man kan arbeta på samma 
sätt med dem som har samma form av handikapp. Haug (1998) skriver också om alternativet 
till det kompensatoriska, det demokratiska deltagarperspektivet. Där blir inte målet att ändra 
på avvikaren till ett normalt beteende utan att man istället ser olikheterna som en resurs, en 
möjlighet.  
 

En demokratisk grund betyder att alla grupper av befolkningen går i samma skola och förhandlar om det 
som ska ske där. Detta minskar avståndet mellan människor, och mellan olika grupper av människor, och 
underlättar en friare samvaro mellan människorna. Dessutom skapas ömsesidiga intressen och förtroende, 
vilket bidrar till en balans som är en förutsättning för att bygga bästa möjliga samhälle. Åtgärder i skolan 
måste bottna i en ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen som har 
värde. Det innebär att man blir accepterad och att man själv kan acceptera andra och bidra till det 
gemensamma efter förmåga. (Haug, 1998, s.18). 

 
Tideman (2000) uttrycker att det är lätt att komma överens med alla människor om att alla ska 
få leva ett bra liv. Vad som däremot är svårare att komma överens om är, vad bra livskvalitet 
är och hur man ska nå dit. Han lyfter frågan om att de utvecklingsstörda personernas 
funktionshinder utgör en svårighet när det gäller att kunna föreställa sig att livet skulle kunna 
se ut på ett annat sätt. 
 

Om man inte vet om något alternativ eller kan föreställa sig sitt liv annorlunda är risken stor att man 
uttrycker nöjdhet med en situation som för andra skulle framstå som otillfredsställande. /…/ Och om folk 
är nöjda finns ingen drivkraft hos politiker att verka för förändring. (Tideman, 2000, s.75) 

 

2.4 Integrering, inkludering och segregering 
 
Efter normaliseringsprincipen kan man säga att en självklar följd är strävan mot integrering 
(Brodin & Lindstrand, 2004; Everitt & Grunewald, 1986). Rosenqvist (2003) menar här att 
ordet integrering kan tolkas på olika sätt, vilket lett till att integrering i praktiken inneburit 
olika saker. Emanuelsson (1996; 2004) skriver att integration och integrering är två begrepp 
som sedan början av 1970-talet ofta använts för att beskriva omständigheter och relationer 
mellan funktionshindrade och de som inte är funktionshindrade. Då begreppen förekommer i 
olika sammanhang och med olika betydelse har innebörden i dem varit något oklara. Nilholm 
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(2003) pekar på att man med integrering menade att handikappade elever skulle bli en del av 
befintliga skolmiljöer.  
 
Från 70-talet och framåt är begreppen fysisk och funktionell integrering, eller 
lokalintegrering, en planeringsmodell för särskoleundervisningen. Med det menas att 
särskoleklasser eller grupper av utvecklingsstörda erbjuds lokaler i allmän skola. Men 
lokalintegrering behöver inte innebära att olika grupper inom skolan fungerar tillsammans 
med varandra. För att man skall tala om social integrering, krävs regelbundenhet i 
kontakterna, villighet och spontanitet till aktiviteter med varandra. Lokalintegrering är en 
förutsättning för att få till stånd andra former av integrering (Everitt & Grunewald, 1986). 
 
Idag använder man olika definitioner av integrering, just beroende på vad man ämnar uppnå 
samt vad man vill lyfta fram: 

• Individualintegrering 
• Gruppintegrering 
• Lokalintegrering 
• Funktionell integrering. (Brodin & Lindstrand, 2004, s.69) 
 

Karlsudd (2002) skriver om: 
• Fysisk integrering 
• Funktionell integrering 
• Social integrering 
• Samhällelig integrering (s.15). 
 

Molin (2004a) skriver om individintegrering, vilket innebär att en elev går i en 
grundskoleklass, men följer grundsärskolans kursplan. När eleven går ur grundskolan i år 9 
blir slutbetyget från särskolan.  
 
Haug (1998) menar att begreppet integrering kan delas upp i två delar. Det första är 
segregerad integrering och det kan motsvara exempelvis särskolan. Karlsudd (2002) beskriver 
detta som att när särskolebarn placeras tillsammans kan gruppen få namn som lilla gruppen 
vilket tydligt markerar att gruppen skiljer sig från övriga klasskonstellationer på skolan. Inte 
sällan indikeras en omhändertagande attityd, som i och för sig kan uppfattas som positiv men 
det vore bättre om gruppen inneslöts i de definitioner som gäller för övriga klasser. Nirje 
(2003) menar att en person som är integrerad kan vara sig själv bland andra människor samt 
kan leva sitt liv med normala livsvillkor. Personen är jämlik. Den andra delen som Haug 
(1998) talar om är inkluderad integrering. Det talar även Karlsudd (2002) om vilket innebär 
att undervisningen sker inom ramen för den klass där eleven är inskriven.  Men inkludering är 
mycket mer än att finnas med i en klass. Anledningen till det är den värderingsgrund som 
utgår från social rättvisa och lika rätt till deltagande. I det inkluderande synsättet accepterar 
man att barn är olika och att alla är likvärdiga inför skolan. Huvudprincipen är att barn och 
ungdomar deltar i samhällsgemenskapen oavsett förutsättningar, intressen och 
prestationsförmåga.  
 
Nilholm (2003) beskriver samma sak som Karlsudd och han skriver även att när man 
inkluderar, förändrar man miljön i skolan så att den passar alla elevers olikheter. Inkludering 
är en idé som handlar om mångfalden som en naturlig del av skolans organisation. Brodin och 
Lindstrand (2004) menar att om en funktionshindrad person som integreras i klassen inte 
betraktas som en naturlig del av gruppen eller klassen är risken stor, att den inte känner sig 
som en i gemenskapen. Rosenqvist (2003) samt Brodin och Lindstrand (2004) skriver att för 
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att vara inkluderad, måste man ha varit med i klassen från början. Är man integrerad har man 
varit utanför den vanliga verksamheten. Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) poängterar att 
”inkludering innebär att alla från början innefattas i en verksamhet och aktivt deltar i denna” 
(s.91). 
 
 
Linikko (manuskript) menar att integrering kan man kalla ett ”vi och dem–perspektiv” (s.3), 
där eleverna ska leva upp till våra normer. Inkludering kan man däremot kalla ett ”vi-
perspektiv” (s.3) där det finns en gemensam vilja till interaktion utifrån etiska grunder. 
Karlsudd (2002) hävdar att de personer som anser att man integrerar alla elever som går på 
samma skola (takintegrering) måste ställas mot väggen och få klart för sig vad begreppet en 
skola för alla innebär. Det vanligaste är kanske dessvärre, att integreringen bara innebär att 
man delar lokaler samt att eleverna i särskolan återfinns i samma skolkatalog som barnen från 
grundskolan. Skolverket (2001) skriver att oftast undervisas särskolans elever i angränsning 
till grundskolans lokaler. De undervisas för sig, men har möjlighet att träffa 
grundskoleeleverna på raster och dylikt.  
 
Andersson (2003) menar att nackdelen med segregering är att eleverna ofta blir stämplade och 
att det följer dem resten av livet. Känslan av att vara annorlunda förstärks och deras 
självkänsla reduceras. Kontakter med andra elever i grundskolan är oftast mycket dålig och 
kamratrelationer försvåras. 
 
Emanuelsson (2004) skriver att med tanke på hur begreppet integrering blivit missbrukat, har 
det förlorat sin innebörd. Han menar att det är en av anledningarna till att man numera talar 
om inkludering och inkluderad undervisning. Men om detta byte av begrepp inte följs av en 
förändring, kommer inkludering bli lika betydelselöst som integrering. 
 
I Göranssons (2004) bok kan man läsa att i en vanlig fjärdeklass kan elevers förmåga att läsa 
variera från årskurs ett till och med sju och deras matematiska förmåga kan variera lika 
mycket. Detta innebär att steget från att elever från särskolan och grundskolan skulle 
undervisas tillsammans, inte är långt. Rydelius (2006) menar att en lärare i en totalintegrerad 
sexa måste vara allt från lågstadielärare till universitetslärare. Den kanske även med lite otur 
måste agera förskollärare och speciallärare. Högman (2004) skriver att hon tror att en skola 
som skall anpassas efter alla är en omöjlighet. Däremot anser hon att många skolor kan 
förändra och anpassa sin undervisning så att den passar fler elever.  
 
Handikappombudsmannen (2000) skickade ut en enkät till alla landets kommuner år 2000. 
Där visade det sig att 40 % av kommunerna gjort inventeringar år 1999-2000 gällande 
tillgänglighet för funktionshindrade i grundskolorna. Den kommun som min studie utfördes i, 
tillhör de 60 % som svarade att de inte hade sett över miljön för funktionshindrade ute på 
grundskolorna. Högman (2004) uttrycker att skolans arbetssätt är att anpassa undervisningen 
efter varje individ. Om grundskolan skulle ta till sig det arbetssättet, kanske den skarpa linjen 
mellan skolformerna skulle kunna jämnas ut. Wing (1998) menar att om man inte räknar med 
de särskoleelever som har god teoretisk förmåga, är skillnaden på elevernas inlärningstakt 
avsevärt mot andra elever. Detta gör det väldigt svårt för lärarna. Wing anser att om det är så 
att eleven inte klarar av att delta på lektionerna och har egna speciella aktiviteter under 
lektioner och raster, då finns det ingen mening för eleven att gå i en grundskoleklass.  
 
Wing (1998) menar också att det inte råder några tvivel om, att de flesta barn med 
funktionshinder skulle må bra av att gå i den vanliga skolan med jämnåriga kamrater. Det 
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skulle fungera bra om det finns ett bra samarbete mellan grundskola och särskola, så att de 
elever som skulle må bra av att integreras, kunde vara med i grundskoleklassen. Till en början 
vid några tillfällen, för att sedan helt och hållet närvara i klassen. Men detta ska inte vara ett 
tvång utan enbart för barnets bästa.  
 
Rabe (1996) skriver att både yngre och äldre barn i hennes studie verkar ta avstånd från barn 
som de tycker avviker på något sätt genom hur de ser ut eller beter sig. Wing (1998) menar 
däremot att små barn ofta accepterar dem som är annorlunda medan äldre barn och ungdomar 
har en stark uppfattning som att man skall anpassa sig till gruppen och är därför intoleranta 
mot dem som inte passar in. Frithiof (2002) har studerat att det verkar som om samverkan 
mellan särskoleelever och grundskoleelever kan vara framgångsrik i yngre åldrar. När 
eleverna kommer upp i åldrarna blir samverkan mer ifrågasatt. I Skolverkets (2001) 
undersökning visade det sig att ju äldre eleverna blev, desto mer isolerade blev de. Karlsudd 
(2002) hävdar att det är enbart personalens vilja det handlar om. Han menar att många gånger 
avslutas individintegreringen när eleven ska börja högstadiet, på grund av att skillnaden i 
mognad nu blir mer tydlig. Den anledningen är enligt Karlsudd överdriven. Den största 
orsaken är högstadiekulturen som råder. De flesta är överens om, enligt Karlsudd, att 
högstadiekulturen är mer särskiljande och konkurrensinriktad än den kultur som råder i de 
yngre åldrarna. Att högstadieelever på grund av en högre mognadsålder skulle ha svårare att 
arbeta tillsammans med barn från särskolan anser Karlsudd inte vara troligt. Han tror att det 
snarare är en tillgång att eleverna i den åldern kan ha en större förståelse för sina 
klasskamrater med funktionshinder. Det som är avgörande för att integreringen ska fungera är 
personalens förhållningssätt samt hur undervisningen läggs upp.   
 
Rabe (1996) skriver att om de yngre barnen kommer i kontakt med barn som är avvikande, är 
chansen större att de inte reagerar negativt när de blir äldre vid kontakt med annorlunda 
människor. När barn möter något det inte tidigare mött reagerar det ofta negativt på grund av 
att de upplever att tryggheten riskeras. Gustavsson (2004) menar att det bara är när vi möter 
något problematiskt, som vi inte riktigt förstår, som vi påminns om att omvärlden är något 
som vi lär oss att förstå. Rabe (1996) uttrycker att det ligger i vår natur att leta efter 
utmaningar som utvecklar oss.     
 
Haug (1998) menar att man genom att gå i skolan ska man få möjligheten att skaffa sig ett 
socialt nätverk, få omfattade insikter, duglighet samt kunskaper. Men Molin (2004a) anser att 
rätten och tillgången till en kommunal skola inte behöver vara detsamma som att i alla 
avseenden vara delaktig i en sådan skola. 
 

2.5 Delaktighet 
 
Flera forskare påtalar den oklarhet som gäller begreppet delaktighet. Oftast brukar 
delaktighetsbegreppet beskriva en egenskap hos den enskilda individen eller delaktighet som 
resultat av en samspelsprocess (Gustavsson, 2004). 
 
Det kan vara svårt att skilja på begreppen inkludering, integrering och delaktighet. De hör 
många gånger ihop med varandra (Szönyi, 2005). Rosenqvist (1996) skriver om att det funnits 
förslag om att låta delaktighet och deltagande ersätta begreppet integrering. Detta visar på vad 
svårt det är att veta att vi pratar om samma sak. Eftersom man använder begreppet med olika 
tankeinnehåll. 
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Begreppen delaktighet och gemenskap är centrala i visionen om en skola för alla. Det är ord 
som kan omfatta mycket. Det handlar bland annat om att delta i och påverka en verksamhet, 
men också en känsla av tillhörighet (Göransson & Sténsson, 2000). Chaib (1988) menar att 
integrering inte nödvändigtvis behöver leda till delaktighet. Han säger att det svenska 
skolsystemet kommit långt när det gäller den fysiska och pedagogiska integreringen i skolan. 
Däremot finns det en risk att den sociala och kulturella delaktigheten utanför skolan minskat. 
Delaktigheten ser ut att minska ju äldre eleverna blir. Molin (2004a) hävdar att 
delaktighetsbegreppet kan tolkas på många olika sätt. Som politisk term fungerar den bra 
eftersom den kan fånga upp mångas tankar och ambitioner. En del anser att integrering och 
delaktighet är ungefär detsamma. Andra menar att delaktighet är när samhället är tillgängligt 
för alla. Några säger att det är varje människas engagemang som utgör delaktigheten.  
 
Molin (2004a) säger att när man anses vara delaktig kan det ha flera olika betydelser.  
 

• När man gör saker på egen hand eller med andra  
• När man är med i olika sammanhang  
• Man kan vara engagerad utan att delta 
• Man kan vara delaktig i ett beslut  
• Känna tillhörighet och identitet  
• Upplevelsen av att vara delaktig säger något om vem man är i samspelet med 

omgivningen 
• Tillgänglighet. Fysisk och social tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet 

 
Han fokuserar också på hur man upplever sig delaktig och säger att det kan bero på 
sammanhanget. Ibland vill vi vara delaktiga och ibland inte. I skolan kanske eleverna känner 
en tillhörighet till klasskamraterna och därigenom delaktighet, medan eleverna kanske inte 
känner sig lika delaktiga i beslut (Molin, 2004a). Molin (2004b) hävdar att ”Delaktighet bör – 
som tidigare hävdas – beskrivas som ett samspel mellan individen och dennes sociala och 
fysiska omgivning.”(s.79). 
 
Gustavsson (2004) diskuterar utifrån två typer av problem när det gäller delaktighet, nämligen 
funktionsproblemet och utanförskapsproblemet. När det gäller det förstnämnda så har det sin 
bakgrund i att det var inriktat på att bota sjukdomar och minska skador på personer som hade 
någon form av funktionsnedsättning. Numera ser man miljön runt omkring personen som en 
del av betydelsen för funktionsnedsättningen. Problemet har flyttats från personen till 
samspelet mellan person och miljön. Man kan ändå tala om ett individuellt 
delaktighetsbegrepp, trots att man fokuserar på individens förutsättningar. 
 
Utanförskapsproblemet, det andra problemet, är att personer med funktionshinder många 
gånger upplever sig vara utanför. Tidigare försökte man lösa det med att skapa möten där 
funktionshindrade mötte andra människor. Nu vill man utgå från att alla är med från början, 
man vill ersätta utanförskapet med delaktighet. Gustavsson (2004) kallar det ett socialt 
delaktighetsbegrepp.  
 
Många politiker och yrkesverksamma ser delaktighet som ett bärande begrepp. I handikapp 
utredningen (SOU 1991:46) står följande: 

 
/…/ aktivt deltagande i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera mellan olika skeenden i livet, 
mellan olika personer och mellan olika orter /…/ att människor med funktionshinder skall vara med i 
samhället tillsammans med och på samma villkor som andra /…/ att människor med omfattande 
funktionshinder har alla medborgares rättigheter och skyldigheter. (s.134). 
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2.5.1 Två övergripande dokument om delaktighet 
 
I både Förenta nationernas standardregler (1995) och Världshälsoorganisationens (WHO 
2001) nya klassifikationssystem International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) kan man läsa om vikten av delaktighet för människor med funktionsnedsättning. 
 
2.9.2.1 FN:s standardregler 
 
Bland annat Chaib (1988) säger att tolkningen av FN:s standardregler innebär att delaktighet 
handlar om att göra samhället tillgängligt för alla. Bland annat följande står om delaktighet i 
detta betydelsefulla dokument: 
 

Begreppet innefattar en process som leder till att olika samhällsområden och omgivningen blir tillgänglig 
för alla, särskilt människor med funktionsnedsättningar. Det gäller service, information och 
dokumentation. (s.11) 

 
Molin (2004a) anser att FN-dokumentet beskriver förutsättningarna för delaktighet. Han säger 
att om tillgängligheten finns men inte utnyttjas kan man inte säga att delaktighet råder.  
 
2.9.2.2 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 
WHO presenterade 2001 det nya klassifikationssystemet, där delaktighetsbegreppet haft en 
viktig plats. När man diskuterar begreppet delaktighet utgår man från individens engagemang 
och aktivitet i förhållande till kroppsliga funktioner samt omgivningsfaktorer. Fokus ligger 
framförallt på det fungerande snarare än avvikelserna. Man behöver inte ha en 
funktionsnedsättning för att ha en aktivitetsbegränsning det kan t ex vara en person som inte 
tycker om höga höjder och inte klarar av att gå upp. I ICF täcker aktivitet och delaktighet 
samma domän. (Björck-Åkesson & Granlund, 2004)  

 
           Aktivitet innebär utförandet av en uppgift och delaktighet involvering i en livssituation. /…/ Delaktighet 

innefattar att vara autonom och bestämma över sitt eget liv, även om man inte kan utföra olika aktiviteter 
på egen hand. (Björck-Åkesson & Granlund, 2004, s.36) 

 
Möller (2005) skriver att ett av syftena med ICF är att underlätta samarbetet och jämförelser 
vid beskrivning av hälso- och hälsorelaterade tillstånd. Hon poängterar vikten av ett 
gemensamt språk, så att man diskuterar utifrån samma frågor och funderingar. Hon 
poängterar även att ICF fäster stor vikt vid aktivitet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. ”Det kan ses som ett erkännande av en grupps legitima krav på att 
samhället ska anpassas på ett mycket bättre sätt än i dag så att personer med 
funktionsnedsättning inte exkluderas från samhällsgemenskapen” (s.5). 
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2.6 Övergripande lagar och förordningar 
 
Det här avsnittet behandlar de lagar och förordningar som vi i skolan arbetar efter. Jag har 
ordnat dem så att först kommer internationella dokument för att sedan gå in på de nationella.  

2.6.1 FN:s standardregler  
 
FN:s generalförsamling fastslog 1993 ett förslag om regler som gäller internationellt för 
människor med funktionshinder. Grundtanken i reglerna är jämlikhet och delaktighet inom 
samhällets alla områden. I FN:s standardregel nummer 6 som handlar om utbildning, kan man 
läsa: 
 

För att möjliggöra att människor med funktionsnedsättning utbildas i det ordinarie skolsystemet bör 
staterna  

a) ha en klart uttalad policy, förstådd och accepterad inom utbildningsväsendet och av samhället 
i övrigt, 
b) tillåta flexibilitet, utbyggnad och anpassning av läroplanen, 
c) se till att det finns undervisningsmaterial av god kvalitet, fortlöpande utbildning av lärare 
samt stödlärare.  (SOU 1998:66, s.410) 

 

2.6.2 FN:s barnkonvention  
 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling denna konvention som handlar om 
barns rättigheter. Då Sverige har skrivit under denna konvention innebär det att vi måste följa 
det som står i den.  (http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#29) 
 
 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt 
och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör 
barnets aktiva deltagande i samhället. (1989, artikel 23) 

 
/…/ säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och 
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på 
ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, 
innefattande dess kulturella och andliga utveckling. (1989, artikel 23) 
 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att /…/ förbereda barnet för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och 
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar 
/…/ (1989, artikel 29) 

 

2.6.3 Salamancadeklarationen 
 
År 1994 samlades 300 deltagare i staden Salamanca i Spanien, som representerade samanlagt 
92 olika länder. Konferensen inriktade sig framförallt på att förverkliga målet utbildning för 
alla. Man arbetade fram en handlingsram om principer, inriktningar och praxis av 
undervisning av elever i behov av stöd. Salamancadeklarationen skriver bland annat: 
 

Vi tror och deklarerar att 
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– elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom  
en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov,  
 
– ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 
attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma 
skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar 
kostnadseffektiviteten och - slutligen - hela utbildningssystemet. (Svenska Unescorådet, 2001, s.16) 
 

Under handlingsramen står följande: 
 
           /…/ skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, 

språkliga eller andra förutsättningar. (Svenska Unescorådet, 2001, s.22) 
 
I avsnittet som heter Nytänkande i specialpedagogiken kan man läsa: 
 

Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av 
särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller sammanföra dem i 
specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning /…/. 
(Svenska Unescorådet, 2001, s.25) 

 
Under riktlinjer för åtgärder på nationell nivå står det: 
 

Skolpolitiken på alla nivåer, från nationell till lokal nivå, skall bygga på kravet att ett barn med 
funktionshinder bör följa undervisningen i den närmaste skolan, dvs. den skola i vilken barnet skulle ha 
gått om det ej hade haft ett funktionshinder. Undantag från denna regel skall ifrågakomma endast vid 
överväganden från fall till fall /…/. (Svenska Unescorådet, 2001, s.28) 

2.6.4 Skollagen 
 
Vårt yttersta nationella styrdokument i skolan är skollagen. I Sveriges Skollag med 
kommentarer (2002, SFS 1985:1100) 1 kap. Allmänna föreskrifter, kan man läsa följande: 
 
         2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom /…/ 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall 
hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. /…/ Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom 
skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska        
beteenden. (s.2) 

 
                      5 § För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är 

utvecklingsstörda finns särskolan. (s.3) 
 
                      16 § Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd.  (s.6) 

2.6.5 Läroplanen 
 
När särskolan tillhörde landstingets ansvarsområde hade man särskilda läroplaner. År 1994 
fick man en gemensam läroplan med övriga skolformer (Blom, 1999; Karlsudd, 1999). De 
mål och riktlinjer som är gemensamma för den obligatoriska skolan finns i Läroplan för det 
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obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) Där finns också de 
särskilda kunskapsmål som gäller för respektive skolform. 
 
I Läroplanen står bland annat följande: 
 

/…/ alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. /…/ Skolan skall främja förståelsen för andra 
människor och förmåga till inlevelse. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.5) 

 
De uttrycker även att: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. /…/ En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. (Utbildningsdepartementet, 
1998, s.6) 

2.7 Pedagogers tankar kring integrering 
 
Pedagogerna i särskolan anser att grundskolans pedagoger har liten kunskap om hur de 
arbetar i särskolan (Högman, 2004; Skolverket, 2002a). Frithiof (2002) har gjort en 
undersökning om vad grundskolans personal anser om särskoleelever. Hon kunde konstatera 
att grundskolan inte tillgodoser de särskilda eller speciella behov vissa elever har. Deras 
svårigheter och funktionshinder gör det omöjligt att delta i grundskoleklass och motiverar ett 
särskiljande. Grundskolans krav är för höga för vissa elever och dessa får gå i särskolan.  
 
Majoriteten av personalen som svarade på Frithiofs (2002) enkät, menade att ha 
särskoleelever i grundskolans klasser, skulle inte komma att påverka deras undervisning. De 
som ansåg att de skulle påverkas, såg att detta endast var positivt. Lärarna var här beredda att 
med eleverna diskutera människors olikheter, samhällsfrågor och etik. Samma lärare menade 
att de skulle få ökad kunskap och en höjd kompetens. Karlsudd (2002) poängterar att vissa 
lärare kan känna en stolthet över att det faktiskt går att hantera den mångfald som finns 
representerad.  
 
Frithiof (2002) skriver vidare att lärarna i undersökningen anser, att det är bra att 
grundskolans elever får träffa elever med handikapp. Det är en nyttig erfarenhet för alla. Det 
behövs mer kunskap och information för att förhindra fördomar. Emanuelsson (2004) 
uttrycker att de sällan pratas om vilken effekt särskiljningen av de svaga eleverna har på de 
resterande eleverna i grundskoleklassen. I boken Om alla är lika skulle det inte vara roligt, 
kan man läsa att ”Samverkan med särskolan är väldigt positivt för grundskolans elever. 
Eleverna kanske inte ser det nu, de kanske inte sätter ord på det, men det är något som de får 
med sig senare i livet.” (Göransson & Sténsson, 2000, s.73). Både Westling Allodi (2005) och 
Högman (2004) skriver att pedagogerna i deras studier ser att det är viktigt att eleverna i 
särskolan integreras i grundskolan. Rädslan för det annorlunda försvinner och alla vinner på 
detta. Handikappombudsmannen (2000) poängterar att om elever med funktionshinder går i 
den vanliga grundskolan, lär sig de andra eleverna att funktionshindrade är lika mycket värda. 
Det som de föregående författarna beskriver, genomsyras av vad man kan läsa i 
Salamancadeklarationen (2001).  
 
Skolan kan ses som en verksamhet som ska bidra till en samhällsutveckling som underlättar 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Som ett exempel kan 
nämnas en amerikansk studie bland arbetsgivare som hade några personer med 
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utvecklingsstörning anställda. Där visade det sig att mer än tre fjärdedelar av arbetsgivarna 
hade personliga erfarenheter av personer med utvecklingsstörning (Chadsey-Rusch, 
Linneman & Rylance, 1997).  
 
Högman (2004) har i sitt lärarexamensarbete gjort en intervjustudie där hon intervjuat fyra 
pedagoger som arbetar i särskolan. Hon skriver att pedagogerna integrerar sina elever i 
grundskolan i olika stor utsträckning. Men de integrerar så mycket som möjligt i den 
utsträckning det är möjligt. Men en av dem anser dock, att det kunde ha varit mer än det var 
just då. Alla arbetar individanpassat och utgår alltid från vad de tror vara bäst för eleven i 
fråga. Samarbetet mellan särskolan och grundskolan styrs utifrån klasstorleken samt lokalerna 
i grundskolan. Förutom att eleverna integreras kan pedagogerna samarbeta med varandra 
genom stöttning, samt ge varandra tips och råd. Även inom arbetslaget skapas möjligheter att 
ta vara på varandras erfarenheter och kunskaper. Skolverket (2002a) skriver att mindre än 
hälften av de lärare som arbetar i klasser med integrerade särskoleelever, anser att de får 
tillräckligt med stöd för sitt arbete. I Salamancadeklarationen (2001) kan man läsa att 
integrerande skolor kan använda sig av den sakkunniga personalen som arbetar med 
specialundervisning. I skriften Towards Inclusive Education skriver Lopéz (1995) att ”One 
traditional notion must be overcome is that teachers should work by themselves, in isolation. 
Inclusive education is about teamwork.” (s. 13). Linikko (manuskript) menar att lärare som 
samarbetar är en viktig del i strävan mot en inkluderande skola. 
 
Både i Högman (2004) och Skolverket (2002a) framgår det att flera av pedagogerna beskriver 
hur en del elever tvivlar på sin förmåga, så pedagogerna får stötta dem vid integrering. 
Skolverket (2002a) menar att lärarna säger sig ha svårigheter att avgöra vilken kunskapsnivå 
den integrerade eleven ligger på och vilka krav de ska ställa på eleven.   
 
Skolverket (2002a) har gjort en undersökning i nio kommuner där de har skickat ut enkäter 
till rektorer samt pedagoger. De skriver att särskoleelever som integreras i grundskoleklasser 
erfar flera positiva effekter, de får förebilder och social träning. De kan bo kvar hemma 
(närhetsprincipen) och slipper långa resor. I en del skolor är integrering i grundskolan det 
enda alternativet, då det är för få särskoleelever för att utgöra en egen klass. Men integrering 
kan även skapa en oro. En risk finns att de inte får arbeta efter särskolans läroplan, de kan bli 
socialt isolerade. Många anser att integreringen fungerar bättre i en åldersblandad klass, då det 
är lättare att hitta en kompis. Många i undersökningen menade att det är svårare att integrera 
eleverna, ju äldre de blir. Här menar Karlsudd (2002) tvärtom, ju äldre eleverna är desto 
lättare att integrera menar han. Organisationen European Agency for Development in Special 
Needs Education (2005b), som finansieras av EU länderna, har gjort en fallstudie i 14 
europeiska länder. De kom fram till att de strategier som man ofta använder sig av i de lägre 
stadierna, även är bra för den inkluderande undervisningen i de högre stadierna. De nämner 
bland annat välstrukturerad undervisning.  Högman (2004) skriver att de största hindren för en 
lyckad integrering är yttre faktorer som ekonomi, lokaler samt schemaplanering. En av 
pedagogerna menar att det inte finns några hinder för integrering på hennes skola, möjligtvis 
att skolan var för stor för eleverna ibland. Lopéz (1995) menar att ”/…/it has been proven that 
children develop better physically, psychologically, and socially if they learn together with 
other children.” (s.13). 
 
Högman (2004) skriver att de pedagoger som deltog i hennes studie, anser att en del elever 
inte mår bra av att integreras, som skolan ser ut idag. Vissa mår inte bra av att vara i stora 
grupper. En av de intervjuade ansåg att man bör ta reda på vad det innebär för just den eleven, 
att bli integrerad.  
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Westling Allodi (2005) har gjort en stor undersökning i en hel svensk kommun där hon besökt 
21 skolor och där hon observerat, samtalat och intervjuat personal. Hon skriver i sin rapport 
att samverkan mellan särskola och grundskola inte är så omfattande, men att det börjar bli 
alltmer vanligt. För det mesta träffas särskolans och grundskolans elever i matsalen, på raster 
och friluftsdagar samt teaterföreställningar. Några ur personalen hon intervjuat tycker det är 
tillräckligt, medan andra anser att de vill ha bättre samarbete med grundskolan, just för att 
kunna erbjuda sina elever samspel med andra. Ett hinder som flera ur personalen ser, är 
grundskolepersonalens kunskap om utvecklingsstörning, de är rädda för att deras elever skulle 
bli missförstådda och oaccepterade då deras handikapp inte syns. De uttrycker även att de vill 
bespara eleverna ett misslyckande i form av kritik och besvikelser. En rektor på en 
högstadieskola menade att hon ansåg att personalen i grundskolan skulle behöva ta efter 
särskolans förhållningssätt och metoder. Det skulle behövas även i de vanliga klasserna. 

2.8 Föräldrars tankar kring integrering 
 
Föräldrarna är i allmänhet positiva till integrering. De föräldrar som varit tveksamma inför 
inskrivning i särskola, får oftast mycket höga förväntningar på integreringen (Högman, 2004; 
Skolverket, 2002a). European Agency for Development in Special Needs Education (2003) 
skriver att i de länder där specialskolor finns, utövar föräldrarna påtryckningar för att få till 
inkluderande undervisning i den vanliga skolan. I de länder där inkluderande undervisning 
redan finns är föräldrarna positiva. De föräldrar som har barn med stora behov av särskilt 
stöd, de tycks föredra undervisning i separata miljöer. Detta för att de har uppfattningen att i 
specialskolor är kompetensen större och det finns mera resurser.  
 
European Agency for Development in Special Needs Education (2003) menar att föräldrarnas 
roll är oerhört viktig för att arbetet med inkludering ska lyckas. Föräldrarna ska betraktas som 
partners. Samma organisation skriver även (2005a) att föräldrarnas behov är viktigt att 
uppmärksamma och att de får kontakt med en person de har förtroende för. ”Det är viktigt att 
personalen informerar föräldrarna om alla detaljer i planering, genomförande, utvärdering, 
struktur och innehåll i samarbetet, särskilt beträffande samarbetet mellan skola, utomstående 
organ och andra specialister.” (s.16) 
 
Andersson (1996) har arbetat på en skola där några särskoleelever integrerades från årskurs ett 
med jämnåriga grundskoleelever. I utvärderingen som gjordes framkom det att de flesta 
särskoleelevernas föräldrar har varit mycket positiva till den gruppintegrering som gjordes, 
precis som flertalet av grundskoleelevernas föräldrar. En förälder uttrycker ”Vi ser bara 
positivt på denna typ av integrering och hoppas att den blir bestående, några av de problem 
som dyker upp i vuxenvärlden kan säkert undvikas om man i ett tidigt skede lär sig umgås 
med alla människor.” (s.168). 
 
Evans och Lunt (2002) menar att enligt deras enkätundersökning, som gjordes bland rektorer i 
Wales och England, var föräldrarna det stora hindret för att arbeta inkluderande. ”obviously 
parents want what they see to be the best for their child, and often they see that this is a 
special school /…/” (s.11).  
 
Linikko (manuskript) skriver att ha ett samarbete med föräldrar till elever i behov av särskilt 
stöd, är ännu viktigare än för andra elever. Detta för att dessa elever har behov av tydlighet 
samt att hem och skola strävar åt samma mål, samt att föräldrarna kan bidra med sin kunskap 

- 18 - 



om eleven till skolan. Westling Allodi (2005) menar att flera föräldrar uttryckte besvikelse 
över pedagoger som intar en expertroll, de har inställningen att de kan allt och vet bäst. 
 

2.9 Utbildning och handledning 
 
År 1997 tillsattes Lärarutbildningskommittén på uppdrag från Riksdagen. Detta för att utreda 
lärarutbildningen samt undersöka vad som skulle behöva förändras. De kom bland annat fram 
till i sitt betänkande att lärare ska utbildas till att kunna möta alla barn och ungdomar (SOU 
1999:63). 
 
Enligt Skolverket (2005) var det 85,2 % av all personal som arbetade inom särskolan, läsåret 
2004/2005, som hade en pedagogisk utbildning. Westling Allodi (2005) skriver att det verkar 
som att det alltmer anställs obehörig personal i särskolan. Det erbjuds fler och fler 
specialpedagogiska kurser på universitet både som distans och på halvfart. Detta borde 
utnyttjas mer för att öka den specialpedagogiska kompetensen hos personal som saknar det.  
 
European Agency for Development in Special Needs Education (2005c) hävdar i sin studie att 
de som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, behöver vidareutbilda sig. Detta för att 
utveckla gemensamma erfarenheter. Detta kan man få genom att gå olika kurser, t ex masters 
program, specialiserade kurser på universitet eller andra institut för högre utbildning. 
 
Göransson (2004) skriver att den inkluderande skolan kännetecknas av samarbete mellan 
olika grupper och mellan lärare i form av bland annat didaktiska diskussioner. Genom 
intervjuer med olika pedagoger kom hon fram till att det är viktigt att det skapas tid för sådana 
samtal. Att lyckas med inkludering är en organisatorisk fråga. Man måste ha en mycket 
motiverad rektor som inser att det här är viktigt och att det måste få ta tid. Författaren frågar 
ytterligare en pedagog på skolan hur det kom sig att utvecklingen gick så bra. Pedagogen 
menar att det var rektorns förtjänst. Det är viktigt med en tydlig och lyhörd ledning. En 
ledning som tror på särskolan och ser den som en lika viktig enhet som grundskolan. Karlsudd 
(2002) menar att skolledningen kan visa på olika sätt hur viktigt det är att arbeta mot 
integrering. Mer planeringstid och fortbildning är några exempel på hur man kan visa att 
arbetet är en angelägenhet. Att uppmuntra och stötta sin personal till att vidareutbilda sig till 
specialpedagog är att rekommendera. Det är lämpligt att specialpedagoger får ett visst 
inflytande i ledningsgruppen, detta för att garantera att integreringsfrågor tas med i 
planeringsarbetet.  
  
Linniko (manuskript) uttrycker att ett stort hinder för inkludering kan vara lärares osäkerhet 
inför inkludering. Det är därför viktigt att det finns stöd till de lärare som behöver. Eftersom 
det ställs andra krav på lärarna, som de inte stött på tidigare, är behovet stort av fortbildning 
samt handledning. Enligt Linikko har forskningen visat att lärarens inställning till inkludering, 
beror på tidigare erfarenheter när det gäller undervisning av elever i behov av särskilt stöd. 
Därför är det av största vikt att de erfarenheterna blir tilltalande. Skolledning och arbetslag har 
här ett stort ansvar för att skapa gynnsamma förhållanden så att inkluderingen blir lyckad.  
 
Enligt Andersson (1996) är det varje rektors uppgift att personalen får den fortbildning som 
krävs för att undervisa alla elevers behov. Det kan även vara aktuellt med handledning. Hon 
menar också att forskning har visat att skolledningens inställning till integrering avgör helt 
och hållet resultatet.   
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Westling Allodi (2005) pekar på att personalen, i den kommunen som hennes studie är gjord, 
saknar nätverk där man kan kommunicera med varandra och utbyta erfarenheter samt där man 
även kunde diskutera målsättningar och utvecklingsstrategier. Det man erfarit och som är 
framgångsrikt vill man dela med sig till andra skolor i kommunen. Handikapporganisationer 
brukar vara välinformerade om vad som händer internationellt på forskningsområdet. De 
skulle kunna hjälpa och stötta skolan och specialpedagogiska verksamheter. De skulle även 
kunna vara en länk mellan skola och föräldrar, samt hålla i kompetensutveckling och 
föreläsningar.  
  
Westling Allodi (2005) skriver att personalen på en skola i hennes undersökning uppskattade 
att få handledning regelbundet av en psykolog. De ansåg det som en förutsättning för 
vägledning och stöttning i sitt pedagogiska arbete.  
 
Organisationen European Agency for Development in Special Needs Education (2003) menar 
att det krävs olika resurser för att främja inkludering. Bland annat gäller det att lärarna får det 
stöd de behöver. De menar att man inte kan förvänta sig att alla klass- och ämneslärare har 
tillräckliga kunskaper för att möta varje speciellt behov. Stöd från andra lärare som har 
specialpedagogisk kompetens kan vara till stor hjälp. Men de skriver också att det är viktigt 
att alla lärare har den kunskap som krävs för att möta sina elever. Det är upp till 
beslutsfattarna att tillgodose de behoven. De menar även att beslutsfattarna skall skapa 
tillfällen där personal kan mötas för planering och utbyta erfarenheter.  
 
Frithiof (2002) poängterar att lärarna efterfrågar en beredskap för att ta emot särskolans 
elever. Med det menar de utbildning, ingående kunskap om eleven, handikappet, starka och 
svaga sidor, inlärningssätt och vilket stöd som passar bäst.  
 
Evans och Lunt (2002) skriver om vad pedagoger anser skulle bidra till att skolor kunde 
arbeta mer inkluderat. ”/…/ more preventive, multi-disciplinary support might enable schools 
to keep more of the children who cause them problems. If help and support were available to 
troubled  and troubling children before it got to the stage where they might be excluded, then 
schools would be able to create a supportive environment within the school /.../” (s.10).   

 

2.10 Begreppsdefinition 
 
I den här texten behandlar jag begreppen integrering, inkludering, delaktighet och 
segregering. De olika begreppen har varierad innebörd för olika människor. Jag vill härmed 
förklara vad de begreppen betyder i denna studie. 
 
De flesta man pratar med inom skolans värld, och då menar jag även föräldrar, använder 
begreppet integrering. Karlsudd (2002) menar att det finns social integrering och fysisk 
integrering. Med social integrering menar han att elever träffas på raster och i matsalar, de 
umgås med elever som inte har utvecklingsstörning. Fysisk integrering kan vara när 
särskolans lokaler är i närheten av grundskolans. Integrering för mig innebär även att en elev 
som går i en särskoleklass deltar vissa lektioner i en grundskoleklass. Eleven kommer alltså 
utifrån, som en främling in i en redan existerande grupp. Det kan även vara en särskoleelev 
som tillbringar hela sin skoltid i en grundskoleklass, men som inte känner sig delaktig.  
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Delaktighet innebär att eleven känner en tillhörighet, kan delta i och påverka en verksamhet 
(Göransson & Sténsson, 2000). Molin (2004b) hävdar att delaktighet bör ”beskrivas som ett 
samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning.” (s.79).  
 
Karlsudd (2002) skriver om inkluderad integrering vilket innebär att eleven får sin 
undervisning inom ramen för den klass där den är inskriven. I det inkluderande synsättet 
accepterar man att alla är olika och alla är likvärdiga. Inkludering anser jag även vara när en 
särskoleelev är delaktig. Det kan vara en elev som från första stund varit en naturlig del av 
gruppen. Det kan även vara en särskoleelev som börjar i en grundskoleklass i exempelvis 
årskurs fyra. Det beror helt på vilken inställning och förkunskaper personalen och eleverna 
har sedan tidigare av funktionshindrade.  
 
Segregering är för mig när någon är särskiljd från den ordinarie verksamheten, exempelvis en 
särskoleelev. Detta kan även vara när en klass ligger en bit bort från övrig verksamhet på 
skolan, man är inte en del av gemenskapen. Karlsudd (2002) kallar detta segregerad 
integrering.  

2.11 Sammanfattning och problemprecisering 
 
Här ämnar jag att mycket kort sammanfatta begreppet integrering samt precisera min 
frågeställning. 
 
Man började använda begreppet integrering då man ville att funktionshindrade elever skulle 
bli en del av de icke funktionshindrades vardag. Det blev framförallt så att man ansåg att en 
integrering var lyckad när funktionshindrade elever befann sig i ”närheten” av andra elever. 
De funktionshindrade var inte delaktiga, på det vis som man hade hoppats på. De olika 
forskarna som jag hänvisat till kallar detta fenomen för bland annat takintegrering eller 
lokalintegrering. Dessa former av integrering måste dock till för att andra former av 
integrering skall komma till stånd. Integrerings begreppet har på senare tid kommit att ersättas 
av inkludering. Detta begrepp kom till för att ordet integrering förlorade sin egentliga 
betydelse. För att vara inkluderad måste en elev känna sig delaktig.  
 
Med denna undersökning ville jag undersöka hur personal som arbetar inom grundsärskolan, 
ställer sig till integrering. Några av frågorna jag vill belysa är:  

• Hur vanligt är det att elever i särskolan integreras i en grundskoleklass? 
• Vilken uppfattning har personalen i grundsärskolan om integrering? Skiljer det mellan 

de olika yrkeskategorierna? 
• Har personalen liknande inställning om integrering som skolledningen? 
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3. Metod 
 
När jag bestämt mig för vad jag ville undersöka, var jag tvungen att komma fram till vilken 
undersökningsmetod jag skulle använda mig av. Om jag skulle välja intervjuer, skulle jag 
kunna komma in mer på djupet och verkligen få veta hur personalen tänker kring begreppet 
integrering. Nackdelen med det är att jag inte skulle kunna intervjua så många samt att det 
eventuellt skulle vara svårt att få en tid för intervju med ett tillräckligt antal. Eftersom jag 
själv arbetar i en grundsärskoleklass, vet jag hur hektiskt det är på vårterminen.  
 
Med tanke på vad jag arbetar med, kan det hända att jag varit lite hemmablind när det gäller 
min undersökning. För mig har det varit både en fördel och nackdel då jag kan mitt valda 
område. Jag har medvetet försökt se mina frågor utifrån olika synvinklar vilket är oerhört 
komplicerat. Även vid sammanställandet av mina data, har jag försökt att se resultatet från 
olika aspekter.      

3.1 Enkäten som vetenskaplig metod 
 
Då jag ville utföra en så tillförlitlig undersökning som möjligt och få veta vad all personal i 
grundsärskolan anser om integrering, valde jag att göra en enkätundersökning. Jag ville även 
kunna mäta frekvenser, hur stor andel som anser på ett visst sätt. Då är det lämpligt att utföra 
en kvantitativ studie enligt Trost (2001). Genom att utföra en enkätundersökning kunde jag 
täcka in hela personalstyrkan i den tilltänkta kommunen. Ytterligare en positiv effekt är att en 
enkät inte tar så mycket av undersökningsgruppens tid. Att utföra en undersökning där man 
inte gör ett urval, utan där man undersöker alla i en population kallar Trost (2001) och 
Ejlertsson (1996) för ”totalundersökning”.  
 
Patel och Davidsson (1991) skriver att när man utformar en enkät är det vanligt att inleda med 
neutrala frågor. De skriver även att man brukar avsluta med att det finns möjlighet till att 
skriva kommentarer. När en enkät har en hög grad av standardisering, innebär det att det 
endast finns fasta svarsalternativ. Min undersökning har en relativt hög grad av 
standardisering då jag mestadels använde fasta alternativ.   
 
Alla frågor och svarsalternativ i min enkät är presenterade på samma sätt för alla i 
undersökningsgruppen. Ejlertsson (1996) skriver att frågeformuleringarna är då 
standardiserade. Som svarsalternativ använde jag mig mestadels av en fyra alternativt 
femgradig skala av Likert-typ. Ejlertsson (1996) beskriver Likert-skalan som att man 
använder sig ”/…/ av ett antal påståenden inom samma ämnesområde, vilka respondenterna 
skall instämma i eller ta avstånd från /…/” (s.91).  
 
På en del frågor hade jag med ett femte svarsalternativ – ”Jag vet inte”. Detta kan innebära en 
risk då respondenterna kanske tar chansen att inte ta ställning i frågan (Ejlertsson, 1996; 
Trost, 2001). Båda författarna hävdar dock att man kan ha med jag-vet-inte alternativ där det 
är befogat, där det finns en sannolikhet att respondenterna faktiskt inte vet eller har någon 
uppfattning i frågan.  
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3.2 Urval 
 
Då jag ville ta reda på vad all personal i den tänkta kommunen anser om integrering, gick jag 
ut på kommunens hemsida. Där gick jag in på alla grundskolor i kommunen och kunde där se 
vilka skolor som även hade grundsärskola. Varje skola som även hade grundsärskola hade 
publicerat hur mycket personal som arbetade där. Jag är väl medveten om att hemsidor inte 
alltid är så uppdaterade och tog med det i min beräkning. Jag bestämde mig för att jag ville att 
alla personalkategorier skulle svara på min enkät, då alla i ett arbetslag har en viktig roll samt 
är betydelsefulla för hur verksamheten fungerar. Skolan är ett kvinnodominerat yrke men jag 
valde att inte blanda in ett könsperspektiv i min enkät. Anledningen till det var att jag tror att 
bortfallet kunde ha blivit större, då männen kanske kände att de lättare kunde bli identifierade.  

3.3 Genomförandet av enkätundersökningen 
 
Jag började med att skicka ut ett brev (se bilaga 1) till var och en i undersökningsgruppen. Jag 
lade varje brev i ett kuvert som jag skrev namnet på till den det skulle. Därefter lade jag alla 
kuvert som skulle till samma skola, i ett internpostkuvert. I brevet berättade jag vem jag är 
och vad jag läser, jag informerade om min undersökning och hur den skulle gå tillväga. Jag 
informerade även om de fyra etiska huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) skriver om. De 
fyra kraven som varje forskare bör följa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Jag funderade en del kring hur jag skulle distribuera enkäterna till undersökningsgruppen. 
Trost (2001) menar att om man skickar ut enkäter med exempelvis internpost, kan många 
tvivla på konfidentialiteten. Det hade varit enkelt för mig att använda internpostsystemet, men 
jag kom i samråd med min handledare fram till att jag skulle åka ut till varje skola och 
personligen dela ut enkäterna till en person i arbetslaget. Den personen fick efter sitt 
godkännande, i uppdrag att samla in enkäterna igen. Dessa kom jag sedan och hämtade på en 
överenskommen tid. Detta informerade jag även om i brevet jag skickade ut. Jag skrev att jag 
skulle ta telefonkontakt med en person i arbetslaget under vecka 13, för att bestämma en 
eventuell tid då jag skulle komma och dela ut enkäterna. 
 
På några av skolorna i kommunen, kände jag till personal som arbetade i grundsärskolan. De 
personerna vände jag mig till först och främst, då jag ringde för att höra om jag kunde komma 
ut med enkäter. När jag ringde visade det sig att mina brev inte kommit fram till alla skolor 
än, trots att det gått nio dagar sedan jag lade dem i internposten. Jag fick därför berätta all 
information som stod i mitt första brev, till dem som inte visste anledningen till varför jag 
ringde. De personer jag ringde till var positiva till att svara på enkäten och de menade även att 
de flesta i arbetslaget var det.  
 
Jag och mina kontaktpersoner bestämde tider då jag skulle komma och dela ut enkäterna. Jag 
frågade även kontaktpersonerna om antalet personer som arbetade i deras arbetslag stämde 
överens med den information jag fick från kommunens hemsida. Det visade sig att det fanns 
tre personer mer än jag hade räknat med. Tillsammans med varje enkät häftade jag fast ett 
missiv (se bilaga 2). Trost (2001) hävdar att ett missiv ska få den tilltänkte svararen motiverad 
att svara på frågorna i enkäten. Undersökningsgruppen, som bestod av 42 personer, ska 
återigen kunna läsa information som stod i det första brevet som skickades ut.  I mitt missiv 
förklarade jag återigen vem jag var, vilket syfte enkäten har samt vad viktigt det var för mitt 
resultat att varje person svarade och lämnade tillbaka enkäten. Där kunde de även läsa 
instruktioner om hur de skulle gå tillväga när de svarat på enkäten. Varje enkät låg i ett kuvert 
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tillsammans med ett tomt kuvert som jag skrivit mitt namn på. När de svarat ville jag att de 
skulle lägga enkäten i det tomma kuvertet och klistra igen det, just så att ingen annan än jag 
skulle kunna läsa vad de skrivit. 
 
Enkäten (se bilaga 3) valde jag att utforma i stort sett med endast fasta svarsalternativ. Detta 
för att få så många svarande som möjligt. Jag har erfarenhet själv av att man ogärna svarar på 
enkäter som tar lång tid, alltså där man ska skriva mycket själv. Jag försökte därför skriva 
frågor som gjorde att jag fick ett så uttömmande resultat som möjligt. Det fanns även tomma 
rader sist i enkäten där de svarande fick skriva eventuella förklaringar och kommentarer. När 
jag samlat in alla enkäter, 39 stycken, var det dags att analysera all data. Efter att ha fört in all 
data, kunde jag med hjälp av dataprogrammet SPSS-PC föra samman flera frågeställningar till 
kluster av variabler. 
 
3.4 Kvalitetskriterier
 
Här kommer jag att redovisa uppgifter som är betydande för min undersökning. 

3.4.1 Bortfall 
 
Jag delade ut 42 enkäter och fick tillbaka 39 stycken. Av de återlämnade 39 enkäterna kunde 
jag inte använda fyra, detta på grund av att de personerna arbetar i en samklass. En samklass 
är en mindre klass där det går elever som är inskrivna i särskolan samt elever som tillhör 
grundskolan. Grundskoleeleverna är oftast elever som ligger i gråzonen och som behöver 
extra stöttning. Anledningen till att jag valde att inte använda de fyra personernas enkäter är, 
att resultatet skulle ha blivit missvisande om jag tagit med dem. De hade visserligen elever 
som är inskrivna i särskolan, men då de eleverna går i en klass där det även är 
grundskoleelever, skulle de således vara integrerade hela tiden. Anledningen till varför jag 
inte fick in de andra tre enkäterna vet jag inte. Bortfallet i min studie blev åtta svar.  

3.4.2 Reliabilitet 
 
Trost (2001) skriver att man med reliabilitet menar att man skall kunna uppnå samma resultat 
vid en förnyad undersökning. Han skriver även att detta förutsätter att åsikter inte ändras, 
vilket kan vara ett problem.  
 
Patel och Davidsson (1991) skriver att när man gör en enkätundersökning är det svårt att 
kontrollera att tillförlitligheten är bra i förväg. Det man kan göra är att försäkra sig om att 
undersökningsgruppen kommer att uppfatta enkäten som det är tänkt. När jag gjort enkäten, 
lät jag både min handledare, vänner som är lärare samt en annan lärare vid universitetet titta 
på den. Efter en del ändringar, ansågs den vara färdig för att skickas ut.  
  
Jag valde att använda mig av vanligt förekommande ord, så att så många som möjligt skulle 
uppfatta frågorna som jag avsett. Vid frågan om vad integrering betyder, valde jag att 
förtydliga frågan lite extra. Detta för att få en högre grad av reliabilitet.  
 
Efter insamlandet av alla enkäter, kunde jag se att det var flera som missat att svara på vissa 
frågor. Det var samma frågor för dessa personer. Jag hade efter en fråga lagt till att om de inte 
hade någon elev som integreras, kunde de hoppa över några frågor. Ejlertsson (1996) menar 
att de frågor som inte är relevanta för en del av de svarande, bör instrueras att gå vidare till 
frågor av relevans. Gör man inte det kan det skapa onödig irritation. Några hade svarat ändå 
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på frågor som de inte skulle svara på. Detta ser jag som en miss från min egen sida. Jag kunde 
kanske ha utformat enkäten annorlunda och markerat instruktionen om att de skulle gå vidare 
tydligare. Jag kunde även ha tydliggjort var de skulle börja svara på frågorna igen. En fråga 
jag borde ha haft med i min undersökning var hur mycket eleverna är integrerade. Då min 
undersökning inte är så omfattande, kan detta ha påverkat min undersökning negativt. Detta 
gäller även de bortfall av enkäter jag hade. 
 

3.4.3 Validitet 
 
Av de 42 enkäter jag lämnade ut, använde jag mig av 35 stycken i min undersökning. Efter att 
jag sammanställt mitt resultat kom det till min kännedom att det fanns ytterligare 
grundsärskoleklasser i kommunen, som inte redovisats på hemsidan. Detta kan ha påverkat 
mitt resultat, både i positiv och negativ riktning, då dessa klasser är lokaliserade på andra 
skolområden än de som finns representerade i min undersökning.   

Min enkät innehåller mestadels frågor som mäter mitt syfte. Den innehåller även frågor som 
jag anser vara intressanta och relevanta för denna undersökning. Flera av mina frågor 
påminner om varandra och mäter liknande saker. Då variablerna täcker in det valda 
undersökningsområdet, skriver Patel och Davidsson (1991) att innehållsvaliditeten är god.  

3.5 Metoddiskussion  
 
Min litteraturgenomgång kan tyckas vara i längsta laget, men jag anser att mitt valda ämne är 
så viktigt att ingen av delarna kan uteslutas. När jag sökt litteratur har jag samarbetat delvis 
med en studiekamrat, (Norring, 2006). Vi valde att göra det då vi hade liknande inriktning. På 
detta vis har vi kunnat täcka in en stor del av den forskning som redan finns.  
 
I min enkät valde jag att använda mig mestadels av fyra svarsalternativ, ”jag instämmer helt”, 
”jag instämmer delvis”, ”jag instämmer lite” och ”jag instämmer inte alls”. På några ställen 
hade jag även med alternativet ”jag vet inte” när jag ansåg det vara befogat. Det kan tänkas att 
svarsalternativen ”instämmer delvis” och ”instämmer lite” var lite för lika och det därmed 
blev svårt för respondenterna att ta ställning till vilket alternativ som var rätt för dem. Jag tror 
ändå att de flesta är vana vid att gradera i skalor och det var ingen av respondenterna som 
skrev i sina kommentarer att skalan var svårbegriplig.  

När jag hade sammanställt mina enkäter kom det till min kännedom att det fanns 
grundsärskoleklasser i kommunen, som inte redovisats på kommunens hemsida. Detta kan ha 
påverkat mitt resultat både positivt och negativt. Dessa klasser är lokaliserade på andra 
skolområden än de som finns representerade i min undersökning. Detta medför att jag inte 
gjort en totalundersökning av kommunens grundsärskolepersonal utan en stor del av 
personalen. Varje skola har sin skolkultur och alla människor är olika, därför hade mitt 
slutresultat kunnat se helt annorlunda ut, både positivt och negativt, om alla skolor varit 
representerade.  
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4. Resultat och diskussion
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa mitt resultat och reflektera över resultatet kopplat till 
tidigare forskning samt mina egna slutsatser. Jag kan konstatera att det forskats en hel del om 
integrering, men dessvärre inte så mycket om vad skolans personal anser. Jag kommer att 
använda mig av olika figurer och uppställningar. Anledningen till det är att vissa 
redovisningssätt är mer lämpliga till vissa frågor. Backman (1998) skriver att man inte ska 
underskatta tabeller och figurer. Genom att redovisa resultat på det sättet menar han att man 
komprimerar resultatet och det är även ”/…/ det mest informationsrika sättet att redovisa 
resultat i en vetenskaplig rapport.” (s.99).  
 
Enkäten finns i sin helhet som bilaga 3. Några av frågorna är ställda negativt i enkäten, för att 
få ett mer tolkningsbart slutresultat har jag gjort om frågorna vid bearbetningen och gjort dem 
positiva istället. Av 42 utdelade enkäter fick jag som tidigare nämnts tillbaka 35 svar och det 
är 35 enkäter som är representerade i min studie.  
 

4.1 Personalens utbildning och anställning 
 
Under detta avsnitt kommer jag att redovisa fakta om personerna som svarade på min enkät, 
för att ge en överblick över vilka förkunskaper och förutsättningar undersökningsgruppen har.  
 
Av de personer som svarade hade 27 personer någon form av pedagogisk utbildning. Det 
innebär att de antingen var grundskollärare, förskollärare eller fritidspedagog. Av dem som 
hade en pedagogisk examen hade 9 personer kompletterat sin pedagogiska examen och läst 
till exempelvis speciallärare eller specialpedagog. Resterande 8 personer av dem som 
besvarade enkäten hade ingen pedagogisk utbildning utan angav att de var utbildade som 
vårdare eller hade en assistentutbildning. Någon angav att de läst en utbildning på högre nivå 
som dock inte var adekvat för yrket (fråga 3). Samtliga i undersökningsgruppen ansåg det 
vara viktigt med att hålla sig uppdaterad inom det specialpedagogiska området (fråga 5). 
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Figur 4:1 Antal år personalen har arbetat inom grundsärskolan. 
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Jag ville undersöka hur lång erfarenhet personalen hade av att arbeta i grundsärskolan 
(se figur 4:1). Detta kan ha betydelse för vilka uppfattningar de har om integrering. Av dem 
som svarade hade 15 personer arbetat mindre än 5 år, 13 personer hade arbetat mellan 6 och 
10 år, 2 personer hade arbetat mellan 11 och 15 år, 4 personer hade arbetat mellan 16 och 20 
år samt 1 person hade arbetat mellan 21 och 25 år. Detta innebär att de har kort 
arbetslivserfarenhet av särskola men kan har arbetat inom grundskola, omsorg eller annat 
tidigare (fråga 6).  

4.1.1 Reflektion 
Skolverket (2005) redovisar att läsåret 2004/2005 hade 85,2 % av all personal som arbetade 
inom särskolan, en pedagogisk utbildning. Den siffran stämmer inte överens med mitt resultat 
som ju visade att antalet utbildade inom min undersökningskommun är något lägre, 77 % (27 
personer). Det finns flera tänkbara förklaringar till att mitt resultat avviker. Eftersom min 
undersökningsgrupp är relativt liten, skulle antalet pedagogiskt utbildad personal kunna ha 
varit högre om alla svarat, samt om de klasser som inte fanns enligt kommunens hemsida varit 
representerade. Det kunde å andra sidan ha varit tvärtom också, hade de som föll bort besvarat 
min enkät, kanske resultatet varit ännu lägre. Westling Allodi (2005) anger att det verkar som 
att det alltmer anställs obehörig personal i särskolan, personal som inte har adekvat utbildning 
för yrket.  
 
Oavsett vilken anställning och utbildningsbakgrund personerna hade, ansåg alla 35 personer, 
att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom det specialpedagogiska området. European 
Agency for Development in Special Needs Education (2005c) hävdar i sin studie att de som 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd, behöver vidareutbilda sig. Detta för att utveckla 
gemensamma erfarenheter. Trots att alla i undersökningsgruppen ansåg det vara viktigt att 
hålla sig uppdaterade inom området, var det endast en fjärdedel som vidareutbildat sig och 
kompletterat sin utbildning. Det som inte framgår av undersökningen är hur resterande tre 
fjärdedelar, som ändå anser det vara viktigt, håller sig uppdaterade och om de gör det. Det kan 
vara så att några svarade att de ansåg det var viktigt, för att det ska vara det. Andersson 
(2003), Brodin och Lindstrand (2004) och Högman (2004) menar det krävs mer kunskap om 
människor med funktionsnedsättning. Det menar jag att alla skulle ha men framförallt när 
man arbetar med människor. 

4.2 Integrering  
 
Här kommer jag att redovisa mitt resultat gällande hur många elever som är integrerade och 
övriga frågor som gör det möjligt till integrering. 
 
Antalet elever i grundsärskoleklasserna varierar en hel del. I vissa klasser går det 3 elever 
och i andra klasser går det 11. Sammanlagt går det 78 elever i de klasser som är 
representerade i undersökningen (fråga 7).  
 
En fråga handlade om hur många av dessa elever som är integrerade i grundskoleklasser. 
Här har jag delat in de olika personernas svar efter vilken skola de arbetar på. 1 skola har 
angett att de integrerar 6 elever, 1 skola har angett att de integrerar 2 elever och 3 skolor 
angav att de inte integrerade någon elev alls (fråga 8). I tabellen (4:2) nedan har jag 
sammanställt resultatet från frågorna 7 och 8. 
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Tabell 4:2 Antal elever som är integrerade 
 
 Antal integrerade i år F-5 Antal integrerade i år 6-10 
Skola med 19 elever  - 6 
Skola med 14 elever  2 0 
Skola med 11 elever 0 - 
Skola med 11 elever  0 0 
Skola med 10 elever  7 - 
Skola med 7 elever  1 - 
Skola med 7 elever   - 0 
 
Vid de skolor som inte har elever i en viss ålder har jag markerat med ett streck (-) och de 
skolor som inte har någon elev som är integrerad står 0. De flesta skolorna har flera klasser 
eller grupper, som jag har slagit ihop här men jag har delat in dem i respektive åldersgrupp. 
Man kan se av tabellen att av 78 elever är 16 elever integrerade (20.5 %). Det är vanligast att 
elever upp till femte skolåret är integrerade.   
  
En del av de elever som inte är integrerade nu, har varit det tidigare. 21 personer svarade 
att deras elever hade varit integrerade när de var yngre, 5 personer svarade att de inte hade 
varit det, 2 personer svarade att de inte visste om deras elever varit integrerade tidigare och 7 
personer svarade inte på frågan (fråga 9).  
 
Anledningen till att man inte integrerar grundsärskolans elever varierar. Även här fick 
undersökningsgruppen fylla i flera alternativ. 28 personer svarade att funktionshindret var så 
gravt att det var svårt att integrera. 24 personer svarade att eleven inte själv vill integreras. 15 
personer svarade att det var personalen själva som inte ansåg det vara lämpligt med 
integrering. 9 personer svarade att det var schemaproblematik och lika många personer (9) 
svarade att grundskolans personal inte vill ta emot dem. 7 personer svarade att 
vårdnadshavarna inte ville att deras barn skulle integreras. Även på denna fråga fanns det 
möjlighet att skriva till en kommentar. Några skrev följande: ”lokalerna ligger för långt bort”, 
”svårigheter med förståelsen för den enskilda elevens behov”, ”grundskolans personal anser 
sig ej kunna” och ”grundskolans personal klarar ej arbetsbördan”. Det var 1 person som inte 
svarade på denna fråga (fråga 12).  

4.2.1 Reflektion 
 
Jag har inte kunnat hitta någon forskning på hur många elever som integreras. Det hade varit 
intressant att jämföra mitt resultat med hur det ser ut i övrigt. De personer som svarade på min 
undersökning angav att 79.5 % (62 elever av 78) av deras elever inte integreras. Här framgår 
inte hur mycket de elever som integreras deltar i en grundskoleklass. Min egen erfarenhet är att 
integreringens omfattning varierar oerhört, vilket är en självklarhet då eleverna är olika 
individer. Men det hade varit intressant att veta om de elever som inräknas i statistiken 
integreras en lektion i veckan eller om det är fler tillfällen. Det kan vara så att någon menar att 
deras elever är integrerade på grund av att de är inskrivna i en grundskoleklass, fastän de aldrig 
träffar sina klasskamrater. Det angav många som en förklaring till integrering (se fråga 10) och 
det kan jag hålla med om, förutsatt att flera av de andra kriterierna uppfylls, enligt mig. 
Westling Allodi (2005) menar att för det mesta träffas särskolans och grundskolans elever i 
matsalen, på raster och friluftsdagar samt teaterföreställningar. Några ur Westling Allodis 
undersökning anser att det är tillräckligt.  
 

- 28 - 



Linikko (manuskript) och Andersson (1996) menar att handledning är ett viktigt stöd till 
personalen för att klara av uppgiften att ta emot grundsärskoleelever i grundskolan. Jag frågade 
om grundskolepersonalen som tog emot grundskoleelever fick handledning. Det visade sig att 
hälften av all personal i grundskolan som har integrerade elever hos sig fick handledning. Vad 
för sorts handledning det var, borde jag ha haft som följdfråga här. Det är möjligt att det är 
grundsärskolepersonalen själva som handleder, men det kan även vara någon person utifrån 
som exempelvis arbetar på barnhabiliteringen. Men jag anser att det är oerhört viktigt med 
handledning, även för personalen i grundsärskolan. För elevernas skull och för att 
verksamheten skall bli lyckad tror jag att alla behöver handledning.  
 
Jag ställde frågan om de elever som inte är integrerade nu har varit det tidigare (fråga 9). Jag 
ser i efterhand att jag borde ha frågat efter hur många elever det gällde. Som resultatet visar nu 
ser man bara hur många personer som har elever som varit integrerade tidigare, inte hur många 
elever det gäller, tyvärr. 

4.3 Förutsättningar för integrering 
 
En förutsättning för att integrering ska kunna genomföras är någon form av samarbete med 
grundskolan. Jag ville veta om personalen i grundsärskolan hade ett bra samarbete med 
grundskolan (Frågan besvarades bara av den personal som har integrerade elever i sin klass 
(N = 16)). 3 personer menade att de hade ett bra samarbete med grundskolan, 7 personer 
menade att de delvis hade ett bra samarbete med grundskolan, 4 personer menade att de hade 
ett litet samarbete som var bra och 2 personer menade att de inte alls hade något bra 
samarbete (fråga 15).    

4.3.1 Reflektioner 
 
Wing (1998) menar att de flesta barn med funktionshinder skulle må bra av att gå i den 
vanliga skolan med jämnåriga kamrater. Det skulle fungera bra om det finns ett bra samarbete 
mellan grundskola och särskola, så att de elever som skulle må bra av att integreras, kunde 
vara med i grundskoleklassen. 2 personer i min undersökning menade att de inte hade ett bra 
samarbete med grundskolan, ytterligare 4 personer menade att samarbetet inte var så bra. 
Detta innebär att 6 personer av de 16 som har elever som är integrerade inte har ett 
fungerande samarbete med grundskolan. Högman (2004) skriver att samarbetet mellan 
särskolan och grundskolan styrs utifrån klasstorleken samt lokalerna i grundskolan. Detta var 
det flera i min undersökningsgrupp som uttryckte som ett problem. Några skrev som 
kommentarer att de får en ny skola till hösten och de då kommer att vara lokaliserade på ett 
sätt som underlättar integrering. Några andra menade att just grundskolans stora klasser 
försvårar integrering. Westling Allodi (2005) skriver att några i hennes studie vill ha bättre 
samarbete med grundskolan, just för att kunna erbjuda sina elever samspel med andra. 

4.4 Personalens åsikter om integrering 
 
Under detta avsnitt kommer jag att redovisa personalens olika åsikter kring integrering. Jag 
har delat upp de olika frågorna under olika underrubriker, reflektionerna till varje område 
kommer direkt efter.   
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4.4.1 Integrering eller ej 
 
Begreppet integrering kan betyda olika för olika människor. Jag ville veta vad 
undersökningsgruppen ansåg vara integrering. De fick kryssa i flera alternativ och det 
fanns även möjlighet att skriva själva om det ville lägga till något. 26 personer menade att 
integrering är när grundsärskoleeleven arbetar med medhavt material i en grundskoleklass. 24 
personer menade att integrering är när särskoleeleven kan vara sig själv bland alla andra 
elever på skolan. 21 personer menade att integrering är när en grundsärskoleelev är inskriven i 
en grundskoleklass. 16 personer menade att integrering är när grundskoleelever saknar 
särskoleeleven när den är sjuk. 13 personer menade att integrering är när särskolan har sina 
lokaler i närheten av grundskolans lokaler.  Här nedan följer några kommentarer som några 
skrev till. Integrering är när en ”grundsärskoleelev deltar i grundskoleklass utifrån samma 
förutsättningar”, ”eleven kan tillgodogöra sig grundskolans undervisning med eller utan stöd, 
exempelvis för- eller efter arbete”, ”grundsärskolelev som deltar i grundskoleklass i de ämnen 
som är elevens starka, kan följa klasstempot” och ”delaktighet anpassad till de behov och 
förutsättningar eleven har” (fråga 10).  
 
Anser personalen att det är svårare att integrera grundsärskoleelever i grundskolan när 
de blir äldre? 13 personer svarade att de ansåg det svårare att integrera elever när de är äldre, 
8 personer svarade att det delvis var svårare att integrera när de är äldre, 7 personer svarade 
att de ansåg det var lite svårare och 4 personer svarade att de inte alls ansåg det var svårare att 
integrera äldre elever. Här var det 3 personer som svarade att de inte visste (fråga 30). 
 
Jag ville veta om undersökningsgruppen önskade att fler av deras elever kunde 
integreras i en grundskoleklass (frågan besvarades bara av de personer som har integrerade 
elever i sin klass (N = 16)). Det var 4 personer som önskade att fler av deras elever kunde 
integreras i en grundskoleklass, 7 personer önskade delvis att fler elever kunde integreras, 1 
person önskade lite att fler kunde integreras och 1 önskade inte alls att fler skulle integreras. 
På denna fråga var det 3 personer som inte svarade (fråga 19). 
 
Anser undersökningsgruppen att deras elever behöver integreras? Här svarade 15 
personer att de ansåg att deras elever behöver integreras. 9 personer ansåg att deras elever 
delvis behöver integreras, 6 personer ansåg att de tyckte lite grann att deras elever behöver 
integreras och 2 personer ansåg att deras elever inte alls behövde integreras. Här var det 3 
personer som inte svarade (fråga 21). Jag undrade om personalen ansåg att man kan 
integrera alla elever. 1 person svarade att man kan integrera alla elever, 7 personer att man 
delvis kan integrera alla elever, 6 personer ansåg lite grann att man kan integrera alla elever 
och 21 personer svarade att man inte alls kan integrera alla elever (fråga 27). 
 
4.4.1.1 Reflektioner 
 
28 personer angav att funktionshindret hos eleven var så gravt att det inte ansågs lämpligt 
med en integrering. Anledningen till att så många ansåg det kan vara, vissa elever har ett så 
svår funktionshinder att de inte skulle klara av och må bra av att integreras. Men jag tror även 
att man som personal ibland kan vara bekväm av sig och vill skydda sina elever för mycket. 
Man intalar sig själv och omgivningen att det inte går men med rätt stöd och rätt upplägg tror 
jag många fler elever kan integreras i grundskoleklasser. Westling Allodi (2005) hävdar att ett 
hinder som flera ur personalen ser, är grundskolepersonalens okunskap om 
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utvecklingsstörning. De är rädda för att deras elever skulle bli missförstådda och oaccepterade 
då deras handikapp inte syns. De uttrycker även att de vill bespara eleverna ett misslyckande i 
form av kritik och besvikelser. Jag anser att det är en skyldighet som personalen har att 
informera grundskolepersonal om elevers svårigheter och behov. Tyvärr kan vårdnadshavare 
neka personalen att informera annan personal om elevens funktionsnedsättning och det är ett 
bekymmer men om de ger sin tillåtelse, anser jag att de bör informera. Skolverket (2002a) 
menar att lärarna säger sig ha svårigheter att avgöra vilken kunskapsnivå den integrerade 
eleven ligger på och vilka krav de ska ställa på eleven. Tyvärr kan det många gånger vara 
svårt om den mottagande personalen ser särskolans elever som en belastning och är negativt 
inställda till integrering. Då anser jag det vara en skolledningsfråga. Westling Allodi (2005) 
hänvisar till en rektor på en högstadieskola, rektorn hävdade att hon ansåg att personalen i 
grundskolan skulle behöva ta efter särskolans förhållningssätt och metoder. Det skulle 
behövas även i de vanliga klasserna. Det håller jag med om, det i kombination med mindre 
klasser skulle medföra att många av grundsärskolans elever inte skulle behöva gå i en 
grundsärskoleklass.  
 
Många av dem som svarade i min undersökning anser det är svårare att integrera 
grundsärskolans elever i en grundskoleklass när de blir äldre. Även Skolverket (2002a) och 
Chaib (1988) redovisar samma resultat. Jag har själv den erfarenheten men anser att det inte 
behöver vara så. European Agency for Development in Special Needs Education (2005b) 
påpekar att enligt deras studie är en välstrukturerad undervisning en bra strategi att använda 
sig av, även i de högre stadierna. Jag anser det märkligt att en elev som varit integrerad 
tidigare i en klass, helt plötsligt inte klarar av det bara för att den byter stadie. Många hävdar 
att anledningen till det är att glappet oftast blivit så stort och att de inte klarar av det 
arbetstempo som många gånger råder. Jag tror att en anledning kan vara grundskolans 
personal och deras vilja till att ta emot dessa elever. Karlsudd (2002) skriver att det är lättare 
att integrera eleverna när de är äldre. Jag håller med Karlsudd att det rent logiskt borde vara 
så, när grundskolans elever är äldre borde de ha en större förståelse för de elever som är lite 
avvikande och annorlunda. Det som kan vara problematiskt är om grundsärskoleeleven inte 
varit integrerad i den klassen tidigare, då kan det till en början behövas mycket stöttning i 
klassen. Så länge som grundskolepersonalen är positiv och visar sin inställning inför klassen 
och att grundsärskoleeleven räknas in som en del av klassgemenskapen, känner sig delaktig, 
tror jag att klasskamraterna tillslut kommer att acceptera grundsärskoleeleven. Gustavsson 
(2004) skriver att man nu försöker sträva efter att alla ska vara delaktiga och inte känna sig 
utanför. Vidare så anser jag att det krävs mycket arbete för dem som arbetar i grundsärskolan. 
De måste förbereda eleven på vad som kommer hända på lektionen, kanske träna på de 
övningarna som de ska göra på lektionen samt efterarbeta med eleven när den kommer 
tillbaka. Just för- och efterarbete skrev en av personerna i min undersökning till som vad 
integrering.  
 
I min undersökning angav hela 24 personer att eleverna inte själva ville integreras. Både 
Högman (2004) och Skolverket (2002a) menar att en del elever tvivlar på sin förmåga, så 
pedagogerna får stötta dem vid integrering. Man kan fråga sig om dessa elever som min 
undersökning hänvisar till och som inte vill integreras, vet vad som förväntar sig av dem. 
Varför vill de inte? Många människor känner sig otrygga inför nya situationer och det gäller i 
högsta grad dessa elever. De behöver mycket förberedelse inför vad som ska hända och vad 
som förväntas av dem. Jag ser det som att vårt mål som pedagoger och personal inom 
särskolan, vi behöver utföra förarbete och efterarbete med de elever som ska integreras. Detta 
för att våra elever ska vara förberedda på vad som förväntas av dem samt att de ska kunna 
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känna sig delaktiga i sin klass. En annan anledning till att eleverna inte vill integreras kan vara 
att de har dåliga erfarenheter av grundskolan, det var där de misslyckades och inte fick gå kvar.      
 
Vid frågan om personerna ansåg att deras elever behöver integreras svarade 15 personer att de 
instämde helt till att deras elever behövde integreras i en grundskoleklass. Lika många (15 
personer) svarade delvis eller lite, vilket innebär att den personalen anser att deras elever har 
ett visst behov att integreras. Man kan spekulera i vad behov i så fall innebär, menar 
personalen att deras elever inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan och därför 
inte har ett kunskapsmässigt behov? Eller anser de att miljön och undervisningen är bättre 
och/eller tryggare i grundsärskolan? Det var två personer som svarade att deras elever inte alls 
är i behov av att integreras. Här var det tre personer som inte svarat och vill jag återigen 
poängtera att mitt resultat kunde ha blivit annorlunda om alla svarat.  

4.4.2 Den praktiska integreringen; lokaler, material 
 
Hur särskolans lokaler är placerade kan vara betydelsefullt för integrering. Anser personalen 
att deras lokaler är lokaliserade för att underlätta integrering? 8 personer ansåg att 
lokalerna låg helt rätt för att underlätta integrering, 7 personer ansåg att lokalerna låg delvis 
rätt, 10 personer ansåg lite att lokalerna låg rätt lokaliserade och 10 personer ansåg inte alls att 
lokalerna låg på ett sådant sätt att integrering underlättades (fråga 22). 
 
Vid integrering har en del elever med sig eget material som de ska arbeta med under 
lektionen (frågan besvarades bara av de personer som har integrerade elever i sin klass (N = 
16)). I undersökningsgruppen var det ingen av eleverna som helt och hållet hade med sig eget 
material 10 personer svarade att deras elever delvis hade med sig eget material, 2 personer 
svarade att deras elever hade med sig lite eget material och 4 personer svarade att deras elever 
aldrig hade med sig eget material (fråga 14).     
 
På frågan om personal från grundsärskoleklassen följer med eleven på integrering (båda 
frågorna i detta stycke besvarades bara av de personer som har integrerade elever i sin klass 
(N = 16)), menade 10 personer att de följde med sina elever på integrering. 5 personer menade 
att de inte följde med elever på integrering och 1 person svarade inte på frågan (18a). Jag ville 
även veta om den medföljande personalen fungerade som resurs till hela 
grundskoleklassen, där svarade 9 personer att det var på det viset. 6 menade att de inte var en 
resurs till hela gruppen och 1 person svarade inte på denna fråga (18b). 
 
4.4.2.1 Reflektioner 
 
Några av de svarande angav även att schemasvårigheter och deras lokaler låg för avsides från 
grundskolan som anledning till att integrering försvårades. Högman (2004) skriver att de 
största hindren för en lyckad integrering är yttre faktorer som bland annat lokaler. Flera som 
svarat på min enkätundersökning skrev kommentarer för att förtydliga sina svar. Några skrev 
att de till hösten får en ny skola och därmed nya lokaler som kommer att underlätta för 
integrering. Skolverket (2001) redovisar att särskolans elever oftast undervisas i lokaler som 
angränsar till grundskolan. En annan anledning till att eleverna inte integrerades var att 
grundskolans personal inte ville ta emot eleverna. Varför det är så och varför nio personer 
angav det som en faktor, kan vara som en person skrev, arbetsbördan och klasstorleken.  
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4.4.3 Kamratkontakter och trivsel  
 
Jag ville veta om undersökningsgruppen ansåg det viktigt att grundsärskoleelever träffar 
grundskoleelever och 10 personer svarade att de ansåg det var viktigt, 22 personer svarade 
att de delvis ansåg det viktigt att grundsärskolans elever träffar grundskoleelever och 3 
personer svarade att de ansåg det lite viktigt att grundsärskolans elever träffar grundskolans 
elever (fråga 11).   
 
Anser de att det är viktigt att grundskoleelever får träffa funktionshindrade? 32 
personer menade att det var viktigt att grundskolans elever får träffa funktionshindrade, 2 
personer menade att det delvis var viktigt och 1 person ansåg att det var lite viktigt att 
grundskoleelever får träffa funktionshindrade (fråga 31). Upplever personalen att 
grundskoleelever har något utbyte med grundsärskolans elever? 20 personer ansåg att 
grundskolans elever har ett utbyte av grundsärskolans elever, 9 personer ansåg att 
grundskolans elever delvis har ett utbyte av grundsärskolans elever och 5 personer ansåg att 
grundskoleelever har ett litet utbyte av grundsärskolans elever. 1 person svarade att de inte 
visste svaret på denna fråga (fråga 32). Upplever personalen att grundskolans elever vill 
umgås med grundsärskolans? 20 personer menar att grundskolans elever vill umgås med 
grundsärskoleelever, 9 personer menar att grundskolans elever delvis vill umgås med 
grundsärskolans elever, 5 personer kan se att grundskoleeleverna vill det lite. Det är ingen 
som svarar att de grundskolans elever inte vill umgås med grundsärskolans elever, det var 
dock en som svarade att den inte visste (fråga 33). Upplever undersökningsgruppen att 
deras elever har ett socialt utbyte av grundskoleeleverna? 19 personer ansåg att deras 
elever har ett socialt utbyte av grundskoleelever, 7 personer ansåg att de delvis har socialt 
utbyte av grundskoleelever och 9 personer ansåg att deras elever har ett litet socialt utbyte av 
grundskoleeleverna (fråga 28).  
 
På frågan om personalen upplever att deras elever trivs i sin grundskoleklass (frågan 
besvarades bara av de personer som har integrerade elever i sin klass (N = 16)), svarade 2 
personer att de upplever att deras elever trivs, 8 personer svarade att de upplever att deras 
elever delvis trivs och 6 personer svarade att de upplever att deras elever inte alls trivs i 
grundskoleklassen (fråga 16).  
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I denna figur (4:4.3) ingår frågorna ”Jag anser att mina elever behöver integreras i en 
grundskoleklass” (nr 21), ”Jag upplever att mina elever har ett socialt utbyte av 
grundskoleeleverna” (nr 28), ”Jag anser att det är viktigt att grundskoleelever får träffa 
funktionshindrade” (nr 31) och ”Jag upplever att grundskoleelever har utbyte av mina elever” 
(nr 32). Dessa fyra frågor mäter om personalen anser det viktigt och meningsfullt med 
socialt utbyte mellan grundsärskoleelever och grundskoleelever. Jag har omvandlat alla 
svarsalternativ till siffror (instämmer helt = fyra, instämmer delvis = tre, instämmer lite = två 
och instämmer inte alls =ett). Om en person svarat enbart att den instämmer helt till 
ovanstående frågor, blir det totala värdet 16 för den personen, vilket figuren visar att 5 
personer gjort. Om en annan person har svarat att den instämmer helt på tre frågor och 
instämmer delvis på en, då blir den personens värde 15, det kan man se att 9 personer gjort. 
Om någon skulle ha svarat att den inte instämde alls på alla frågor, skulle figuren ha visat att 
någon fått värde 4. Det var det ingen som gjorde utan det lägsta värdet är 10 som baserades på 
3 personer. Nu när alla svar är omgjorda till siffror kan man dela upp den övre halvan (värde 
9-16) till positivt och den undre halvan (värde 1-8) till negativt. Man ser då att mina 
respondenter befinner sig på den positiva skalan och således positiva till att det är viktigt med 
det sociala utbytet mellan människor.  
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Figur 4:4.3 Viktigt och meningsfullt med socialt utbyte mellan grundsärskoleelev och grundskoleelev 
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4.4.3.1 Reflektioner  
 
I figur 4:4.3 beskriver variabeln om det är viktigt och meningsfullt med socialt utbyte mellan 
grundsärskoleelever och grundskolans elever. Här svarar alla positivt och man kan även se att 
5 personer svarat ”Jag instämmer helt” på alla fyra frågorna. Det kan man se då det är fyra 
frågor och jag har graderat de olika svarsalternativen från 1-4. Instämmer man helt på alla 
fyra frågorna, hamnar den personen i kolumn 16. Av alla personer har 7 svarat ”Jag 
instämmer helt” på 3 frågor och ”Jag instämmer delvis” på 1 fråga. Det är tyvärr 4 frågor som 
några missat att svara på. Men jag anser ändå att jag kan dra slutsatsen att personalen inom 
grundsärskolan i undersökningskommunen anser att det är meningsfullt med att 
grundsärskolans elever och grundskolans elever möts.  
 
Chadsey-Rusch, Linneman och Rylance (1997) skriver att i en amerikansk studie bland 
arbetsgivare där de hade någon med utvecklingsstörning anställd, hade mer än tre fjärdedelar 
personliga erfarenheter av andra personer med utvecklingsstörning. Detta anser jag visa på 
vad viktigt det är att alla människor kommer i kontakt med människor med 
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funktionsnedsättning. Ju tidigare i livet vi gör det, desto naturligare blir det för oss. Även 
Rabe (1996) menar att om de yngre barnen kommer i kontakt med barn som är avvikande, är 
chansen större att de inte reagerar negativt när de blir äldre vid kontakt med annorlunda 
människor.  
  
När man jämför frågorna 11 och 28 ser man att de egentligen är lika fast ställda lite 
annorlunda. När man läser resultatet ser man att det skiljer sig ganska mycket, i fråga 11 är 
det hälften som anser samma sak som mot i fråga 28. Gällande detta resultat trodde jag att det 
skulle vara lite mer positivt än vad det är. Personligen ser jag att i stort sett alla människor har 
någon form av socialt utbyte av varandra, mer eller mindre. Även om man har en 
funktionsnedsättning som innebär att man till synes inte bryr sig om andra, är det viktigt att 
ett möte med andra människor sker. Det kan vara så att flertalet av personerna jämför min 
fråga med elever de mött genom åren och att det avgör hur de känner, vilket är helt naturligt. 
Om man inte stött på elever med grava funktionsnedsättningar, kanske det kan vara svårt att 
sätta sig in hur de skulle påverkas och uppleva ett socialt samspel med grundskolans elever. 
Frithiof (2002) menar att det är en nyttig erfarenhet för alla parter då grundskolans elever får 
träffa funktionshindrade elever. Göransson och Sténsson (2000) uttrycker att det även är 
nyttigt för grundskolans elever, en erfarenhet de får med sig som de har nytta av i livet. Både 
Högman (2004), Handikappombudsmannen (2000) och Westling Allodi (2005) skriver att 
rädslan för det annorlunda försvinner och vi vinner alla på det. Detta genomsyras även om 
vad man kan läsa i Salamancadeklarationen (2001).            

4.4.4 Personalkontakter och personalstöd  
 
Jag ville undersöka om personalen och deras skolledning har liknande syn när det gäller 
integrering. 6 personer svarade att de hade liknande syn gällande integrering, 11 personer 
svarade att de delvis hade liknande syn gällande integrering, 9 personer svarade att de hade 
lite liknande syn och 3 personer svarade att de inte alls hade liknande syn om integrering. 6 
personer svarade att de inte visste om skolledningen hade liknande syn på integrering som de 
själva (fråga 23). Men uppmuntrar skolledningen sin personal att integrera 
grundsärskoleelever i grundskolan? 5 personer svarade att deras skolledning uppmuntrar 
till integrering, 7 personer svarade att deras skolledning delvis uppmuntrar till integrering, 6 
personer svarade att deras skolledning uppmuntrar lite till integrering och 6 personer svarade 
att skolledningen inte alls uppmuntrar till integrering. 10 personer svarade att de inte visste 
om deras skolledning uppmuntrar till integrering och på denna fråga var det 1 person som inte 
svarade (fråga 26).  I figuren (4:4a) nedan ser man hur svaren är fördelade på fråga 26. 

 

Jag 
instämmer 

helt 

Jag 
instämmer 

delvis 

Jag 
instämmer 

lite 

Jag 
instämmer 

inte alls 

 
 

6

4

2

0

Antal 
pers 

 

- 35 - 



                     
  Figur 4:4.4 Min skolledning uppmuntrar till att integrera grundsärskoleelever i grundskoleklasser. 
 
Upplever undersökningsgruppen att grundskolans personal anser dem vara besvärliga 
när de vill integrera sina elever? 2 personer svarade att de upplevde att grundskolans 
personal ansåg dem som besvärliga, 14 personer svarade att de delvis upplevde att 
grundskolans personal ansåg dem som besvärliga, 8 personer svarade att de upplevde lite 
grann att grundskolans personal ansåg dem som besvärliga och 11 personer svarade att de inte 
alls upplevde det som om grundskolans personal ansåg dem som besvärliga (fråga 25).    
 
 
Jag ville veta om den personal som arbetar i grundskoleklassen och ska ta mot 
grundsärskoleeleven, får handledning av en person som har erfarenhet av människor med 
funktionsnedsättningar (frågan besvarades bara av de personer som har integrerade elever i 
sin klass (N = 16)). 8 personer svarade att de fick handledning och 6 personer svarade att den 
mottagande personalen i grundskoleklassen inte fick handledning. 2 personer svarade att de 
inte visste om personalen i grundskoleklassen fick handledning för att klara av 
undervisningen med grundsärskoleeleven (fråga 17). 
 
Fler elever kunde integreras i en grundskoleklass om den mottagande personalen i 
grundskolan varit mer positiv angående integrering. 6 personer svarade att om 
grundskolans personal varit mer positiv till integrering kunde fler av eleverna integreras, 4 
personer svarade att det delvis var så att det kunde ha gått integrera fler elever om 
grundskolepersonalen varit mer positiv, 8 personer svarade att de ansåg lite grann att det 
kunde ha gått integrera fler elever i grundskolan om grundskolepersonalen varit mer positiv 
och 12 personer svarade att det inte alls hade gått att integrera fler elever även om 
grundskolans personal varit mer positiv. Här var det 5 personer som inte svarade (fråga 20).                           
 
4.4.4.1 Reflektioner  
 
Om man har en skolledning som uppmuntrar till integrering, finns stora förutsättningar att det 
lyckas. Detta skriver även bland annat Andersson (1996) om. Tolv personer svarade att 
skolledningen (se figur 4:4.4) uppmuntrar på ett eller annat sätt. Sex personer svarade att 
deras skolledning inte uppmuntrar till integrering och tio personer svarade att de inte visste 
om skolledningen uppmuntrar. Jag kunde även se då jag sammanställde enkäterna att personer 
som arbetar på samma skola, hade spridda uppfattningar om sina rektorer. Om man har en 
skolledning som är otydlig när det gäller integreringsfrågor, kan varje enskild person tolka 
budskapet på olika sätt. Rektorerna är grunden till om en integrering ska bli en verklighet. 
Göransson (2004) skriver att lyckas med inkludering är en organisatorisk fråga. Rektorn bör 
visa att det är viktigt och att det måste få ta tid. Det är viktigt med en tydlig och lyhörd 
ledning. Även Karlsudd (2002) hävdar att skolledningen måste visa att det är viktigt att arbeta 
för integrering. Det kan man göra på olika sätt enligt honom, mer planeringstid och 
fortbildning till exempel. Linikko (manuskript) menar även han att skolledningen bär ett stort 
ansvar för att det ska bli lyckat. Andersson (1996) skriver att forskningen visar att 
skolledningens inställning till integrering är helt avgörande för resultatet.   
 
I kommunen denna studie är gjord, har de olika skolformerna olika rektorer. Varje skola har 
sina rektorer, som kan ansvara både för särskolan och för grundskolan på sitt skolområde. 
Förutom det har kommunen en rektor som är huvudansvarig för hela särskolan i kommunen 
som även styr över ekonomin. Detta kan vara ett bekymmer då det är olika ekonomier när det 
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gäller samverkan. Grundskolans budget och särskolans budget är separerade. I Carlbeck-
kommitténs (SOU 2004:98) slutbetänkande kan man läsa att de förespråkar att de olika 
skolformerna har samma skolledare. Detta underlättar samverkan och samverkan krävs för att 
vi ska få förförståelse och tolerans för människors olikheter. 

4.4.5 Föräldrar  
 
Känner sig undersökningsgruppen osäker när vårdnadshavarna vill integrera sina 
barn? 3 personer svarade att de delvis kände sig osäkra när vårdnadshavarna vill integrera 
sina barn, 6 personer svarade att de kände sig lite osäkra och 20 personer svarade att de inte 
alls kände sig osäkra när elevernas vårdnadshavare ville att deras barn skulle integreras. 6 
personer svarade här att de inte visste svaret på denna fråga (fråga 29). 
 
Det finns olika anledningar till varför man integrerar grundsärskoleelever i grundskolan. En 
anledning kan vara att det är föräldrarnas önskemål att eleven integreras (frågan 
besvarades bara av de personer som har integrerade elever i sin klass (N=16)). 2 personer 
svarade att det var enbart för att vårdnadshavarna ville det. 8 personer svarade att det delvis 
var av den anledningen, 3 personer svarade att det var lite för att vårdnadshavarna ville och 3 
personer svarade att det inte alls var för att vårdnadshavarna ville integrera sina barn, se även 
resultatet i tabellen nedan (fråga 13).  
 
Tabell 4:4.5 Vårdnadshavares önskemål att eleven integreras 
 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte alls 

Eleverna integreras 
för att deras 
vårdnadshavare vill 
det 

2 8 3 3

 
Jag frågade även om deras elevers vårdnadshavare ville att deras barn skulle integreras 
mer. Här svarade 1 person att vårdnadshavarna ville integrera sina barn mer, 5 personer 
svarade att de delvis upplever att vårdnadshavarna vill integrera mer, 9 personer svarade att de 
upplevde lite grann att vårdnadshavarna vill integrera sina barn mer, 10 personer svarade att 
vårdnadshavarna inte alls vill integrera sina barn mer och 9 personer svarade att de inte visste 
om vårdnadshavarna vill integrera sina barn mer. Här var det en som inte svarade på frågan 
(fråga 24).  
 
4.4.5.1 Reflektioner 
 
Ibland kan det vara så att föräldrar så gärna vill att deras barn skall vara som alla andra barn, de 
vill att deras barn skall gå i en grundskoleklass. Därför kan de driva hårt att deras barn ska 
integreras trots att det inte är för barnets bästa. Å andra sidan kan föräldrarna vilja integrera sitt 
barn, just för att det är för barnets bästa. I min undersökning var det två personer som svarade 
att eleven integreras för att vårdnadshavarna vill det. Tre personer menade att det inte alls var 
på det viset. Det var endast en person som svarade att föräldrarna ville att deras barn skulle 
integreras mer. Högman (2004) och Skolverket (2002a) har kommit fram till att föräldrar i 
allmänhet är positiva till integrering. Det var nio personer som svarade att föräldrarna inte alls 
vill integrera sina barn mer. Det resultatet stämmer väl överens med vad bland andra European 
Agency for Development in Special Needs Education (2003) skriver. De menar att föräldrar 
som har barn med stora behov av särskilt stöd, de tycks föredra undervisning i separata miljöer. 

- 37 - 



Detta för att de har uppfattningen att i specialskolor är kompetensen större och det finns mera 
resurser. Även Evans och Lunt (2002) skriver att föräldrarna är ett hinder för att arbeta 
inkluderande.  

4.4.6 Framtiden  
 
Är uppdelningen av den obligatoriska skolan i grundskola och grundsärskola här för att 
stanna? 5 personer svarade att de tror att uppdelningen av den obligatoriska skolan kommer 
att bestå, 15 personer tror delvis att uppdelningen kommer att vara kvar, 2 personer tror lite 
grann att den obligatoriska skolan kommer att vara uppdelad, 6 personer svarade att de inte 
alls tror att den obligatoriska skolan kommer att vara uppdelad och 7 personer svarade att de 
inte visste (fråga 34). Alla i undersökningsgruppen känner till begreppet en skola för alla 
(fråga 35) och om de ansåg att vi i framtiden kommer ha en skola för alla, var svaren 
ganska jämfördelat (8 personer svarade att de tror att vi kommer att ha en skola för alla i 
framtiden, 11 personer svarade att de tror att vi delvis kommer att ha en skola för alla, 8 
personer svarade att de tror lite grann att vi kommer att ha en skola för alla, 7 personer 
svarade att de inte tror att vi kommer att ha en skola för alla och 1 person svarade att den inte 
visste) (fråga 36).      
 
 
4.4.6.1 Reflektion 
 
Styrdokumenten skriver att vi ska arbeta mot en skola för alla och när jag ställde frågan i 
enkäten visade det sig att personerna tror mycket olika. Fem personer trodde att uppdelningen 
i skolformer kommer att finnas kvar, medan sex personer inte trodde det. Sjutton personer var 
tveksamma eller visste inte.  
 
Det var åtta personer som svarade att de helt klart ansåg att vi kommer ha en skola för alla i 
framtiden, medan nitton personer verkade tro det på ett eller annat sätt. Sju personer svarade 
att de inte alls anser att vi kommer ha en skola för alla i framtiden. Några skrev kommentarer 
till frågan och vad som krävdes för att vi skulle nå en skola för alla, exempelvis ”mindre 
klasser i grundskolan” och ”utbildad personal i grundskolan”. Några skrev även varför de inte 
tror på en skola för alla, ”så länge ekonomin styr lär det vara en utopi” och ”det måste finnas 
ett alternativ för de elever som inte klarar av en integrering”. 
 
Haug (1998) skriver att vi måste förändra och anpassa undervisningen till elevers olika 
förutsättningar och behov. Flera personer i min undersökning önskade att det gick att 
integrera alla elever i grundskolans klasser. Även Andersson (2003) önskar att den nuvarande 
skolan skulle passa alla elever. Jag tror att alla som arbetar i skolans värld vet att det många 
gånger kan vara tungt, då man kanske redan har elever med särskilda behov i klassen. Det 
kanske då känns betungande att en elev från grundsärskolan kommer dit regelbundet. 
Okunskap kan också vara en orsak, personalen kanske känner sig osäker och inte vet hur den 
kan lägga upp undervisningen och vilket bemötande som krävs. Karlsudd (2002) och 
Andersson (1996) skriver att skolledningen behöver visa att det är viktigt med integrering och 
se till att personalen får mer planeringstid och fortbildning. 
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5. Slutsats och vidare forskning 
Under detta sista och avslutande avsnitt kommer jag att sammanfatta mitt resultat samt 
redovisa min egen slutsats av denna rapport, allra sist kommer förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Sammanfattande slutsats  
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka grundsärskolans personals inställning till 
integrering av deras elever i grundskolan.  
 
I min undersökning visade det sig att grundsärskolans personal i stort var positiva till 
integrering. De ansåg att det var viktigt att grundsärskolans elever och grundskoleeleverna 
möts, då de har utbyte av varandra. Jag kunde se att de personer som arbetat kortast tid inom 
grundsärskolan i högre grad ansåg att man inte kan integrera alla elever. Det visade sig även 
att antalet pedagogiskt utbildade i min undersökningskommun var något lägre än 
genomsnittet i Sverige. Den pedagogiskt utbildade personalen var något mer positiv till 
integrering än de personer som inte hade en högre utbildning. Det kan bero på flera orsaker, 
exempelvis att det kanske är de som följer med eleven på integrering och där ser att det inte 
fungerar. Det var 35 personer som besvarade min enkät och det är endast deras inställning 
som besvaras. Som jag skrivit i metoden kom det till min kännedom efter jag bearbetat all 
data, att det fanns ytterligare personer som borde ha varit representerade här.  
 
Det var endast 16 personer som svarade att de har elever som integreras regelbundet. Varför 
just de har elever som klarar av en integrering, skulle vara intressant att forska vidare på. 
Beror det på att just de personerna har en skolledning som uppmuntrar, har de 
grundskolepersonal som är positiva och intresserade av särskolans elever, vill de eleverna 
själva eller är det personalen själva som bedömer att eleven klarar av integrering? Många 
angav att funktionsnedsättningen var så stor att det var svårt att integrera, nästan lika många 
skrev att eleven inte vill själv.   
 
Mina frågeställningar var: 

• Hur vanligt är det att elever i särskolan integreras i en grundskoleklass? 
• Vilken uppfattning har personalen i grundsärskolan om integrering?  
• Har personalen liknande inställning om integrering som skolledningen? 

 
I min första frågeställning ville jag veta hur vanligt det är att elever i särskolan integreras i 
grundskoleklasser. Det visade sig att det endast var 16 personer som svarade att deras elever 
är integrerade. Antalet elever som är integrerade regelbundet är 16 av det totala elevantalet 
78. Med andra ord är det inte vanligt att de integreras i grundskolan.  
 
Min andra frågeställning handlar om vilken uppfattning personalen i grundskolan har om 
integrering. De flesta menade att integrering var när eleven arbetade med medhavt material i 
grundskoleklassen. Nästan lika många menade att integrering var när eleven kan vara sig själv 
bland andra elever på skolan. Ganska många menade även att det kunde vara att eleven var 
inskriven i en grundskoleklass. Av dem som hade elever som var integrerade var det bara en 
person som inte önskade att sina elever kunde integreras mer. Få trodde att deras elever kunde 
integreras mer om grundskolans personal var mer positiva. Mer än hälften ansåg att deras 
elever har ett socialt utbyte av grundskolans elever. Detta gällde även om grundskoleeleverna 
har ett socialt utbyte av grundsärskolans elever. Det var dock mindre än hälften som ansåg att 
det var viktigt att dessa elevgrupper möts, vilket kan kännas lite motsägelsefullt.  
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I min sista och tredje frågeställning ville jag veta om personalen har en liknande inställning 
till integrering som deras skolledning. Resultatet från om skolledningen uppmuntrar till 
integrering var väldigt jämfördelat över de fyra svarsalternativen. När jag sedan jämförde de 
resultaten med vad personalen själv anser om integrering, då visade det sig att de personer 
som upplever att deras elever har ett socialt utbyte av grundskolans elever där är det fyra 
personer som inte alls upplever att skolledningen uppmuntrar. Här är det endast en person 
som menar att skolledningen uppmuntrar till integrering.    
 

5.2 Övergripande slutsats 
 
När jag jämförde mina olika resultat märkte jag att de blev lite motsägelsefulla. Mina resultat 
säger att personalen i min undersökningskommun är mestadels positiva till integrering samt 
anser det vara viktigt. Men om man tittar enbart på en fråga som ingår i ett kluster av 
variabler (se figur 4:4b), om de ansåg att deras elever behövde integreras med grundskolans 
(fråga 21), då visade det sig att 8 personer svarade negativt. Datorn räknar ut sambandet 
mellan två eller flera frågor. Om en person svarat väldigt negativt på en fråga och mycket 
positivt på en annan fråga, hamnar värdet mittemellan och det ser ut som personen är neutral i 
sina åsikter. Vilket man får ta i beaktande när man läser resultaten. 
 
Om man funderar över varför det var relativt många negativa svar på den ovanstående frågan, 
kan det vara så att personalen tog hänsyn till de olika faktorer som styr en lyckad integrering 
när de skulle svara? 15 personer ansåg att de behövde integreras. Har de 15 personerna bättre 
förutsättningar på sin skola i så fall? Med bättre förutsättningar menar jag att det kan vara att 
föräldrarna vill, eleverna vill, grundskolepersonalen vill och skolledningen stöttar och 
uppmuntrar. Något man bör tänka på är att elever som går i grundsärskolan befinner sig över 
ett stort spann, precis som i grundskolan. Både Rydelius (2006) och Göransson (2004) skriver 
om hur olika elever är i grundskolan. Skolverket (2000) pekar på att elever i särskolan är 
mycket olika och spektrat är stort. Likaväl som att en elev som är inskriven i särskolan kan gå 
i en grundskoleklass, kan en elev som tillhör träningsskolan gå i en grundsärskoleklass. Om 
personerna som svarat negativt tänker på de eleverna, som läser efter träningsskolans kursplan 
och kanske går i grundsärskoleklassen enbart av sociala skäl, kanske det kan vara en 
förklaring till att de svarade negativt.  
 
Resultatet visade att det var de med minst erfarenhet av särskola som var mest negativa till 
integrering. Hela 28 personer har arbetat 10 år eller mindre i denna verksamhet. Jag själv 
upplever att medelåldern inom grundsärskolan är ganska hög, vilket i så fall innebär att 
personerna har arbetslivserfarenhet från andra verksamheter och yrken.  
 
I min studie visade det sig att det var väldigt olika hur skolledarna i kommunen uppmuntrade 
integrering. Varje svarsalternativ fick i stort sett lika många svar. Det innebär att hälften 
svarade mer eller mindre positivt och hälften svarade mer eller mindre negativt. Då funderar 
jag över om det kan vara en orsak till att endast 46 % av alla grundsärskolans elever i min 
undersökningskommun integreras? Även om man arbetar på ett skolområde där skolledningen 
inte uppmuntrar till integrering och man själv anser det vara viktigt, tror jag man gör allt man 
kan för att det ska lyckas. Men om man känner sig motarbetad och inte får någon stöttning av 
ledningen, då är det antagligen inte lätt. Detta resulterar tyvärr i att eleverna drabbas negativt, 
både grundsärskoleeleverna och grundskoleeleverna. 
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Detaljresultatet finns i mitt resultat. 

5.3 Egen slutsats 
 
Jag tror att vi har långt kvar tills vi kan säga att vi har en inkluderande skola. Däremot kan vi 
säga att vi har en integrerad skola. Då särskolans lokaler oftast ligger vid sidan av eller i 
anslutning till grundskolans lokaler, kallar en del forskare det för lokalintegrering eller 
takintegrering. Det innebär att särskolans elever befinner sig på samma skola och under 
samma tak, men det innebär inte att de är en del av skolan eller delaktiga. Forskare (Haug, 
1998; Skolverket, 1998; Skolverket, 2002b) framhäver att vi ska arbeta efter en skola för alla 
och det har våra styrdokument angett sedan årtionden tillbaka. Skolverket (2002b) skriver att 
vi ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Hill (1996) menar 
att om vi placerar elever i särskilda undervisningsgrupper blir idén om en skola för alla till en 
skola för nästan alla. Jag tror inte att alla människor klarar av att fungera tillsammans med 
stora grupper. Jag tror det finns människor som mår bättre av att vara i en lugn och avskärmad 
miljö med minimala störningar. Men dessa människor tror jag är relativt få.  
 
Som dagens skola nu är, segregerar vi väldigt många människor, för många människor. 
Människor som skulle klara av och må bra av en interaktion mellan andra. Detta förutsätter att 
miljön runt omkring är anpassad till detta och att personalen har kunskap och viljan att arbeta 
på detta sätt. Nu när Högskoleverket varnar universiteten för att inte ta in så många på 
lärarprogrammen, eftersom vi kommer få ett överskott på lärare inom en snar framtid, anser 
jag Sverige har en ypperlig chans. Varför inte realisera en satsning med mer pengar till skolan 
och höja lärartätheten? Det vinner vi ekonomiskt på i längden och vi kan fånga upp elever 
som annars förbises. Då har vi även möjligheten att gör mindre klasser i grundskolan, vilket 
skulle medföra att många, kanske till och med de flesta, av grundsärskolans elever skulle 
kunna gå tillsammans med sina jämnåriga i närområdet. Detta kan man läsa om i 
Salamancadeklarationen (2001). Jag har erfarenheten att som det är nu skjutsas många elever i 
taxi till andra skolområden, då det egna området inte har grundsärskola. Detta medför att den 
så viktiga närhetsprincipen inte gäller för dessa elever, även om man försöker placera dem i 
närheten av hemmet om det är möjligt. Det blir inte naturligt för en elev att integreras i en 
klass där alla redan känner varandra sedan tidigare. En klass där de övriga eleverna bor 
grannar samt gått tillsammans sedan de lägre klasserna eller till och med förskolan.        
 
Både Rosenqvist (2003) och Brodin och Lindstrand (2004) skriver att för att vara inkluderad, 
måste man ha varit med i klassen från början. Jag håller delvis med, men jag anser att man 
kan vara inkluderad även om man inte varit med i klassen från start. Detta förutsätter dock 
enligt mig att eleven känner sig och är delaktig. Det kan vara så att klassen som 
grundsärskoleeleven kommer till, har andra elever som har funktionsnedsättningar och detta 
inte är något främmande och konstigt för dem. Då menar jag att vi kan kalla att eleven är 
inkluderad – delaktig.  
 
I min undersökning visade mitt resultat att merparten av den tillfrågade personalen tror att vi 
kommer ha en skola för alla i framtiden. Om man ser tillbaka historiskt sett hur det såg ut i 
vårt land bara för 30 år sedan, är det inte en omöjlighet att vi faktiskt kommer att ha en skola 
för alla. Om min och många andras önskan kommer i uppfyllelse, kommer den föregås av ett 
långt och tungt arbete. En stor omorganisation kommer att krävas samt att alla som arbetar 
inom skolans värld måste acceptera detta och skaffa sig en förståelse för människor med olika 
behov. Här har skolledningen mycket stor betydelse. Om skolledningen har en tydlig och 
öppen vision om hur skolområdet ska arbeta och visar sina medarbetare att det är ett viktigt 
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mål, då finns förutsättningarna för att det ska lyckas. Göransson (2004) anser att det är en 
ledningsfråga om integrering ska lyckas. Rektorerna måste visa att det är viktigt och får ta tid. 
Flera forskare, bland annat Karlsudd (2002), Linikko (manuskript) och Andersson (1996), 
menar att handledning, fortbildning och mer planeringstid medverkar till att vi kan integrera 
elever med framgång. Även specialpedagogisk kompetens är mycket viktigt.  
 
Som jag upplever det, är inte dagens skola inkluderande utan integrerande. Med de stora 
klasser som grundskolan har samt de knappa resurser som finns, kan det vara svårt att elever 
som har rätt att gå i en särskolegrupp, får vara inkluderade. Jag skulle däremot vilja att vi 
skulle kunna arbeta på det sättet. Att elever som klarar av att gå i en grundskoleklass, där det 
tillämpas lämplig pedagogik och eleven får den stöttning den behöver, får gå på sin hemskola 
med sina jämnåriga som eleven känt sedan förskolan. Så länge som elever särskiljs och 
placeras i exempelvis särskolegrupper, kan vi enligt mig inte prata om inkludering. Min 
önskan är dock att vi alla använde begreppet inkludering, då det är det jag anser vi bör sträva 
mot.  
 
Det finns enormt mycket skrivet om ämnet integrering och inkludering. Jag har däremot inte 
kunnat hitta så mycket forskning om vad pedagoger och annan personal i grundsärskolan och 
grundskolan anser om integrering. Det jag har hittat har i stort sett varit korta stycken i 
litteratur som egentligen handlar om något annat. Det har varit intressant att undersöka mitt 
syfte och jag anser att det krävs vidare forskning i ämnet. Det är en viktig och angelägen 
fråga.   

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag hade uppfattningen sedan tidigare att det största hindret till att integreringen mellan 
grundsärskola och grundskola är samverkan mellan de olika skolformerna. Även av mitt 
resultat att döma, verkar det vara en stor anledning till det. Är det så? Känner grundskolans 
personal att de inte vill eller kan ta emot grundsärskolans elever? Kan det vara så att 
grundsärskolans personal är besvärliga när de berättar att de måste arbeta enligt ett 
strukturerat arbetssätt när eleven kommer till klassen? Är det okunskap och rädsla eller är det 
dagens stora klasser som gör det omöjligt? Som jag ser det finns det många olika anledningar 
till varför det är svårt. Som fortsatt forskning skulle jag vilja undersöka hur grundskolans 
personal ser på integrering.  
 
En annan infallsvinkel är att undersöka rektorers tankar kring detta. I den kommunen jag gjort 
min undersökning, var resultatet väldigt fördelat om skolledningen uppmuntrar integrering 
eller inte. Men det är min undersökningsgrupps tankar och kanske ibland tolkningar, av hur 
ledningen ser på saken.  
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Bilaga 1 
 

Till personal i grundsärskolan, 
X-kommun 

 
Hej! 
 
Jag heter Annelie Seppälä och arbetar för närvarande i en grundsärskoleklass på X-skolans 
högstadium i X-stad. Jag läser 60p specialpedagogik vid Karlstads universitet och håller nu på 
att skriva en C-uppsats. Jag planerar att undersöka hur grundsärskolepersonal inom X-
kommun ser på integrering samt hur den fungerar.  
 
Jag kommer att ta kontakt med en person i ditt arbetslag under vecka 13, som sedan kommer 
att få enkäter att dela ut till alla i ert arbetslag. Jag vore oerhört tacksam om du tog dig tid att 
fylla i enkäten. Jag garanterar att de uppgifter som kommer undersökningen till del, kommer 
att behandlas konfidentiellt och med all nödvändig sekretess och anonymitet i enlighet med de 
regler och den etik som gäller för vetenskapliga arbeten. Materialet kommer att bearbetas och 
presenteras på ett sådant sätt att det blir omöjligt att identifiera staden, skolan som du arbetar 
på samt vem du är. 
 
Med varje enkät kommer det att finnas ett kuvert som du lägger din enkät i och sedan klistrar 
igen. Jag kommer sedan ut personligen till er, vid en tidpunkt som jag och kontaktpersonen i 
ditt arbetslag har kommit överens om, då jag hämtar alla kuvert. 
 
Än en gång vill jag säga att jag vore oerhört tacksam om Du kunde hjälpa mig med detta! 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig antingen via mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
____________________________  
 
 
 
Mail: X 
 
Telefon arbete: X  
 
Telefon hem: X 
 
Telefon mobil: X 
 
 

 
 

  



Bilaga 2 
 

Till personal i grundsärskolan, 
X-kommun 

 
Hej! 
 
Efter att ha skickat ut ett brev till dig och dina kollegor i arbetslaget, har jag nu kontaktat en 
av er. Det är av den personen som du nu har fått den här enkäten.  
 
Som jag skrev i det första brevet, studerar jag vid Karlstads universitet och läser 60p 
specialpedagogik. Jag håller för närvarande på med mitt sista arbete som är en C-uppsats. Jag 
undersöker hur personal som arbetar i grundsärskolan i X-stad, ser på integrering och hur den 
fungerar. Just ditt namn har jag fått tag på genom X-stad kommuns hemsida. 
 
Jag vill påminna om att jag garanterar att de uppgifter som kommer undersökningen till del, 
kommer att behandlas konfidentiellt och med all nödvändig sekretess och anonymitet i 
enlighet med de regler och den etik som gäller för vetenskapliga arbeten. Materialet kommer 
att bearbetas och presenteras på ett sådant sätt att det blir omöjligt att identifiera staden, 
skolan som du arbetar på samt vem du är. 
 
När du fyllt i enkäten, vill jag att du lägger den i det bifogade kuvertet och klistrar igen det. 
Jag kommer sedan ut till din arbetsplats, vid en tidpunkt som jag kommit överens med din 
kollega om, och hämtar era kuvert. 
 
Kontakta gärna mig om du har några frågor! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
__________________________________ 
 
 
 
Mail: X 
 
Telefon arbete: X 
 
Telefon hem: X 
 
Mobil: X 
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Bilaga 3 
Integrering mellan grundsärskola och grundskola
 

1. Jag arbetar i en    grundsärskoleklass  
samklass   

    annat ________________ 
 
 

2. Jag arbetar med åldrarna __________    
 
 

3. Jag är utbildad som   grundskollärare  
(här kan du sätta flera kryss)  speciallärare   

specialpedagog                    
förskollärare                          
fritidspedagog  
elevassistent   
annat ________________ 
 
 

4. Jag arbetar som    lärare   
(här kan du sätta flera kryss)  speciallärare   

specialpedagog  
förskollärare   
fritidspedagog  
elevassistent   
annat ________________ 
 
 

5. Jag anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom det specialpedagogiska 
området 

ja      
 nej    

 
 

6. Jag har arbetat inom grundsärskolan i ____ år 
 
   

7. I min klass/grupp går det ____ antal elever 
 
 
8. Av de integreras ____ antal elever regelbundet i en grundskoleklass 

 
 

9. De elever som inte är integrerade, har varit det tidigare 
 

ja      
 nej    
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    jag vet inte   
 
 

10. Begreppet integration pratas det mycket kring samt skrivs om i massmedia och i 
litteratur. Integrering kan betyda olika för olika personer.  
 
Integrering för mig är  
(här kan du sätta flera kryss) 

grundsärskoleelever som är  
inskrivna i en  
grundskoleklass  
 
grundsärskoleeleven arbetar  
med eget medhavt material i  
en grundskoleklass  
 
särskolan har sina lokaler i  
närheten av grundskolans  
lokaler   
 
särskoleeleven kan vara sig  
själv bland alla andra elever  
på skolan   
 
grundskoleelever saknar  
särskoleeleven när den är  
sjuk   

  
    annat ___________________ 
    ________________________ 
 
 
11. Jag anser att det är viktigt med integrering för att eleven ska träffa 

grundskoleelever 
jag instämmer helt     

 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

 
 
12. Anledningen till att eleven/eleverna inte integreras är 

(här kan du sätta flera kryss) 
    vårdnadshavarna vill inte   

 
eleven/eleverna vill inte  
 
funktionshindret är så  
gravt att det är svårt  
 
schema problematik  
 
vi personal anser inte det 
är bra för den/dem    
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grundskolans personal vill 
inte ta emot eleverna  
 
annat _________________ 
 

(Om ingen av dina elever integreras, kan du nu gå till fråga 20) 
 
 

13. Eleven/eleverna integreras för att vårdnadshavarna vill det 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

jag vet inte   
   
 

14. Mina elever har med sig eget material till klassen när de ska integreras 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

 
 
15. Vi i grundsärskolan har ett bra samarbete med grundskolan 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

     
 
16. Jag upplever att eleverna som integreras trivs i ”sin” klass 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

jag vet inte   
 
 
17. Den mottagande personalen i grundskoleklassen får handledning för att klara av 

undervisningen med min/mina elev/elever 
ja      

 nej       
    jag vet inte   
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18. a) Personal från grundsärskoleklassen följer med eleven på integrering 
 

ja      
 nej       

 
b) Grundsärskolepersonalen fungerar då som en resurs till hela     
grundskoleklassen 

 ja        
 nej       
 

 
19. Jag önskar att (fler av) mina elever kunde integreras i en grundskoleklass 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

 
 

20. (Fler av) mina elever kunde integreras i en grundskoleklass om den mottagande 
personalen i grundskolan varit mer positiv angående integrering 

 
jag instämmer helt     

 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

     
 

21. Jag anser inte att mina elever behöver integreras i en grundskoleklass 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

     
 
22. Jag anser att särskolans lokaler är placerade för att underlätta integrering 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

 
 

23. Jag och skolledningen har liknande syn när det gäller integrering 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  
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    jag vet inte  
   

 
 

24. Mina elevers vårdnadshavare vill att deras barn integreras mer 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte  
  
 
25. Jag upplever att grundskolans personal ser oss som besvärliga när vi vill 

integrera våra elever 
jag instämmer helt     

 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

 
 

26. Min skolledning uppmuntrar personalen att integrera grundsärskoleelever i 
grundskoleklasser 

 
jag instämmer helt     

 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

jag vet inte   
 
   

27. Jag anser att alla elever kan integreras 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

     
 

28. Jag upplever att mina elever inte har något socialt utbyte av grundskoleeleverna 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
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29. Jag känner mig osäker när vårdnadshavarna vill integrera sina barn. 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
30. Jag upplever att det är svårare att integrera grundsärskoleelever i grundskolan 

när de blir äldre 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
 

31. Jag anser att det är viktigt att grundskoleelever får träffa funktionshindrade 
  

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
 
32. Jag upplever att grundskoleelever inte har något utbyte av mina elever 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
 

33. Jag upplever att grundskoleelever inte vill umgås med mina elever 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
 
34. Jag tror att uppdelningen av den obligatoriska skolan i grundskola/särskola är 

här för att stanna 
 

jag instämmer helt 
 jag instämmer delvis 
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 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte  
     
 
 

35. Jag känner till begreppet en skola för alla 
 

ja   
nej   
 
 

36. Jag anser att vi i framtiden kommer ha en skola för alla 
 

jag instämmer helt     
 jag instämmer delvis     
 jag instämmer lite     
 jag instämmer inte alls  

    jag vet inte   
 
 

37. Har du synpunkter på denna undersökning eller om det är något som du vill 
förtydliga, får du gärna skriva det här. Får du inte plats kan du använda ett 
separat ark som du bifogar i kuvertet. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
Än en gång vill jag tacka dig för att du tog dig tid att besvara frågorna! 
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