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Förord 

 

Inkludering, exkludering och en skola för alla är begrepp som i dagens svenska skolor 

diskuteras flitigt. Vilka elever som skall inkluderas, exkluderas eller hur en skola för alla ska 

se ut är inte alldeles självklart. Uppsatsens fokus är inriktad på de elever som på grund av 

någon form av mentalt funktionshinder undervisas i särskolan. Det som kännetecknar en 

sådan verksamhet är en relativt hög personaltäthet för att kunna möta den enskilde elevens 

specifika behov och förutsättningar. Särskolans vara eller icke vara har debatterats över tid 

och den övergripande frågan har varit huruvida begreppet ”en skola för alla” uppfylls genom 

att särskilja elever. Motpolerna i debatten är å ena sidan forskare som menar att elever ska 

integreras i vanlig grundskoleklass. Å andra sidan finns föräldrar och andra vilka anser att 

barn med mentala funktionshinder, om de inte undervisas i särskolan, inte får den hjälp och 

det stöd som de har rätt till. De menar att det enskilda barnet blir ensamt och utpekat i en 

redan svår situation.  

Vi har intresserat oss för vad de människor, vilka har beslutande makt i den svenska skolan 

nämligen skolledning samt politiker, har för uppfattning kring särskolans organisation och 

inkludering av elever. Hur tänker de i frågan? 

Vi vill tacka våra pedagogiska handledare, Siv Ögren och Åsa Gardelli, vid Luleå Tekniska 

Universitet. Dessutom vill vi sända ett stort tack till de informanter som var vänliga nog att 

delta i vår undersökning. 
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Abstrakt 

 

Syftet med detta arbete var att få en uppfattning om hur skolledning och politiker anser att 

undervisningen för elever med mentala funktionshinder skall organiseras i den obligatoriska 

grundskolan. Vi utförde därför en enkätundersökning i ett antal inlandskommuner i norra 

Sverige. Vi intresserade oss för hur undervisningen för dessa elever är organiserad i de 

aktuella skolorna i dagsläget, dock är tyngdpunkten i vår undersökning lagd på vad 

informanterna ansåg vara den önskade formen för organisationen. Dessutom ville vi veta om 

ekonomin påverkade organisationen, hur stor vikt som borde läggas vid elevens individuella 

behov, hur och i vilken grad eleverna deltar i den demokratiska processen och om särskolan 

överhuvudtaget nämns i kursplanerna. Av 47 tillfrågade deltog 24 informanter. 

Undersökningen visade att antalet elever inskrivna i kommunerna var lågt. Övervägande 

delen av informanterna angav att eleverna undervisades i egen klass åk 0-10, även om 

informanterna ansåg att eleverna skulle inkluderas i grundskolan. Undersökningen visade 

också att ekonomiska faktorer påverkade organisationen bl.a. genom en brist på resurser och 

personal. Elevens individuella behov skulle ha stor påverkan på undervisningens utformning 

samt begreppen ”elever i särskolan” och ”särskolan” var sällan omnämnda i kommunens och 

skolornas kursplaner. Medelvärdet på elevernas delaktighet i skolans demokratiska process 

angavs av ett lägre värde.  

Nyckelord: Delaktighet, en skola för alla, särskolans organisation. 
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Bakgrund 

 

Inledning och arbetets disposition 

 

Vi, författarna till denna uppsats, har på ett eller annat sätt, arbetat med barn i behov av 

särskilt stöd. Under ofta förekommande tillfällen har vi diskuterat elevers inkludering samt 

exkludering och om begreppet ”en skola för alla” verkligen existerar och vilka för- och 

nackdelar en sådan skola kan uppvisa. Därför har vi då valt att fokusera vårt arbete på vad de 

som har beslutanderätt över dessa frågor, anser i ämnet. 

För att förenkla för läsaren inleder vi med en begreppsdefinition av de begrepp som vi sedan 

kommer att använda oss av. För varje begrepp finns en mängd tolkningar och därför beskriver 

vi vilken av dessa tolkningar som är relevanta för oss i vårt arbete. Efter 

begreppsdefinitionerna presenteras en beskrivning av särskolan i ett historiskt perspektiv. Vi 

anser att det är viktigt att känna till lite om särskolans bakgrund för att få en större förståelse 

för dagens särskola och den utveckling som sker. I bakgrunden behandlar vi även tidigare 

forskning, både svensk och internationell, som på ett eller annat sätt berör organisationen av 

undervisningen för de mentalt funktionshindrade eleverna. Den forskning vi redovisar har vi 

sammanställt med tanke på begreppet ”en skola för alla” och är indelad i fyra delar; filosofiskt 

perspektiv, forskarperspektiv, föräldraperspektiv samt elevperspektiv. Därefter redovisas 

undersökningens koppling till styrdokumenten för den svenska obligatoriska grundskolan 

samt till kursplaner för den obligatoriska särskolan. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Mentalt funktionshinder 

Det finns en mängd begrepp som på ett eller annat sätt beskriver en människa vilken uppbär 

en lägre intelligens än genomsnittet. Under årens lopp har dessa människor beskrivits på en 

mängd olika sätt, exempelvis utvecklingsstörd eller handikappad. Bengt Persson (2001), 

filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, menar att just begreppet ”handikapp” 

har i Sverige använts som ett sammanfattande så kallat paraplybegrepp för olika 

funktionshinder.  

Ett annat ord för mentalt funktionshindrad är begreppet utvecklingsstörd. Riksförbundet FUB 

använder det senare begreppet eftersom det är det begrepp som används i de lagar som rör 

stöd och service till funktionshindrade. Andra begrepp som av FUB anses vara likvärdiga är 

intellektuella eller kognitiva funktionshinder. ”Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som 

rör personens begåvningsutveckling och faktorer som påverkar den under utvecklingsåldern, 

d.v.s. före 16-18 års ålder” (Rikförbundet FUB.  http://www.fub.se/fakta/ Hämtat: 2009-05-

http://www.fub.se/fakta/
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31). En människas utvecklingsstörning kan, enligt FUB, benämnas som lindrig, måttlig och 

grav och dessutom kan en person med utvecklingsstörning ha andra funktionshinder.  

I denna studie används begreppet ”mentalt funktionshinder” synonymt med begreppet 

”utvecklingsstörning”.  

 

En skola för alla 

Persson (2001) menar att begreppet en skola för alla lanserades i samband med införandet av 

1980 års läroplan. Målsättningen för skolan och dess personal är att skapa förutsättningar för 

alla barn, att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång. 

En skola för alla innebär att skolan ska ordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever. 

Detta ska ske oavsett vilka möjligheter, behov och förutsättningar eleverna uppvisar. Det som 

ska utmärka skolan är ett flexibelt arbete med den enskilde elevens behov, förutsättningar och 

intressen i centrum. Kravet på flexibilitet gäller både vilka undervisningsmetoder samt vilket 

undervisningsstoff som ska användas. Varje enskild elev i skolan har rätt att få en relevant 

undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. Det är det som ”en skola för alla” betyder 

(Utbildningsdepartementet, SOU, 1998:66a). 

 

Demokrati och delaktighet  

Christer Stensmo (1994), docent i pedagogik vid Uppsala Universitet, definierar begreppet 

demokrati som följande: ”Begreppet demokrati kommer av det grekiska ordet demos, som 

betyder folk och kratein, som betyder härska” (s. 54). Den demokratiska grundtanken är att 

alla medborgare i ett samhälle ska ha lika stort inflytande över gemensamma beslut. 

”Demokrati kan endera uppfattas som ett medel eller ett mål” (a. a. s. 54). 

Magnus Tideman (2005), docent i socialt arbete och professor vid Högskolan i Halmstad, har 

definierat begreppet delaktighet för personer med funktionshinder: ”Ett sätt att definiera 

delaktighet för personer med funktionshinder är att ta utgångspunkt i den genomsnittlige 

medborgarens levnadsvillkor, i det som är befolkningens villkor” (Gustavsson red, kapitel 7, 

s. 123). I definitionen som han förespråkar anser han delaktighet vara en fråga om likvärdiga 

levnadsvillkor för personer med och utan funktionshinder. En elev som av en eller annan 

orsak inte är delaktig i sin skolvardag är inte heller med i den demokratiska processen.  

 

Inkludering och exkludering 

Vid 1980- talets slut i USA myntades begreppet inklusion. Att inkludera elever ställer krav på 

skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ge alla elever möjlighet att känna 

meningsfullhet, delaktighet och gemenskap samt att skolan aktivt måste anpassa 

verksamheten så att detta sker. I förlängningen innebär det att ingen skall exkluderas ur det 

gemensamma och det gemensamhetsskapande (Persson, 2001). 
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Arne Gustavsson (2004), professor i pedagogik vid Stockholms Universitet, menar att 

begreppet exkludering används för att beteckna utanförskap där vissa människor blir föremål 

för speciella insatser och därmed ställs utanför den självklara delaktighet som andra åtnjuter 

(Gustavsson red, kapitel 1). 

 

Integrering och segregering  

I samband med införandet av grundskolan på 1960- talet kom begreppet integration att 

användas. Den vanliga skolan skulle öppnas för elever från andra och segregerande 

skolformer (Persson, 2001). 

Jan Tøssebro (2004), doktor i sociologi och professor i socialt arbete vid Universitetet i 

Trondheim – Norge, menar att begreppet integrering innebär en gemenskap där alla deltagare 

har medansvar för att forma helheten och alla har sin naturliga tillhörighet. Målet av 

integration kan därför ses som en konsekvens av en demokratisk människosyn. Ingen kan 

avskiljas eller anses vara umbärlig och oönskad eftersom alla är lika värda. De olikheter som 

människor uppvisar ses inte som orsaker till svårigheter och problem utan som en tillgång för 

det gemensammas bästa (Tøssebro red, kapitel 4). 

En direkt begreppsförklaring till segregation är särskiljande eller avskiljande av människor, 

exempelvis rasåtskillnadspolitik (Norstedts Uppslagsbok, 1999). 

Begreppet segregering kan ses som integreringens motsats och framstå som ett hot mot 

utvecklingen av den senare. En segregationspolitik, exempelvis apartheid, framstår för en 

majoritet av vårt lands medborgare som ett direkt hot mot demokrati och mänskliga 

rättigheter. Integrationens mål får sin mening i segregerande strävanden och värderingar. 

Segregation kan leda till utpekande av avvikelser och avvikande, vilket i sin tur leder till 

utstötning av de så kallade ”mindre värda”, det vill säga de som av andra människor kan 

tänkas vara avskilda från helheten utan att denna tar skada (Tøssebro red, 2004, kapitel 4). 

 

Differentiering 

Differentiering, i ett skolperspektiv, är de processer som syftar till att tillmötesgå elevers olika 

förutsättningar för lärande. Detta kan innebära att undervisning och stoff anpassas inom 

ramen för inkluderande pedagogik. Det kan även innebära att elever placeras i olika skolor 

eller grupper med utgångspunkt i deras bedömda möjligheter att klara skolans krav (Persson, 

2001). 

 

Särskola 

Ursula Frylestam (1999), verksam rektor för särskolan, och Barbro Johansson, speciallärare 

och rektor i grundskolan, menar att i den obligatoriska särskolan får de psykiskt 

utvecklingsstörda barn och ungdomar, som på grund av sitt handikapp inte kan följa grund- 
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och gymnasieskolans kursplaner, sin undervisning. Det finns en obligatorisk och frivillig del i 

särskolan och verksamheten styrs av läroplanens mål, programmål, kursplaner och timplaner. 

Den obligatoriska särskolan är i sin tur uppdelad i grundsärskola och träningsskola. Den 

förstnämnda är mer teoretiskt inriktad i sin undervisningsform och har i stort sett samma 

ämnen som grundskolan. För att inskrivas i särskolan menar Lotta Andersson (2002), forskare 

i pedagogik vid Malmö högskola, att indelning också kan bygga på intelligenskvot (IK) där en 

indikation på utvecklingsstörning anses vara ett IK under 70. 

De elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen enligt grundsärskolans kursplaner, det 

vill säga de måttligt till gravt utvecklingsstörda barnen och ungdomarna, undervisas i 

träningsskola. Ett stort antal av eleverna har förutom begåvningshandikappet ytterligare 

handikapp som rörelsehinder, talskador, syn- och hörselnedsättning m.m. I träningskolans 

kursplan ingår ämnen som kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, estetisk 

verksamhet samt vardagsaktiviteter (Frylestam & Johansson, 1999). 

 

Läroplan - Kursplan och Särskoleförordning 

Styrdokumentet, Lpo 94, är en förordning med riktlinjer och nationella mål för förskolans, 

förskoleklassens, den obligatoriska skolan och de frivilliga skolformernas verksamhet 

(Persson, 2001). 

Kursplanen för obligatoriska särskolan är ett styrdokument som hänvisar till de 

grundläggande bestämmelser som återfinns i skollagen och särskoleförordningen. 

Styrdokumentet kopplas till läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94 

(Skolverket, 2005). 

En förordning är en av regeringen beslutad författning (Norstedts Uppslagsbok, 1999). I 

Särskoleförordningen redovisas de lagar som gäller den obligatoriska särskolans verksamhet.  

 

Kommunal skolplan och lokal arbetsplan 

En kommunal skolplan är ett dokument, fastställt av kommunfullmäktige, vilket visar hur 

kommunens skolverksamhet skall gestaltas och utvecklas. I dokumentet skall särskilt framgå 

de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för 

skolan. Av rektor beslutas den lokala arbetsplanen som skall utarbetas under medverkan av 

lärare och övrig personal. Dessutom skall företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare 

delta i arbetet (Persson, 2001). 

 

Historiskt perspektiv på särskolan 

 

Under tidens gång har mängder av fakta berörande funktionshindrades situation presenterats. 

Det historiska perspektivet är viktig kunskap för att förstå och påverka den utveckling som 



5 
 

sker och den svenska specialpedagogiken i skolan måste förstås som en del i samhällets 

demokratiseringsprocess. Med andra ord är den en ideologisk och politisk företeelse. Under 

senare delen av 1800- talet ansågs de utvecklingsstörda vara en grupp med möjligheter att så 

småningom kunna arbeta och försörja sig. De förväntades kunna leva ett självständigt liv i 

samhället som vuxna. Vid denna tid var det dock inte så mycket tal om utbildning för dessa 

människor. Den första så kallade uppfostringsanstalten för bildbara sinnesslöa barn byggdes 

år 1870 och eleverna fick i och med denna utbildning och vård i avsides belägna 

internatskolor. År 1916 hade samtliga landsting i Sverige öppnat en sinnesslöskola (Frylestam 

& Johansson, 1999).  

De svaga och lågt begåvade barnens närvaro i folkskolan diskuterades livligt under 

decennierna kring sekelskiftet, 1800-1900. Diskussionen berörde huruvida barnens närvaro 

skadade folkskolans rykte. ”Från lärarhåll påpekades att dessa barn kunde verka hämmande 

på undervisningen och att de därmed kunde utgöra en belastning för de normala barnen” 

(Persson, 2001, s. 15). Under 1920- och 30 talen förändrades dock synen på de 

utvecklingsstörda och de uppfattades som ett hot och en fara från vilka samhället borde 

beskyddas. Det var under denna period som en mängd steriliseringar utfördes av medicinska 

och sociala skäl (Frylestam & Johansson, 1999). 

1944 tillkom lagen om obligatorisk undervisning för bildbara barn i åldrarna 7-21 år. Eleverna 

skickades till skolor vilka hade stora upptagningsområden. Detta ledde till att många föräldrar 

fick svårt att hålla kontakten med sina barn. Föräldrarna kunde inte heller neka att skicka sina 

barn till skolan om barnen ansågs vara just bildbara. ”Tillämpningen av lagen präglades av en 

stark koppling mellan vård och undervisning. Detta levde kvar ända till 1986, dvs. särskolan 

sorterade under socialdepartementet i stället för utbildningsdepartementet” (a. a. s. 11).  

Utvecklingsstörning ansågs i grunden vara ett medicinskt problem enligt det medicinska 

synsättet. Ett annat, det pedagogiska synsättet, hävdade att den utvecklingsstörde kunde lära 

sig saker som alla andra (a. a.). 

Vid femtiotalets mitt kom lagen om undervisning och vård av psykiskt efterblivna. ”Lagen 

innebar en förbättring för den psykiskt utvecklingsstörde utan tilläggshandikapp. Gravt 

utvecklingsstörda elever med ett tilläggshandikapp var dock fortfarande utestängda från 

reguljär undervisning” (Persson, 2001, s. 12). Vid samma tid grundades Riksförbundet för 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB. Förbundet kom att arbeta för att förbättra 

förhållandena för de utvecklingsstörda och blev en stark påtryckargrupp (Frylestam & 

Johansson, 1999). År 1968 fick alla barn rätt till undervisning oavsett graden av handikapp i 

och med Omsorgslagen. Lagen innebar att det för undervisningen skulle finnas en särskola, 

träningsskola och yrkesskola. Det betonades att så öppna omsorgsformer som möjligt skulle 

användas och om eleverna var i behov av vård skulle den ges vid vårdhem, daghem för barn 

eller specialsjukhus. (a. a.).  

Karl Grunewald (1990), tidigare medicinalråd och byråchef för Socialstyrelsens 

handikappbyrå, menar att det var i slutet av 60- talet som normaliseringsprincipen och 

principen om integrering formulerades som ledstjärnor för omsorgerna av de 

utvecklingshämmade. Dessa människor skulle beredas livsvillkor som låg så nära det normala 
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som möjligt. ”De skulle leva, bo och gå i skolan bland andra människor, inte isolerade i 

speciella anstalter och skolor” (s. 77). 

År 1990 kom en ny gemensam skollag för grundskola och särskola. 1992 beslutade Sveriges 

riksdag att huvudmannaskapet för särskolan skulle övergå från landsting till kommun och 

ändringen skulle vara genomförd innan den 1 januari 1996 (Frylestam & Johansson, 1999). 

En gemensam läroplan för grund-, sär- och gymnasieskolan tillkom 1994, Lpo 94 samt Lpf 

94. Två år senare får föräldrarna rätt att välja skolform för sina barn. Det är de barn som inte 

bedöms nå upp till grundskolans kunskapsmål, för att de är utvecklingsstörda, som skall tas 

emot i särskolan. ”Om vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i 

särskolan, skall barnet fullfölja skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt 

skollagen” (a. a. s. 18). 

I historiskt perspektiv menar Tideman (2004) att samhällets syn på människor med 

intellektuella funktionshinder förändrats drastiskt. ”För att kunna förverkliga visionerna om 

ett liv med så normala villkor som möjligt för personer med funktionshinder sågs det som en 

förutsättning att segregeringen förbyttes till integrering” (Tøssebro, red, kapitel 6, s. 123). 

 

Filosofiskt perspektiv kring begreppet ”en skola för alla” 

 

Ansatsen i detta arbete menar vi är sociokulturellt och en grund är exempelvis Vygotskijs 

tankar om att omgivningen är avgörande för individers utveckling och prestationer. Lärande 

är något som sker i interaktion mellan individer (Strandberg, 2006). Ytterligare en grund är 

Meads tankar om intersubjektivitet, det vill säga mångfaldens och den sociala handlingens 

betydelse för människors unika individualitet (Von Wright, 2000). Ann Ahlberg (2001), 

professor vid Göteborgs Universitet, menar att en elev i behov av särskilt stöd måste ses som 

en del av skolans sociala praktik. Skolans arbete med att möta alla elevers behov är därför en 

uppgift som bör involvera hela arbetslaget och skolan och är inte en uppgift för den enskilde 

läraren eller specialpedagogen.  

I en studie, med fokus lagd på Meads teorier kring människors intersubjektivitet, 

rekonstruerar författarinnan Moira Von Wright Meads teorier. Den tidigare pragmatikern och 

filosofen George Herbert Mead (1863-1931) var professor i filosofi vid University of 

Chicago. Mead förespråkade ett relationellt perspektiv på människans utveckling, gällande 

socialt samspel och kommunikation. Mead var intresserad av öppen mänsklig kommunikation 

och människors möjligheter att komma överens. Dessutom visade han ett genuint intresse för 

existentiella, etiska och moraliska frågor (Von Wright, 2000). 

Med begreppet relationellt perspektiv anser Von Wright att Mead menade: ”… ett perspektiv 

där människor betraktas i relation till andra människor i och med att en förutsättning för 

enskilda individers existens är existensen av andra individer” (a. a, s. 33). Motsatsen till detta 

relationella perspektiv, menar författaren vara, det punktuella perspektivet. Med detta menas 

att människan betraktas som en isolerad del i sin omgivning.  
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Mead förespråkar att lärare bör använda sig av ett relationellt perspektiv i skolans arbete. Han 

menar att på så sätt riktas uppmärksamheten mot elevers unika individualitet och i och med 

detta synliggörs elevernas mångfald. I bästa fall kan det i sin tur leda till att eleverna får en 

känsla av att vara unika som individer, oavsett personlighetsegenskaper och sociala 

klassifikationer. Eleverna måste dessutom få träna sig i att reflektera och samtala med andra 

människor. Skolan bör därför skapa tillfällen där eleverna kan göra detta. ”Vi >är> inte 

reflekterande, men vi kan bli det, vara det, då den sociala situationen erbjuder oss denna 

möjlighet (a. a, s. 109).  

Den kände ryske filosofen Lev Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker vars verk 

blev kända i västvärlden under 1960- talet. Det var Vygotskij som lanserade idén om att barns 

utveckling sker i samspel med dess omgivning. Psykologen och författaren Leif Strandberg 

(2006) har konkret applicerat Vygotskijs tankar på den svenska skolan. För att det lärande 

barnet ska känna sig inbjudet att bidra med det hon eller han har att komma med är det viktigt 

att skolan ger eleven tillgång till ett samspel med andra elever. ”Det lärande barnet känner att 

andra i gruppen tillskriver henne/honom kompetens, att han/hon har möjligheter att påverka 

sin miljö” (s. 26). Vidare menar Vygotskij, enligt Strandberg, att elever som inte får tillgång 

till samspel med andra elever, känner sig oinbjudna och inkompetenta och förväntas aldrig 

bidra med något av sin omgivning. De vågar därför aldrig uttrycka sina egna förändringsidéer 

(a. a).  

Vygotskij menar också att tillgång till andra människor kan liknas vid ett nav där all 

utveckling snurrar kring. ”Utvecklingens allmänna lag” är den som handlar om att all 

utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en individuell nivå. Med 

detta menar Vygotskij att utvecklingen sker först i faktiska och fysiska relationer mellan 

människor och sedan som ett inre tankearbete inom den enskilda individen.  

Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the social level and 

later, on the individual level; first between people (interpsychological) and then inside the 

child (intrapsychological) (Strandberg, s. 27). 

John Dewey (1997) var en filosof och reformpedagog som fick en framträdande roll i den 

amerikanska utbildningsdebatten. Dewey beskriver Platons tankar vad gäller de demokratiska 

bildningsidéernas innebörd.  

Det är väl i det närmaste omöjligt att i någon översikt över filosofiskt tänkande finna ett mera 

fullgott erkännande av å ena sidan de sociala inrättningarnas pedagogiska betydelse och å 

andra sidan av dessa inrättningars beroende av det redskap som används för att fostra de unga. 

Och det är väl lika omöjligt att finna en djupare insikt om utbildningens uppgift – att upptäcka 

och utveckla personlig begåvning och skola den så att den kan anknyta till andras strävanden 

(s. 130). 

Dewey (1997) menar att samhället ska inbjuda människorna som lever i det till samspel och 

interaktion. ”Ett icke önskvärt samhälle är med andra ord ett samhälle som internt och externt 

sätter upp barriärer för fritt umgänge och kommunikation av erfarenheter” (a. a, s. 140). Ett 

samhälle kan betecknas som demokratiskt när alla dess medlemmar, på olika villkor, får ta del 
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av samhällets förmåner. Detta tryggar i sin tur en flexibel anpassning av 

samhällsinstitutionerna genom interaktion med de olika formerna av samhällsliv (a. a). 

Något som karaktäriserar ett demokratiskt samhälle, menar Dewey (1997), är bland annat ett 

friare samspel mellan sociala grupper, vilka tidigare förr avsiktligt isolerades från varandra. 

När grupper får samspela förändras också de sociala förhållandena och det krävs 

kontinuerliga anpassningar, tack vare dessa nya situationer som skapas av ett varierat 

umgänge.  

När det gäller utbildning noterar vi till att börja med att om vi lever ett socialt liv där intressen 

ömsesidigt påverkar varandra, och där framsteg eller anpassning spelar stor roll blir det 

demokratiska samhället mer intresserat av en planerad och systematisk utbildning än andra 

samhällen (s. 126). 

Vad gäller utbildningens funktion menar Dewey (1997) vidare att den är social. Han menar 

att: ”… den (utbildningen) ska säkerställa ungdomens riktning och utveckling genom att de 

unga deltar i sin grupps liv…”(s. 121). Slutligen varierar utbildningen beroende på vilken 

sorts liv man lever i gruppen. En brist på ett jämlikt och fritt umgänge, vilket uppstår ur en 

mångfald av delade intressen, gör att den intellektuella stimulansen framstår som obalanserad. 

”En varierad stimulans skapar nya intryck och nya intryck betyder uppfordran till eftertanke” 

(a. a, s. 124). 

 

Forskningsperspektiv kring begreppet ”en skola för alla” 

 

Begreppet ”en skola för alla” används, som tidigare nämnts under rubriken 

begreppsdefinitioner, i vårt land som en synonym till ordet ”inkludering”. Persson (2001) 

menar att begreppet ”en skola för alla” står i motsättning till att alla elever i skolan ska få 

möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Med detta menar han 

fortsättningsvis att skolan tvingas motivera utstötning genom det faktum att skolan måste ge 

alla elever möjlighet till lärande och utveckling utifrån deras individuella förutsättningar. 

Stora krav ställs därför på skolan och dess personal och om eller när detta inte lyckas är det 

ofta skolan eller lärarna som får bära ansvaret. Persson menar att vi bör komma ihåg att 

statsmaktens uppdrag till skolan är motsägelsefullt. Han frågar sig exempelvis vad det innebär 

när en elev ”blir efter” eller när densamme ska ”komma ifatt”? Användandet av 

kunskapskontroller i form av nationella prov och dylikt, menar Persson, överensstämmer inte 

med själva inkluderingstanken. ”Att mäta alla med samma måttstock är naturligtvis 

problematisk om vi strävar efter att förverkliga intentionerna med en skola för alla” (s. 20). 

Lärares inställning till inkludering av särskoleelever i den vanliga grundskolan är viktig, inte 

bara när det gäller val av undervisningsmetoder utan även synen på hur elever ska bedömas. 

Gordon Porter (1991), professor vid University of Main samt ledare för organisationen 

Incluive Education Initiative i Kanada, menar att ett betygssystem sett ur ett inkluderande 

perspektiv måste utvecklas. Porter anser att systemet bör utformas efter de individuella 
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förmågor som eleverna uppvisar. Alla elever vill få sitt arbete bedömt på något sätt, men när 

en elev får stöd för att klara uppgifter och prov, menar Porter, väcks frågan om betyget då 

verkligen kan jämföras med övriga elevers vilka inte erhåller samma stöd i undervisningen.  

”The instructor who gives a student sixty-five percent on a photography assignement but who 

admits that he helped the student load the film and adjust the camera, gets full marks in my book 

for appropriate support; other people allege bias” (Porter, red, kapitel 15, s. 292).     

De elever vilka erbjuds plats i särskolan kan ha en lägre intelligenskvot än genomsnittet 100 

och som tidigare nämnts anses IK 70 vara en indikation på utvecklingsstörning (Andersson, 

2002). Elisabeth Frithiof (2007), filosofie doktor och lektor vid Växsjö Universitet, har i sin 

avhandling behandlat delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning., menar 

vidare att kategorin ”utvecklingsstörd” formas kring ett bristtänkande där det finns en 

differens mellan ett normalt och önskvärt sätt att fungera och den enskilde individens 

funktionssätt. Detta bristtänkande ställer stora hinder för en inkluderande miljö i skolan. 

”Differensen är måttet på utvecklingsstörningen som blir ett hinder för deltagande i ”den 

vanliga skolan” (s. 92). Persson (2001) går ett steg längre i sin uppmaning till skolans 

personal att fundera över den moraliska aspekten för de elever som på ett eller annat sätt 

utesluts från det gemensamma. Är det moraliskt försvarbart att placera enskilda elever utanför 

klassrummet. ”Vad man fruktar är att barnen tidigt lär sig att avvikelse från normen ”straffas” 

av de vuxna genom uteslutning” (s. 15). 

Persson (2001) hänvisar till de amerikanska forskarna Stainback & Stainback, vilka hävdar att 

begreppen ”specialpedagogik” eller ”specialundervisning” eller både och, borde ersättas med 

begreppet ”inkluderande undervisning”. Detta för att markera att det senare begreppet handlar 

om hel och full delaktighet för alla elever. Dessutom menar forskarna att den 

specialpedagogiska terminologin karakteriseras av begrepp som står för negativt laddade ord i 

det pedagogiska språket, som exempelvis separation, fragmentisering och avvikelser. 

Stainback & Stainback menar vidare, enligt Persson, att eftersom specialundervisningen 

fungerat som ett parallellt system, ordnat vid sidan om den obligatoriska skolan under så lång 

tid, har kunskapen att möta barns varierande behov i många fall förlorats. ”Tillgång till 

experter på ”särskilda behov” har medfört att klasslärare lärt sig att ”tänka bort” dessa elever i 

sin undervisningsplanering” (s. 24). 

Lennart Danielsson (1999), speciallärare samt universitetsadjunkt, menar att det är lång väg 

kvar till en skola för alla. Han menar att det finns en osäkerhet inom skolan, vilket leder till att 

man ibland vidtar åtgärder som inte grundar sig på kunskaper. Istället för att ta hänsyn till 

kvalitet i arbetet och ett långsiktigt perspektiv uppstår mera kortsiktiga och tekniska lösningar. 

Som följd av ett ytligt integreringstänkande uppstår en situation där man välkomnar alla 

elever men utan att förstå konsekvenserna av detta.  

Enligt Ingemar Emanuelsson (Tøssebro red, 2004), professor emeritus i specialpedagogik vid 

Göteborgs Universitet, får målet integration sin mening i motsatsen till segregerande 

strävanden och värderingar. Orsaken till problem är inte i första hand att människorna i ett 

samhälle har olika förutsättningar och är olika, utan det är det sätt egenskaperna och 

olikheterna värderas i den medmänskliga samvaron och gemenskapen.  
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”Ett hot mot en framgångsrik utveckling av en integrerad gemenskap finns i sådana värderingar 

som leder till utpekande av avvikelser och avvikande och som riskerar att leda till utstötning av 

de ”mindre värda”, de ”umbärliga”, dvs. de som kan tänkas avskilda från helheten utan att denna 

tar skada av detta” (a.a, kapitel 5, s. 105). 

Emanuelsson (Tøssebro red, 2004) menar också att specialundervisningen har en lång 

tradition i det kategoriska perspektivet. Eleven med sina karaktäristika anses, i detta 

perspektiv, vara problemet och betraktas som avvikande från vad som anses normalt, eleven 

är en elev med behov av särskilt stöd. De åtgärder som då tas, blir i detta perspektiv, 

huvudsakligen särskild behandling med speciella metoder riktade direkt mot den enskilda 

eleven.  

”Lite hårddraget kan sägas att integrering stått för en av flera metoder inom specialundervisningen - 

integrering har blivit en specialundervisningsuppgift. Eleven med svårigheter skulle integreras, dvs. 

göras mer normal för att kunna vara med i den vanliga – normala - gruppen” (a.a, kapitel 5, s. 111).  

Det resultat som sedan uppstod var att eleven förblev ”den integrerade”, det vill säga 

definierades som avvikande som vilken annan kategorisering som helst. Istället bör eleven ses 

som en elev i behov av särskilt stöd vilket innebär en fokusering på hur svårigheterna ska 

tacklas och hur nödvändigt stöd skall ges (a. a, kapitel 5, 2004).  

”Av en mycket lång tradition, förvisso ännu inte bruten, leder detta kategoriska perspektiv till 

specialundervisning av speciella elever och därmed också till differentierande exkludering eller 

segregering, medan det relationella perspektivet öppnar utmanande möjligheter till motsatsen, 

nämligen integrering och inkludering” (a. a, kapitel 5, s. 113). 

Porter (1991) menar att en skola som inte inkluderar alla elever orsakar skada på hela 

utbildningssystemet. ”A school that passes over all the students with learning problems to a 

separate special education system undermines its capacity to be an holistic unit that serves all 

students well” (kapitel 1, s. 31). 

I en rapport från Skolverket (2002) menar författarna att kommuner ofta faller tillbaka i ett 

mera traditionellt tänkande när det gäller inkludering av elever. Författarna menar att en 

kommun kan ha en tydlig idé om hur exempelvis särskolans organisering ska se ut men ofta 

uppstår på en skola en lösning för att situationen kräver det. Detta sker utan att det finns några 

gemensamma idéer om vad man vill åstadkomma och hur detta ska ske på bästa sätt. 

Respektive skola och skolområde ska själv hantera organiseringen av undervisningen på det 

sätt som bedöms fungera bäst. ”Tendensen är då att traditionerna får styra och att ’man gör 

som man brukar” (s. 29). Det är därför mycket viktigt att kommuner och skolor gör medvetna 

överväganden i fråga om enskilda elevers undervisningssituation och individuella 

förutsättningar. ”Barnens bästa måste få styra” (a. a, s. 72). 

Vad gäller organisationens utformning finns det stor risk att när det ska ske en 

organisationsförändring efter ett byråkratiskt intresse, kan ett antal personer i en 

beslutsfattande position få orimligt stor makt. Denna makt kan personerna erhålla utan 

tillräckliga insikter i den aktuella organisationen. Danielsson (1999) menar att dessa 

maktutövare måste lyssna till de som kan vardagsarbetet för att inte hämma utvecklingen 
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(Danielsson & Liljeroth, 1999). Ann Quennerstedt (2006), doktorand och lärare vid Örebro 

Universitet, menar också att:  

”Politikerna ska genom att besöka verksamheter och lyssna på medborgare samla in information 

om skolans tillstånd och synpunkter på hur skolan bör utvecklas. Information och synpunkterna 

ska sedan utgöra underlag för nämndens beslut” (s. 160). 

The European Development in Special Needs Education (European Agency) är en fristående 

och självstyrande organisation, vilken etablerades för att fungera som en plattform för 

medlemsländernas samarbete vad gäller fältet inkluderande undervisning och 

specialpedagogik. Deltagarna arbetar med internationella och viktiga dokument som underlag, 

exempelvis Salamancadeklarationen. Gemensamt för dessa dokument är att de alla behandlar 

ämnet inkluderande undervisning. En stor del av de europeiska länderna deltar och 

organisationen får finansiellt stöd av medlemsländernas utbildningsdepartement. (Bauer et al, 

2003). 

Organisationen European Agency har utarbetat och slutfört ett projekt där inkluderande 

undervisning och vilka faktorer som befrämjar detta har behandlats. I studien visade det sig att 

i alla europeiska länder förekommer inkluderande klassrumssituationer. Det visade sig också 

att lösningarna som gynnade eleverna i behov av särskilt stöd även fungerade bra för samtliga 

elever i skolan. Fortsättningsvis visade undersökningen att de elever som på ett eller annat sätt 

uppvisade sociala och/eller emotionella svårigheter, upplevdes som svårast när det gäller 

inkludering. De forskare som deltagit i arbetet lägger slutligen fram utmaningen att pedagoger 

måste ta till vara mångfalden i klassrummet för att utveckla samtliga elevers förmågor, både 

teoretiskt och socialt (Meijer red, 2003).  

Forskare vid European Agency menar att lärarnas attityder, gentemot elever i behov av 

särskilt stöd, har stor påverkan när det gäller den inkluderande undervisningen. Det faktum 

som styr är lärarnas syn på olikheter i klassrummet och deras vilja och förmåga att positivt 

svara mot dessa olikheter. Rapportens författare menar att det är lärarens ansvar att utnyttja 

resurser i ett nära samarbete med andra berörda parter i skolans organisation och att den 

enskilde läraren kan spela en mycket viktig roll i att förstärka viktiga sociala relationer elever 

emellan. ”Goda mentorrelationer är viktiga för en framgångsrik inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd” (Bauer et al, 2003, s.14). 

Vidare menar forskare vid European Agency att det är skolans organisationsstruktur, som 

avgör den mängd eller den typ av resurser som lärarna behöver för att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd. Detta stöd kan komma inifrån skolan men också genom att externa 

stödresurser sätts in. Exempelvis kan en grupp elever behöva något som kräver speciell 

uppmärksamhet. En sådan skulle kunna vara att några elever, för att kunna stanna kvar i 

klassrummet, får en vilopaus. ”Det är viktigt att sådana arrangemang behandlas naturligt och 

flexibelt och inte bara ordnas för elever i behov av särskilt stöd utan ibland också tillämpas 

för alla elever i klassrummet” (a. a, s. 15).     

Slutligen menar forskare vid European Agency att lärare måste arbeta kooperativt för att finna 

en fungerande form för framgångsrik inkludering. En avgörande faktor i en inkluderande 
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undervisning är rektors ledarskap, eftersom det är rektor som initierar förändringar och ser till 

att de genomförs. Förändringarna innefattar organisation av lagarbetet i undervisningen, 

strategisk inriktning samt uppehållande av en klar fokusering på målsättning för hela skolan. 

”För att utveckla inkludering är det viktigt att en skola och dess rektor har frihet att använda 

resurser för att stödja egna beslut” (a. a, s. 15). En heterogen gruppering av elever i 

klassrummen innebär att elever med olika förmågor men i samma ålder undervisas 

tillsammans. ”Grunden för konceptet att blanda elever med olika förmågor är att undvika 

urval och att respektera den naturliga variationen av förmåga” (Meijer red, s. 19). 

Emanuelsson (Tøssebro red, 2004) anser att i framtiden behövs en mer kritisk forskning inom 

området. Forskningen bör analysera och studera olika uttryck för en inkluderande skola som 

målsättning och värdebaserat ideal. Han frågar sig om en sådan skola verkligen är önskvärd 

och vilka motiveringar till den som finns. Forskningen skulle betyda ingående analyser av 

politiskt fattade beslut och policydokument. Ett viktigt område att studera borde vara frågor 

kring realiteter i olika aktörers faktiska möjligheter till deltagande och medbestämmande. 

”Detta kan inte genomföras utan studier av maktförhållanden på olika nivåer i skolsystemet, 

främst hur reell makt fördelas mellan politiker, professionella, föräldrar och elever” (s. 119). 

Han menar slutligen att vad det mer övergripande handlar om är studier av frågeställningen: 

Till vad ska vi ha ”en skola för alla” och vilka syften den i så fall ska eftersträva (a. a). 

 

Föräldraperspektiv kring begreppet ”en skola för alla” 

 

Nils Egelund (2006), professor i specialpedagogik vid Danmarks Pedagogiska Universitet, 

menar att det å ena sidan finns föräldrar och lärare som kämpar för att barnen ska få gå i en 

vanlig skola och vanlig klass. Å andra sidan finns det föräldrar och lärare som slåss för att 

barnen ska få det som de upplever vara en naturlig rättighet, nämligen att erbjudas särskilda 

åtgärder och få tillhöra en specialskola. 

Mara Westling Allodi (2007), forskare vid Stockholms Universitet, har studerat 

erfarenheterna hos föräldrar till barn med mentala funktionshinder gällande barnens skolgång 

i vanliga klasser i den obligatoriska grundskolan eller i särskolan. Hon menar att det finns ett 

flertal motpoler i dagens skolsystem. Bland annat strävar skolsystemet å ena sidan efter en 

högre acceptans mot föräldrar och barn och försöker att bli mindre auktoritärt mot de 

minoriteter som riskerar att känna sig kategoriserade. Systemet ger därför föräldrar rätten att 

vägra eller anta sitt barns skolplacering. Å andra sidan och samtidigt som föräldrar ges rätten 

till val av barnets skolplacering är hela skolsystemet som sådant under en allt större press att 

nå högre effektivitet. Detta leder paradoxalt nog i sin tur till en mindre anpassningsbar och en 

mer selektiv skolmiljö. 

Westling Allodi (2007) menar att de i forskningen deltagande föräldrarna hade olika 

ståndpunkter i frågan om barnens undervisning och visade tre synvinklar. Det fanns föräldrar 

som ansåg att särskolan var det bästa alternativet för att eleven skulle få det stöd som 

behövdes. Andra föräldrar kämpade för att deras barn skulle inkluderas i en vanlig skolklass, 
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medan några accepterade särskolan men var kritiska till vissa aspekter gällande 

verksamhetens organisation och undervisning. Westling Allodi kom i sin forskning fram till 

att konflikter som ibland uppstår mellan föräldrar och skola på ett sätt kan benämnas som 

positivt då det, enligt författaren, visar att skolsystemet är öppet för motsatta uppfattningar. 

Dock menar hon vidare att dagens skolsystem inte riktigt når fram i hanteringen av de 

konflikter som kan uppstå och till en lösning av problemen.  

Vidare menar Westling Allodi (2007) också att det uppstod en motsägelsefull tendens i och 

med att föräldrarnas val av skolform för sina barn introducerades i det svenska 

utbildningssystemet.  

”The possibility for children with cognitive disabilities to attend a regular class was introduced 

precisely in a period when the educational system actually started to more effectively sort out 

those pupils who could not attain the required educational goals, even if such an aim was 

certainly never formulated in any policy document and hopefully did not correspond to the 

intentions of most people working in schools” (s. 641). 

Westling Allodi (2007) anser också att hennes studie visar att barn med kognitiva 

funktionshinder i vanliga klasser inte anses vara en ofta förekommande företeelse. Hon menar 

att det på ett sätt experimenteras med inkludering av elever i olika former. Dock verkar det 

som att när det uppstår problem kan experimenten lätt avbrytas, det vill säga eleven flyttas till 

en annan grupp. På så sätt kan eleven betraktas som gäst i den vanliga skolan. Westling Allodi 

menar följande: ”This suggests a picture of children with cognitive disabilities as temporary 

guests in the regular school whose presence can always be questioned, to the parent’s 

distress” (s. 651). Hon menar att de val av skolplacering som en förälder gör för sitt barn inte 

är helt respekterat av skolan utan valet anses av lärare och rektorer som något 

förhandlingsbart.  

Peter Haug (1999), filosofie doktor och professor i pedagogik vid Högskolan i Volda – Norge, 

menar att föräldrar och barn måste under hela skolgången underordna sig det som den 

sakkunnige anser och yttrar. Detta underordnande sker trots att kanske inte alla önskar de 

lösningar som föreslås och trots att de sakkunniga kan vara oeniga sinsemellan.  

”Det är yrkesmännen som har makten eller definitionsrätten; de är patriarkatet i skolan och 

samhället. Därmed kan ett behovsbaserat kompensatoriskt intresse uppfattas som en form av 

social kontroll som man utsätter en bestämd grupp av barn för” (s. 16). 

Forskare vid European Agency anser föräldrarnas roll vara oerhört viktig för att arbetet med 

inkludering ska lyckas. Forskarna menar att föräldrar skall betraktas som partners och inte 

klienter.  

”I samarbetet med skolan och externa resurser ska föräldrarna ha inflytande och vara delaktiga i 

planering, genomförande och utvärdering samt struktur och innehåll i sina barns utbildning” 

(Bauer et al, 2003, s. 15). 

I en debattartikel i Tidningen Unik debatterar ett antal föräldrar kring Carlbeck- kommitténs 

arbete med frågan om hur utbildningen för utvecklingsstörda ska se ut i framtiden. Rubriken 

är ”Debatt: Särskolans vara eller icke vara” och författades efter FUB:s landsmöte 2004. 

Föräldrarna är oroade och anser att de från olika instanser uppfattat signaler om att det finns 



14 
 

önskemål och planer om att avveckla grundsärskolan. Föräldrarna ställer sig kritiska till 

Carlbeck- kommitténs påstående om att dagens lärar- och specialpedagogutbildning skall ge 

skolans personalgrupper full kompetens att arbeta med alla barn, oavsett handikapp eller 

funktionshinder. På detta påstående svarar föräldrarna följande:   

”Det är vår bestämda uppfattning att utvecklingsstörda barn behöver speciellt utbildad personal, 

som är särskilt intresserade av denna grupp och som själva valt att arbeta med just dessa elever” 

(Brolin, Ingves, Lindgren, och Olsson. Tidningen Unik, 2004-08-01, s. 1 av 6).  

Vidare menar föräldrarna i sin artikel kring särskolans vara eller icke vara att de förstår att det 

just nu är politiskt korrekt att anse att alla barn mår bra av att integreras med varandra. Dock 

anser de att ett utvecklingsstört barn som under sin skoldag bara har normalbegåvade barn 

omkring sig, riskerar att själv börja jämföra sig med andra. På så sätt kommer de alltid till 

korta. Föräldrarna menar att barnets självförtroende riskerar att försämras, vilket inte är bra 

för vare sig självbild som inlärningen i stort. Om barnen i stället får lära och utvecklas 

tillsammans med kamrater vilka uppvisar liknande svårigheter anser föräldrarna att eleverna 

får möjligheter att utveckla en positiv självkänsla och utvecklas i social gemenskap. Detta 

gäller särskilt när de utvecklingsmässiga differenserna med åren blir allt mer påtagliga. 

(Brolin, Ingves, Lindgren, och Olsson. Tidningen Unik, 2004-08-01, s. 3 av 6).  

 

Elevperspektiv kring begreppet ”en skola för alla” 

 

Författaren Kristina Stanley Linderö (2005) menar att i skolsammanhang bör elevers 

svårigheter med delaktighet inte enbart ses med fokus på den enskilde individen. 

Svårigheterna skall istället ses i relation till omgivningen.  

”Det vill säga såväl individen (eleven), som lärare och lärandemiljö (sett som både fysisk miljö 

men också pedagogisk) är viktiga komponenter för att påverka en elevs möjligheter till 

delaktighet” (s. 5). 

Frithiof (2007) kritiserar Skolverkets uttryckssätt i aktuella styrdokument där det står att 

barnet bör få möjlighet att beskriva sin individuella skolsituation och få komma till tals vad 

gäller hans eller hennes behov och önskemål. Frithiof menar att både ett delaktighets- och 

bristtänkande ligger bakom Skolverkets uttryckssätt. ”Inte bara kompetens att tala för sig själv 

utan också rationalitet, förstånd eller förnuft ifrågasätts, enligt min tolkning. Individers 

delaktighet står därmed på spel” (s. 93). 

Arbetet med demokratiskt deltagande i skolan är något som elever kontinuerligt måste få 

arbeta med. Fullständigt demokratiskt deltagande är alltså ingenting som kan vinnas en gång 

för alla, menar Frithiof (2007). ”Det är istället, precis som demokrati, en ständigt pågående 

process och utmaning” (s. 103). Hon frågar sig också om det är de så kallade särskilda 

behoven som försvårar deltagande och att skolan idag bör uppvisa ett rättighetstänkande 

gentemot elevernas individuella behov. ”Om ett rättighetstänkande får gehör i skolans värld, 

så kanske kategoriskt tänkande får maka på sig. Även inkluderingstänkandet påverkas. Det 

som ska in, personer med funktionshinder, finns redan på plats” (s. 104). Skolan blir 
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gästvänligare mot alla elever när delaktighetsbristerna minskar. Elevernas delaktighet i skolan 

ökar också när deras deltagande blir betydelsefullt för andra elever. Frithiof (2007) citerar en 

annan forskare, Biesta:  

”Är det inte så att demokratins utmaning ligger just i vår förmåga att leva samman med dem som 

inte liknar oss? Utmaningen ligger i att möta, kommunicera och samverka med den som är olik 

oss själv- i ett gemensamt allmänintresse” (s. 105). 

För att framgångsrikt utveckla elevgrupper menar Porter (1991) att elever måste bli tillfrågade 

att delta i problemlösningar av olika slag. Eleverna måste sedan ges tillfälle att själva lösa 

problemen, eftersom det finns en risk i att vuxna i skolan bidrar alltför mycket. ”They (the 

students) quickly learn to become passive in an adult-centred world which tries to solve all 

their problems for them” (Porter, red, kapitel 14, s. 269). Porter menar också att en 

problemlösning exempelvis skulle kunna vara frågan om inkludering av en elev i behov av 

särskilt stöd, hur övriga elever i klassen kan bidra till att en skolkande elev återvänder till 

skolan eller hur man på bästa sätt välkomnar en nyanländ elev.  

Porter (1991) menar fortsättningsvis att de faktorer, vilka påverkar en framgångsrik utbildning 

för alla elever i skolan, är följande: respekt för alla elevers individuella behov, kreativitet, 

intresse i och välkomnande av elever oberoende vilka olikheter de uppvisar. I samtliga elevers 

framtida liv som vuxna har de nytta av en inkluderande skolsituation. ”Not only does 

integrated education prepare children with handicapping conditions to become a part of their 

communities, it also prepares the children without any identifiable handicap to do the same” 

(s. 36). 

Persson (2001) menar också att det är viktigt att barn och ungdomar i största möjliga 

utsträckning får vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter. Detta är en viktig del 

i barns och ungdomars demokratiska fostran. Organisationen Rädda Barnen (2008) menar att 

ord som medbestämmande, delaktighet och inflytande används för att beskriva enskilda 

individers eller grupper möjligheter att påverka sin omgivning.  ”Ofta beskrivs inflytande som 

något individen antingen har eller inte har- och ytterst är det naturligtvis var och en som själv 

avgör om han eller hon känner sig delaktig, kan påverka eller har inflytande” (s. 19). 

Begreppet inflytande kan, enligt Rädda Barnen (2008), delas in i informellt och formellt 

inflytande. Begreppen används ofta i diskussioner om elevers möjlighet att påverka sin 

skolmiljö. ”Informellt inflytande i skolan handlar om att elever och vuxna fritt ska kunna 

uttrycka sina åsikter, och att man lyssnar och tar hänsyn till vad andra säger.” (s. 21) För att 

skolan ska vara öppen för ett informellt inflytande från elever, krävs en öppen och ömsesidig 

dialog, inte bara mellan elever i klassrummet utan också mellan exempelvis en grupp elever 

och rektor. ”Ett bra informellt inlyftande kan på många sätt sägas vara grunden till allt 

inflytande i skolan. Omvänt kännetecknas ett dåligt informellt inflytande av bristande respekt 

och avsaknad av dialog, vilket lätt leder till en känsla av maktlöshet” (s. 21). 

I artikeln ”Barnet blir ensamt och utan stöd”, författad av Erika Wermeling och publicerad i 

tidningen Skolvärden, intervjuas Sveriges utbildningsminister Jan Björklund. Han anser att 

Carlbeck- kommitténs målsättning att på lång sikt avskaffa särskolan är otänkbar och att 
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särskolan måste finnas kvar, främst för de elever som uppvisar en grav utvecklingsstörning. 

På frågan om han är orolig för att inkludering innebär att särskoleelever sitter ensamma i 

vanliga grundskoleklasser, svarar han följande: ”Om man tror att det är integration så lurar 

man sig själv. I verkligheten blir barnet ensamt och utan stöd” (Wermeling, ”Barnet blir 

ensamt och utan stöd”, Skolvärlden, 2007-04-23). Björklund menar också att även om Sverige 

har skrivit på en FN- deklaration om att sträva efter inkludering och en skola för alla, betyder 

detta inte att särskolan skall avskaffas. ”En skola för alla betyder inte en och samma skola för 

alla, utan att skolan ska möta allas behov” (a. a.). Slutligen anser Björklund att drömmen för 

dem som vill avskaffa särskolan är den maximala integrationen. Detta innebär dock, enligt 

Björklund, att alla elever i så fall måste ha samma kunskapskrav. Detta i sin tur leder till att en 

del särskoleelever kommer att bli underkända i alla ämnen. Björklund frågar sig därför vilken 

vits detta scenario skulle ha (a. a.).  

I ytterligare en artikel, ”Forskare kritiserar Björklunds ljumma syn på inkludering”, och som 

svar på Björklunds uttalande, har också Tideman gett sin syn på särskolans vara eller icke 

vara. Tideman undrar vad Jan Björklund bygger sina ställningstaganden på och förmodar att 

utbildningsministerns uttalande inte grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Karin 

Wahlström, som ansvarar för särskolefrågor på Skolverket, menar i samma artikel att ingen 

egentligen har sagt att särskolan ska avskaffas. ”Det har inte varit tal om att alla 

särskoleelever måste inkluderas i grundskoleklass. Men möjligheten skulle finnas där det 

fungerar” (Wermeling, ”Forskare kritiserar Björklunds ljumma syn på inkludering”, 

Skolvärlden, 2007-04-23).  

Debatten kring särskolan har många ideologiska förtecken. Både lärare och politiker har 

skilda åsikter och det är tankarna på vad som är elevernas bästa som ställs mot en önskan om 

att samhället inte ska segregeras. Diskussionen handlar om vad det finns pengar till och vad 

som anses vara möjligt i praktiken. Den bästa lösningen för den enskilde eleven kan ofta ses 

som en åtgärd för att underlätta också för lärarna och de övriga klasskamraterna. (Tideman 

red, 2005) 

 

 

 

Styrdokument 

 

FN:s barnkonvention (2008) talar om att skolan har ett demokratiskt uppdrag. Förutom att 

utveckla kunskaper om demokrati och värdegrund skall skolan verka i demokratiska 

arbetsformer där både elever och personal har inflytande över och delaktighet i sitt dagliga 

skolarbete. Vad gäller det demokratiska uppdragets delar ska dessa bidra till att utveckla 

demokratisk kompetens hos barn, unga och vuxna. Vidare beskriver författarna till 

konventionen att ingen får diskrimineras och alla barn har lika rättigheter och lika värde. Det 
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enskilda barnet har rätt att uttrycka sin mening i de frågor som på ett eller annat sätt berör 

honom eller henne och det är alltid barnets bästa som skall sättas i främsta rummet (a.a,). 

I den svenska skolans styrdokument finns förordningar om hur skolan skall arbeta för att 

elever ska få en ökad delaktighet i sin skolvardag. Enligt läroplanen, Lpo 94 (Skolverket 

2006), ska skolan bland annat främja elevers förmåga till inlevelse och förståelse för andra 

människor. Ingen person får utsättas för diskriminering på grund av exempelvis etnisk 

tillhörighet eller funktionshinder. Skolan skall också arbeta för att ge den enskilde eleven 

medvetenhet om det egna och på så sätt skapa en delaktighet i det gemensamma kulturarvet. 

Detta ger eleven en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  

Vad gäller en likvärdig utbildning säger Lpo 94 följande: ”En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 

fördelas lika” (Skolverket 2006, s. 4). Det finns olika vägar att nå uppställda mål och hänsyn 

skall tas till elevernas behov och olika förutsättningar. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (s. 4). 

Enligt Lpo 94 (Skolverket 2006) är skolan en social och kulturell värld som skapar 

gemensamma erfarenheter, förutsättningar och utrymme för ett ömsesidigt lärande. Därför bör 

elever få möjligheter till samspel och utbyte av sina erfarenheter med varandra. ”Skolan skall 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(s. 7).  

Under rubriken ”mål att sträva emot” skall skolan, enligt Lpo 94 (Skolverket 2006), sträva 

mot att eleverna ska respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från kränkande 

behandling och förtryck. Dessutom skall eleverna få möjlighet medverka till att bistå andra 

människor och kunna leva sig in i andra människors situation. Skolan skall också verka för att 

eleverna utvecklar en vilja att handla med andra människors bästa för ögonen (s. 8). 

I kursplanerna för obligatoriska särskolan (Skolverket 2005) finns under rubriken ”mål att 

sträva mot”:  ”Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet vardagsaktiviteter sträva 

efter att eleven: … deltar i olika sociala sammanhang och utvecklar förståelse för sin egen 

livssituation. … utvecklar förståelse av andra människors skilda livssituation” (s. 59). 

Att ha ett kommunikationshinder innebär att det kan vara svårt för den enskilde eleven att 

delta fullt ut i skolans demokratiska processer. I Lpo 94 (Skoverket 2006) poängteras dock att 

alla som arbetar i skolan skall: ”… visa respekt för den enskilde individen och i det dagliga 

arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (s. 8). Alla elever i skolan ska veta vad 

som är deras ansvar och hur de kan vara delaktiga i beslut som tas. ”De demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever” (s. 13). 

I Lpo 94 utpekas rektor som den som har det yttersta ansvaret för skolan. Ett samarbete med 

verksamma pedagoger är därför nödvändigt. Persson menar att:  

”Rektor har ansvaret för skolans resultat och har då, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att – 

undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 
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särskilda hjälp de behöver, - resursfördelning och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärarna gör” (Persson, s. 18). 

Vad gäller de kommunala kursplanerna är varje kommun i vårt land skyldiga att upprätta en 

sådan. Skolplanen ska innehålla en beskrivning på hur kommunen ska bedriva den 

pedagogiska verksamheten så att målen uppfylls. ”Likaså är skolorna skyldiga att i lokala 

arbetsplaner beskriva hur man konkret skall gå tillväga för att ge alla elever optimal 

förutsättning för en god skolgång” (a. a, s. 21). 

 

Syfte 

 

 

Syftet med vår undersökning är att, i perspektivet ”en skola för alla”, få en uppfattning om hur 

skolledning samt politiker, i ett antal inlandskommuner i Norr- och Västerbotten, menar att 

undervisningen för elever med mentala funktionshinder är utformad och bör organiseras i den 

obligatoriska grundskolan.  

 

Forskningsfrågor 

 

 Hur är undervisningen organiserad i dagsläget i varje enskild kommun? 

 Påverkas organisationen av ekonomiska aspekter? 

 Vad anser skolledning och politiker personligen vara den önskade formen för organisationen i 

skolan?  

 I den organisation som finns idag i kommunerna – på vilket sätt och i vilken grad anser 

informanterna att elever med mentala funktionshinder deltar i den demokratiska processen i 

skolan? 

 Finns elever i behov av särskilt stöd omnämnda i kommunens kursplaner? 

 

Syftesprecisering  

 

För att få svar på forskningsfrågorna, det vill säga; hur undervisningen för elever med mentala 

funktionshinder är organiserad, om ekonomiska aspekter påverkar organisationen, vad 

informanterna anser vara den önskade formen för organisationen, hur och i vilken grad elever 

med mentala funktionshinder deltar i skolans demokratiska processer samt om elever i behov 

av särskilt stöd finns omnämnda i kommunens kursplaner, analyserar vi de enkätsvar som 

informanterna lämnat. Genom att analysera enkätsvaren tillsammans med bakgrunden och den 
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tidigare forskningen, det vill säga empirin, kan vi få en uppfattning om hur undervisningen är 

utformad samt hur den bör organiseras.  

 

Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla och förtydliga undersökningens metod genom 

textanalys samt enkätbeskrivning. Sedan följer en beskrivning av de informanter som deltagit, 

det bortfall som uppstått, material samt tidsplan över arbetet.  

 

Textanalys 

 

Den litteratur vi fokuserar oss på i arbetets bakgrund och tidigare forskning har vi valt på 

grund av att den på något sätt berör det ämne vi valt att behandla, det vill säga hur skolledning 

och politiker i ett antal inlandskommuner i Norr- och Västerbotten anser att undervisningen 

för elever med mentala funktionshinder är och bör organiseras i den obligatoriska 

grundskolan. Den text som bearbetats har analyserats utifrån våra egna erfarenheter av 

särskoleundervisning samt utifrån begreppet ”en skola för alla”.   

Vi har valt ut litteratur som vi anser är relevant i undersökningens syfte. I ämnet inkludering, 

integrering och en skola för alla finns en mängd forskning och andra dokument. För att få en 

tydligare överblick har vi därför valt att begränsa litteraturen, det vill säga stoffet, då mängden 

forskning varit så omfattande. Vad gäller en stor mängd forskningsmaterial menar Steinar 

Kvale, verksam vid Psykologiska institutionen vid Århus Universitet, följande: ”Materialet är 

för omfattande för att kunna överblickas och genomarbetas på något djupare sätt” (Kvale, s. 

163). 

Staffan Stukát, filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, menar att en forskare 

kan analysera en text utifrån några särskilda aspekter såsom exempelvis politisk samhällssyn, 

könsaspekter och kunskapssyn. Stukát menar vidare att: ”Under en textanalys ägnar man sig 

vanligen åt djupare teoretiska granskningar” (Stukát, s. 53). I vårt arbete analyserar vi stoffet 

djupare utifrån ett demokrati- och delaktighetsperspektiv samt begreppet ”en skola för alla”. 

Den utlämnade enkäten innehöll fler frågor än de vi valt att fokusera på i vår undersökning. 

Därför valde vi de frågor som vi ansåg svarade mot vårt syfte.  

 

Enkätbeskrivning  

 

Vi kan kalla enkäten för kvalitativ även om enkät per definition brukar tillhöra de mera 

kvantitativa undersökningsmetoderna. Varför vi ändå väljer att kalla enkäten kvalitativ är att 
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den innehåller ett flertal så kallade ostrukturerade och öppna frågor. I och med detta menar vi 

att enkäten påminner om en intervju. Stukát menar följande: ”Det ostrukturerade 

frågeformuläret innehåller så kallade öppna frågor, dvs. frågor på vilka den tillfrågade själv 

skriftligen skall formulera sitt svar; alltså inte så olikt en vanlig intervju” (Stukát, s. 43). 

I vår undersökning har vi valt att låta de utvalda informanterna svara på en enkät med ett antal 

så kallade öppna frågor. Vår ansats kan kallas hermeneutisk och med detta menar vi att vi 

tolkar enkätsvaren utifrån våra egna erfarenheter. Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003), 

verksamma vid Universitetet i Linköping, kan själva begreppet hermeneutik ungefärligen 

översättas till tolkningslära. Begreppet är idag en vetenskaplig riktning där man studerar, 

tolkar och försöker förstå människors beteende. Patel & Davidson menar vidare att: ”Den 

hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse” (a.a,s. 

30). De menar att just denna förförståelse är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 

förstå forskningsobjektet.  

Vilka informanter och kommuner som deltagit redovisas inte i undersökningen. Informanterna 

uppdelas inte heller efter titel utan betraktas i detta arbete som en grupp, eftersom samtliga 

deltagare på ett eller annat sätt har beslutanderätt över skolor och dess verksamheter. Vi har 

valt att inte redovisa vem av informanterna som svarat vad, eftersom vi inte vill lämna ut 

personernas identitet. I enkätsammanfattningen har vi därför endast benämnt personerna som: 

enkät 1, enkät 2 och så vidare. Enkäten kan anses vara konfidentiell då det endast är vi, som 

utfört undersökningen som vet vilket svar som tillhör vem. Patel & Davidson skriver följande: 

”Är enkäten konfidentiell betyder det att vi vet vem vi har fått svar från men att det är bara vi 

som har tillgång till de uppgifterna” (a. a, s. 70). 

Innan enkäten skickades ut kontaktades samtliga informanter via telefon för information och 

tillfrågan om deltagande. De flesta tillfrågade personerna ställde sig positiva till deltagande i 

undersökningen och vår tanke var att en personlig kontakt skulle betyda att fler informanter 

återsände enkätsvaren. Ett informationsbrev bifogades tillsammans med enkäten.  ”Informerat 

samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella 

syfte, om hur undersökning är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara 

förenade i deltagande i forskningsprojektet” (Kvale, s. 107). 

I frågan om vilken grad särskolans elever deltar i den demokratiska processen i skolan 

använde vi en graderingsskala, vilken av Patel & Davidson (2003) benämns som ett så kallat 

attitydformulär. Skalan är graderad från siffran ett till fem. Siffran ett respresenterar den lägre 

graden av delaktighet och siffran fem den högsta graden. Medelvärdet representeras av siffran 

tre. För att utvärdera svaren räknade vi ut ett medelvärde. Om en informant markerat mitt 

emellan exempelvis 2 och 3 på graderingslinjen räknas detta som 2,5. Om en informant 

markerat mellan mitten och ett heltal räknas detta som närmaste heltal.  

De enkätfrågor som berörde presentation, elevuppgifter, personaluppgifter samt kommunens 

kursplaner ansåg vi inte vara relevanta i undersökningens demokrati- och 

delaktighetsperspektiv. Därför valde vi att fokusera på frågorna: Hur är särskolan organiserad, 

på vilket sätt anser informanterna att ekonomiska aspekter påverkar organisationen, vilken 

betydelse anser informanterna att den enskilde elevens individuella behov bör ha för 
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organisationens utformning, hur informanterna skulle vilja att särskolan organiserades och 

varför, på vilket sätt och i vilken grad informanterna anser att särskolans elever deltar i den 

demokratiska processen samt om informanterna har andra synpunkter angående särskolans 

utformning. 

 

Informanter 

 

Vi bestämde vilka inlandskommuner i Norr- och Västerbotten som skulle delta. Därefter 

kontaktade vi via telefon de aktuella skolcheferna, rektorerna samt politikerna för att få deras 

medgivande till deltagande i vår enkätundersökning. Rainer Nyberg (2000), psykolog och 

professor vid Åbo Akademi – Finland, menar också att forskare måste ta hänsyn och visa 

ansvar mot den man undersöker. Nyberg menar att: forskare bör ”… respektera deras 

(informanternas) integritet genom att försäkra sig om att de som deltar i undersökningen gör 

det frivilligt och att de är väl informerade om vad saken gäller” (a.a, s. 35).  

Vidare menar Nyberg att informanterna bör få veta var undersökningsresultatet kommer att 

publiceras. Den totala summan tillfrågade informanter blev till antalet 47. Eftersom vi talade 

med samtliga informanter via telefon ansåg vi det inte vara nödvändigt med en påminnelse att 

återsända enkäten. Vi markerade sista datum för inlämning med fet stil för att uppmärksamma 

denna.  

 

Bortfall 

 

Stukát (2005) menar att ett externt bortfall avser det bortfall som kan uppstå vid själva urvalet 

av undersökningsgrupp. Detta bortfall kan vara exempelvis personer som av någon anledning 

inte vill delta. Det externa bortfallet i vår undersökning är de 23 tillfrågade informanter som 

inte återsände enkäten.   

Det interna bortfallet menar Stukát (2005) är när någon eller några i undersökningsgruppen 

inte besvarat vissa frågor. En beskrivning av vår undersöknings interna bortfall redovisas 

nedan. 

På frågan om elevuppgifter har 6 informanter av 24 inte lämnat svar. 

På frågan om personaluppgifter har 7 informanter av 24 inte lämnat svar. 

På frågan om organisationen:  

a) Hur är särskolan organiserad? – 1 informant av 24 har inte lämnat svar.  

b) På vilket sätt anser du att ekonomiska aspekter påverkar organisationens utformning? – 7 

informanter av 24 har inte lämnat något svar. 
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c) Vilken betydelse anser Du att den enskilde elevens individuella behov bör ha för 

organisationens utformning? – 8 informanter av 24 informanter har inte lämnat något svar. 

d) Förklaring till hur informanterna personligen anser att organisationen bör utformas. – 1 

informant av 24 har inte lämnat något svar. 

e) Förklaring till varför informanter svarade som de gjorde. – 5 informanter av 24 har inte 

lämnat något svar. 

På frågan om kommunens elever i särskolan nämns i kommunens kursplaner har 7 

informanter av 24 inte lämnat något svar. På frågan om särskolan finns omnämnd i 

kommunens kursplaner har 6 informanter av 24 inte lämnat något svar. 

På frågan om demokrati: 

a) I vilken grad anser Du att särskolans elever deltar i den demokratiska processen i skolan? 

– 5 informanter av 24 har inte lämnat något svar. 

b) På vilket eller vilka sätt tror eller vet Du att särskolans elever deltar i den demokratiska 

processen i skolan? – 5 informanter av 24 har inte lämnat något svar.  

På frågan om informanterna har övriga upplysningar att delge undersökningen har 16 

informanter av 24 inte lämnat något svar. 

 

Material 

 

Enkät - se bilaga 1. 

Informationsbrev - se bilaga 2. 

 

Resultat  

 

 

För att göra informanternas svar på varje fråga mera överskådliga redovisas svaren i 

sammanfattad form under rubriken ”enkätredovisning”.  

I bilaga 3 finns de frågor som enligt Stukát (2005) kan benämnas som strukturerade frågor. 

Svaren på dessa frågor redovisas i ett rutsystem, medan de öppna frågorna redovisas som 

direkta citat i löpande text.  

 

 



23 
 

 

Enkätredovisning 

 

Presentation 

Sammanfattning – presentation 

Av 24 svarande informanter är 2 personer områdeschefer, 17 personer rektorer/biträdande 

rektorer och 5 personer politiker. 

 

Elevuppgifter 

Sammanfattning – elevuppgifter 

Enligt 24 svarande informanter finns det i antal 1-23 elever inskrivna i särskolan. 

 

Personaluppgifter 

Sammanfattning – personaluppgifter 

Enligt 24 svarande informanter finns det ett varierande antal personer knutna till särskolan. 

Antalet personer varierar mellan 0,95-11 st.  

 

Organisation 

Sammanfattning – a) Hur är särskolan organiserad i kommunen? 

Av 24 informanter svarade 10 att kommunens särskoleelever befinner sig i egen klass från åk 

0-10. 9 informanter svarade att eleverna är integrerade i grundskoleklass åk 0-10. 5 

informanter svarade att eleverna är delvis integrerade i grundskolan. 1 informant svarade att 

det fanns elever både i egen klass från åk 0-10 och integrerade i grundskoleklass åk 0-10.   

Sammanfattning – b) På vilket sätt anser Du att ekonomiska aspekter påverkar 

organisationens utformning?  

8 informanter av 24 menade att ekonomin påverkar särskolans organisation. Detta visade sig 

genom att mindre resurser finns att tillgå. Skolan tvingas erbjuda ett minskat programutbud 

samt att pengar saknas till hjälpmedelsinköp och lokalernas utformning. 6 informanter av 24 

menade att ekonomins påverkan är liten eller ingen. Resurser måste ges utifrån elevernas 

behov oavsett kostnad även om det fanns svårigheter att påvisa kostnader. 3 av 24 informanter 

hade ingen åsikt. 7 av 24 informanter har inte lämnat något svar.  

Sammanfattning – c) Vilken betydelse anser Du att den enskilde elevens individuella behov 

bör ha för organisationens utformning? 
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13 informanter ansåg att elevens individuella behov ska har stor betydelse för organisationens 

utformning. Behoven bör styra och en samverkan mellan skola och föräldrar ska ske. 3 

informanter har ingen åsikt. 6 informanter har inte lämnat något svar. 

Sammanfattning – d) Om du kunde bortse från yttre faktorer, exempelvis ekonomi, hur skulle 

Du personligen vilja att särskolan organiserades? 

2 informanter av 24 ansåg att särskolan skall organiseras i egen klass från åk 0-10. 12 

informanter av 24 ansåg att särskolan skall organiseras integrerad i grundskoleklass åk 0-10. 

10 informanter av 24 ansåg att särskolan skall organiseras delvis integrerad i grundskolan åk 

0-10. 2 informanter av 24 ansåg att särskolan skall organiseras integrerad i grundskolans lägre 

åldrar exempelvis åk 0-4, sedan särskoleklass åk 5-10. 2 informanter av 24 angav 2 

svarsalternativ: i egen klass från åk 0-10 och delvis integrerad i grundskoleklass åk 0-10 samt 

i egen klass åk 0-10 och integrerad i grundskolans lägre åldrar och sedan i särskoleklass.  

Sammanfattning – e) Förklara varför Du valde just det alternativ Du valde? 

19 informanter har lämnat ett svar. 2 av dessa har ingen åsikt eller har svarat ”vet ej”. 2 

informanter av 19 menar att det är viktigt att eleven ingår i särskolan eftersom de riskerar att 

bli ”nedtryckta” i en grundskoleklass. Specialpedagogisk kunskap behövs och det kan vara 

svårt att samordna undervisning i vanlig grundskoleklass. 17 informanter av 19 ansåg att 

särskolans elever skall vara en del i ordinarie grundskola där olikheter ska ses som berikande 

och att eleverna ska ha möjlighet att träffas för att få en större acceptans för olikheter. Genom 

att alla elever befinner sig i samma miljö tydliggörs människors olika behov och bidrar till ett 

socialt utbyte som utvecklar alla elever, inte bara särskoleeleverna.  

 

Kommunens Kursplaner 

 

Sammanfattning - Finns gruppen ”elever i särskolan” omnämnda i kommunens lokala 

kursplaner och finns ”särskolan” omnämnd i kommunens lokala kursplaner? 

7 informanter av 24 svarade att gruppen ”elever i särskolan” finns omnämnda i kommunens 

lokala kursplaner. 10 informanter av 24 svarade att gruppen ”elever i särskolan” inte finns 

omnämnda i kommunens kursplaner. 7 informanter har inte lämnat något svar. 9 informanter 

av 24 svarade att ”särskolan” finns omnämnd i kommunens lokala kursplaner. 9 informanter 

svarade att gruppen inte finns omnämnd. 6 informanter har inte lämnat något svar. 

 

Demokrati 

 

Sammanfattning – a) I vilken grad anser Du att särskolans elever deltar i den demokratiska 

processen i skolan? 

19 informanter av 24 har svarat. I frågan om i vilken grad informanterna ansåg att särskolans 

elever deltar i den demokratiska processen blev medelvärdet 2,71. 5 informanter har inte 

lämnat något svar. 
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Sammanfattning – b) På vilket eller vilka sätt tror eller vet Du att särskolans elever deltar i 

den demokratiska processen i skolan? 

17 informanter av 24 har lämnat svar. 2 informanter anser sig inte ha kunskaper på grund av 

inga elever. 15 informanter anser att särskolans elever deltar i den demokratiska processen 

genom att de ingår i klassråd, elevråd, projekt och samtal. Ett flertal är eniga om att eleverna 

deltar i liten grad när det gäller de övergripande frågorna. I den egna klassen samt i egen 

undervisning uppvisar eleverna en högre delaktighet. 

Sammanfattning – Övrigt. 

8 av 24 informanter har lämnat en kommentar under rubriken övrigt. 16 av 24 informanter har 

inte lämnat någon övrig kommentar. De svarande anser att det vore önskvärt med mera 

resurser för att kunna göra mer för särskoleeleverna. Kommunerna är till invånarantalet små 

och elevantalet litet och varierande. Detta gör organisationen känslig och svår att organisera 

för att åstadkomma en hög och god kvalité på undervisningen. En informant ansåg att skolan 

måste värna om både assistenter och specialpedagoger för att ge eleverna mera tid till att träna 

på individuella förmågor.  

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

Patel & Davidson (2003) beskriver validitet som att vi undersöker det vi verkligen avser att 

undersöka. I en forskningsrapport måste vi veta att vi har god validitet. Vi lämnade ut enkäten 

till ett antal utvalda personer som på ett eller annat sätt har beslutanderätt i frågor som berör 

skolan och dess verksamheter för att på så sätt få ett bredare underlag för vår undersökning. 

Sedan sorterade vi ut de frågor vi valt att fokusera på. Detta innebär att vi anser att vi 

undersökt det vi valt att undersöka, nämligen informanternas uppfattning om den 

obligatoriska särskolans utformning och organisation. Vår uppfattning är att vår undersökning 

inte kan användas för att definitivt beskriva vad skolledning och politiker i Norr- och 

Västerbotten anser i ämnet. Detta därför att endast 24 informanter av 47 tillfrågade valde att 

återsända enkäten. Dock menar vi att vi i och med vår undersökning kan få en uppfattning om 

informanternas åsikter även om dessa inte är så många till antalet. Med tanke på detta menar 

vi därför att validiteten i vår studie är hög. 

Med reliabilitet menas trovärdighet och tillförlitlighet i de metoder som används i ett 

forskningssammanhang. (Patel & Davidson, 2003) Vi använde oss av en enkät där 

informanterna själva nedtecknade sina åsikter.  I efterhand kan vi se att enkäten berörde ett 

större område än det vi valt att undersöka. Resultatet blev att vi tvingades välja ut, för 

undersökningen, relevanta data. Några av informanterna har inte kunskaper om exempelvis 

särskolans utformning i kommunen, det vill säga de har inte enskilda eller detaljkunskaper 
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inom området. Tideman, red (2005) menar också att en kunskapsbrist innebär att det kan vara 

svårt för informanter att ta ställning i vissa frågor. Vi skulle ha kunnat komplettera enkäten 

med en intervju för att få ett djupare perspektiv i vår undersökning. Med tanke på det bortfall 

som uppstod hade det varit ett bra alternativ att göra intervjuer med utvalda informanter för att 

få ett bredare underlag. Vi har dock fått svar från alla informanter utom en på den fråga som 

för vår undersökning är den viktigaste, nämligen hur informanterna ansåg att särskolan kunde 

utformas.  

 

Resultatdiskussion och slutsats 

 

Syftet med vårt arbete var att, i perspektivet ”en skola för alla”, få en uppfattning om hur 

skolledning och politiker anser att undervisningen för de mentalt funktionshindrade eleverna i 

skolan är och bör utformas. Undersökningen utfördes i ett antal inlandskommuner i Norr- och 

Västerbotten och tillfrågade informanter var områdeschefer inom skolan, rektorer/biträdande 

rektorer och politiker.  

Vi valde att låta informanterna svara på en enkät och därefter analyserade vi svaren. 

Resultatet av undersökningen visade att antalet elever inskrivna i särskolan var relativt lågt, 

det vill säga 1-7 elever i kommunerna. Endast en kommun uppgav ett högre antal, 23 stycken. 

Antal personal knutna till särskolan varierade i kommunerna mellan 0, 95 till 11 personer.  

Organisationens utformning visade en variation där övervägande antal informanter svarade att 

kommunens särskoleelever undervisades i egen klass åk 0-10. Kanske beror detta på att 

elever, vilka uppvisar en lägre IK (intelligenskvot) än vad som anses vara normalt, placeras i 

särskolan per automatik. Skolverket (2002) menar också i sin rapport att kommuner ofta faller 

tillbaka i ett mera traditionellt tänkande när det gäller inkludering av elever. Det finns ofta 

olika förslag på hur undervisningen skall organiseras, dock anser vi att traditioner styr och 

man gör som man alltid gjort. Traditionerna är djupt rotade, inte bara i val av 

undervisningsmetoder och material, utan även i personalens förhållningssätt mot elever i 

behov av särskilt stöd.  ”Tendensen är då att traditionerna får styra och att ’man gör som man 

brukar’”(a. a, s. 29.). Dessutom är det varje rektor eller skolområde som till sist beslutar om 

undervisningens organisation. Skolverket menar dock: ”Barnens bästa måste få styra.” (a. a, s. 

72.) Vi tror därför att ett väl fungerande samarbete mellan skolans personal och rektor är en 

nödvändighet för att utveckla en skola för alla.  

Vad gäller ekonomins påverkan på undervisningens organisation menar den största delen av 

informanterna att ekonomin påverkar. Informanterna nämner brister i resurser till personal, 

lokaler och hjälpmedel. Danielsson (1999) anser att det är viktigt att maktutövare lyssnar till 

de personer som kan vardagsarbetet. Detta för att inte ett antal personer i en beslutsfattande 

position ska får orimligt stor makt utan att ha relevanta insikter i organisationen. Quennerstedt 

(2006) framhåller att politiker bör besöka verksamheter och tala med personal för att på så sätt 

få ett bredare underlag till en konsekvensanalys för framtida politiska beslut. Vi anser att 

tanken på politiker ute i verksamheter är bra. Dock vet vi att de allra flesta kommunpolitiker 
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är så kallade ”fritidspolitiker”, vilket innebär att de bedriver sin politiska gärning på fritiden. 

Därför kan det vara svårt för dessa att gå ifrån sitt eget arbete för att söka upp verksamheter. 

Detta leder till att den besöksverksamhet som sker blir på ett sätt alltför organiserad och 

tillrättalagd. Vår uppfattning är då att politikerbesöken inte upplevs som en naturlig del av 

verksamheten.   

Den enskilda skolans organisationsstruktur, vilken rektor är ansvarig för, avgör enligt 

European Agencys (2003) forskare den mängd eller den typ av resurser som enskilda lärare 

behöver för att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Vi tror att det behövs föras ständiga 

pedagogiska samtal mellan personal och rektor kring elevers olika behov, för att nå så långt 

som det är möjligt i utvecklingen mot en skola för alla. Ett problem som kan uppstå i ett 

sådant samtal kan vara exempelvis frågan tystnadsplikten. Den innebär att diskussioner om 

enskilda elever inte får föras mellan olika arbetslag i skolan. Detta kan leda till att kunskap 

och lösningar på specifika problem inte kan förmedlas i de pedagogiska samtalen. Brist på 

just en specifik kunskap kan innebära att en elev riskerar att bli missförstådd och fel bemött 

av andra lärare, än de undervisande.   

Debatten kring särskolan har, enligt Tideman, många ideologiska förtecken. (Wermeling, 

”Forskare kritiserar Björklunds ljumma syn på inkludering”, Skolvärlden. 2007-04-23). 

Politiker och lärare har skilda åsikter om vad som anses vara möjligt att genomföra i praktiken 

samt vad det finns pengar till. Vår uppfattning är också att i dagstidningarna förs ständiga 

diskussioner kring ekonomin och vad som är möjligt respektive inte möjligt att genomföra. I 

besparingstider kan till och med skolor ställas mot varandra och revirtänkandet ökar 

dramatiskt. Diskussionerna kopplas till ekonomiska faktorer och fokus läggs på den egna 

verksamhetskostnaden.  

Övervägande delen av informanterna ansåg att elevens individuella behov skall ha stor 

betydelse för organisationens utformning och en samverkan mellan skola och föräldrar ska 

ske Stanley – Linderö (2005). menar att fokus inte enbart skall läggas på den enskilde elevens 

svårigheter, utan även på lärare och lärandemiljö, i både fysisk men också pedagogisk 

synvinkel. Begreppet utvecklingsstörning är, enligt Frithiof (2007), ett hinder för deltagande i 

”den vanliga” skolan. Resultatet av detta, menar Persson (2001), är att barnen tidigt lär sig att 

en avvikelse från det normala, det vill säga det genomsnittliga, bestraffas av de vuxna genom 

att en uteslutning av elever sker. FN:s Barnkonvention (2008) menar också att barnets bästa 

alltid ska sättas i främsta rummet. Det kan vara mycket svårt att som förälder acceptera att ens 

barn har någon form av funktionshinder. När föräldrar har svårigheter att accepterat sitt barns 

handikapp är det också svårare att utveckla ett positivt samarbete mellan särskola och 

grundskola. Föräldrarna måste tillåta att andra människor får viss information om barnet, för 

att på sätt få en förståelse och utveckla en känsla av samhörighet med honom eller henne.  

Vad gäller samverkan mellan skola och vårdnadshavare menar Haug (1998) att sakkunniga 

inom skolan har definitionsrätten gentemot föräldrar och barn under hela skolgången. Att 

föräldrarnas roll är viktig betonar forskare vid European Agency (Bauer 2003) vilka anser att 

föräldrar ska betraktas som partners och inte som klienter. De ska ha inflytande och vara 

delaktiga i exempelvis genomförande, planering och utvärdering av sitt barns skolgång. Vi 
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menar också att stor vikt bör läggas vid att utveckla en positiv kontakt med elevernas 

föräldrar. Förälder som personal måste inse att det är föräldern som är expert på just sitt barns 

behov. Pedagoger och lärare har en stor makt, vilket kräver ett aktsamt förhållningssätt i 

samarbetet med föräldrarna.  

På frågan om hur informanterna ansåg att undervisningen för eleverna med mentala 

funktionshinder borde organiseras, svarade övervägande delen att de önskade att eleverna 

undervisades helt eller delvis i vanlig grundskoleklass. Denna fråga, tillsammans med frågan 

om hur den faktiska undervisningen var organiserad, visade ett intressant resultat. 

Särskoleeleverna undervisades i egen klass men informanterna ansåg alltså att eleverna helt 

eller delvis borde integreras i vanliga grundskolan. Anledningen till denna skillnad i svaren 

kan vara det som Tøssebro (2004) menar, att specialundervisningen har en lång tradition i det 

kategoriska perspektivet, det vill säga att eleven ses som avvikande från vad som är normalt. 

De åtgärder som tas blir då gärna särskild behandling och speciella metoder, avskilda från 

andra elever i skolan. Vi anser att de båda skolformerna sär- och grundskola skiljs åt av en 

kraftig gränsdragning. Om en elev en gång blivit inskriven i särskolan är det svårt för eleven 

att övergå till grundskolan. Ett önsketänkande vore att dörrarna mellan skolformerna var mera 

öppna och vid behov slussa elever åt båda hållen. Tøssebro (2004) menar också att integrering 

har blivit till en specialpedagogikuppgift och på grund av detta kan inte eleven ingå i vanliga 

så kallade ”normala” elevgrupper. Han menar slutligen att organisationen kring elever i behov 

av särskilt stöd ska ses i ett relationellt perspektiv till sin omgivning och inte ett kategoriskt 

sådant.  

En informant undrade varför särskoleelever hela tiden måste vistas i en grupp för sig och 

betonade att de behövde få träffa andra människor. En annan informant ansåg att det skulle 

vara berikande för både särskoleelever som grundskoleelever att umgås, för att visa eleverna 

att alla människor är olika. Detta är också något som eleverna får möta i samhället som 

framtida vuxna. Frithiof (2007) menar också att det är demokratins utmaning att leva 

tillsammans med dem som inte liknar oss själva och utmaningen ligger i att kommunicera, 

samverka och möta den som är olik oss själv.  

Enligt vår tolkning av informanternas svar kan vi säga att de på ett sätt vill förändra 

särskolans utformning. De vill att alla elever i skolan, både sär- och grundskola, ska få ett 

större utbyte av varandra. Persson (2001) betonar också vikten av att barn och ungdomar bör 

få möjlighet att dra lärdomar av varandras olikheter genom att vara tillsammans. Det förs idag 

också en diskussion kring särskolans vara eller icke vara. Skolverkets Karin Wahlström menar 

dock att det inte varit tal om att särskolan skulle avvecklas, utan att möjlighet till inkludering 

måste finnas där det kan fungera. (Wermeling, ”Forskare kritiserar Björklunds ljumma syn på 

inkludering, Skolvärlden, 2007-04-23.) I debattartikeln ställer sig dock föräldrar kritiska till 

särskolans avskaffande. De uppvisar en oro över att lärarna i grundskolan inte har tillräckliga 

kunskaper för att kunna undervisa de utvecklingsstörda barnen. Föräldrarna menar att barnen 

behöver speciellt utbildad personal som själva valt att arbeta i verksamheten. Dessutom menar 

föräldrarna att om ett barn med en utvecklingsstörning placeras i vanlig grundskoleklass kan 

detta riskera att barnets självförtroende försämras, vilket inte är bra för vare sig självbild som 

inlärningen i stort. (Brolin, Ingves, Lindgren & Olsson, ”Debatt: Särskolans vara eller icke 
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vara”, Tidningen Unik. 2004-08-01.) Vi har förståelse för föräldrarnas oro. Naturligtvis ska 

elever i behov av särskilt stöd ha rätt utbildad personal som har ett intresse för arbetet samt 

förståelse för elevernas situation.  

Övervägande delen av informanterna angav att ”elever i särskolan” inte finns omnämnda i 

kommunens lokala kursplaner. ”Särskolan” omnämndes i kurplanerna av hälften av de 

svarande informanterna. De lokala kursplanerna utformas av de lärare samt den rektor som 

arbetar på en specifik skola. Kursplanerna revideras och skall vara aktuella och utgå ifrån 

styrdokumenten, Lpo 94 samt Kursplaner för den obligatoriska särskolan. Med tanke på att i 

vår undersökning var övervägande delen informanter rektorer, är det underligt att inte fler 

angav att ”elever i särskolan” nämndes. I ett positivt perspektiv kan vi anta att detta beror på 

att de flesta informanterna ansåg att skolan ska vara mer inkluderande där alla elever 

behandlas lika och ingår i grundskolan. I ett negativt perspektiv kan vi säga att informanterna 

inte har insikt i vad som ingår i skolornas individuella kursplaner och mål.  

I Lpo 94 utpekas rektor som den som har det yttersta ansvaret för skolan. Ett samarbete med 

verksamma pedagoger är därför nödvändigt. ”Rektor har ansvaret för skolans resultat och har 

då, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att – undervisningen och elevvårdsverksamheten 

utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver, - 

resursfördelning och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 

lärarna gör”(Persson, s. 18.). Eftersom vår uppfattning är att lärare och pedagoger är med och 

utformar de lokala kursplanerna utifrån styrdokumenten, borde det vara naturligt att en 

diskussion förs kring hur elever ska bemötas. European Agencys forskare (2003) menar också 

att det är lärarnas attityder gentemot elever i behov av särskilt stöd som spelar en stor roll när 

det gäller inkluderande undervisning. Den enskilde läraren kan likaså spela en mycket viktig 

roll i att förstärka sociala relationer mellan elever.  

Persson (2001) hänvisar till de amerikanska forskarna Stainback & Stainback, vilka hävdar att 

begreppen specialpedagogik eller specialundervisning eller både och borde ersättas med 

begreppet inkluderande undervisning. Detta för att markera att det senare handlar om hel och 

full delaktighet för alla elever. Ytterligare motivering till en förändring av specialpedagogiska 

terminologin är att den karakteriseras av begrepp som står för negativt laddade ord i det 

pedagogiska språket. Sådana begrepp är exempelvis separation, fragmentisering och 

avvikelser. Stainback & Stainback menar vidare, enligt Persson (2001) att eftersom 

specialundervisningen fungerat som ett parallellt system, ordnat vid sidan om den 

obligatoriska skolan under så lång tid, har kunskapen att möta barns varierande behov i många 

fall förlorats. ”Tillgång till experter på ”särskilda behov” har medfört att klasslärare lärt sig att 

”tänka bort” dessa elever i sin undervisningsplanering” (a. a, s. 24). Vi menar detta faller sig 

naturligt då det är specialpedagogerna, och inte klasslärarna, som får ny information och 

utbildning kring olika diagnoser och dylikt. Vi kan i och för sig förstå att klasslärare inte anser 

sig ha tid och möjlighet att delta i fortbildningar och därför blir specialpedagogen experten 

och ett nav i skolans värld. I detta fall samlas viktig kunskap för samtliga pedagoger i skolan 

hos en och samma person.  
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Vad gäller de kommunala kursplanerna är varje kommun i vårt land skyldiga att upprätta en 

sådan. Denna ska innehålla en beskrivning på hur kommunen ska bedriva den pedagogiska 

verksamheten så att målen uppfylls. ”Likaså är skolorna skyldiga att i lokala arbetsplaner 

beskriva hur man konkret skall gå tillväga för att ge alla elever optimala förutsättningar för en 

god skolgång” (a. a, s. 21). Vår upplevelse av arbetet med skolornas kursplaner är att det inte 

är väl förankrat hos pedagogerna i skolan. Vi tror att kursplanen betraktas som ett dokument 

och inte ett verktyg som kräver ständiga diskussioner av vilket stoff som ska behandlas i 

undervisningen, hur undervisningen ska ske på bästa sätt och varför det är viktigt att eleverna 

lära sig det.  

På frågan om informanternas uppfattning av graden av särskolelevernas delaktighet i skolans 

demokratiska process, angav övervägande delen av dessa ett lägre värde än medelvärdet 3, det 

vill säga 2,71. Informanterna menar att eleverna deltar i den demokratiska processen genom 

att ingå i klassråd, elevråd, projekt och samtal. De flesta informanterna är dock överens om att 

eleverna deltar i en lägre grad när det gäller de övergripande frågorna. Vi anser att detta inte 

överensstämmer med styrdokumentet, Lpo 94, som talar om att skolan ska ge eleverna 

möjlighet att vara delaktiga i beslut som tas. Principerna att kunna påverka, vara delaktig och 

ta just ansvar är demokratiska principer som ska, enligt styrdokumentet, omfatta alla elever i 

skolan. I FN:s barnkonvention (2008) betonas också skolans demokratiska uppdrag som ska 

utveckla demokratisk kompetens hos barn, unga och vuxna. Vår uppfattning är att 

särskolelever inte deltar fullt ut i skolans demokratiska processer. Detta kan eventuellt bero på 

att de inte har den rätta sociala förmågan. Vi menar att när elever av olika orsaker inte fullt ut 

kan betecknas som delaktiga i skolan får de heller inte möjligheter att utveckla en social 

kompetens tillsammans med skolans övriga elever. 

Det är i den egna klassen samt i den egna undervisningen, där eleverna är trygga i gruppen, 

som de uppvisar en högre delaktighet, enligt informanterna. För att öka elevernas deltagande 

krävs mer samvaro mellan alla elever i skolan. Persson (2001) menar också att en viktig del 

av ungdomars demokratiska fostran innebär att alla elever på skolan i största möjliga 

utsträckning får umgås med varandra. Elever måste, enligt Frithiof (2007), få tillfälle att 

kontinuerligt arbeta med det demokratiska deltagandet och den demokratiska processen ska 

ses som ständigt pågående. Frithiof undrar också om det är de särskilda behoven som 

försvårar deltagande. En elev med ett gravt kommunikationshinder kan ju uppvisa en 

svårighet att framföra sina åsikter. Hon menar också att skolan blir gästvänligare när elever 

känner delaktighet med övriga elever i skolan. Delaktigheten ökar också när elevernas 

deltagande blir betydelsefullt för andra. 

  

Resultatsammanfattning  

 

Syftet med vårt arbete var att, i perspektivet ”en skola för alla”, få en uppfattning om hur 

skolledning och politiker anser att undervisningen för de mentalt funktionshindrade eleverna i 
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skolan är och bör utformas. Informanterna, det vill säga 24 personer från Norr- och 

Västerbotten, deltog i undersökningen genom att fylla i en enkät. 

Resultatet visade att antalet elever i särskolan var relativt lågt och eleverna undervisades till 

största delen i egen klass åk 0-10. Dock önskade informanterna att eleverna skulle inkluderas i 

obligatoriska grundskolan i högre grad. Eventuellt kan denna diskrepans bero på att 

kommunerna av tradition inte gärna gör förändringar i särskolans organisation. Skolverket 

(2002) menar också att det är vanligt att traditioner styr i skolans verksamhet. 

Informanterna menade att ekonomin påverkar elevernas undervisning genom att det uppstår 

brister i form av att resurser till personal och hjälpmedel. När det gäller ekonomin är det 

politiker som beslutar hur mycket medel skolorna får. Quennerstedt (2006) menar att det är 

viktigt att en dialog förs mellan politikerna och personalen på skolorna. Politiker bör också 

besöka verksamheterna för att på så sätt få ett bredare underlag för beslutsfattandet.  

Pedagogiska samtal kring elevernas olika behov bör föras bland verksamma personer inom 

skolan. En brist på sådana samtal kan, enligt vår uppfattning, leda till att elever blir 

missförstådda och fel bemötta. Informanterna i vår undersökning menade att den enskilde 

elevens behov ska ha stor betydelse för undervisningens utformning. Enligt Stanley-Linderö 

(2005) ska fokus inte enbart läggas på elevens svårigheter utan även på läraren och 

lärandemiljön, både i fysisk som pedagogisk synvinkel. FN:s Barnkonvention (2008) menar 

också att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Föräldrar ska ha inflytande över sitt 

barns skolgång och samarbete mellan hem och skola är mycket nödvändigt.  

Övervägande delen av informanterna ansåg att elever med mentala funktionshinder i större 

utsträckning ska inkluderas tillsammans med övriga elever i obligatoriska grundskolan. Detta 

var intressant eftersom eleverna i dagsläget får sin undervisning i egen klass. En anledning till 

denna skillnad i informanternas svar kan vara att specialundervisning har, enligt Tøssebro 

(2004), en lång tradition i det kategoriska perspektivet. Integrering har blivit en uppgift för 

specialpedagogiken och på grund av detta blir det svårt för den enskilde eleven att ingå i så 

kallade normala grupper. Vår tolkning av enkätsvaren är att informanterna har en önskan att 

förändra särskolan och grundskolan så att alla elever i skolan får ett större utbyte av varandra. 

Hälften av informanterna angav att ”elever i särskolan” och ”särskolan” omnämndes i 

kommunernas kursplaner. Ett negativt sätt att se på detta resultat är att informanterna inte har 

stor insikt i skolornas kurplaner och mål. Ett positivt sätt är att elever med mentala 

funktionshinder redan är inkluderade i den obligatoriska grundskolan och behöver inte 

nämnas på grund av detta.  

 

På frågan om elevernas deltagande i skolans demokratiska process angav informanterna ett 

lägre värde, det vill säga 2,71. Enligt informanterna deltog eleverna i klassråd, elevråd, 

projekt och samtal. När det gäller de övergripande frågorna deltar eleverna i en lägre grad. 

FN:s Barnkonvention (2008) betonar dock att skolans demokratiska uppdrag är att utveckla 

demokratisk kompetens hos barn, unga och vuxna. När elever inte fullt ut kan betecknas som 
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delaktiga i skolan, menar vi, att de inte heller får utveckla en social kompetens tillsammans 

med övriga elever. 

 

Avslutande diskussion 

 

Vår undersökning visade ett intressant resultat i det att informanterna angav att den faktiska 

undervisningen i kommunerna bedrevs i egen klass vid sidan av den ordinarie grundskolan. 

Samtidigt önskade informanterna att alla elever skulle undervisas tillsammans. Med tanke på 

intervjun med Sveriges utbildningsminister Jan Björklund, förstår vi att det inte är alldeles 

enkelt att utforma en inkluderande skola oavsett vad forskningen säger, nämligen att det är 

oförsvarbart att elever utesluts från det gemensamma. Idag är skolan, anser vi, på ett sätt en 

elitskola där den enskilda eleven måste klara alla mål för att vara säker på att få delta i 

undervisning med sina jämnåriga. 

 Kraven som ställs på eleverna är stora, de ska kunna koncentrera sig och ta emot information 

i stor grupp och dessutom komma ihåg den, de ska kunna läsa, räkna och skriva på en för 

åldern adekvat nivå och dessutom kunna det sociala samspelets koder och regler. Med tanke 

på detta är det då helt naturligt att det finns elever som så att säga ”faller mellan stolarna”. 

Utbildningsminister Jan Björklund anser att särskolan bör fortsätta existera i den svenska 

skolan parallellt med grundskolan. Vi håller med Björklund om att särskoleelever riskerar att 

erhålla betyget icke godkänd i alla ämnen om de inkluderas i dagens grundskola. Vår åsikt är 

att skolan idag är satt under en hård press och blir alltmer inriktad på resultat som visar att 

eleverna når upp till en viss nivå. I en sådan skola är det naturligt att särskolans elever inte 

klarar dessa krav.  Vår förhoppning är dock att framtidens skola ser annorlunda ut och där alla 

elever ses som unika individer med rätt att utvecklas så långt det är möjligt efter förmåga. 

Vad gäller Porters tankar om hur elever i skolan tillsammans ska diskutera lösningar på 

problem anser vi att det är en bra tanke. Visst kan det finnas någon som menar att information 

om en enskild elev kan bryta mot regeln om tystnadsplikt, men å andra sidan vet redan alla 

elever i en klass vilken elev som inte klarar undervisningen, vem som skolkar och så vidare. 

Kanske behöver lärarna vara mer öppna mot sina elever för att alla elever ska utveckla en 

samhörighet med varandra där alla deltar efter förmåga. Skolans personal måste också få 

möjlighet att föra en kontinuerlig diskussion kring inkludering av elever. Vi upplever att 

lärare idag inte anser sig ha kompetens och möjligheter att genomföra en framgångsrik 

inkludering på grund av exempelvis alltför stora elevgrupper.  Vi tror att detta kan vara en 

bidragande orsak till att arbetet med ”en skola för alla”, enligt vår uppfattning, verkar ha 

avstannat.  

Till sist avslutar vi med att konstatera att vårt arbete innehållit många tankar som berör 

exempelvis hur grundskolan organiseras samt hur grundskolans pedagoger och rektorer bör 

arbeta. Vi menar att det naturligtvis inte bara är grundskolans dörrar som måste öppnas för 

alla elever. Även personal som arbetar inom särskolan måste vara villiga att låta sina elever 

delta, efter förmåga och så långt det bara är möjligt, tillsammans med andra elever i skolan. 
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Vi menar att verksamma politiker, skolpersonal, elever och föräldrar inom både sär- och 

grundskola måste arbeta tillsammans om vi i Sverige en gång ska nå målet ”en skola för alla”. 

 

Fortsatt forskning 

 

 Att göra en jämförelse mellan skolledning, verksamma pedagoger och föräldrars 

uppfattningar kring begreppet ”en skola för alla”. 

 Varför måste undervisningen av eleverna med någon form av mentala funktionshinder kallas 

just särskola? Vad är det som är ”sär”, är det undervisningen eller eleverna? Finns det andra 

alternativ? 

 Är politiker i opposition mer kritisk till skolans resursfördelning än de valda och styrande? 

Vågar politiker stå upp och säga vad de egentligen menar i frågor som berör inkluderande 

undervisning och har de kunskaper nog att göra det? 
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Bilaga 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning om hur 

skolledning samt politiker, i ett antal inlandskommuner i 

Norrbotten, anser att undervisningen för elever med mentala 

funktionshinder skall organiseras i den obligatoriska 

grundskolan.  

 

 

 

Disa Eliasson & Katarina Tärnström 

Arvidsjaur 2009 

 



 

 

 

Presentation  

 

Jag som svarar på enkäten är: 

Områdeschef      

Rektor/biträdande rektor    

Politiker     

Annan titel/funktion _______________________________________ 

 

 

Elevuppgifter 

 

Antal elever som undervisas i särskoleklass.  ______________st. 

Antal elever inskrivna i särskolan som får sin  

undervisning huvudsakligen i grundskoleklass.    ____________st.  

 

 

Personaluppgifter 

 

Antal personer knutna till särskolan. 

Pedagoger  ________st.    

Assistenter ________st.    

Annan resurs ex. talpedagog _______st.   

Övriga ______________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Organisation 

 

a) Hur är särskolan organiserad i kommunen? 

I egen klass från åk 0-10    

Integrerad i grundskoleklass åk 0-10 

Delvis integrerad i grundskolan                                            

På vilket sätt?__________________________________________________________ 

På annat sätt ___________________________________________________________ 

 

b) På vilket sätt anser Du att ekonomiska aspekter påverkar organisationens utformning? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Vilken betydelse anser Du att den enskilde elevens individuella behov bör ha för 

organisationens utformning? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Om Du kunde bortse från yttre faktorer, exempelvis ekonomi, hur skulle Du personligen vilja 

att särskolan organiserades? 

I egen klass från åk 0-10    

Integrerad i grundskolan åk 0-10   

Delvis integrerad i grundskolan åk 0-10          

På vilket sätt?________________ 

Integrerad i grundskolans lägre åldrar ex åk 0-4, sedan särskoleklass åk 5-10  

Annat. _________________________________________________________________ 



 

 

 

e) Förklara varför Du valde just det alternativ Du valde? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Kommunens kursplaner 

 

a) Finns gruppen ”elever i särskolan” omnämnda i kommunens lokala kursplaner? 

Ja  Nej   

b) Finns särskolan omnämnd i kommunens lokala kursplaner? 

Ja  Nej   

 

 

Demokrati 

 

a) I vilken grad anser Du att särskolans elever deltar i den demokratiska processen i skolan? 

Markera på linjen.      

  

I mycket liten grad    I mycket hög grad 

 _______________________________________________ 

 1 2 3 4 5  

 

b) På vilket eller vilka sätt tror eller vet Du att särskolans elever deltar i den demokratiska 

processen i skolan? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Övrigt 

 

Har du några andra synpunkter angående särskolans utformning eller övriga upplysningar du 

vill nämna.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

Disa Eliasson & Katarina Tärnström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Arvidsjaur 2009-03-03 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Disa Eliasson och Katarina Tärnström, som läser kursen Specialpedagogik 

3 vid Luleå Tekniska Universitet. Handledare för arbetet är Siv Ögren och Åsa Gardelli, 

institutionen för pedagogik och lärande. Till sommaren förväntas vi ta vår filosofie 

kandidatexamen i ämnet och den undersökning vi nu utför är en del av vårt examensarbete.  

Vi har valt att studera hur skolledning och politiker, i ett antal inlandskommuner i Norr- och 

Västerbotten anser att undervisningen för elever med mentala funktionshinder skall 

organiseras i den obligatoriska grundskolan. Varför vi valt just detta ämne är på grund av den 

diskussion som idag uppmärksammar begreppet ”en skola för alla” och där särskolans vara 

eller icke vara är en del av diskussionen.  

Vi är mycket tacksamma för att Du deltar som informant i undersökningen och Dina svar 

kommer att behandlas varsamt vad gäller etiska principer. Exempelvis kommer inga namn, 

vare sig personer eller orter, att publiceras. Den märkning vi gett enkäterna är endast avsett 

för oss som tolkare av denna forskning.  Vårt arbete kommer att publiceras, förhoppningsvis 

under sommaren, i sin helhet på LTU:s hemsida, www.ltu.se . 

När Du fyllt i enkäten skickar Du svaret till oss i det bifogade och frankerade kuvertet senast 

den 31 mars. 

 

Vänliga hälsningar 

Disa Eliasson & Katarina Tärnström 

Arvidsjaur 

 

 

Kontakt 

Disa Eliasson tfn 0960-131 96, 070-550 35 02 

Katarina Tärnström tfn 0960-138 45, 070-212 68 26  

 

http://www.ltu.se/


 

 

     Bilaga 3 

I bilaga 3 redovisas samtliga enkätsvar som informanterna lämnat. 

Enkätredovisning 

Presentation      

 

Jag som svarar på enkäten är: 

Enkät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Områdeschef 

                X               X               

Rektor/bitr 

X X   X X X X     X X X X X X     X X X     X X 

Politiker     X         X               X         X X     

Annan titel 

                                                

 

Elevuppgifter 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Antal elever som får 

sin undervisning i 

grundskoleklass 

                  0 1 2           0 2         0 

Antal elev som 

undervisas i 

särskoleklass 

23 0 23 7 4       3 0 1     1 5 4 2 0     3   3 0 

 

Personaluppgifter 

 

Antal personer knutna till särskolan. 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Pedagoger 5 0 5 - 1 7 7 - 1 0 1 1 - 0 4 - - 0 2 - - - 1 0 

Assistenter 7 0 6 - 2 4 4 - 2 0 1 1 - 1 3 - 2 0 2 - - - 2 0 

Annan 

resurs     1           1                           1 0 

övriga                                               0 

 

 

 



 

 

Organisation 

a) Hur är särskolan organiserad i kommunen? 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

I egen klass 

från åk 0-10 
  X X X X X X X             X               X X 

Integrerad i 

grundskoleklass 

åk 0-10 

                X   X X X   X   X X X X         

Delvis 

integrerad i 

grundskolan 

X                         X   X         X X     

 

b) På vilket sätt anser Du att ekonomiska aspekter påverkar organisationens utformning? 

”Ekonomin påverkar alltid en organisations utformning.” ”Ingen uppfattning.” ”Träningsklass 

(1 elev) påverkas högst märkbart eftersom vi tidigare haft en pedagog som bara arbetat mot 

den eleven.  Har vi inte råd med idag. Utifrån de besparningar som görs i övrigt påverkas det 

inte nämnvärt GRS.” ”Undervisningens utformning påverkas negativt med mindre resurser 

samt möjligheten till ett varierat programutbud.” ”Förhoppningsvis inga. Min uppfattning är 

klar erforderliga resurser måste formas för att ge dessa elever den hjälp de behöver.” ”I 

relativt liten omfattning i förhållande till hur ekonomin påverkar i stort.” ”Vet ej.” ”Det 

påverkar vilka hjälpmedel vi kan köpa in lokalers utformning och även resurser.” ”Ingen 

utsträckning.” ”Ekonomin påverkar alltid och eftersom detta handlar om en liten kommun så 

är ekonomin begränsad.” ”Inte alls.” ”Kommunen har för lite pengar för att organisationen 

ska påverkas, vi är påverkade genom skatteunderlag.” ”Svårigheter att påvisa kostnader.” 

”Påverkas ”negativt” eftersom inga extra medel tillförs ex digitala hjälpmedel.” ”Mindre 

betydelse.” ”Inte ännu märkbart.” ”Ingen åsikt.” 

 

c) Vilken betydelse anser Du att den enskilde elevens individuella behov bör ha för 

organisationens utformning? 

”Den enskilde elevens individuella behov har stor betydelse för organisationens utformning.” 

”De individuella behoven (bör) skall gå före de ekonomiska begränsningarna (avser 

prioriteringarna).” ”Stor betydelse.” ”Stor betydelse i den utsträckning som det går utifrån 

givna budgetramar.” ”Allt.” ”Den enskildes behov bör till största delen styra organisationens 

utformning.” ”Vet ej.” ”Stor betydelse.” ”Stor betydelse.” ”Den bör i högsta möjliga mån 

styra .” ”Mycket stor betydelse, den bör styra.” ”Eleven kommer alltid i första hand. 

Samverkan mellan skola och förälder.” ”Mycket stor betydelse.” ”Stor betydelse.” ”Ingen 

åsikt.” 

 

 

 



 

 

d) Om du kunde bortse från yttre faktorer, exempelvis ekonomi, hur skulle Du personligen vilja 

att särskolan organiserades? 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

I egen klass 

från åk 0-10 
    X         X                                 

Integrerad i 

grundskoleklass 

åk 0-10 

X X   X         X X   X X       X X X X     X   

Delvis inte-

grerad i grund 

skolan åk 0-10 

    X   X X X       X     X X           X X   X 

Integrerad i 

grundskolan  ex 

0-4, sedan sär- 

skoleklass  5-10 

              X               X                 

 

e) Förklara varför Du valde just det alternativ Du valde? 

”Särskoleelever bör i stor utsträckning vara en del i en skola för alla, där olikheter ses 

berikande.” ”Viktigt att vi tidigt lär oss att ta ansvar för varandra och att acceptera varandras 

handikapp.” ”Varför skall särskolans elever hela tiden vistas i grupp för sig? Dom behöver 

verkligen få träffa andra.” ”Jag tror att det är för den enskilde eleven att integreras samt övriga 

elever i vanlig skolklass som får möjlighet att se att människor är olika och att det är naturligt 

att det är så i samhället vi lever i.” ”Större delaktighet inte bara som nu på kulturaktiviteter 

och friluftsdagar. ” ”Viktigt att eleven ej blir ”nedtryckt” i ordinarie skolklass.” ”Vi bör även i 

Sverige kunna hantera de specifika behoven i ett sammanhang som ger större socialt utbyte 

för eleven.” ”För att eleven skall ges möjlighet att finnas i ett ”sammanhang” som övriga 

elever.” ”Vi ser att annars riskerar vi att låta eleverna stanna i utvecklingen.” ”Det är det 

alternativ jag tror på.” ”Alla särskolans elever har en individuell planering som man bör utgå 

ifrån. Finns möjlighet och behov bör eleven integreras och inkluderas så mycket som 

möjligt.” ”Specialpedagoger behövs i större utsträckning och kommunen har inte det nätverk 

som behövs för att kunna stimulera elevens behov.” ”Vi upplever att det fungerar bra i vår 

kommun.” ”Så länge elever utvecklas i en integrerad klass kan eleven fortsätta där.” ”I yngre 

ålder är barnet tryggare i hemmiljö. Långa resor är tungt.” ”Vi har ett litet antal elever.” ”Ej 

kommit i närmare kontakt med särskolan.” ”Kan vara bra med integrering i möjligaste mån, 

tänker jag.” 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunens Kursplaner 

 

a) Finns gruppen ”elever i särskolan” omnämnda i kommunens lokala kursplaner? 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ja     X   X X X   X     X     X                   

Nej       X           X X   X     X X   X X X   X   

 

b) Finns särskolan omnämnd i kommunens lokala kursplaner? 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ja     X   X X X   X     X     X X           X     

Nej       X           X X   X       X   X X X   X   

 

 

Demokrati 

 

a) I vilken grad anser Du att särskolans elever deltar i den demokratiska processen i skolan? 

 

Enkät         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  4 5   2 3 1 2   3   2 2 3 1 3 4 3   4 4 3 2 2   

 

b) På vilket eller vilka sätt tror eller vet Du att särskolans elever deltar i den demokratiska 

processen i skolan? 

”Klassråd elevråd samt dagligen i gemensamma samtal.” ”I liten grad.” ”Endast då det gäller 

den egna klassen.” ”Elevråd klassråd språkbruk.” ”De får oftast hjälp av personalen att 

framföra sina synpunkter till ex elevrådet.” ”Jag utgår att det även på särskolan finns ett 

fungerande elevinflytande t.ex. klassråd.” ”I relativt liten del vad gäller övergripande frågor 

men i relativt god del i den egna undervisningen.” ”Vet ej eftersom det inte finns några 

särskoleelever inom mitt ansvar.”  ”Jag vill säga att det inte sker men på grund av elevers 

svårigheter.” ”Den demokratiska processen som handlar om det dagliga arbetet och 

arbetsuppgifterna där finns en ganska hög delaktighet men när det gäller mer långsiktiga och 

eller mer omfattande frågor är delaktigheten lägre.” ”Jag tror att de är delaktiga och deltar i 

den demokratiska processen i skolan.” ”Som sagt alldeles för lite. Vår elev har dock varit 

representant i elevrådet.” ”En elev deltog förra året i 7-9:ans elevråd De har egna klassmöten 

med särskoleeleverna.” ”Genom att delta i klassens ”elevråd” där man planerar dagen och 



 

 

dess utformning efter de behov man har och är flexibel att strukturerar om när behov finns.” 

”Återkommande samtal om innehållet i skolarbetet.” ”Jag tror att dessa elever genom sin 

närvaro tydliggör att vi alla har olika behov och bidrar till socialt mervärde, empati mm.” 

”Kan ej svara på denna fråga.” 

 

Övrigt 

”Önskvärt med mera resurser. Då kunde man göra mera för och med särskoleeleverna. Det 

vore bra med en utökad integrering med ”vanliga” klassen/elever. Skolutskottet är nyss 

tillsatt, så jag har inte hunnit lära mig allt.” ”Bra med tanken på inkludering men jag är 

tveksam till att eleverna får det stöd de behöver många kommuner avvecklar assistenter vilket 

jag ifrågasätter. Assistenter har något att erbjuda som troligen ingen specialpedagog har 

nämligen tid! En assistent kan ofta avsätta en hel dag för att träna en enda sak som en 

specialpedagog kan i bästa fall avsätta en timme för ett barn. Vi måste värna båda 

yrkeskategorierna för eleverna i särskolan tror jag!” ”I en liten kommun blir det ibland svårt 

att organisera på ett bra sätt med endast ett fåtal elever. Men vi försöker alltid att utgå från 

barnens behov.” ”I vår kommun har nyligen öppnat en möjlighet för elever med särskilda 

behov och att vi har haft den tur att vi har 1 speciallärare utbildad för dessa behov. Det känns 

tryggt att de får integreras i vardagen och bli en del av samhället redan från början.” ”Tråkigt 

är att man är så känslig då man är en liten kommun att man inte kan hållas hög/god kvalité 

pga. elevunderlag. Det ska ju även vara stimulerande med andra i samma sits.” ”Finns ingen 

särskola i kommunen.” ”Integrerad i grundskola eller går i grannkommunens särskola.” ”Själv 

rektor på Gy, har inga.” ”Vi har bara goda erfarenheter av särskolan i kommunen X och har 

haft elever där tidigare.” ”Ja, jag är ledsen att jag inte arbetat något med dessa frågor, det har 

inte varit aktuellt hittills.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




