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Abstract 
There are some studies about inclusive education, but most studies have been from the view 
of teachers, principals and the managers. I choose to make my study from the student’s point 
of view in inclusive education. The purpose with my study was to get knowledge about  
special school pupils view on inclusive education, and there apprehensions of participation in 
a ordinary school class.  The study includes three interviews with pupils. The pupils 
perspective have been the focus. Whether the students have experienced participation showed 
to be various. They are all positive to the integrations they have today. But at the same time 
they express in the analyses that they do not feel participative, in for example the shape of the 
material and the lessons. The student in the study who have been included in the ordinary 
class since the third year in school, seems to feel included. An other student who recently got 
to belong  to an ordinary school class, have no contact with his friends after school. The third 
student have been included in the ordinary school class since the fourth school year. He wants 
to be in the class more than he is to day. The study points to the fact that the students feel 
satisfied with the amount of time they spend in the ordinary class but are in fact spending 
most of the time in their special class. Thus the study shows minimal inclusion of these three 
pupils. 
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Sammanfattning 
 
Det finns en hel del forskat kring integrering, fast de flesta forskare har utgått ifrån lärare, 
rektorer och lednings syn på integrering. Jag valde därför att göra min undersökning utifrån 
elevernas sätt att se på integrering. Det övergripande syftet med min studie var att få kunskap 
om grundsärskoleelevernas syn på integrering samt uppfattningen av delaktighet i 
grundskolans klasser på högstadiet. Undersökningen har innefattat tre elevintervjuer där jag 
har satt elevernas perspektiv i fokus. Hur vida de upplever sig delaktiga eller ej är av 
varierande grad. De är alla positiva till den integrering som sker i dagsläget. Man kan 
samtidigt i analysen se att de uttrycker att de inte känner sig delaktiga i till exempel vad gäller 
materialets utformning och lektionernas upplägg. Den elev i studien som varit delaktig i sin 
grundskoleklass sedan tredje året upplever jag som delaktig i grundskoleklassen.  En av de 
andra har nyligen fått sin tillhörighet i en grundskoleklass, han har ingen kontakt med sina 
kompisar på fritiden. Den tredje personen har varit integrerad i sin grundskoleklass sedan 
fjärde årskursen. Han vill integreras mer. Båda är de positiva till den integrering som sker 
idag. Studien visar att eleverna är nöjda med den mängd av tid de spenderar i 
grundskoleklassen, men den mesta tiden är de i grundsärskoleklassen. Studien visar 
följaktligen att dessa tre elever har minimal delaktighet i grundskoleklassen. 
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Integrering, inkludering, delaktighet, en skola för alla, grundsärskola 
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1. Bakgrund 
 
Under det senaste decenniet har det skrivits och diskuterats väldigt mycket om integrering 
vara eller icke vara. Det finns många studier gjorda på vad pedagoger och rektorer anser om 
integrering mellan särskolan och grundskolan, men det finns nästan ingenting gjort utifrån 
elevernas perspektiv och upplevelser, trots att detta varit ett högaktuellt ämne i många år. 
 
Detta har gjort mig nyfiken på vad eleverna tänker och känner inför integrering och om de då 
känner sig delaktiga i respektive integreringsklass Jag har en stor vilja att söka mer kunskap 
om integreringsfrågor och då framförallt om elevernas känsla av delaktighet i klasserna. Detta 
är av stort intresse och min önskan vore att få all personal inom skolans värld involverad i 
integreringsfrågor, jag tror att man genom diskussioner, om bland annat värdegrund, kan 
skapa gemensamma vägar och metoder. Man måste använda sig av de styrdokument som 
finns istället för att låta dem stå i bokhyllan och samla damm. 
 
Jag funderar mycket på om eleverna känner sig delaktiga i sina integreringsklasser. Saknas de 
av sina klasskamrater vid sjukdom, resor eller annan frånvaro? Känner de sig som en i gänget 
när det gäller klassresor, julfester och liknande föreställningar? Integreringen kanske bara 
består i att man delar lokaler och att grundsärskolebarnen finns med i samma skolkatalog som 
grundskolan. Eller, är det så att mina förutfattade meningar inte alls stämmer överens med 
verkligheten?  
 
I min studie har jag valt att använda mig av begreppet integrering. För mig är det en oerhörd 
skillnad mellan begreppen integrering och inkludering. Jag anser att för att kunna använda sig 
av ordet inkludering så måste man utgå från en skola för alla där alla ingår oavsett 
funktionsnedsättning eller svårighet. Min förhoppning är att alla i framtiden är inkluderade, 
men i dagens läge så anser jag att integreringsbegreppet är det enda rätta att utgå ifrån. Detta 
eftersom vi oftast segregerar, avskiljer, eleverna för att sedan integrera dem 
 
Det finns som jag tidigare nämnt mycket forskning gjord om integrering och inkludering. Jag 
har valt att inrikta mig på elevernas känsla av delaktighet och gemenskap vid integrering. Min 
förhoppning med denna studie är att jag ska få en större insikt i hur eleverna tänker och 
känner inför integrering i grundskoleklassen. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att få kunskap om: 

1. Hur grundsärskoleelever på högstadiet uppfattar sig delaktiga i grundskolans klasser 
när de integreras samt 

2. Hur de ser på integrering utifrån sitt elevperspektiv. 
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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.  

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) beskriver filantropernas optimistiska och omhändertagande syn som 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. Motivet till sterilisering och 
inspärrning var att omvärlden skulle skyddas från de funktionshindrade.  
 
Författarna Rabe och Nilsson (1996) uttrycker att i början av 1900-talet, var det 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.  
 
Enligt Börjesson (1997) var det 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. Flera författare skriver med stöd av 1944 års lag om undervisning och vård av 
sinnesslöa, 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 elever som inte 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. 
Tio år senare kunde eleverna få stödundervisning i vissa ämnen, så kallad klinikundervisning 
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(Börjesson, 1997). Han skriver också att på 1970-talet gjordes SIA-utredningen 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) skriver 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, men föräldrarna hade inte 
många val. Ibland berodde det 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). Enligt 
Ahlberg (2001) så var det först efter SIA-utredningen som synen på elevers skolsvårigheter 
blev mycket tydlig. 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 särskolan skulle flyttas från landstinget till 
kommunerna. Detta arbete var helt genomfört år 1996.    

2.1.1 Särskola – grundsärskola och träningsskola  
 
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, några av eleverna som går i 
grundsärskoleklasser är integrerade i grundskolans klasser.    
 



 - - 4 - -   

I Ett samhälle för alla (SOU, 1992:52) beskriver 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, kunde vara 
nedskärningar i skolan, sjukdomsdiagnoser, stress, oro och ökad utslagning. Samtidigt pekar 
Tideman (2000) på 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 diagnostiseringsmetoder som kan ha betydelse. 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) menar att man i ett sådant fall lägger man problemet hos 
eleven. Han menar att man bör tänka på om det istället kan vara skolan som bär problemet. 
Börjesson (1997) hänvisar till SOU 1974:53 där de skrev att ”Begreppet elever med 
skolsvårigheter kan i viss mån ersättas av begreppet skola med undervisningssvårigheter.” (s. 
57). 
 
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). Samma gäller elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada och elever med autism eller autismliknande 
tillstånd (Skollagen, 2002). 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 Skollagen (2002) 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. Enligt Blom (1999) är en elev i särskolan 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 grundskolans och träningsskolans kursplaner är framförallt att 
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eleverna i särskolan efter sina egna förmågor nå upp till målen. Grundskolans elever skall nå 
upp till en viss nivå för att bli godkända. 
 
Karlsudd (1999) skriver 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) uttrycker 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 också 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 sänker kraven. Detta medför att eleverna får ett ökat 
självförtroende. Man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och lärarna använder en metodik 
som är anpassad efter elevens förutsättningar.  
 
Enligt Skollagen (2002) 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 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.  

2.2.1 FN:s standardregler  
 
Förenta nationernas standardregler används ofta i relation till politiska frågeställningar och 
mål. De har också självklart stor betydelse för skolväsendets utveckling i världens länder. 
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Men standardreglerna tar också upp specifika grupper av människor och deras behov. I FN: s 
standardregel nummer 6, som handlar om utbildning, kan man därför 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) 

2.2.2 FN:s barnkonvention  
 
Förenta Nationerna har under en längre rad av år diskuterat frågor kring barns situation. Detta 
ledde till att FN:s generalförsamling tog särskilda beslut den 20 november 1989. Denna 
konvention handlar om barns rättigheter. (Barnombudsmannen, 1989). 
 

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. (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. (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 
/…/ (artikel 29) 
 

2.2.3 Salamancadeklarationen 
 
År 1994 samlades 300 deltagare i staden Salamanca i Spanien, som representerade 
sammanlagt 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 
- 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: 
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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)  

2.2.4 Skollagen 
 
Vårt yttersta nationella styrdokument i skolan är skollagen med kommentarer (2002). I första 
kapitlet i 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) 

2.2.5 Läroplanen 
 
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 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) 
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2.3 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) 
menar 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) skriver 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 menar 
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 samt 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 funktionsnedsättning 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: 
 

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 (SOU 2004:98). 
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2.4 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 funktionsnedsättningar 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 de som är handikappade från 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. Det behöver inte innebära att man idag 
kategoriserar dem som utvecklingsstörda. Enligt Molin (2004a) kan det som anses vara 
normalt 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 
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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) har också studerat 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 med de 
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) menar 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 
funktionsnedsättning 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) 

 

2.5 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) uttrycker här att 
ordet integrering kan tolkas på olika sätt, vilket lett till att integration i praktiken inneburit 
olika saker. Emanuelsson (1996; 2004) skriver att integration och integrering är två begrepp 
som sedan början av 1970-talet använts ofta för att beskriva omständigheter och relationer 
mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Då 
begreppen förekommer i olika sammanhang och med olika betydelse har innebörden i dem 
varit något oklara. Nilholm (2003) menar 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). 
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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 nio 
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) beskriver 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) menar 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) pekar på 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) och Brodin och Lindstrand (2004) skriver att för 
att vara inkluderad, måste man ha varit med i klassen från början.  Är man integrerad har man 
varit utanför den vanliga verksamheten. 
 
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) menar att de personer som anser att man integrerar alla elever som går på 
samma skola (takintegrering), de 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 
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till grundskolans lokaler. De undervisas för sig, men har möjlighet att träffa 
grundskoleeleverna på raster och dylikt.  
 
Andersson (2003) talar om 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. 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 kommunen som min studie utfördes 
i, tillhör de 60 % som svarade att de inte hade sett över miljön för funktionshindrade ute på 
grundskolorna. Högman (2004) skriver vidare att särskolans 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 
funktionsnedsättning 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. 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 
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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 funktionsnedsättning. 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. 
 

2.6 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. Man använder begreppet med olika 
tankeinnehåll. 
 
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) pekar på 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  
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• 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 funktionsnedsättning 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). 

2.6.1 Delaktighetsformer 
 
Molin (2004a) delar in begreppet delaktighet utifrån olika aspekter. Han använder sig av 
engagemang, aktivitet, formell tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, makt och 
interaktion. Nedan följer en sammanfattning av hans olika delaktighetsformer. Jag ser dessa 
som bra redskap att använda i min analys. 
 
2.6.1.1 Engagemang 
Hur personen genomför en aktivitet och huruvida eleverna engagerar sig i lektions innehåll 
eller varandras sätt att vara. Vilken grad av deltagande en elev har i en aktivitet (lektion). 
 
Det är vanligt att de tysta eleverna sitter och artigt nickar och lyssnar, samtidigt som de lite 
tuffare eleverna ifrågasätter lektionsinnehållet samt kommer med egna idéer. Molin skriver att 
om man diskuterar grad av deltagande i en aktivitet så borde det ifrågasättande engagemanget 
i lektionsinnehållet vara en högre grad av engagemang än den inställsamma fogligheten hos 
de tysta eleverna. 
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Dåligt engagemang kan genomsyras av att man bland annat har svårt att sitta still och lyssna, 
inte vara på humör, sparkas, retas och helt enkelt vara engagerad i något annat. 
 
2.6.1.2 Aktivitet 
Det rör en persons genomförande av en uppgift eller handling. I denna bemärkelse syftar 
alltså aktivitetsbegreppet på vad en person gör. Man kan genomföra en handling tillsammans 
med flera individer eller på enskild hand. Man brukar benämna det intrapersonellt eller 
interpersonellt. En person kan läsa högt ur en bok (indviduellt) för att sedan stanna upp och 
diskutera stycket gemensamt med dom andra i gruppen. Det senare tar upp samspelet mellan 
människor och det är en del i denna delaktighetsform. 
 
Tysta elevers aktivitet visas framförallt av att dom lyssnar och ibland svarar på frågor som 
läraren ställer. I Molins avhandling visar han på hur de tysta eleverna oftast valde att delta 
genom att sitta bredvid ensam och läsa en bok, iaktta andra elevers aktiviteter eller röra sig i 
takt till musik, man kan säga att deras delaktighetsform är intrapersonellt. Tuffa elevers 
delaktighetär är mer interpersonell delaktighet. 
 
2.6.1.3 Formell tillhörighet 
När någon ges tillträde till ett sammanhang. Det kan vara att man är inskriven i en klass, har 
rätten att vara med i elevråd, tillträdesrätt till bland annat matsalen, korridoren, 
uppehållsrummet och kafeterian. 
 
Det kan också beröra undervisningsmaterialets utformning, att man inte får tillgång till nytt, 
intressant och utmanande material. Att materialet inte är anpassat till åldern. I en av Molins 
intervjuer beskriver en lärare på gymnasiesärskolan att mattematerialet kan vara ämnat för 
lågstadieelever t ex två gula ankor plus en gul anka. Istället borde materialet vara mer 
anpassat efter ålder och intresse. 

 
2.6.1.4 Informell tillhörighet 
Denna delaktighetsform handlar ofta om att känna sig delaktig, att man tillhör något, samt att 
man känner sig accepterad. Det finns ingen som har bestämt att man ska tillhöra en speciell 
grupp. Man kan säga att det är utifrån huruvida man platsar in i gänget eller inte. Molin har i 
sin studie framförallt sett hur viktigt det är att man kan uppföra sig för att få en del av 
gemenskapen.  
 
Ibland vill tuffa elever markera att de inte tillhör särskolan och de avvikande eleverna. Det 
kan speglas genom språket vem som får vara med, det kan vara nedvärderade uttryck mot 
elever som beter sig annorlunda. Det kan också visa sig genom att elever visar distans till 
lärarna i särskolan. 
 
Däremot verkade inte de tysta eleverna bry sig om det avvikande beteendet hos sina 
kompisar. Molin berättar att eleverna kan slå sig ner bredvid varandra och bara sitta där men 
ändå känna en sorts tillhörighet till varandra. 
 
2.6.1.5 Autonomi 
Delaktighetsformen autonomi innebär att eleven är oberoende att göra egna/självständiga val. 
Naturligtvis kan eleven behöva hjälp med att genomföra beslutet men det viktiga är att 
individen själv känner att han/hon fått bestämma. 
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2.6.1.6 Makt 
Makt förutsätter en viss grad av autonomi. Makt innebär att man förvandlar de självständiga 
valen till sociala relationer. Elevers möjligheter att påverka situationer samt möjligheter till 
inflytande. 
 
2.6.1.7 Interaktion 
Man förutsätter att det krävs samspel mellan individen och dess omgivning. Interaktion 
förutsätter att det först sker en aktivitet. 
 
2.6.1.8 Ytterligheter i delaktighet. 
Det är svårt att definiera begreppet delaktighet. Mångas tankar och synsätt kan fångas i 
begreppet vilket gör att det är svårt att definiera vad delaktighet egentligen innefattar. Molin 
(2004a) har i sin avhandling närmat sig denna svårighet genom att definiera ytterligheterna. 
Han använder sig av uttrycket minimal delaktighet och maximal delaktighet. När någon form 
av delaktighet infinner sig kan man använda sig av begreppet minimal delaktighet och när ett 
flertal delaktighetsformer genomförs kan man använda begreppet maximal delaktighet. Molin 
(2004a) skriver ”Delaktighet bör - som tidigare hävdats – beskrivas som ett samspel mellan 
individen och dennes sociala och fysiska omgivning”(2004a, s.63). Man får heller inte bortse 
från huruvida den berörda personen vill, kan och ges tillfälle till att vara delaktig. 
 

2.6.2 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. 
 
2.6.2.1 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.  
 
2.6.2.2 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 
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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). 
 

2.7 Pedagogers tankar kring integrering 
 
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 funktionsnedsättning 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) skriver att vissa lärare 
kan känna en stolthet över att det faktiskt går att hantera den mångfald som finns 
representerad.  
 
Frithiof (2002) har i sin studie sett att lärarna uttrycker 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) menar 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 funktionsnedsättning går i 
den vanliga grundskolan, lär sig de andra eleverna att funktionshindrade är lika mycket värda. 
Det som de föregående författarna skriver, 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 någon person med 
utvecklingsstörning anställd. Då visade det sig att mer än tre fjärdedelar av arbetsgivarna hade 
personliga erfarenheter av andra 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 
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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. 
Lärarna säger sig ha svårigheter att avgöra vilken kunskapsnivå den integrerade eleven ligger 
på och vilka krav de ska ställa på eleven (Skolverket, 2002a).   
 
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) menar 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) skriver att ”/…/it has been proven 
that children develop better physically, psychologically, and socially if they learn together 
with other children.” (s.13). 
 
Högman (2004) beskriver 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.  
 
Westling Allodi (2005) har gjort en stor undersökning i en hel kommun där hon besökt 21 
skolor och 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 okunskap 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. 
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2.8 Föräldrars tankar kring integrering 
 
Föräldrarna är i allmänhet även de positiva till integrering. De föräldrar som varit tveksamma 
inför inskrivning i särskola, får oftast mycket höga förväntningar på integreringen. 
Pedagogerna i särskolan anser att grundskolans pedagoger har liten kunskap om hur de 
arbetar i särskolan (Högman, 2004; Skolverket, 2002a). 
 
European Agency for Development in Special Needs Education (2003) skriver att 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 till 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 
om eleven till skolan.  
 
 

2.9 Elevers tankar kring integrering 
 
Jag har tyvärr inte lyckats hitta något elevperspektiv som är relevant för studien. Jag visste 
sedan tidigare att det varit svårt att hitta lämpligt material, vilket var en av orsakerna till att 
jag valde att fördjupa mig inom området. När jag sökt litteratur har jag använt mig av olika 
databaser via Internet och bibliotek. Däribland kan jag nämna databasen ERIC samt LIBRIS.  
 
Det är svårt att hitta litteratur som i egentlig mening speglar elevperspektivet och som är 
relevant för studien. Det vanligaste är att elevperspektivet beskrivs som om det är ett 
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inifrånperspektiv men där det är vuxna som tolkat elevers utsagor. Fler och fler försök görs 
dock, bland annat har Molin (2004b) och Szönyi (2005) i sina avhandlingar intervjuat och 
observerat skolungdomar med olika typer av integrering. I båda avhandlingarna speglas det 
dilemma som också jag vill undersöka, att integrering och känslan av delaktighet är komplext 
och inte helt enkelt att undersöka ur elevernas perspektiv.  
 

2.10 Begreppsdefinitioner i studien 
 
Nedan följer en förklaring av de begrepp som jag använder mig regelbundet av i min 
undersökning. 

2.10.1 Integrering  
Jag har i min studie valt att använda mig av begreppet integrering. För mig innebär 
integrering en fysisk placering där det inte är självklart att eleverna upplever sig delaktiga. 
Det finns många sätt att se på integrering och jag har valt att utgå från följande i min studie: 
 

• Det finns de grundsärskoleelever som följer sin grundskoleklass hela skoltiden, men 
inte känner sig delaktiga i klassen. Här kan man tala om en fysisk integrering. 

 
• Eleven är avskild från den normala klass som han eller hon vanligtvis tillhör, (man går 

till exempel i grundsärskolan), för att sedan integreras i den gemensamma gruppen 
(grundskolan).  

 
• Integreringen kan även vara omvänd, det vill säga att några grundskoleelever befinner 

sig hos särskolegruppen och har samma lärare, lokaler och lektionsinnehåll. Men om 
eleverna inte känner sig ha ett utbyte med varandra så är det enligt mitt sätt att se på 
det en fysisk integrering. 

 

2.10.2 Inkludering 
Med inkludering menar jag att man är med på samma villkor som alla andra elever trots sina 
svårigheter och framförallt att eleverna känner en delaktighet med andra elever. Jag anser att 
för att kunna använda sig av ordet inkludering så måste man utgå från en skola för alla där 
alla ingår oavsett funktionsnedsättning eller svårighet. Min förhoppning är att alla i framtiden 
upplever sig delaktiga och är inkluderade oavsett svårighet.  

2.10.3 Segregering 
Segregering innebär för mig i min studie att man avskiljer eleverna från den normala 
klass/grupp som eleven vanligtvis tillhör. Det kan vara allt från några lektioner i veckan till att 
befinna sig avskild hela tiden. Man lyfts helt enkelt ur den ordinarie grupp som man tillhör. 
 

2.10.4 Utvecklingsstörning 
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.  
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2.10.5 Delaktighet 
Delaktighet är ett vitt och stort begrepp. Det kan vara hur man upplever sig delaktig. Ibland 
vill vi vara delaktiga och ibland inte. Jag har i min studie valt att dela upp begreppet 
delaktighet i två kategorier. Social delaktighet innebär att jag försöker beskriva hur eleverna 
uppfattar sig delaktiga när det gäller medbestämmande, kamratkontakter och trygghet. När det 
gäller den fysiska delaktigheten har jag fokuserat mer på stora elevgrupper, material och 
tillgänglighet.  
 

2.11 Problemprecisering 
Jag vill med min studie undersöka hur grundsärskoleelever på högstadiet uppfattar sig 
delaktiga i grundskolans klasser när dom integreras samt hur de ser på integrering utifrån sitt 
elevperspektiv.  
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3. Metod  
I metodkapitlet kommer jag att belysa hur jag gått tillväga i min undersökning. Inledningsvis 
ges en förklaring till varför jag valde intervju som verktyg i min studie. Sedan redovisas 
urvalet, skolan, eleverna, genomförandet, tillförlitligheten och vilka etiska övervägande jag 
utgått från i min studie. 

3.1 Samarbete av litteraturgenomgång 
När jag sökt litteratur har jag delvis samarbetat med en studiekamrat, Annelie Seppälä (2006). 
Vi valde att göra så då vi hade en liknande inriktning. På detta vis har vi kunnat täcka in en 
stor del av den forskning som redan finns. Litteraturgenomgång kan tyckas vara i längsta 
laget, men jag har haft svårt att välja bort något då jag anser att allt hör till det valda området. 
Efter avslutad litteraturgenomgång så delade vi helt på oss och gjorde olika sorters 
undersökningar. Annelie valde att göra en enkätundersökning om personalens inställningar till 
integreringsfrågor. Jag däremot valde att försöka ta ett elevperspektiv av elevers uppfattningar 
av delaktighet vid integrering.  

3.2 Intervjuer som metod 
 
I min studie ville jag ta del av grundsärskoleelevers uppfattningar av delaktighet vid 
integrering. Jag ville försöka se det utifrån deras perspektiv. Att intervjua kändes som det 
enda rätta med tanke på att jag ville kunna ställa följdfrågor om det skulle behövas. Trost 
(1993) menar att om man ”är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 
resonera och reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en 
kvalitativ studie rimlig.” (s.14) Jag har valt att använda mig av delvis strukturerade intervjuer 
och med det menar jag att jag haft några färdiga frågor som jag haft som mål att behandla 
men inte i någon speciell ordning. Jag har börjat intervjuerna med att prata om annat, detta för 
att fånga barnens intresse och försöka skapa motivation. 
 
Trost (1993) skriver om att intervjuerna ska vara väl planerade. Han tar upp intervjuguide 
som ett tänkbart stöd i intervju situationen. Guiden består av färdiga frågor som inte behöver 
användas i samma ordning, men alla intervjufrågor skall tas tillvara utefter hur frågorna faller 
sig lämpligast. För att få fram uppgifter om känslor och åsikter så är det viktigt att man ställer 
konkreta frågor om beteende och händelser. Doverborg & Pramling menar att det är viktigt att 
man tränar sig i att intervjua. De jämför det med att man förhåller sig på samma sätt som vid 
observationer, då man bör öva upp sin förmåga att se till helheten.  
 
Eleverna som jag intervjuade har alla en utvecklingsstörning och kan vara känsliga för 
förändringar. Om jag hade valt att genomföra observationer så skulle jag haft mer tid på mig 
för att inte störa vid observations tillfällen. Många elever upplever en oro när det inte är som 
vanligt och några kan ha svårt för att sitta stilla. Trost (1993) skriver att många barn har svårt 
för att sitta still en längre period. Det kan innebära att man får sitta kortare stund och istället 
återkomma med nya intervjutillfällen. 
 
Trost (1993) berättar också att vuxna har lättare för att föreställa sig något, abstraherar. Barn 
lever mer i ett nu och här perspektiv och man måste försöka konkretisera, tydliggöra vad som 
man säger. Om jag hade valt att använda mig av enkät som metod, så hade jag inte kunnat 
förtydliga frågorna. Kvale (1997) säger att intervjumetoden är bra och ger intressanta resultat. 
Han skriver att den ger en förberedande start för en vetenskaplig undersökning inom det 
kvantitativa området. 
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3.3 Genomförandet av intervjuundersökningen 
I detta stycke kommer jag att ingående presentera hur jag gick tillväga med 
intervjuundersökningen.  

3.3.1 Urval  
 
Jag valde att utnyttja mina kontakter när det gällde valet av skola, jag kontaktade en 
högstadieskola och gjorde upp en tid för ett besök med pedagogerna. Vid besöket fick jag 
information om vilka grundsärskoleelever som integrerades i grundskolans klasser på 
högstadiet. Först efter det gjorde jag ett utskick till alla vårdnadshavare som hade elever som 
integrerades i grundskolan något pass varje vecka. Sammanlagt var det sju elever som var 
berörda. 
 
I brevet (bilaga 1) informerade jag om studien och vad den innebar för deras barn. Två av 
eleverna informerade jag om intervjun före utskicket till vårdnadshavarna. Jag berättade vad 
brevet handlade om samt att det var viktigt att deras föräldrar gav sitt medgivande för att jag 
skulle få intervjua dem. Eleverna var positiva och efter tre dagar fick jag två positiva 
medgivande. För de övriga fem eleverna, som jag gjorde utskick till, lät jag pedagogerna 
skicka med eleverna brevet hem utan att jag själv först förklarat vad det var. Av de fem 
utskicken fick jag ett tillbaka och det var positivt. Att bortfallet i den gruppen var så stort 
kanske beror på att jag inte informerade eleverna själva om intervjun före utskicket. Detta var 
något som jag hade funderat över innan utskicken. Jag var rädd för att vårdnadshavarna inte 
skulle tycka om att jag skulle fråga de eleverna först innan jag involverade dem i intervjun. Å 
andra sidan insåg jag att vissa föräldrar skulle föredra att jag frågat och presenterat mig för 
eleverna innan förfrågan gick hem. Att jag sedan gjorde på olika sätt berodde på den 
information jag fick av pedagogerna i klassen. Vissa av eleverna hade svårt att få information 
om något som låg så långt fram i tiden och därför skickade jag i den ena gruppen hem breven 
utan att informera eleverna. Sammanlagt intervjuade jag tre elever. 

3.3.2 Skolan 
Skolan är en högstadieskola som ligger i en mellanstor svensk stad. Där går cirka 400 elever. 
Eleverna kommer från många olika sorters kulturer och områden. Vissa bor i villaområden 
som anses lite finare medan andra bor i små lägenheter i ett inte allt för populärt 
bostadsområde. En av de intervjuade bor i villa och de andra i två olika sorters lägenhets 
områden. 

3.3.3 Presentation av eleverna 
I min undersökning har jag genomför tre elevintervjuer. Eleverna är i åldrarna 12-15 år och 
går på högstadiet. De tre elever som jag intervjuade går alla i grundsärskolan och är olika 
mycket integrerade i grundskolans klasser. Alla tre har en tillhörighet i grundskoleklasser. När 
de inte integreras är de i grundsärskolegruppen. Dessa grupper har inget, för eleverna, bestämt 
namn. Jag valde att inte ta reda på de intervjuades diagnos av den anledningen att jag inte 
ville ha en förutfattad mening då jag intervjuade eleverna. När jag skriver om eleverna har jag 
gett dem andra namn, för att ingenting av det jag skriver ska kunna härledas till vare sig 
person eller plats. Jag har också bytt namn på skolbyggnaderna. De elever som jag intervjuade 
var följande: 
 
Robert var den första personen som jag intervjuade. Han går i sexan. Alla elever som börjar 
årskurs sex flyttar till högstadiet. Han är integrerad i sin grundskoleklass en till två gånger i 
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veckan. Lektionen handlar vid dessa tillfällen om värdegrundsfrågor vilket ofta är praktiska 
pass med studiebesök och liknande. Han började på detta skolområde i augusti, vilket innebär 
att han inte känner några elever sedan förut.  
 
Anna var den andra personen som jag intervjuade. Hon går i nian. Hon är en blyg tjej som 
integreras 6-8 lektioner varje vecka i sin grundskoleklass. Anna har gått tillsammans med 
många av sina klasskamrater, i grundskoleklassen, sedan tredje klass.  
 
Den tredje eleven som jag intervjuade var Niklas. Han går i sexan och integreras i sin 
grundskoleklass cirka fem gånger varje vecka. Niklas har integrerats i klassen sedan mitten av 
fjärde skolåret.  

3.3.4 Intervjuerna 
Eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av att göra intervjuer så valde jag att använda mig 
av ett antal fasta frågor. Jag ville att intervjuerna skulle kännas mer som ett samtal än som en 
intervju. Jag ville inte gå ut för hårt med frågor som skulle kunna kännas obehagliga och göra 
eleven osäker. Detta på grund av att jag visste att några av eleverna var nervösa och eventuellt 
skulle kunna hoppa av. Trost (2005) skriver att skillnaden mellan intervju och samtal oftast är 
att man undviker obehagliga frågor vid samtalen. Detta var jag väl medveten om och eleverna 
och deras vårdnadshavare hade fått information om att det var en intervju som skulle 
genomföras. Det viktigaste för mig var att eleverna skulle känna sig nöjda och positiva och de 
eventuellt obehagliga frågor som skulle kunna uppstå skulle efterföljas med mer lättsamma 
frågor. 
 
Intervjuerna genomfördes på ett så tryggt och ostört ställe som möjligt. Med anledning av min 
bristande erfarenhet av att genomföra elevintervjuer så använde jag mig av en intervjuguide, 
vilken innehöll ett antal färdiga frågor. Frågorna stod inte i någon speciell ordning utan det 
var för att jag skulle försäkra mig om att jag skulle få svar på de frågor som min studie 
behandlar. Trost (2005) skriver om intervjuguide och att den inte behöver användas uppifrån 
och ner. Han säger att det är bra om frågorna kan följa den intervjuade. 
 
 
Frågorna jag använde mig av i studien utgår bland annat från begreppen: 

• Medbestämmande 
• Trygghet 
• Tillgänglighet 
• Elevgrupper 
• Kamratkontakter  

 
Jag valde att dokumentera mina intervjuer med en videokamera, detta för att även fånga de 
visuella aspekterna. Genom att få med kroppshållning och ansiktsuttryck så trodde jag att 
detta skulle kunna berika intervjun. Jag trodde också att eleverna skulle se positivt på det för 
att det då mer skulle efterlikna en riktig intervju. Videokameran placerade jag snett bakom 
mig så att eleven var i fokus. 
 
Jag hade i förväg tagit reda på vilket fika som eleverna gillade. Innan intervjuerna började 
hade jag stället fram ett fat med bullar och kakor samt dricka. Eleverna fick äta och dricka så 
mycket de ville medan intervjun pågick. Jag valde att göra på detta sätt för att jag skulle få tid 
att tänka under eventuellt tysta sekvenser av intervjun. 
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Före varje intervjutillfälle var jag extra tydlig mot eleverna angående deras anonymitet och att 
det insamlade materialet inte skulle gå att härleda till dem. Jag gjorde en jämförelse 
tillsammans med eleverna angående skolsköterskans roll på skolan, tystnadsplikten, samt att 
jag berättade att de kunde avbryta intervjun när de ville. 
 
När jag gjort mina tre intervjuer var det dags att titta och lyssna på materialet. Ordagrant 
skrev jag ner vad som hade sagts vid varje intervju. Jag skrev också ner deras uttryck och 
rörelser.  
 

3.4 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska huvudkrav, som jag utgått från i min studie, nämligen: 
  

• Informationskravet som innebär att intervjuaren informerar om vad forskningen och 
intervjuundersökningen går ut på. Det gjorde jag både i utskicket och i samband med 
intervjuerna. Det är viktigt att påpeka att det är frivilligt att vara med. 

 
• Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Denna regel är precis som föregående regel beroende av undersökningens karaktär. I 
min studie gjorde jag ett utskick till vårdnadshavarna där jag önskade ett medgivande 
till att deras barn skulle få delta i min undersökning.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter kommer att hanteras på så sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Konfidentialitet gäller att det som sägs inte får föras 
vidare. Före varje intervjutillfälle var jag extra tydlig mot eleverna angående deras 
anonymitet och att det insamlade materialet inte skulle gå att härleda till dem. Jag 
gjorde en jämförelse tillsammans med eleverna angående skolsköterskans roll på 
skolan, tystnadsplikten, samt att jag berättade att de kunde avbryta intervjun när de 
ville. I min studie har jag ändrat namn på klass, skolor, kompisar och aktiviteter. 

 
• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som jag samlat in endast får användas till 

forskningsändamål, uppgifter får inte användas eller lånas ut. De kan dock användas 
av forskare med liknade syfte som undersökningen med förutsättning att forskaren 
använder sig av samma löften om konfidentialitet som redan utlovats. 

3.5 Tillförlitlighet  
 
Inkludering ligger mig varmt om hjärtat, vilket innebär att jag har många egna tankar kring 
hur verksamheterna ser ut samt borde kunna utvecklas. Jag har försökt att kliva ur rollen som 
pedagog och istället försökt ta elevernas perspektiv på hur de upplever verksamheten. Detta 
har inte alltid varit så lätt men jag har hela tiden varit medveten om mina egna tankar och 
försökt att inte låta dem påverka intervjuerna. 
 
Jag gjorde sju utskick till berörda grundsärskoleelevers vårdnadshavare. Den innehöll en 
förfrågan om jag fick intervjua deras barn. Jag fick tillbaka tre positiva svar. Eftersom jag 
hade valt att ha endast ett ja-alternativ så fick jag utgå från att de som inte skickat tillbaks 
förfrågan, inte ville att deras barn skulle delta i studien. Om jag haft ett nej-alternativ så hade 
jag kunnat följa upp bortfallet och då känt mig säker på att inget brev kommit på villovägar 
eller glömts bort.  
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Vad kan det ha berott på att jag inte fick intervjua de andra fyra eleverna? Kan det vara för att 
deras barn ska slippa diskutera frågor som kan vara jobbiga eller känsliga? Eller satte 
videokameran stopp för undersökningen? Trots att materialet behandlas konfidentiellt så 
kanske någon kände en olust kring att jag skulle filma deras barn. Kanske hade jag fått fler 
svar om jag istället använt bandspelare. 
 
Två av eleverna som jag intervjuade kände jag till sen tidigare. De visste vem jag var men vi 
har inte haft någon nära kontakt. Den tredje eleven hade jag aldrig träffat förut vilket innebar 
att jag var helt främmande inför henne. När jag ser tillbaka på hur jag genomförde 
intervjuerna så kanske jag kunnat göra ett annat upplägg. Jag borde ha tagit mig lite mer tid 
till att prata om allmänna saker innan jag gick in på intervju frågorna.  
 
Jag hade valt att ha en intervjuguide vilket innebar att jag skulle följa den som jag intervjuade. 
Detta är ett spännande sätt att genomföra intervjuer på men jag blev i vissa fall lite 
okoncentrerad på att lyssna, jag letade nämligen efter var i frågeordningen jag befann mig. 
Detta av rädsla att missa någon fråga, samt att eleven skulle tappa lusten till att bli intervjuad. 
 
Elevintervjuerna var svåra att genomföra med anledning av min bristande erfarenhet. Jag 
upplevde att jag fångade eleverna bättre allt eftersom jag genomförde intervjuerna. Trost 
(1993) skriver om att undersökningen ska kunna genomföras vid en annan tidpunkt och då ge 
samma resultat. Jag har svårt att se detta med tanke på att elevernas åsikter och tankar ändras 
allt eftersom tiden och förutsättningarna förändras. 
 
När jag analyserat intervjuerna så märker jag tydligt mina egna brister som intervjuare. Jag 
följer inte alltid upp svaren som eleverna ger och är i vissa lägen allt för fokuserad på att få 
svar på mina frågor istället för att vänta ut eleven och se om det finns mer fakta att ta hand 
om.  
 
Om jag i framtiden får möjlighet att forska vidare inom detta område kommer jag att utöka 
antalet intervjuer. Undersökningen visar i dagsläget hur ett fåtal elever upplever integrering 
och delaktighet. Det vore spännande att bygga vidare på studien och göra den större och då 
med tanke på antalet intervjuade. 
 
Med tanke på min bristande erfarenhet av att intervjua elever så kanske resultatet av 
undersökningen skulle kunna vara annorlunda om jag haft mer erfarenhet. Jag har försökt att 
hålla mig neutral och inte ge ledande frågor, detta med tanke på mina egna uppfattningar och 
tankar kring integrering. Kanske har mina egna åsikter lyst igenom? I vissa fall skulle jag ha  
väntat ut tystnaden, men jag var rädd för att eleverna skulle tappa fokus på samtalet. 
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4. Resultat 
Delaktighet är ett stort och vitt begrepp. Jag har valt att fokusera på hur delaktighet uppfattas 
av elever och hur de uttrycker sig vara integrerade. Jag har i min undersökning delat in 
analysen i två kategorier. En av kategorierna är social delaktighet, där försöker jag spegla 
medbestämmande, kamratkontakter och trygghet. Den andra kategorin är den fysiska 
integreringen, där jag berör stora elevgrupper, material och tillgänglighet. I parenteserna efter 
citat från intervjuerna använder jag elevens fingerade namn och den sida i datamaterialet som 
citatet är hämtat ifrån 

4.1 Social delaktighet 
En av kategorierna är social delaktighet. Jag kommer i detta stycke att försöka spegla 
medbestämmande, kamratkontakter och trygghet som jag menar ingår i denna kategori. 
 

4.1.1 Medbestämmande 
De tre intervjuade eleverna är alla inskrivna i särskolan samt har en tillhörighet i en 
grundskoleklass. Hur mycket de är i klassen är varierande utifrån var och ens behov. 
 
Robert 
Robert är mestadels i särskolegruppen, cirka ett pass i veckan är han i grundskoleklassen. Han 
säger att det är de vuxna och rektorn som bestämmer hur mycket han ska vara i 
grundskoleklassen. Han tror också att mamma och pappa är med och påverkar hans 
integrering i klassen. Han uttrycker att han är nöjd med situationen som den är.  
 

Jag tycker det är bra det som dom bestämmer /…/jag tycker det är lagom mycket när vi går till 
skogsarbetarna och gör någon övning där. (Robert, 5) 
 

Han går till skogsarbetarna tillsammans med en annan särskoleelev samt en personal från 
grundsärskolan. Skogsarbetarna är ett projekt som bland annat innebär att eleverna ska få 
träffa manliga förebilder. Han tycker om att gå till skogsarbetarna. Det bästa under hela 
skolveckan är 
 

När vi går till skogsarbetarna eller på fredagar när vi får gå till affären och handla godis. Eller när man får 
ha fritt val arbete ibland, när man får bestämma önskemål om vad man ska ha i arbetet, mycket matte, 
svenska och så där. (Robert,  7) 
 

Anna 
Anna integreras 6-8 lektioner varje vecka i sin grundskoleklass. Hon uttrycker att hon får vara 
med och bestämma själv hur mycket hon ska vara i klassen. Hon säger att hon är nöjd med 
mängden integrering hon gör i sin grundskoleklass. Friluftsdagar anser hon inte vara riktig 
skola, så dom skolkar hon oftast ifrån. 
 

Det är man i början av varje termin och så, då bestämmer man vilka lektioner man ska vara här och så. 
/…/ Dom skolkar man oftast (friluftsdagar) /…/ Det är ingen skola som man missar heller.(Anna, 4) 
 

Niklas 
Niklas är integrerad i sin grundskoleklass cirka fem gånger varje vecka. Han säger att det är 
personalen och mamma och pappa som har bestämt hur mycket han ska vara i 
grundskoleklassen. Han skulle vilja vara i klassen ytterligare någon gång i veckan. Han vill 
gärna vara med på bildlektionerna. Tyvärr så har han prao varje torsdag när det är bild. Praon 
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är omtyckt, han är inom restaurangyrket och det vill han jobba inom när han blir vuxen. Han 
upplever att han får vara med och bestämma lite grann.  
 
             Bild skulle jag vilja ha men jag är på praktik hos min brorsa på torsdagar. (Niklas, 3) 
 

4.1.2 Kamratkontakter 
Man kan tillhöra en grupp på olika sätt till exempel vara inskriven i en klass. Det kan innebära 
att man har tillgång till bland annat matsalen, korridoren, uppehållsrummet, kafeterian och 
elevrådet. Å andra sidan behöver inte det betyda att man känner sig delaktig, känner att man 
tillhör något eller känner sig accepterad i gruppen. 
 
Robert 
 
På fritiden leker Robert med kompisar. Det verkar som om det är mamma och pappa som har 
hjälpt honom med kompisar. När jag frågar om han har några kompisar svarar han: 
 

/…/ min pappas chef /…/ har två barn, en flicka och en pojke /…/ pojken och jag leker , vi har likadan 
hobby. /…/ Simon och Kristoffer, deras mamma jobbar med min mamma. Dom har båda samma hobby 
som jag. (Robert, 1) 
 

Robert säger att han har en kompis i grundskoleklassen men han vet inte vad han heter ”jag 
har glömt bort vad han heter” (Roberts, 4).  

 
Anna 
Sedan tredjeklass har Anna gått tillsammans med sina klasskamrater i grundskoleklassen. Hon 
beskriver flera orsaken till att hon inte är i klassen hela tiden. Bland annat att det är för svårt 
samt att personalen inte bryr sig om henne och hon känner sig inte sedd i grundskoleklassen 
”här bryr dom sig inte om man skolkar /…/ här har dom ingen koll liksom” (Anna, 3). 
 
Särskolegruppen som Anna vistas i stora delar av veckan har för henne inget namn utan hon 
benämner den med ”här nere” (Anna, 2). I efterhand har jag fått veta av pedagoger på skolan 
att särskoleklasserna har ett namn. Men de säger att nästan ingen av eleverna känner till det. 
Om hon har möjlighet att äta tillsammans med 9b (grundskoleklassen) så går hon till matsalen 
annars går hon hem och äter lunch. Hon upplever att ”folk kollar så mycket” (Anna, 6) Anna 
tycker om att vara i grundskoleklassen om hennes bästis Alva är där. Om Alva är sjuk stannar 
Anna kvar i särskolegruppen, samtidigt utrycker hon att hon har fler kompisar i klassen. Jag 
frågar henne om det känns bra att gå till 9b? 
 

Mm…..Om inte Alva är sjuk eller något. /…/ Då brukar jag stanna kvar här. /…/ Alva!! Hon gnäller hela 
tiden när jag är sjuk. /…/ och Carina också. (Anna, 2,5) 
 

Anna känner sig trygg och accepterad inför sin kompis Alva. Hon pratar mycket och gott om 
henne och deras relation som bästa kompisar. Anna har även andra kompisar i klassen men de 
skolkar mycket och hon vill inte skolka, det verkar som om hon har svårt att säga ifrån. För ett 
år sedan så skolkade hon själv väldigt mycket. Jag frågar henne om vad klasskamraterna 
tycker om att hon går i särskolan? 
 

Dom har inte sagt någonting i alla fall. Men Alva ville ju gå här för hon tycker det är så jobbigt i skolan. 
(Anna, 3,5) 
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Alva vill också börja i grundsärskoleklassen för hon har sett fördelar som till exempel med 
läxor. Det verkar som om Anna känner sig accepterad för den hon är av sina klasskamrater i 
klass 9b.  
 
Niklas 
Niklas har sedan fjärde skolår integrerats i samma grundskoleklass. Han benämner sin klass 
som ”6c” (Niklas, 1). Han integreras några pass varje vecka och övrig tid är han i 
särskoleklassen. Han säger att särskoleklassen inte har något namn utan berättar istället vilka 
som går i samma grupp som han. I efterhand har jag fått veta av pedagoger på skolan att 
särskoleklasserna har ett namn. Men de säger att nästan ingen av eleverna känner till det. 
 
Niklas skulle vilja vara mer i klass 6c men säger att det är svårt att få till det med tider 
eftersom han är på prao en dag varje vecka. Han gör utflykter tillsammans med 
klasskamraterna i 6c. Ibland är det bio, klassresa och nu ska de åka på en resa tillsammans 
med skogsarbetarna.  
 
Niklas upplever att han har många kompisar i klassen. Han umgås med dem under skoltiden 
men inte på fritiden. En av orsakerna är kanske att han bor i en annan del av staden. Han säger 
att han har andra kompisar på fritiden som han brukar fiska och hoppa i studsmattan med. Jag 
frågar honom om han tror att de andra eleverna skulle sakna honom om han är borta. Han 
svarar ”jaaa” med en viss tvekan.(Niklas, 4) 
 

4.1.3 Trygghet 
Att känna sig trygg innebär bland annat att inte bli kränkt. Några frågor speglade elevernas 
uppfattning om upplevelser av kränkningar vilket kan upplevas olika utifrån varje enskild 
individ. Det kan handla om att inte bli sedd, att bli retad, känna sig förolämpad och att inte 
känna att man accepteras för den man är. I min studie var det Robert som berörde ämnet om 
kränkning. 
 
Robert 
Det händer ibland att Robert känner sig kränkt.  
 

Det finns de här som alltid mobba mig, brukar mobba mig och kalla mig för snögubben, snögubben, 
snögubben och så där /…/ Men nu gör dom det inte mer /…/ Det kändes inte så härligt tycker jag, det var 
en sån där kränkning tycker jag. Men sen har dom slutat för dom vill nog inte gå dom där fyra stegen 
som man har på sig. Man har fyra steg och det sista vill man inte komma till. Första steget är när man 
pratar med barn och läraren. Andra steget är när lärare, föräldrar och barn som pratar. Tredje är lärare, 
rektor och barnet /…/Det sista är att man får böter eller någonting då /…/och om det skulle hända så får 
dom skylla sig själva om dom kommer till fjärde. (Robert, 3)  
 

Robert är väl medveten om hur han vill bli behandlad av andra. Samtidigt som han också är 
medveten om att han själv kan vara den som börjar ibland. Han säger att han kan: 
 

Hosta fram vad som helst /…/ Man kan förvara ord som man inte vet vad dom betyder och ta fram dom 
ibland /…/Ibland säger jag fula ord som jag vet vad dom betyder. (Robert, 6)  
 

Styrkan hos Robert är bland annat att han vet vad som gäller, att han kan vända sig till någon 
vuxen om han behöver hjälp att lösa konflikter. Han medger att han själv börjar bråk ibland 
även om det enligt honom inte är ofta. Han tycker att man får skylla sig själv om man gjort 
något dumt och man får då ta konsekvenserna för sitt handlande. 
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Robert uttrycker att elever i grundskoleklasser tror att särskoleelever ”är dumma eller 
någonting /…/ att vi är korkade eller så där” Han tycker att en del i klass 6a, som han tillhör, 
är trevliga eller schyssta. De som inte är trevliga ”dom försöker att inte titta på mig eller bry 
sig om mig” (Robert, 3) Han verkar tycka att det är viktigast att han blir sedd hellre än att han 
är som luft inför de andra. 
 
På raster och liknande aktiviteter så väljer Robert oftast att vara inne i grundsärskolans 
lokaler. Han berättar att han inte alltid känner sig trygg. Trygghet för honom är: 
”när man inte retar mig eller muckar eller säger fula ord som är kränkande”(Robert, 7). Om 
Robert stannar i grundsärskolans lokaler så känner han sig trygg. 
 
Robert berättar att han inte vill gå själv till matsalen. ”Det skulle jag inte ens våga för då 
skulle det säkert vara någon som skulle reta mig eller så” (Robert, 7). Han känner sig däremot 
trygg när han ”går med hela gruppen och så gör jag det med någon vuxen” (Robert, 7). 
 
Anna 
Anna integreras 6-8 lektioner varje vecka i sin grundskoleklass. Anna har gått tillsammans med 
många av sina klasskamrater, i grundskoleklassen, sedan tredje klass. Anna var till en början 
individintegrerad i klassen men hon skolkade så mycket. Hon berättar om grundskolan: 
 

Här bryr dom som sig inte om man skolkar, här nere gör dom ju det (i särskolan), det var därför jag fick gå 
ner hit, mer så. Men i vanliga skolan så säger dom att du får skylla dig själv om man inte kommer in 
kommer in på gymnasiet eller inte dom kan inte hålla koll på alla elever som skolkar eller inte. Där på 
vanliga skolan så hade ju lärare bara en klass och det var ju vi, alla lärare hade ju varsin klass. /…/ Så här 
har dom ingen koll liksom.(Anna, 3) 
 

När hon gick i grundskolan kände hon inte att personalen brydde sig om henne. Om någon 
hade ringt och berättat för hennes mamma så hade hon inte skolkat.  
 

/…/ då skulle jag inte ha skolkat för mamma blir jättearg när jag skolkar och så, men mamma visste ju 
aldrig för hon var ju på jobbet klockan sju till fyra eller halv tio till halv sex. (Anna, 3) 
 

Hon uttrycker det positiva med att gå i särskolan som med att de bryr sig om henne genom att 
kolla hur hon mår om hon är borta samt att hon får mer hjälp än när hon är i grundskoleklassen. 
Materialet, läxorna är anpassade till henne. Hon känner att hon klarar av skolan och genom 
bytet av skolform har hon möjlighet att komma in på det program hon vill på gymnasiet. 
 

Jag har inga läxor. /…/man får mer hjälp, för man hinner mer på en dag än vad 
man gör i vanliga skolan.  /…/Det är lugnare här, vi är inte så många (Anna, 2).  

                                                                                                                                               
Anna känner sig nöjd och trygg när hon tillbringar sina raster och matsalsbesök tillsammans 
med sina klasskamrater i 9b. Hon tycker däremot att det är pinsamt att vistas tillsammans med 
grundsärskoleeleverna och det försöker hon undvika. 
 

/…/ jag skulle få äta med dom kanske (grundsärskolan), men det är inget roligt. Jag vill vara med dom i 
klassen (9b) (Anna, s 6). 
 

Niklas 
När jag frågar Niklas vad trygg är svarar han snabbt ”Man behöver inte vara rädd” (Niklas, 6) 
Han berättar om när han gick på en annan skola där även hans bror gick. ”Jag var mest trygg 
på L-skolan. /…/ För jag hade brorsan där” (Niklas, 6).  
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Niklas berättar att det ibland är bråk och sånt på skolan och att han då kan vara rädd. Bråken 
kan vara lite varstans ”ibland kan det hända i klassen och ibland utanför klassen och så” 
(Niklas, 6). Han säger att det är olika vem som startar bråket, ”ibland är det jag” (Niklas, 6 

 

4.2 Fysisk delaktighet 
Den andra kategorin av delaktighet handlar om den fysiska integreringen, där jag berör 
faktorer som elevgruppernas storlek, material och tillgänglighet. Eleverna har fysisk tillgång 
till två skolformer, de har möjlighet att fysiskt röra sig ganska fritt men gör det inte – Robert 
för att han inte vågar, Anna för att hon inte vill. De har också fysisk tillgänglighet till material 
och personal.  

4.2.1 Stora elevgrupper 
Eleverna som jag har intervjuat går alla i grundsärskolan. Grundsärskolans grupper består av 
3-8 elever medan grundskoleklasserna består av cirka 25 elever. En av eleverna i studien 
berörde inte frågan vid intervjutillfället. 
 
Robert 
Robert är mestadels i särskolegruppen. Cirka ett pass i veckan är han i grundskoleklassen. 
Han är medveten om att han har svårt med stora grupper.  
 

För jag trivs inte så bra i stora klasser och jag går i en särskola. /…/ Det är så himla högt och många barn 
som knuffas och allting. /…/En del klarar det, en del inte, men speciellt jag var det som har det svårt med 
stora grupper. /…/ här har vi inte en sån stor grupp. När jag slutar skolan så kanske jag får gå i en stor 
grupp men då kanske jag har jobbat bort det där med att vara i en stor grupp och klarar av det. (Robert, 3) 

 
Robert kan sätta ord på vad det är som upplevs jobbigt i grundskoleklassen. Han har 
uppfattningen om att det är han som är bärare av problemet när det gäller stora grupper, 
samtidigt har han förhoppning om att det ska gå att träna bort.  
  
Niklas 
Niklas integreras i sin grundskoleklass cirka fem gånger varje vecka. Niklas har integrerats i 
klassen sedan mitten av fjärde skolåret. Han skulle gärna vilja vara mer i klassen samtidigt 
som han tycker det är jobbigt att vara i stora klasser  
 

Det blir jobbigt och så, rörigt och så. (Niklas, 2) 
 
Han uttrycker att han är med och bestämmer lite tillsammans med föräldrarna och 
pedagogerna om hur mycket han ska vara i klassen.  

4.2.2 Material 
Att känna sig accepterad för den man är kan ses på olika sätt. Om pedagogerna inte möter 
eleverna på den nivå som de befinner sig så kan eleverna uppleva att de inte accepteras. 
Eleverna i grundsärskolan läser efter en annan kursplan är grundskolans elever. De har rätt att 
få materialet anpassat efter sin egen förmåga och detta gäller även vid integrering.  
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Anna 
Trots att Anna läser efter särskolans kursplaner och själv uttrycker att det är både lättare och 
roligare när hon gör det, så anpassas inte materialet efter hennes nivå och behov när hon är i 
grundskoleklassen. Hon tycks finna sig i att det är svårt för henne när hon är i klassen. Hon 
utrycker sig på följande sätt när jag frågar henne om vad klasskompisarna i grundskoleklassen 
tycker om att hon går i särskolan: 
 

Dom har inte sagt något i alla fall. Men Alva ville ju gå här för hon tycker det är så jobbigt i vanliga 
skolan men hon får ju inte. (Anna, 3) 
 

Niklas 
Niklas har med sig eget material på lektionerna, då han integreras i sin egen grundskoleklass. 
Han har själv valt det och tycker att det fungerar bra. Att han inte har samma material som 
dom andra bryr han sig inte om. Han tycker det känns bra att ha eget material. 

4.2.3 Tillgänglighet 
Här fokuserar jag på om lokaler och situationer alltid är så tillgängliga som vi tror. Använder 
alla elever skolgården, matsalen, korridoren och liknande ställen? Alla eleverna i studien 
upplever att de har tillgång till alla lokaler men det är inte alltid som man vågar använda 
lokalerna.  
 

4.3 Sammanfattning av resultatbeskrivningen 
 
Nedan kommer jag att med varje enskild elev i studien göra en sammanställning utifrån syftet. 
Upplever eleverna sig delaktiga vi integreringen och hur ser de på integrering? 
 
Jag kommer att använda mig av samma begrepp som Molin (2004a) brukar sig av nämligen 
minimal delaktighet och maximal delaktighet. När någon form av delaktighet infinner sig kan 
man använda sig av begreppet minimal delaktighet och när ett flertal delaktighetsformer 
genomförs kan man använda begreppet maximal delaktighet 
 

4.3.1 Robert 
Roberts svar vid intervjun ger vid handen att han är minimalt delaktig vid integrering i 
grundskoleklassen. Delaktigheten i klassen ser jag som en ren formell tillhörighet. Jag tolkar 
Roberts svar som att han att inte platsar in i gänget. Han har en fysisk placering i gruppen och 
bryr sig inte så mycket om sina klasskamrater. När han går till klassen så är det 
skogsarbetarna som lockar.  
 
Robert däremot upplever sig nog delaktig när han är i grundskoleklassen. Jag tror inte att han 
känner sig utanför eller utsatt. Robert är medveten om sin svårighet med att vistas i stora 
grupper och troligtvis är detta anledning till att han inte är vill vara mer i gruppen. Han 
uttrycker att han är nöjd med den integrering som sker för närvarande. Han har tillsammans 
med pedagoger och vårdnadshavare bestämt hur mycket han ska vistas i grundskoleklassen 
och han vill inte tillbringa mer eller mindre tid i grundskoleklassen.  
 
Robert uttrycker att han har en kompis i grundskoleklassen men han kan inte hans namn. Jag 
tyder detta som om han vill ha en kompis och upplever att de är det. Det kan möjligtvis bero 
på att han känner sig sedd av honom genom att han blir tilltalad. Man kan förvänta sig att barn 
som umgås i skolan också umgås på fritiden. Robert uttrycker inget kring detta. Det verkar 
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alltså inte som om de är kompisar utanför skolan. Man kan tyda detta som att relationen inte 
är stark dem emellan. Vad gäller Roberts kompisar på fritiden så umgås han med barn till sina 
föräldrars bekanta. Robert uttrycker sig vid ett flertal gånger om sina klasskamrater som dom. 
Jag tolkar detta som han inte känner sig som en del av klassen. 
 
Robert känner sig otrygg i vissa miljöer som till exempel matsalen och korridoren. Rasterna 
väljer han oftast att tillbringa i grundsärskolans lokaler, där känner han sig trygg. Jag anser att 
han inte är delaktig på grund av att han inte kan utnyttja alla skolans miljöer och aktiviteter. 
 
Kanske hade det sett annorlunda ut om han hade gått tillsammans med sina klasskamrater i 
grundskoleklassen sedan första klass. Han hade varit en del av klassen ifrån början och 
förutsättningarna för att accepteras för den han är hade då kanske varit större. Rabe (1996) 
anser att det är viktigt att yngre barn lär sig umgås med avvikande barn redan i de lägre 
åldrarna. 

4.3.2 Anna 
Jag tycker det är flera olika sätt som Anna upplever sig delaktig i sin grundskoleklass. Molin 
kallar detta för maximal delaktighet och jag vill poängtera att det inte innebär att man är 
delaktig i allt.  
 
När det gäller den sociala området och förhållandet till kompisar verkar Anna uppleva sig 
delaktig. Hon tycker om att gå till grundskoleklassen och upplever det positivt. Om Anna är 
sjuk så vet hon att hon saknas, framförallt av bästa kompisen Alva. På fritiden träffar hon 
Alva mycket. Alva skulle själv vilja gå i grundsärskolegruppen, vilket visar att det är 
accepterat att gå i grundsärskolegruppen. På raster och i matsalen vill hon vara med sina 
klasskamrater i grundskoleklassen. En av orsakerna kanske är att hon varit inskriven och varit 
tillsammans med sina kompisar sedan tredje klass.  
 
Däremot antyder intervjun med Anna att det är pedagogerna i grundskolan som inte 
accepterar och anpassar lektionerna utifrån Annas behov. Det är framförallt undervisningen 
och materialet som inte anpassas efter hennes egen förmåga. När hon var individintegrerad 
upplevde hon att personalen inte brydde sig om henne. Om hon fått det stöd och den stöttning 
hon behövde så kanske hon hade kunnat gå klart sin skolgång i grundskoleklassen. Hon är å 
andra sidan nöjd med att gå till lektionerna i grundsärskolan, framförallt eftersom hon får mer 
hjälp och stöttning och slipper läxor.  
 
Anna uttrycker att hon är med och bestämmer hur mycket hon ska vara i grundsärskoleklassen 
tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare. Hon är nöjd med mängden integrering som 
hon har i grundskoleklassen. 

4.3.3 Niklas 
Niklas ger i intervjun ett intryck av att han upplever sig delaktig i grundskoleklassen. Han har 
tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare bestämt hur mycket och när han ska 
integreras. Han skulle gärna vilja vara där fler pass varje vecka men det är svårt att få till det 
på grund av schema problematik. Han är samtidigt medveten om att det blir jobbigt för honom 
när det är stökigt och högt ljud. 
 
På fritiden träffar han ingen av sina klasskamrater i grundskoleklassen. Det kan bero på att 
han bor i en annan del av stan men också på att han upplever att de inte har något gemensamt.  
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Vad gäller materialets utformning så verkar inte han bry sig om att han har ett annat upplägg 
än sina klasskamrater. Han upplever det positivt och klasskamraterna accepterar att han annat 
material. Detta tycker jag visar att han är delaktig utifrån sina egna behov och förutsättningar.  
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5. Diskussion 
 
Jag kommer här i min diskussion att utgå från de två kategorierna som jag använde mig av i 
resultat delen nämligen social delaktighet och fysisk delaktighet.  

5.1 Social delaktighet 
Jag har i detta stycke valt att belysa elevernas uppfattning om medbestämmande, kompisar 
och deras känsla av trygghet. 

5.1.1 Medbestämmande 
De tre eleverna i studien berättar att de tillsammans med pedagoger och föräldrar bestämmer 
hur mycket det ska integreras i grundskoleklasserna. De är nöjda med den mängd integrering 
som sker i dagsläget, en av eleverna skulle vilja vara i klassen när det är bild, men han är på 
praktik vid det tillfället. Han får vara med och påverka besluten men han får inte bestämma 
själv. 
 
Kan det vara så att det är personalen i grundsärskolan som sätter upp hinder för eleverna när 
det gäller mängden integrering? Wesling Allodi (2005) skriver om de hinder som flera ur 
personalen ser, nämligen grundskolepersonalens okunskap om utvecklingsstörning. 
Personalen i särskolan 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.  

5.1.2 Kamratkontakter 
En av eleverna har sin bästa kompis i grundskoleklassen. De umgås både i skolan och på 
fritiden. Hon har gått tillsammans med sina klasskamrater sedan tredje klass och de flesta bor 
på samma område. De andra två eleverna i min undersökning umgås inte med sina 
klasskamrater på fritiden. En av orsakerna kan vara att de inte bor i närheten, att det inte ges 
tillfälle till spontan lek.  Molin (2004a) skriver om informell delaktighet, där man känner att 
man tillhör något, samt att man känner sig accepterad. Anna i studien upplever sig accepterad 
av sina klasskamrater. Hennes bästis är avundsjuk på henne för att hon får mer hjälp i 
grundsärskolan och framförallt för att hon slipper läxor. Genom att pedagogerna har mer tid 
för henne upplever hon sig sedd. Om hon är sjuk så saknas hon av sina klasskamrater, 
framförallt bästisen.  
 
Eleverna som inte har någon kontakt med sina klasskamrater, träffar andra kompisar på 
fritiden. En av eleverna i studien berättade att det var vårdnadshavarnas vänners barn som han 
leker med. Eleven blev inskriven i grundskolans klass i år sex. Han integreras en gång i 
veckan och upplever att han har en kompis i klassen men han vet inte vad han heter. Det kan 
vara så att han glömt bort namnet eller så är det ingen viktig person för honom.  
 
Det står i styrdokumenten att man ska jobba för en skola för alla, men är det verkligen vad 
man gör? Tänker man långsiktigt på vad eleverna får ut av integreringen eller fokuserar man 
endast på skolåren?  Kanske är det en fasad utåt som fint visar att man arbetar med 
integrering. Skolverket (2002a) skriver att grundsärskoleelever som integreras i 
grundskoleklasser erfar flera positiva effekter, de får förebilder och social träning. Andersson 
(1996) har gjort en undersökning riktad mot föräldrar till elever som integreras. En förälder 
uttryckte bland annat att det är viktigt att barnet lär sig umgås med andra barn så tidigt som 
möjligt. Detta för att undvika problem som eventuellt skulle kunna bli större i vuxenålder. 
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5.1.3 Trygghet 
Två av eleverna i studien känner sig inte trygga i alla miljöer på skolan. De undviker att gå på 
egen hand och väljer oftast att vara i grundsärskolans lokaler. Trygghet definieras av dem som 
när man inte blir retad, inte behöver vara rädd.  Kanske är de rädda för främmande händelser 
eller utifrån risken att komma i konflikt med andra elever. Båda två är medvetna om att de 
själva ibland startar bråk med andra elever. En av dem brukar säga fula saker som han inte 
alltid vet vad de betyder.  
 
Båda känner sig däremot trygga när de går med grundsärskolans grupp till andra lokaler och 
miljöer. Skyddar personal elever från att ta konsekvenser för sitt handlande? I en studie som 
Skolverket (2001) gjort framkom det att särskoleverksamheten var allt för omsorgsrelaterad. 
Är det för många mammor inom särskolan som vill skydda eleverna och inte ger dem verktyg 
för att själva lösa konflikter? 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. Eller kan det vara så att om eleverna är trygga i grundsärskolegruppen så 
kanske pedagogerna måste acceptera att de mår bäst av att vara tillsammans i den gruppen, 
utan att utsätta dem för miljöer som skapar otrygghet. Frågan är om man på detta sätt rustar 
eleverna inför sitt vuxenliv? Jag tycker inte att man skyddar eleverna genom att inte utsätta 
dem för obehagliga situationer. Det är viktigt att man istället ger dem verktyg för att klara 
dessa tillfällen. Min förhoppning är att de med lite hjälp och stöttning ska bli stärkta av att 
göra något som känns osäkert och som de sedan känner att de klarat av. Detta kräver att det är 
väl genomarbetat och det kan innebära att eleverna då upplever att de lyckas! 
 

5.2 Fysisk delaktighet 
Vad ger omgivningen eleverna för möjlighet att bli delaktiga? Är det pedagogerna som sätter 
hinder för eleverna. Jag kommer i detta stycke att belysa tillgänglighet, material och 
elevgrupper. 
 

5.2.1 Tillgänglighet 
De tre elever som jag intervjuade i studien hade alla en formell tillhörighet, det vill säga 
tillhör en grundskoleklass. Det behöver inte betyda att man upplever att man tillhör något 
eller känner sig accepterad. Göransson och Sténsson (2000) menar att delaktighet handlar om 
att delta i och påverka en verksamhet men även en känsla av tillhörighet. När jag frågade i 
vilken klass de gick, svarade alla tre med grundskoleklassen namn. Det framkom av eleverna i 
studien att grundsärskolans klasser inte hade något namn. De angavs istället med byggnadens 
namn eller utseende, exempelvis det bruna huset.  
 
Jag funderar på vilka signaler som sänds till eleverna när den grupp de vistas i dagligen inte 
har ett namn. Genom detta sätt visar pedagogerna att det inte är accepterat att gå i en 
grundsärskola. De tre som jag intervjuade är alla integrerade men i olika mängd, en av dem 
var endast i grundskolans klass ett pass varje vecka. Den klass som han är tillbringar nästan 
hela dagarna i och där han har sina klasskamrater finns inte. Med det menar jag att eleven inte 
känner till något namn på den klass som han eller hon befinner sig i största delen av 
skolveckan. I efterhand har jag fått veta av pedagoger på skolan att särskoleklasserna har ett 
namn. Men de säger att nästan ingen av eleverna känner till det. Alla elever i grundsärskolans 
klass har en tillhörighet, utspridda i olika klasser i grundskolan. Jag undrar varför man väljer 
ett system som bygger på tillhörighet i en grundskoleklass. Är det en formalitet eller är det 
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utifrån elevernas bästa? Westling Allodi (2005) har gjort en undersökning där det framkom att 
personal inom särskolan är rädda för att deras elever ska bli missförstådda och oaccepterade 
då deras handikapp inte syns. De uttryckte även att de ville bespara eleverna ett misslyckande 
i form av kritik och besvikelser. 
 
Jag är medveten om att det finns elever som skäms för att gå i grundsärskolan. De vill inte bli 
förknippade med en del elever som går i grundsärskolan. Anna som jag intervjuade i studien 
upplevde att grundskolans elever tittade på henne när hon gick med grundsärskolan. Det gör 
att hon håller sig från grundsärskolan i matsalen, under raster och andra gemensamma 
aktiviteter. 
 
En av eleverna i undersökningen fick sin tillhörighet i en grundskoleklass vid höstterminens 
start i årskurs sex. Han hade tidigare gått på ett annat skolområde och känner ingen av 
eleverna i den klass han integreras i. Han integreras endast ett pass varje vecka och tillhör då 
den klassen på klasslistor och i skolkatalogen. Jag ifrågasätter detta med att automatiskt 
placera eleverna i en grundskoleklass utan att först se till deras behov. Tillhörighetens vara 
eller icke vara i grundskolans klasser anser jag måste diskuteras med vårdnadshavare, elev 
och pedagoger. Det borde finnas en valmöjlighet till att gå i en grundsärskoleklass på 
högstadiet. En klass där eleverna känner sig nöjda och stolta över vara. Den möjligheten finns 
inte i dagsläget. Alla elever oavsett funktionsnedsättning och behov skrivs in i en 
grundskoleklass. Det innebär att vissa elever är inskrivna i en klass som de aldrig vistas i. 
Innan man beslutar i vilken klass eleven ska ha sin tillhörighet måste man utreda de olika 
alternativen ur olika perspektiv och se vad som skulle vara lämpligas för den enskilda eleven. 
Det är viktigt att man vänder och vrider på alla stenar för att få en så klar bild som möjligt. 
Det är svårt att ha en mall som alla elever följer. Jag är för integrering men det innebär inte att 
det är det bästa för alla elever. Man måste lägga fokus på varje enskild individ. 
 

5.2.2 Material 
 
Karlsudd (2002) skriver om att den vanligaste integreringen kanske är att man delar lokaler 
samt att eleverna återfinns i samma skolkatalog. Han använder sig av begreppet 
takintegrering. Det innebär bland annat att eleverna sitter med på grundskolans lektioner, men 
det är inte självklart att de känner sig delaktiga i innehållet av lektionen. I min studie visade 
det sig att Anna upplevde undervisningen svår och det var framförallt materialet som inte 
anpassades efter hennes egen förmåga, men ändå accepterade hon detta. Beror det på att hon 
inte vill utmärka sig med annat material eller är det bara att gilla läget för att bli en del av 
klassen? Jag tror inte att hon vet att hon har rätt att kräva att undervisningen anpassas för 
henne vid alla lektioner oavsett vilken klass hon undervisas i. Enligt läroplanen (skolverket 
2002b) ska verksamheten utformas så att undervisningen anpassas efter eleverna.  
 
Ofta avslutas integreringen på högstadiet. Många tycker att det är svårare att integrera på 
högstadiet på grund av att skillnaden i mognad blir större. Karlsudd (2002) håller inte alls 
med om det. Han menar att det borde vara lättare med tanke på att eleverna kan ha en större 
förståelse för sina klasskamraters funktionsnedsättningar. 
 
Molin (2004a) har i sin studie framförallt sett hur viktigt det är att man kan uppföra sig för att 
vara en del av gemenskapen. Två av eleverna i studien kunde själva se att det var de som 
kunde starta bråk ibland. Szönyi (2005) skriver att sättet att uppföra sig varierar utifrån det 
rådande samhället som avgör vad som är normalt och vad som är avvikande. 
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5.2.3 Elevgrupper 
Eleverna i studien upplever att det ibland är hög ljudnivå och rörigt i grundskoleklasserna. De 
uttrycker att de får mer hjälp och hinner mer i grundsärskoleklassen. Miljön upplevs lugnare 
och materialet är anpassat efter deras egna förutsättningar. Jag anser att man ska ta tillvara 
elevernas starka sidor och integrera i endast de ämnen som de behärskar, förutsättningen finns 
då till ett socialt utbyte med klasskamraterna. Integrering behöver inte betyda att 
grundsärskoleleverna ska gå in i de stora grupperna utan det kan istället ske när det är 
grupparbeten. Molin (2004a) menar att man måste ta hänsyn till den sociala och fysiska 
omgivningen och dess samspel med eleven. Eleverna måste få känna att de lyckas och är 
duktiga, möjligheterna finns då att de känner sig trygga och accepterade vid integrering.  
 
Blom (1999) pratar om att det skett en ökning av elever i särskolan samtidigt som Tideman 
(2000) pekar på det ökade trycket på grundskolan och dess minskade resurser med bland 
annat specialundervisning. Jag tror att den ökade inskrivningen i särskolan beror på att 
skolorna har svårt att räcka till. Precis som Vernersson (2002) skriver har vi pratat om elever 
med svårigheter istället för skolor med svårigheter. Undervisningen måste enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet 1998) anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 
Eleverna i studien lägger svårigheterna med undervisningen på sig själva, att det är de som 
har problem med de stora grupperna och att det är de som inte hänger med i undervisningen 
samt att de inte förstår materialet. Tideman (2000) skriver att om man inte vet om något 
alternativ så kanske man är nöjd med en situation som för andra inte alls skulle accepteras. 
 
Jag anser precis som Chaib (1988) att Sverige kommit långt när det gäller den fysiska 
integreringen i skolan. Men delaktighet handlar om så mycket mer, till exempel att delta i och 
påverka en verksamhet, men också uppleva en känsla av tillhörighet. Eleverna i studien 
upplever sig delaktiga när det gäller inflytande och medbestämmande beträffande mängden 
integrering. Det visar sig däremot att eleverna inte möts på den nivå de befinner sig vad gäller 
materialets anpassning, de blir inte sedda och accepterade för det de är. De uttrycker det 
genom att säga att det är lugnare i grundsärskolegruppen och att de får mer hjälp där. Haug 
(1998) menar att faran med förflyttningen kan vara att, man osynliggör och inte anpassar 
undervisningen efter individerna. 
 
Är det personalen i skolans värld som vill dela in eleverna i olika kategorier? Är det utifrån 
ekonomiska ramar som vi skriver in elever i grundsärskolan. Tidemans (1998) studier visar att 
vårdnadshavarna många gånger inte har någon valmöjlighet. De har känt att om inte barnet 
skrivs in i särskolan så får de inte det stöd som behövs. Anna som jag intervjuat i min studie 
verkar vara oerhört missnöjd med grundskolans sätt att reagera eller rättare sagt inte reagera 
när hon skolkade. Om hon fått det stöd som hon behövt utifrån sina egna förutsättningar, då 
kanske hon inte behövt gå i grundsärskolan, utan istället kunna fortsätta sin skolgång som 
individintegrerad i sin klass. Hon säger att de aldrig signalerade till hennes vårdnadshavare att 
hon skolkade. Hon fick själv ta ansvar för sitt lärande när hon gick i sjuan.  
 
Är vi allt för fokuserade på att finna lösningar på allt som inte fungerar? Fokus bör ligga 
framförallt på det fungerande snarare än avvikelser. Vi har en förmåga att lägga över 
problemen på eleven istället för på miljön runt omkring. Vernersson (2002) trycker på att man 
måste se att eleven kan befinna sig i svårigheter och inlärningssituationen bör då anpassas 
utifrån elevens behov och förutsättningar.  
 
Andersson (2002) talar om nackdelen med segregering då eleverna blir stämplade för resten 
av livet. Känslan av att vara annorlunda förstärks och deras självkänsla reduceras. En av 
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eleverna i studien upplever att grundskolans elever tror att de som går grundsärskolan är 
dumma. Beror detta på att integrering sker genom att grundsärskolans elever flyttar sig till 
grundskolans lokaler där miljön kanske upplevs otrygg. Eller kan det vara så att vi påbörjat 
integreringen för sent, när eleverna blivit för gamla. Rabe (1996) skriver att det är bra om 
yngre barn kommer i kontakt med barn som är avvikande, då är det större chans att de inte 
reagerar negativt när de träffar annorlunda människor när de blir äldre.  
 
 
 
 
 
 
 



 - - 40 - -   

6. Framtida forskningsbehov 
 
Som jag tidigare nämnt så finns det inget forskat om elevers syn och upplevelse av 
delaktighet vid integrering, åtminstone inget som jag lyckats hitta inom detta område. Jag 
lämnar denna studie med en förhoppning om att kunna få möjlighet att fortsätta studera detta 
intressanta område, då jag skulle vilja göra studien lite större med tanke på antalet 
elevintervjuer samtidigt som jag skulle spetsa in undersökningen endast på upplevelse av 
delaktighet. 
 
Det skulle också vara intressant att samköra studien med observationer, då man kan studera 
om elevernas upplevelser av delaktighet verkar stämma överens med verkligheten.  
 
Jag kan känna en stor oro över varför det finns så många studier gjorda utifrån pedagoger och 
rektorers syn på integrering och inget utifrån elevernas syn. Det är eleverna som kan berätta 
hur integreringen upplevs och de måste få hjälp att föra vidare sina upplevelser.  Det finns 
rektorer och pedagoger som tänker och tycker utan att verkligen på djupet ha tillfrågat sina 
elever. Jag anser att man inom detta forskningsområde måste ta flera olika perspektiv än vad 
man gjort i dagsläget. 
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   Bilaga 1 
Till vårdnadshavare som har ungdomar 
 i grundsärskolas högstadium och där eleven 
 vid några tillfällen är integrerad i grundskolan. 

Hej! 
 
Jag heter Maria Norring och läser 60 poäng specialpedagogik på Universitetet i Karlstad. Jag 
håller för närvarande på med min C-uppsats där jag studerar hur högstadieelever i 
grundsärskolan upplever sin integrering i grundskolan.  
 
Den kunskap som finns inom området är ofta utifrån personalens eller lednings perspektiv. 
Jag har därför valt att fokusera på hur eleverna själva upplever integreringen. 
 
För att göra det hela så verklighetstroget som möjligt har jag valt att filma intervjuerna med 
videokamera. Detta brukar eleverna uppskatta eftersom de ofta ser sina idoler, stjärnor eller 
andra personer bli intervjuade på tv.   
 
Innan jag kontaktar pedagogerna och eleverna för att göra upp tid för en intervju så vill jag be 
om ert medgivande till att jag intervjuar ert barn. 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, eleven och skolan som eleven går i. 
 
Min förhoppning är att ni är positiva till studien, då resultatet av den  
kan bidra till att verksamheten utvecklas till fördel för grundsärskoleelever. 
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa till mig. 
 
Vänliga hälsningar Maria Norring   
 
Tel arb.XXXXXXX  Tel hem. XXXXXXXX  
 
Mob. XXXXXXXX  mail: XXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
Bekräftelse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja □ jag ger som vårdnadshavare min tillåtelse till att mitt barn intervjuas om integrering i 
grundskolan. 
 
Vårdnadshavarens underskrift:_________________________________________________ 
 
 
Bekräftelsen skickas till mig i det frankerade kuvertet som jag bifogar. Ni kan också lämna kuvertet till 
pedagogerna i klassen. 
 



     Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

• Vad gör du på helgerna/fritiden/rasten? Och med vem? (tillgänglighet) 
Är det många ungdomar som bor där du bor? 
Är det någon av dom som går i den här skolan? 
 

• Vilken klass går du i? 
Vilka tycker du mest om att vara med? Hur är dom?  
Varför är det just ni som håller ihop? 
 

• Har du gått i någon annan skola förut? 
Var det något som var bra då?   
Var det något som inte var så bra? 
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• Hur kommer det sig att du bytte skola?  

  

Bristande gemenskap? 
(kompisar) 
Konflikter med klasskamrater? 
(utanförskap) 
Egna kompetensen? (egna 
begränsningar) 

• Hur tror du att eleverna ser på er som går i 
särskolan? 

 
• Vad tänker du på när jag säger normalt/onormalt? 

 
• Hur är man när man är annorlunda? 

Är det viktigt att vara som andra? 
 

• När går du till klassen? Vilket ”pass” är roligast? Varför? 
             Vilket ”pass” är tråkigast? Varför? 

Vad gör ni då? 
Hur var det på ”förra” lektionen? Vad gjorde ni? 
Jobbar du själv eller tillsammans med andra? Är det så du vill att det ska vara? 
Vilket material använder du? Är det lätt eller svårt? Vill du ha samma som dom 
andra eller eget som är anpassat efter dig? 

 
• Är du med klassen på friluftsdagar, biobesök, utflykter osv? 

 
Har ni klassråd? Är du med då? Är du delaktig i beslut? (inflytande) 
 
Har du någon kompis i klassen? Träffas ni även på fritiden? Tror du att dina 
klasskompisar saknar dig när du är sjuk? 
 

• Är du med och bestämmer, utvärderar hur du trivs och har det i klassen? 
(inflytande) 
Vill du vara med mer eller mindre i klassen? Varför? 
 

• Hur är man när man är trygg? 
Är du trygg? Vart är du trygg, vart är du inte trygg? (matsalen, raster, 
klassrummet, korridoren) 

 
 
 
 


	Del 1.doc
	Abstract
	Keywords 

	Sammanfattning
	Nyckelord

	 
	Förord 

	DEL2 (bakgrund,litt, metod, resultat, disk,ref).doc
	Innehållsförteckning
	 
	1. Bakgrund
	1.2 Syfte

	2. Litteraturgenomgång
	2.1 Historia
	2.1.1 Särskola – grundsärskola och träningsskola 

	2.2 Övergripande lagar och förordningar
	2.2.1 FN:s standardregler 
	2.2.2 FN:s barnkonvention 
	2.2.3 Salamancadeklarationen
	2.2.4 Skollagen
	2.2.5 Läroplanen

	2.3 En skola för alla
	2.4 Normaliseringsprincipen
	2.5 Integrering, inkludering och segregering
	2.6 Delaktighet
	2.6.1 Delaktighetsformer
	2.6.2 Två övergripande dokument om delaktighet

	2.7 Pedagogers tankar kring integrering
	2.8 Föräldrars tankar kring integrering
	2.9 Elevers tankar kring integrering
	2.10 Begreppsdefinitioner i studien
	2.10.1 Integrering 
	2.10.2 Inkludering
	2.10.3 Segregering
	2.10.4 Utvecklingsstörning
	2.10.5 Delaktighet

	2.11 Problemprecisering

	3. Metod 
	3.1 Samarbete av litteraturgenomgång
	3.2 Intervjuer som metod
	3.3 Genomförandet av intervjuundersökningen
	3.3.1 Urval 
	3.3.2 Skolan
	3.3.3 Presentation av eleverna
	3.3.4 Intervjuerna

	3.4 Etiska överväganden
	3.5 Tillförlitlighet 

	4. Resultat
	4.1 Social delaktighet
	4.1.1 Medbestämmande
	4.1.2 Kamratkontakter
	4.1.3 Trygghet

	4.2 Fysisk delaktighet
	4.2.1 Stora elevgrupper
	4.2.2 Material
	4.2.3 Tillgänglighet

	4.3 Sammanfattning av resultatbeskrivningen
	4.3.1 Robert
	4.3.2 Anna
	4.3.3 Niklas


	5. Diskussion
	5.1 Social delaktighet
	5.1.1 Medbestämmande
	5.1.2 Kamratkontakter
	5.1.3 Trygghet

	5.2 Fysisk delaktighet
	5.2.1 Tillgänglighet
	5.2.2 Material
	5.2.3 Elevgrupper


	6. Framtida forskningsbehov
	7. Referenser


